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25 0ctombrie - o zi ca toate celelalte, sau nu?
La vremea când eram pionier, de fiecare dată, la 25 octombrie, venea la noi în clasă un
domn în uniformă militară (n-aveam habar de grade, pe atunci, dar i se spunea “domnul
colonel” (niciodată tovarășul!), care ne povestea despre bunici şi străbunici, de parcă i-ar
fi cunoscut personal. De fapt, pe mulţi chiar îi cunoscuse. De aceea istorisirile sale aveau
un ecou mai neobişnuit în clasa noastră.
Pricepeam din vorbele lui, ce fel de oameni şi vremuri trecuse, cărui fel de fapte le
fusese martor, cum îşi pierduse fraţii şi prietenii, într-un război dureros, care pentru noi
era doar o poveste. Cât de grele i-au fost poverile nu ne-a spus niciodată, dar noi am ghicit
cu toţii că acel calvar marcase nu o viaţă de om, ci milioane de oameni, chiar şi pe noi care
nu ştiam ce este acela război.
Iar an de an venind, cu poveştile lui despre camaraderie, despre efort, despre tristeţe
şi nesomn, despre foame şi neajunsuri, despre fete, rămase undeva într-un sat, despre
tunul sau puşca sa, ne-a sedus, pas cu pas, aşa încât peste ani, am devenit unul dintre
ofiţerii Armatei Române.
De ziua ei, a Armatei Române, n-aş putea să vă spun câţi au căzut la Carei, de ziua ei
n-aş vrea să-i enumer tristeţile născute din zvârcoliri politice. De ziua ei, a Armatei, ar
trebui să ne aducem aminte de cei duşi, precum şi de cei în viaţă care fac posibil ca pulsul
ei să nu se oprească, indiferent de cazne şi umilinţe. Căci sunt multe. Ca şi cei căzuţi
pentru cine ştie a cui cauză prin Afganistan-uri şi Irak-uri. Dar, după cum am spus nu
este momentul declamării lor, ci un alt moment mai înalt, cel al recunoştinţei faţă de o
instituţie care cu demnitate şi mândrie a avut de-a pururi un singur steag: cel al ţării sale.
Care, ca şi vulturii legiunilor romane, care însemnau mândria de a fi cetăţean al
cetăţii, ne-au purtat prin decenii, secole şi milenii, să ajungem aici. Deşi nu suntem prea
mândri de prezentul pentru care atâţia şi-au dat viaţa.
Serbăm încă odată Armata ţării. Mesajul de transmis, ca de fiecare dată nu este
altul decât să onorăm cum se cuvine, un sacrificiu etern al oştenilor ţării, fie ei încălţaţi în
opinci, purtând moletiere, sau ghete sau bocanci. Pe monumentele lor scrie că au murit
pentru ţară. Durerea noastră este explicată de faptul că în urma unui proces, inexplicabil,
dintre cei doi stâlpi ai încrederii populare, Armata şi Biserica, Oastea e stinsă ca voce,
într-un colţ nemeritat.
“Păcatele ni‐s aspre, căinţele mişele,
Mărturisirea noastră ne-o răsplătim din gros,
Crezând cu lacrimi sterpe că ne-am spălat de rele,
Si iar ne-ntoarcem veseli pe drumul gloduros”.
Asta spunea Baudelaire, despre chemarea noastră vehementă spre lucruri mici şi
mârşăvii. Deja nu mai este loc în coşul de gunoi. Ar fi cazul să salutăm ce a mai rămas din
Armată, să privim cu recunoştinţă către aceia care mai au curajul să-i “ceară mâna”,
către cei ce nu au sindicat, se trezesc în miez de noapte, pentru trageri, alarme, inundaţii,
deszăpeziri, trebuie să respecte mereu o etichetă, să lipească, de data asta, călcâiele
bocancilor (nu ale cizmelor) şi să răspundă ca de obicei “Am înţeles!”
Lt. col.( r.) Dan Nicolau
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CUVÂNTAREA GENERALULUI ALEXANRU POPESCU LA
CEREMONIALUL DEPUNERII JURĂMÂNTULUI MILITAR
LA 16 DECEMBRIE 1899
<< În ziua de 16 decembrie 1899, recruţii batalionului au depus jurământul în curtea casarmei din oraşul
Constanţa. Drapelul şi toţi ofiţerii batalionului erau de faţă. Trupa era
formată în careu. După sfârşitul ceremoniei religioase, domnul general
Alexandru Candiano Popescu, comandantul Diviziei Active Dobrogea,
ţinu recruţilor următoarea cuvântare patriotică:
„Copii,
Fericit acela pe care sorţul sau soarta îl hotărăsc să fie ostaş; el este
alesul lui Dumnezeu şi alesul norocului, căci lui i se încredinţează
sfânta sarcină de a apăra Patria, Tronul şi Steagul. Dacă n-am avea
ţară, n-am avea oaste. Israeliţii n-au armată, dar nu au nici Patrie.
Tătarii nu mai au armată, dar nu mai au nici Patrie. Armata e legată
de ţară şi ţara de armată ca vederea de ochi, puterea de muşchi şi viaţa
de inimă.
Cine voieşte să se lepede de oaste, nu numai că se leapădă de Patrie, ci
se face şi unealta scoborârei şi îngenuncherii neamului. Cine nu
voieşte să slujească sub steag trebuie să dezerteze, adică să ajungă un
fel de jidov rătăcitor care să umble pe pitiş tremurând de umbra sa,
cerşind puţină linişte şi hrană în mijlocul dispreţului lumii şi trăind ca sobolul ascuns în întunerec în loc de
a trăi ca vulturul la lumina soarelui. Noi însă, copii, cum să fugim de oaste când dânsa e pârghia ce ne-a
ridicat neamul? Când oastea a fost jos, ţara a fost jos; când oastea a fost la înălţimea chemării sale, două
mici şi şubrede principate, le-am înălţat la rangul de Regat, încoronându-le cu o coroană de oţel, lucrată de
mâna maestră şi harnică a vitejiei româneşti.
De aceea soldatul are o sarcină mare şi nobilă. Şi cum preotul slujeşte bisericii, soldatul slujeşte steagului.
Dar pentru ca el să aibă cinstea să fie braţul siguranţei obşteşti şi a legilor, trebuie să depună jurământ că va
fi credincios chemării sale.
Acest jurământ l-aţi săvârşit voi azi, copii.
Şi Dumnezeu s-a uitat la voi când aţi făcut această legătură sfântă şi v-a însemnat.
Cine va fi credincios jurământului, cinste şi răsplată va avea pe pământ şi în cer. Cine îl va călca, de milă
şi de râsul lumii va fi , căci va fi pedepsit cu neînduplecarea legii şi huiduit de oameni.
Voi, copii, nu uitaţi că slujiţi în Batalionul al doilea de vânători, care şi-a dobândit renume în războiul
trecut. Belşug de slavă găsiţi sub steagul aflat în faţa voastră, împrejurul căruia flutură sufletele atâtor eroi
căzuţi pentru datorie şi Patrie.
Învăţaţi de la dânşii cum se moare în chip nemuritor.
Toate florile cresc udate cu apă, numai laurii cresc udaţi de sângele vitejilor.”
Apoi întorcându-se către comandantul batalionului îi zise:
„Domnule maior,
Să aveţi o statornică şi părintească îngrijire de aceşti copii, pe care să-i iubiţi precum îi iubesc şi eu.
Îngrijiţi-le sufletul şi traiul lor, îngrijiţi-le demnitatea lor de oameni şi de oşteni. Apăraţi-i contra
pornirilor brutale ce din fericire au început să se stârpească din armată.
Faceţi-i să le fie drag serviciul şi casarma, ca alţi tineri chemaţi mâine a-i înlocui să alerge cu bucurie sub
steag.
Sădiţi-le în inimă respectul disciplinei şi devotamentul către patrie, pentru că din asemenea sămânţă răsar
faptele strălucite ce împodobesc istoria neamurilor.
Nu fiţi mlădios ca ceara, nici aspru cu răutate, bunătatea fără slăbiciune trebuind să fie nedespărţită de
inima şefului.
Să trăiască Majestatea Sa Regele, suprema căpetenie a armatei!
Să trăiască Oastea Română!”>>
Arhivele Militare Române, Fond Registre istorice, jurnale de
operaţii-1, dosar 491, f. 66-67. Pentru conformitate col.(r.) Remus Macovei.
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ARMATA - PILON DE BAZĂ
AL STABILITĂŢII STATULUI ROMÂN”
,,

Eveniment: 23 octombrie 2010, Sala de Conferinţe a Bibliotecii Județene “Ion N. Roman” Constanţa,
Simpozionul cu tema “Armata, pilon de bază al stabilităţii statului român”.
Invitaţi: Senatorul Puiu Haşoti, deputatul Dumitru Dragomir, consilierul municipal Ion Ciobanu, veterani de
război, membrii SCMD, ai Asociaţiei Cadrelor Militare în
Rezervă şi Retragere din MApN şi MI, ai Asociaţiei
Transmisioniştilor, ai Ligii Maiştrilor din Marina Militară şi
elevi de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Colegiul
Comercial Carol I, Liceul Concord, Grupul Şcolar George
Emil Palade, Şcolile nr. 3, 24, 40 din municipiul Constanţa şi
Şcoala cu clasele I-VIII sat Oituz comuna Lumina.
Organizator: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor,
filiala Constanţa.
Sună sec, fără nimic care să te atragă de la prima
vedere, o activitate de plan care trebuie bifată, aşa cum noi, cei
mai vârstnici eram obişnuiţi. Dar, privind în sală ca simpli
spectatori, chiar de la început, am constatat că s-a creat o
atmosferă sărbătorească cu o mare încărcătură emoţională, iar
participanţii, chiar dacă mulţi dintre ei au fost nevoiţi să stea în picioare, trăiau cu emoţie, bucurie şi meditaţie momentele
ale istoriei trăite pe viu.
Prin cuvântul său de deschidere domnul col.(r) Remus Macovei, a arătat că “prin decretul 381 din 1 oct 1959,
s-a hotărât ca Ziua Armatei să fie la 25 octombrie, ocazie cu care omagiem sutele de mii de români căzuţi în războaie
la care România a fost obligată să participe.
De asemenea omagiem sutele de militari căzuţi în decembrie 1989, iar în ultimii ani, comemorăm şi militarii
români care s-au jertfit în misiuni internaţionale.”
Continuând ideea preşedintelui Filialei Constanţa a ANCE, domnul senator Puiu Hașoti a ţinut să precizeze că
“pe 25 octombrie 1944 Armata română a eliberat ultima palmă de pământ românesc ca un dar adus Majestăţii Sale Regele
Mihai de ziua naşterii sale. Armata română este factorul principal care a contribuit la stabilitate şi continuitate în spaţiul
carpato-danubiano-pontic alături de Biserică, două instituţii în care românii au cea mi mare încredere. Niciodată, în
cursul istoriei, poporul român nu şi-a pierdut speranţa, pentru ca întotdeauna a avut alături de el armata română.”
Printr-o expunere simplă, plină de inedit, cu mesaje de o vibraţie patriotică intensă, general maior (rtg.)
Constantin Gheorghe, pilot, veteran de război, a cucerit inimile tuturor. Acea îmbrățișare a mareşalului Ion Antonescu
cu ei, tinerii aviatori, înainte de plecarea în misiune dincolo de Prut, a transformat frica, spaima şi panica în eroism, întrun eroism dictat de imperativul etic al datoriei patriotice şi civice faţă de ţară, faţă de neam.
Doamna conf. dr. Aurelia Lăpuşeanu ne-a adus în atenţie presa dobrogeană din timpul celui de-al doilea război
mondial .
Am fost surprinşi să constatăm că în
timp ce soldaţii noştri îndurau foamea şi gerul pe
timpul acţiunilor desfăşurate în Ardeal, Ungaria,
Cehoslovacia şi Austria, în locul elogiului
autentic al eroismului celor răpuşi pe câmpurile
de luptă, presa dobrogeană prezintă lupta politică
pentru putere şi evenimentele mondene ale epocii.
În contrast cu hidoşenia lor morală oamenii
simpli şi unele autorităţi cu suflet patriot,
organizau acţiuni de omagiere a eroilor. Urmaşi
ai acestora au contribuit la ridicarea unor
monumente pe care domnul col (r) Remus
Macovei le-a prezentat subliniind necesitatea
îngrijirii lor de către tânăra generaţie.
Domnul contraamiral (rtg) Petre
George, prin bine cunoscutul său stil clar, concis şi adaptat la auditoriu, a scos în evidenţă semnificaţia istorică a zilei de
25 octombrie, iar contraamiralul (r) Aurel Victor Blidea şi tânărul lt.Vasile Sabin ne-au pus în situaţia de a înţelege
“De ce NATO, de ce Afganistan ?” Fără a intra într-o dezbatere exhaustivă, cei doi au subliniat necesitatea alianţelor
militare pentru a proteja pacea şi democraţia. Chiar dacă perspectivele uzului forței între state a devenit improbabilă,
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guvernanţii raţionali fac demersuri
politice “să cumpere” asigurări de
securitate, iar “vânzătorul” nu este altul
decât NATO şi în special SUA.
Ascultând pe aceşti vorbitori, ne-am
dat seama, încă o dată, dacă mai este
nevoie, că militarii români au fost şi
rămân adânc ancoraţi în sufletul
poporului şi a evenimentelor sociale ale
timpului.
În condiţiile vieţii tot mai
dinamice în care trăim, când parcă
nimeni nu-şi mai face timp pentru
nimeni, când manualul şcolar de istorie este redus de conţinut şi nu se mai vorbește de eroism, de patriotism, în baza unor
protocoale de colaborare s-au găsit profesori inimoşi care au răspuns solicitărilor ANCE şi au participat împreună cu
elevii lor la această lecţie de istorie naţională, de profundă şi nobilă trăire patriotică. Mulțumim pe această cale
profesorilor Carmen Ţilivea, Ioana Prahoveanu, Minodora Niculai, Mirela Savu, Rodica Damian, Stan Constantin
şi Daniela Banea adevăraţi animatori ai activităţilor de cinstire a eroilor constănţeni şi naţionali.
Culegând câteva impresii ale elevilor de la Colegiul Comercial Carol I, participanţi la simpozion, am reuşit să-i
descoperim aşa cum sunt ei dincolo de aparenţe: sensibili şi deschişi pentru a afla mai multe despre făuritorii adevăratei
istorii a neamului.
Ionut Alexandru Ignat şi Adrian Claudiu Stancu au spus că activitatea a fost “foarte foarte interesantă” şi că
au fost impresionaţi “că românii sunt omenoşi, deoarece în Afganistan, soldaţii pe lângă armament şi cutiile cu muniţie
aveau cutii cu bomboane pe care le împărţeau copiilor întâlniţi în misiunile lor de patrulare”.
Ionut Chitic -“Personalităţile invitate ne-au dat senzaţia că suntem în mijlocul războiului şi ne-au explicat
pentru ce se luptă oamenii. Făcând o comparaţie cu războaiele trecute azi oamenii se luptă pentru bani şi putere şi mai
puţin pentru iubirea de patrie”.
Mihaela Guarcă, Cristina Claudia Sterpu spun - “ne-a impresionat prezenţa domnilor veterani care au luptat
pentru binele ţării şi ne-au împărtășit din trăirile lor de pe front. Ne-a emoționat scrisoarea către rude a unui soldat care nu
şi-a pierdut speranţa în victorie, iar corul de la final ne-a încântat şi ne-a făcut să ne simţim mândri că suntem români”
Gabriel Chitic a fost impresionat de modul cum personalitățile invitate ”au vorbit si au explicat realităţile crude
ale războaielor”. Un moment interesant a fost prezentat de “eroul contemporan” care a condus o subunitate în Afganistan
şi care a arătat că “ cea mai grea luptă este aceea cu tine şi că nu contează cat de bine ești pregătit, deosebit de important
fiind reprezentat de acel 1% de noroc care este vital “.
La finalul activităţii domnul profesor Sabin Nicolaina, dirijor al corului Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân,
om cu o inimă largă şi mare dragoste pentru moştenirea corală a înaintaşilor noştri, ne-a prezentat, la un înalt nivel
interpretativ mai multe cântece patriotice care au fost apreciate şi aplaudate de cei prezenţi. Cu această ocazie îl felicităm
pentru munca neobosită pe care o desfăşoară pe tărâmul cultural al oraşului Constanţa, şi îi urăm noi succese şi tinereţe
spirituală.
Fiecare participant la acest reuşit simpozion, a primit câte un exemplar din ultimul număr al revistei “ARMA
PONTICA” editată de ANCE filiala Constanţa.
prof. Dănuţa Gabriela Brezanu , col(r) Petre Sârbu
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NU ÎNTÂMPLĂTOR AM AJUNS LA CAREI !
Sunt proaspăt membru al A.N. Cultul Eroilor, filiala Constanţa, cu cotizaţie modestă plătită pe un an, dar parcă aş
fi în această organizaţie NONGUVERNAMENTALĂ de când mă ştiu! Am făcut sublinierea pentru că nu suport să fiu la
cheremul vreunui politician şi îmi place istoria nemăsluită, nefăcută la comandă. De altfel, prin statut, în conducerea
acestei asociaţii nu pot fi cei cu carnet de membru la vreun partid. A;a prevede statutul. Aşadar, îndemn cetăţenii cu astfel
de simţăminte, militari sau civili, să se alăture
acestui proiect unde, cu siguranţă, se vor regăsi şi
vor mai adăuga o filă portretului de om căruia îi
pasă de jertfele acestui popor şi de ceea ce se
întâmplă în jurul lor.
Astă vară,prin luna august, un coleg de
clasă din Liceul militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza, promoţia 1969, a ,,convocat’’ pe câţiva
dintre noi la o întâlnire la Cap Aurora, unde se
afla la odihnă. În contextul discuţiilor, acesta,
plin de ”patriotism local”, ne-a făcut invitaţia de
a vizita minunatul oraş Cluj-Napoca. Făcuse
parte din comanda Armatei 4 şi s-a stabilit
definitiv acolo, de baştină fiind din Potcoava,
lângă Scorniceşti. La stabilirea datei am avut
prioritate, fiindcă eram membru al cultului şi le
vorbisem cu multă însufleţire despre activităţile mele de aici. Am propus scurt: 25 OCTOMBRIE! Au fost de acord, cu
angajamentul de a mai contacta şi alţi colegi în acest demers. Ne-am hotărât că vom sta trei zile pline cu cea aleasă
inclusiv.
Am ajuns la Cluj cu trenul, în compania câtorva din cei amintiţi, pe 23 octombrie, orele 06. Gazda, colegul cu
invitaţia, col.r. Marinică Constantin, ne-a primit călduros, spunându-ne că la hotelul militar ne vom reîntâlni şi cu alţi
dornici de istorie. Am constituit grupul cu mare bucurie şi, fără a ţine cont de
oboseala drumului, pentru că noi nu suntem bătrâni (!), am plecat să vizităm
Salina Turda. Am „mărşăluit” câteva ore bune prin acele galerii ce-ţi stârneau
interesul la fiecare pas. De aici ne-am mutat la Cheile Turzii, unde, de atâta
frumuseţe peisagistică pe o vreme splendidă şi pătrunşi de geografie militară,
le-am fi traversat dacă maşinile nu erau la intrare. Ne-au încântat şi nişte
parapantişti, din cauza cărora a trebuit să răspund la întrebări despre zbor ca
fost aviator. La masa de seară, un ofiţer activ i-a relatat colegului clujean
programul ceremoniei militare şi religioase de a doua zi, 24 octombrie la
Cluj, urmând ca, pe 25, manifestările dedicate ZILEI ARMATEI ROMÂNE
să se desfăşoare la MONUMENTUL OSTAŞULUI ROMÂN din CAREI.
Visul pe care nu vi l-am spus nici dumneavoastră cititorilor până acum, de a
vedea ultima brazdă de pământ ce-mi încolţise de când am propus ziua, se
apropia de realitate tot mai mult. Aşa că, în programul ce l-am încropit pentru
a doua zi am propus şi participarea la festivităţi. S-a căzut de acord cu condiţia
pusă de gazdă care s-a dovedit un excelent ghid, nu trăiește degeaba pe acolo,
ca dis-de- dimineaţă să vizităm o parte a oraşului. Mi - a ghicit gândul, aşa că
am început cu CIMITIRUL EROILOR. Mergând apoi pe străzile oraşului
făceam istorie ca pe vremea lui Socrate. Am ajuns la timp şi la depunerea de
coroane. A urmat masa festivă unde am fost poftiţi a participa. Grupul de
colegi fusese văzut ca ceva mai aparte. Aici am atins un triplu scop. Hrană
materială, spirituală şi încă ceva... Prezentând-mă ca ceea ce sunt, dar şi
membru al Cultului Eroilor filiala Constanţa am fost privit cu mai mult interes
de participanți, chiar cu căldură. Am stat de vorbă cu ofiţeri activi , cu
rezervişti ai A.4, devenită acum Divizia 4 Infanterie „Gemina” şi, bineînţeles,
cu membri ai mai multor asociaţii nonguvernamentale. În acest tablou a venit spontan şi acel ceva...Adică, mergeţi cu noi
la Carei luni, 25? Din tot grupul, care avea în plan să viziteze Grădina Botanica, unicat european, eu am acceptat. Nu le
poţi face pe toate deodată, dar eram onorat de invitaţia de a fi acolo unde numim „ultima brazdă de pământ eliberată
de sub cotropitorii fascişti.”

5

ARMA PONTICA nr.4(5) /2010!
Am început a treia zi de sejur la Cluj mai de dimineaţă decât ziua anterioară, cu adunarea în faţa comandamentului
diviziei, pentru a pleca cu autocarul la ora 06 spre
destinaţia amintită. Pe traseu, pe lângă a admira relieful,
căci traversam munţii Meseş spre Câmpia Someşului,
mă străduiam să-mi reamintesc acţiunile de luptă ale
D.9 Infanterie „Mărăşeşti” din Constanţa, aflată în acele
timpuri de război pe direcţia principală de ofensivă spre
fruntariile ţării. Cu aceste gânduri nu prea mi-am dat
seama când au trecut circa trei ore de drum. După
coborârea din autobuz, i-am spun prietenului ad - hoc,
lt. col. Cârstean Dorin, că un traiect de luptă ce l-aş fi
făcut de la mare până la acest obiectiv în aprox. 20
minute prin aer l-am parcurs pe pământ în două zile cu
escală, dar nu aş fi avut ce povesti.
Am luat cunoştinţă programul de desfăşurare al
activităţilor, m-am desprins de grup şi am început a mă
Cimitirul Eroilor din CLUJ
uita pe ici, pe colo. Pentru mine a fost o mulţumire că
am ajuns ceva mai devreme, pentru că vroiam să văd şi locuitori ai acelui oraş. Ca dobrogean, unde diversitatea etniilor
este de negăsit altundeva în România şi unde,, bătălii’’ interetnice au avut loc numai din cauza furturilor sistematice din
partea unora, iar pentru a înţelege ce-i aia şovin, trebuie să cauţi în dicţionar, eram ochi şi urechi! A evita tâmpeniile
naţionaliste ce le vezi la televizor e greu! Am ales, intenţionat, o cafenea mai aglomerată şi am cerut voie oamenilor de la
o masă mai mare să mă aşez. Vorbeau destul de corect româneşte şi m-au „citit” repede că nu sunt de-al locului. Diferea
mult accentul în pronunţie dintre noi, aşa că m-au întrebat de unde sunt. Le-am spus că din Constanţa. „Oraş frumos”, a
zis unul. M-am simţit Mîndru acolo că-s constănţean, dar acasă sunt indignat de paragina peninsulei, precaritatea
mobilierului stradal, dar cel mai mult de nesimţirea cu care se aruncă gunoi pe oriunde chiar şi de către oameni cu
pretenție că sunt civilizaţi.
Ora începerii activităţilor s-a amânat ceva, cum altfel!, dându- mi timp destul
să verific din ce punct aş putea face cele mai reprezentative fotografii. Nu
puteam veni acasă numai cu vorbe. În timpul desfăşurării festivităţii m-am
străduit să ascult şi cuvintele celor de la tribună în paralel cu fotografiatul. Mia mărit atenţia anunţul că ia cuvântul preşedintele filialei judeţene a
Asociaţiei Veteranilor de Război Satu Mare, domnul Augustin Nicolae
Codreanu. Am reţinut din cuvântul dumnealui că vitejii ostaşi au eliberat
această palmă de pământ de sub cizma hortistă. Imediat, superficial, mi-a
zburat gândul la şovinism.. Pe drumul de întoarcere spre Cluj de la Satu Mare ,
unde s-a mâncat tradiţionala fasole cu cârnaţi, mi-am adus aminte că Dictatul
de la Viena fusese în 30 august 1940 şi că introducerea administraţiei hortiste
s-a făcut cu multe drame pentru populaţia românească. Dar să revin la
cuvântul „şovin”, pentru că nu e singurul fapt ce l-am reţinut. A relatat
dumnealui cum s-a dat jos steagul Ungariei de pe cel mai înalt edificiu al
oraşului şi în locul lui s-a înălţat drapelul tricolor românesc.Cele câteva fapte
arătate, nu cred că pot ţine în vreun fel de şovin, ci de o realitate istorică. A
încheiat arătând de ce României, care s-a situat pe locul al patrulea după
numărul de ostaşi care au participat la etapa finală a războiului mondial
având peste170 000 de jertfe, nu i s-a acordat statutul de ţară cobeligerantă:
pentru a plăti înrobitoare daune de război sovieticilor în acord cu S.U.A. şi
Anglia. Seara de 25 octombrie s-a încheiat cu un deosebit bilanţ. Unii cu
Grădina botanică şi Belvedere, iar eu cu un vis împlinit: oraşul Carei!
Această ultimă seară a sejurului într-o urbe, într-adevăr, deosebit de frumoasă,
a
fost cea mai scurtă, asta şi din cauză că trenul pleca la ora 02.46. În drum
Monumentul AVRAM IANCU
spre
gară altă curiozitate! M-am uitat la ceasul unei turle de biserică şi mi-am
din Cluj
dojenit colegii că degeaba au electronice, fiindcă am plecat prea devreme de la
hotel. Gazda, căreia îi mulţumesc şi pe această cale pentru strădanie şi profesionalism, mi-a explicat despre faptul că
unele biserici de rit romano-catolic şi reformat au ceasurile oprite la 11.45 ora când s-a semnat Tratatul de la Trianon din
4 iunie 1920 prin care se recunoştea şi unirea Transilvaniei cu România Aceste ceasuri vor fi repornite când va fi anulat
acest tratat…
Pe drumul de întoarcere, ce a durat cu trenul vreo 15 ore, am făcut recapitulări de parcă ar fi trebuit să mergem la
examenul de absolvire a Colegiului Naţional de Apărare!...

Cdor. av. (r.) Pavel Oţelea
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Dincolo de timp
Iatã, pe scurt, povestea vieţii unui erou, cel care a fost NINU I. CONSTANTIN .
A decedat la 89 de ani, după ce fusese operat de douã ori la ochi, pentru cataractã, şi
de trei ori pe corp: ulcer, fracturã de bazin, prostatã, cu două rãni din timpul rãzboiului.
În Mangalia, a sosit în 1953, ca subofiţer al unitãţii militare de vedete rapide,
specialitatea transmisionist, de la Regimentul 8 Artilerie Grea Tîrgu-Jiu.
Dupã ce a absolvit Şcoala Militarã de Subofiţeri de Artilerie de la Dadilov, a fost
imediat obligat să asiste la ruşinoasa cedare a Transilvaniei, a Basarabiei şi Bucovinei
(1940), după care a participat la toatã campania celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, din
prima zi (22 iunie 1941) pînã în ultima, 9 Mai 1945, fiind rãnit de douã ori pe cele douã
fronturi.
Dupã 22 iunie 1941, a luat parte, direct, în prima linie a frontului, ca observator de
artilerie, la toate acţiunile de luptã ale Regimentului 14 Artilerie Craiova. Dintre primele
bãtãlii dramatice, i-au fost mereu vii în minte cele de la Hotin, Lipnic, Ţiganca, Odesa,
Krivoirog, Stalingrad, Cotul Donului.
Dupã 23 August 1944, a fost reîncadrat în Unitatea 9 Artilerie Craiova şi trimis pe
frontul din Apus, începînd o nouã campanie cu lupte la fel de dificile, ca cele de la Calafat, Turnu-Severin, Orşova,
Cazane, Timişoara, Guylovary ş.a., culminând cu cele din Budapesta, pentru ca, apoi, sã fie remarcat în încleştãrile din
Cehoslovacia, la trecerea Hronului, unde a oprit înaintarea inamicului distrugând şase Panzere de 90 de tone. Pentru
aceastã faptã a fost decorat cu cea de-a doua „Virtute Militarã”, la care s-a mai adãugat şi „Bãrbãţie şi Credinţã”. Tot aici,
a fost rãnit pentru a doua oarã şi, dupã o vindecare rapidã, a continuat luptele prin Tatra şi Brno, pânã la Nemeţchi Brod,
lângã Praga, unde a stat 30 de zile în carantinã şi a revenit în România, pe jos, fãcând 4 luni şi jumãtate pânã la Craiova.
Lista medaliilor, ordinelor şi decoraţiilor deţinute pe bazã de brevete cuprinde:
- 2 (douã) medalii „Virtutea Militarã”, dintre care una cu brevetul nr.60/20.09.1941;
- 1 (una) medalie „Bãrbãţie şi Credinţã cu Spade clasa a II-a”, cu brevetul
nr. 149/22.05.1945;
- 2 (douã) medalii „Crucea Serviciul Credincios cu Spade clasa a II-a”, una
cu brevetul nr. 132/20.09.1942;
- 1 (una) medalie „Crucea de Fier clasa a II-a” (germanã), cu brevetul
/18.05.1942;
- 1 (una) medalie „Cruciada împotriva Bolşevismului”, cu brevet, distrusă de
către subsemnatul, de fricã, dupã 1947;
- 1 (una) medalie „Pentru Victoria împotriva Germaniei Hitleriste”
(„Pobeda”)-sovieticã, cu brevetul din 09.05.1945;
- 1 (una) decoraţie „Eliberarea de sub Jugul Fascist”, cu brevetul din
20.08.1949;
- 1 (una) decoraţie „Meritul Militar clasa I” cu brevetul din 18.08.1954;
- 1 (una) medalie jubiliarã „100 de ani de la Naşterea lui Carol I (18391939)”;
- 1 (una) medalie jubiliarã „Crucea Comemorativã a celui de-al Doilea Rãzboi Mondial 1941-1945” cu
brevetul 110/1995.
În 1956, cu ocazia unor masive restructurãri, a fost dat afarã din armatã, pe motivul participãrii la luptele din Est şi al
deţinerii unor decoraţii incomode, precum „Crucea de Fier”, „Cruciada împotriva Bolşevismului”, „Virtutea Militarã”
etc., uitându-se cã şi-a vãrsat sângele pe câmpul de luptã, ori de câte ori Patria i-a cerut-o, pe ambele fronturi, aport
rãsplãtit cu 12 decoraţii, ordine şi medalii, pentru care nu a apucat sã primeascã nici mãcar drepturile cuvenite prin lege.
Dupã plecarea din armatã, în 1956, ca pensionar militar (cu peste 25 de ani vechime), a muncit pe diferite şantiere, din
cadrul ICH, ca cel de construire a podului de peste lacul Mangalia, Hidrocentrala Bicaz, Combinatul Siderurgic Galaţi,
Combinatul Chimic Işalniţa, Podul rutier de la Giurgeni-Vadul Oii. În ultimii ani, a lucrat în fermele viticole din cadrul
IAS Mangalia.
Şi-a îndeplinit exemplar toate îndatoririle specifice serviciului militar sau civil, fãrã a fi vreodatã judecat sau
condamnat. A dus o viaţã onestã, liniştitã, modestã, fãrã scandaluri, crescându-şi cei doi fii în spiritul aceloraşi precepte,
astfel cã, în prezent, ca absolvenţi cu studii superioare şi locuitori ai Mangaliei, slujitori ai catedrei, aceştia continuã
împlinirea aceloraşi idealuri, scumpe lui.
PROFESOR EMIL - CORNELIU NINU
Mangalia
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,,SĂ NU SĂ SE MAI NASCĂ NICIODATĂ VETERANI ÎN
ŢARA ROMÂNEASCĂ’’
DECLARĂ VETERANUL DE RĂZBOI HRISTACHE MARIN NICU
Nimeni nu cunoaşte mai bine ororile şi starea de spirit
din timpul războiului decât aceia care au fost pe front.
Încă mai există supravieţuitori ai acelor ani, oameni
anonimi, bătrâni şi bolnavi de care puţini semeni îşi mai aduc
aminte, gândindu-se probabil că o indemnizaţie este suficientă
pentru a le alina suferinţele fizice şi mai ales psihice, cu care s-au
ales după ce şi-au făcut datoria faţă de ţară. Pe unul dintre aceştia
l-am cunoscut şi eu. Este veteranul de război d-nul Hristache
Marin Nicu.
Situat la parterul unui bloc vechi cu 4 nivele,
apartamentul de două camere al familiei Hristache te întâmpină
cu o curăţenie impecabilă şi cu un aer proaspăt de levănţică.
Mobila veche dar bine întreţinută îţi aduce aminte de vremea
copilăriei, liniştea fiind cuvântul de ordine aici.
După ce d-na Gina, ne-a servit cu o cafea delicioasă
făcută la ibric şi după ce ne-am povestit ce-am făcut fiecare în
ultimul timp, am adus în discuţie scopul principal al vizitei.
D-nul Hristache s-a uitat la mine şi m-a întrebat mirat: D-le mai interesează pe cineva ce-am făcut noi atunci? După ce l-am
asigurat că întradevăr mai sunt oameni care se gândesc la veterani, având respect şi stimă pentru tot ce au făcut, s-a aşezat pe
marginea patului şi cu ochii în lacrimi, dar şi cu un zâmbet pierdut în colţul gurii, a oftat adânc, a închis ochii câteva momente, apoi a
început să povestească:
,,M-am născut în anul 1919 la 10 octombrie, fiind al 4-lea copil din 7, într-o familie modestă din comuna Seimenii Mari,
judeţul Constanţa. La vârsta de 20 de ani, în 1939, am fost încorporat la R.18 Art., pe funcţia de radiotelegrafist la divizionul 2
obuziere. În octombrie 1941 am fost duşi pe frontul de est, în campania din Basarabia. Am fost îmbarcaţi în vagoane şi am pornit
la drum. Am plecat, ca orice tânăr de pe vremea aceea, cu gânduri de victorie. Credeam că luptăm pentru recucerirea Basarabiei,
răpită prin Ultimatumul ruşilor , povesteşte d-nul Nicu.
Mergea să se bată cu duşmanii, nu mergea nimeni la război cu gândul că va muri, deşi a avut camarazi care n-au rezistat
pe front. “Eram conştient că puteam muri oricând, însă eram şi bucuros că mă aflam la artilerie şi era mai uşor să transmiţi
comenzile de tragere la distanţă fără a vedea în ce se trage, decât să vezi cum se trăgea în carne de om de aproape. Gândul la
familiile de acasă, că vom dispărea şi nu le vom mai revedea, plana deasupra noastră, asemenea avioanelor duşmane, care ne
ţineau cu inima în dinţi”.
Episodul pe care şi-l aminteşte cel mai bine este cel al luptelor din satul Balşoi. Dn.2, la care a fost de la încorporare şi
până la lăsarea la vatră, sprijinea acţiunile de luptă ale R.36.I. Cu o seară înainte nimeni nu bănuia ce se va întâmpla a doua zi.
Încă din zorii zilei de 19 noiembrie 1942, sectorul de apărare al trupelor noastre este atacat violent, din toate direcţiile cu forţe
mult mai numeroase. Pregătirea de artilerie a durat peste o oră, după care inamicul a atacat puternic în valuri pe tot frontul. Ai
noştri, militarii din B.2/R.36 I. şi batalionul de pionieri au început să se retragă către sud, fără a mai angaja lupte cu infanteria
inamică. La intervenţia energică a cpt. Stănescu, ofiţerul cu operaţiile la regiment, care se găsea în acel moment la P.C. al B.II/R.
36 I. s-a reuşit a se strânge şi organiza o apărare sub comanda maiorului Trâncă şi cpt. Câţă. Rezistenţa n-a fost destul de
puternică întrucât infanteria inamică pornind la atac a reuşit să respingă apărătorii morii Balşoi. O parte din fugari au fost opriţi
în apropierea P.C. al II/18 Art. de către maiorul Paloşanu, comandantul divizionului. După o scurtă reorganizare, comandaţi de
bravul locotenent Cristescu Anton, care s-a oferit voluntar a conduce această operaţiune, s-au îndreptat spre moara Balşoi pentru
a sprijini apărătorii care se retrăgeau în dezordine. În acelaşi timp la P.C. al Dn. II /18 Art. a sosit o parte din compania de
pionieri a R. 36 I., care întărită cu alţi fugari adunaţi şi cu artileriştii din R.18 Art. au organizat o apărare a grupului de case S.V.
Balşoi sub comanda cpt. Ion din R.36.I. Infanteria inamică ocupase liziera de est a satului Balşoi, deschizând focul asupra
trupelor de infanterie şi artilerie care încă mai rezistau în acel sector.
După câteva ore la nord de satul Balşoi a apărut o coloană de care blindate şi camioane cu infanterie îmbarcată, coloană
care s-a oprit pe liziera de est. Au urmat lupte aprige între infanteria sovietică şi unităţile strânse din R.36 I. sprijinită de către
R.18 Art. şi R.2 Art. Grea, astfel că la un moment dat, dacă ar fi existat rezerve, s-ar fi putut restabili situaţia în Balşoi.
În aceste lupte date în mijlocul satului Balşoi, Dn.II /18Art. a terminat muniţia fără a fi avut posibilităţi de
reîmprospătare astfel că a fost nevoit să se retragă luptând cu 2 baterii în direcţia Blinovschi, una din baterii rămânând în mâinile
inamicului după ce servanţii au luat închizătoarele de la obuziere şi au distrus aparatele de ochire.
În acelaşi timp cu retragerea acestor baterii, inamicul a început urmărirea cu unităţi de care blindate, iar infanteria
sovietică a pătruns la P.C. al II/18 Art. Atunci a trăit cele mai mari momente de panică, din toată grupa de transmisionişti a rămas
singur, trei dintre camarazi săi au fost ucişi. Pentru că nu putea transporta singur aparatura din dotare, a primit ordin de la
comandantul divizionului să o distrugă. Mai târziu a fost cercetat pentru acesta faptă.
Din unităţile retrase din Balşoi s-a organizat o nouă rezistenţă la vest de valea Zuskan, unde rămăseseră încercuite 2
companii. În faţa acestei poziţii inamicul a fost oprit până în seara zilei. În dimineaţa zilei de 20 noiembrie, sectorul de est fiind
străpuns şi poziţia de apărare aruncată mult înapoi, efortul carelor de luptă şi al Katiuşelor ruseşti se mută pe cel de vest, în
sectoarele R.34 I. şi 13 Art., care, până a doua zi, vor fi şi ele străpunse. Practic, cu 21 noiembrie s-a încheiat înaintarea trupelor
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noastre spre est. Începea calvarul retragerii cu sute de morţi, răniţi şi dispăruţi lăsaţi pe câmpul de luptă. În această operaţiune
R.18 Art. şi-a distrus întregul material de artilerie pentru a nu cădea în mâna inamicului”.
De ziua de 9 mai 1945 nu îşi aminteşte prea multe, pentru el nu a fost nimic deosebit, abia peste ani avea să sărbătorească
această zi.
În prezent veteranii au o indemnizaţie şi rentă în funcţie de durata participării pe front şi de decoraţiile primite. Veteranii
beneficiază de călătorii gratuite pe mijloacele de transport pe calea ferată şi cele locale, medicamente gratuite, scutiri de impozite la
apartamentele unde locuiesc şi de terenuri agricole de până la 5 hectare.
Cât îl priveşte pe d-nul Hristache, nu doreşte să fie invidiat de nimeni pentru că oricând ar schimba aceste drepturi materiale
cu vârsta fragedă a tinereţii. El spune că doreşte să nu se mai nască niciodată veterani în Ţara Românească!.
Dacă a ajuns la această vârstă înaintată trebuie să-i mulţumească în primul rând soţiei sale, d-na Gina şi ea la 89 de ani, cu
care a împărţit şi bucuriile şi necazurile vieţii.
Acum, nu-l mai interesează nimic, nu se mai uită la televizor pentru că nu mai aude bine, nu mai iese afară pentru că nu mai
poate, nu-şi mai doreşte nimic, decât sănătate, deşi lista de medicamente este destul de mare şi nu ştie precis din ce cauză i-a scăzut
prea mult tensiunea. S-a bucurat mult că cineva şi-a adus aminte de el şi-i va publica amintirile într-un articol. Şi încă un amănunt:
este pregătit pentru viaţa de dincolo!

Preşedintele L.S.R. Filiala DOBROGEA
Alexandru BIROU

MONUMENTUL EROILOR MUSULMANI DIN ROMÂNIA
De şase ani constănţenii sunt familiarizaţi cu „avalanşa” de iniţiative legislative ale domnului Aledin AMET, deputatul
Tătar în Parlamentul României. Aflat, deja, la jumătatea celui de
al doilea mandat, Aledin Amet este acelaşi om onest şi muncitor.
Activitatea sa de politician este, după cum se poate lesne
înţelege, contra-cronometru. Îl interesează mult din ceea ce se
petrece în jurul său, acest lucru demonstrându-l prin numeroase
luări de poziţie în varii domenii. In calitatea sa de membru al
Comunităţii Tătare Dobrogene, reprezentată de Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-musulmani din România, prin
urmare constănţean get-beget, Aledin Amet a abordat numeroase
teme ale vieţii social-politice, economice, culturale ale ţării care de
secole este o Patrie ospitalieră şi a Tătarilor.
Intre temele predilecte ale iniţiativelor legislative către
care şi-a îndreptat atenţia cu o nedisimulată patimă Aledin Amet,
se numără, fireşte, cele referitoare la propria etnie, atât de încercată
în decursul multor secole de peregrinare.
Iată câteva din legile care îi privesc direct pe Tătari:
1. Lege privind consacrarea zilei de 13 Decembrie ca
sărbătoare a etniei tătare di România (453/2006).
2. Lege privind instituirea Premiului Naţional „Mehmet
Nigayi”, pentru creaţiile în limba tătară (366/2007).
3. Lege privind înfiinţarea institutului Cultural al
Tătarilor din România „Sebat Huseyin” (97/2009).
4. Lege pentru instituirea sărbătorii Limbii Tătare (ziua
de 5 Mai).
5. Lege pentru construirea unui monument comemorativ
dedicat eroilor musulmani care şi-au dat viaţa pentru România în cele două războaie mondiale (27/2010).
Ultima dintre acestea, Legea 27/2010, este una cu adânci semnificaţii pentru etnia
tătară, deoarece ea se constituie într-un veritabil „statut” al recunoaşterii Tătarilor ca
etnie aparţinând de drept şi de fapt, acestui spaţiu înnobilat prin muncă, dar şi prin jertfa de sânge pe care au dat-o
libertăţii şi propăşirii Patriei comune – România, unică şi indivizibilă.
Monumentul s-a construit pe aleea principală a Cimitirului Central Musulman din municipiul Constanţa.
Se speră şi se doreşte, totodată, ca el să-şi ocupe locul de drept între celelalte monumente ale Dobrogei, iar la ocazii
festive să fie inclus în circuitul ceremoniilor ce se vor organiza..

Nihat S. Osman
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Să ne îndrumăm viața cu exemple ilustre
Prezentul, acea parte a eternității care desparte domeniul dezamăgirii de tărâmul speranței – așa cum corect l-a
caracterizat ziaristul american Ambrose Bierce – stimulează interesul unui număr însemnat din rândul celor care au purtat
sau poartă uniforma militară, dar nu numai, pentru a afla cât mai multe despre cei care, pe bună dreptate, sunt gratulați cu
sintagma: Veterani de război.
Viața, această nesfârșită curgere de generații, ne
îndeamnă, indiferent de generația din care facem parte, să
acordăm respectul cuvenit acestor oameni, care au cunoscut
ororile confruntărilor armate, unii încă vii istorii ale neamului
românesc, alții curtați de glorie deja prea târziu, când, din
nefericire, au devenit cenușă, prezența lor în amintirea noastră
existând tocmai pentru faptul că virtutea este averea ce
strălucește după moarte, nu altceva!
Toți suntem muritori, numai Țara-i veșnică și tocmai
de aceia, atât timp cât ne stă în putință, să amintim generațiilor
prezente, dar și viitoare, despre cei care și-au făcut datoria pe
câmpul de onoare cu demnitate și credință în Dumnezeu.
3Iulie2010:ZIUA REZERVISTULUI, un moment
Unul dintre din ce în ce mai puținii veterani de război
sărbătoresc prin care se aduce un omagiu foștilor
purtători de uniformă militară. Prefectul județului
este maistrul militar de marină ROMETE GHEORGHE,
Constanța, domnul Claudiu Palas, oferă Diploma de
omul care a străbătut distanța de 86 de ani pe drumul vieții
Onoare maistrului militar veteran de război Gheorghe
având totdeauna ca ghid ONESTITATEA...
Romete.
Intrat în toamna anului 1940 ca elev al Școlii de
Specialități a Marinei, tânărul în vârstă de 16 ani, născut la 14
septembrie 1924 în orașul Vaslui, avea prea puține cunoștințe despre mare și meseria de marinar, însă dorea din adâncul
sufletului să devină slujitorul acestei întinderi de ape. Asta a și făcut, pentru că după trei ani de pregătire se afla în
echipajul distrugătorului „Mărășești”, purtând pe umeri gradul de submaistru clasa a III-a, specialitatea sa fiind cea de
artilerist naval.
Momentul intrării în viața profesională a mult prea tânărului submaistru (abia împlinise 19 ani!) nu era cel mai
nimerit, nava pe care fusese repartizat fiind una dintre cele care executau misiuni de luptă reale în largul Mării Negre.
Starea de război în care se afla România solicita nu numai prezența la postul pentru care erai pregătit să lupți pentru
binele patriei, dar te priva de multe alte aspecte ale vieții, ceea ce, pentru un tânăr mai ales, însemna foarte mult.
Aici, la bordul distrugătorului, având alături pe maiștri militari Corduneanu, Oancea, Crăciun, Fadei – artileriști
navali cu experiență în profesie, s-a acomodat repede cu cerințele fișei postului, dovedind nu numai că era pregătit în
această specialitate militară, dar și că era un tânăr curajos, aspect de loc de neglijat pe timpul misiunilor, când nava era
atacată de aviația inamică, iar în zonă mișunau submarinele care te puteau trimite în orice moment la fundul mării. În
privința misiunilor îndeplinite de această navă, distrugătorul „Mărășești”, pe
timpul războiului, acestea aveau ca misiune, în cea mai mare parte, escortarea
navelor comerciale care transportau trupe, muniție și material de război în zona
Crimeii, zonă care a rămas întipărită în memoria tânărului maistru militar , mai ales
datorită unui nimicitor atac aerian și naval suportat de navă și echipajul său la
Balaclava, în apropierea Sevastopolului. Atunci, a avut convingerea că țevile
tunurilor navei s-au înroșit de atâtea proiectile trase, perdeau de foc făcută deasupra
navei, dar și mulțimea de mine și grenade marine lansate la apă împotriva
submarinelor, salvând distrugătorul de la o scufundare sigură...
Ceva mai târziu, cam spre toamna lui 1944, după ce sovieticii ne devenise
din inamici, amici, maistrul militar Gheorghe Romete, fiind într-o scurtă
permisie în orașul Pitești, a aflat că rușii se găsesc deja la bordul navelor militare
românești, unele dintre acestea fiind pregătite pentru a deveni captură de război. În
această situație nu s-a mai prezentat la navă, ci s-a deplasat la Periș, acolo unde a
1 noiembrie 1943: Submaistrul
funcționat Comandamentul Marinei pe timpul războiului. De aici, după scurt timp,
cls.III-a Gheorghe Romete, un
a fost repartizat la Divizia de Dunăre, unde, în perioada 30 noiembrie 1944 – 1
nou membru al echipajului navei
martie 1946, a făcut parte dintr-o comisie care se ocupa cu verificarea și
dsg. „Mărășești”
înregistrarea capturii de război a rușilor, captură tranzitată, la finalul periplului
prin România, pe la gara Brateș, din Galați. De aici - că era sau nu înregistrată mai
puțin avea importanță pentru „eliberatorii” noștri - “agoniseala” se îndrepta către Rusia.
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În finalul lunii martie a anului 1946 a fost mutat la Constanța, unde, aflat în
efectivul Regimentului Artilerie de Coastă, asigura asistență tehnică bateriilor: Vulturul –
tunuri de 76 mm amplasate în zona Șantierului Naval Constanța; Elisabeta – tunuri navale
de 120 mm amplasate la Agigea, în zona Sanatoriului TBC, și Horia – tunuri AA de 105
mm, amplasate în zona Km 4-5 a orașului Constanța. De la acest regiment a fost mutat, în
vara lui 1948, la bordul Dragorului de bază 11 (DB 11), în echipajul căreia s-a aflat până în
luna octombrie a anului 1958.
După o “escală” de un an pe funcția de tehnician-șef la Depozitul de armament din
localitatea Valul Traian, maistrul militar Gheorghe Romete a fost anunțat că se află pe lista
celor care vor părăsi marina prin trecere în rezervă, motivul comunicat precizând că intra
sub incidența reducerii de personal! De fapt nu acesta era motivul real, ci acele informații
- 14 septembrie 1941:
strânse
la dosarul de cadre, din care reieșea faptul că cel în cauză își exprima cam des
Gheorghe Romete, elev
opoziția
față de prezența rușilor acolo unde nu prea aveau ce căuta... Și uite așa, la 26 august
al Școlii de Specialități a
1959,
maistrul
militar Gheorghe Romete, tehnicianul militar cu o experiență profesională de
Marinei, la plimbare pe
19 ani în domeniul artileriei navale, dar și cu participare directă la acțiunile de luptă ale
străzile Vasluiului. Era
chiar ziua când împlinea
navelor militare românești desfășurate în perioada războiului, s-a văzut exclus din sistem, și17 ani!
a văzut năruit visul de a purta pe mai departe uniforma Armatei Române, respectiv a
Marinei Militare.
Avea doar 35 de ani, așa că singura cale de urmat era să-și ascundă supărarea în străfundul sufletului și să înceapă
căutarea unui loc de muncă, responsabilitatea întreținerii familiei, în primul rând, obligându-l să privească înainte cu
speranță, chiar dacă mult timp a fost serios marcat de nedreptatea cu care a fost eliminat din sistemul militar.
A lucrat în portul Constanța, la ROMTRANS I.E.T., secția exploatare, timp de 25 de ani, de unde, la data de 20
septembrie 1984, a ieșit la pensie.
Sinuosul drum profesional, ororile războiului care l-au marcat încă de la o vârstă fragedă, neajunsurile vieții, dar
mai ales pierderea unuia dintre cei doi fii ai săi - la momentul decesului acesta avea doar 49 de ani - chiar dacă i-au
înnegurat sufletul pe vecie, n-au reușit să-l îndepărteze de oameni, el, maistrul militar în retragere Gheorghe Romete
rămânând același om onest și apropiat de semenii săi. Alături de doamna Elena, de fiul care își prețuiește tatăl, de cei doi
nepoți – o fată, fiica fiului decedat, și un băiat – ambii aflați la studii universitare, domnul Gheorghe Romete își duce cu
noblețe greutatea vârstei, parcă încercând a ne spune nouă, celor care l-am cunoscut, că tot ceea ce avem e pieritor, afară
de însușirea sufletului și a minții.
Închei prezentarea scurtelor crâmpeie din istoria vieții de până acum a unui camarad de armă și profesie,
precizându-vă că domnul Gheorghe Romete deține calitatea de membru de onoare al Ligii Maiștrilor Militari de Marină,
asociație care la începutul activității (16 octombrie 1990) avea în evidență 38 de tehnicieni militari marinari veterani de
război... Acum, după 20 de ani, au mai rămas doar 5!... Ce putem face? Nu reușim a spune decât atât: Viața celor morți se
află în amintirea celor vii!
Pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe Romete, cel care considerați cu sinceritate că Liga Maiștrilor Militari
de Marină a fost pentru veteranii de război o adevărată familie, o familie care tot timpul va dăruit dorinţa de a trăi, de a vă
depăna amintirile, de a împărtăşi celor din preajmă din experienţa de viaţă, de vă ocroti chiar, transmitem, și prin
intermediul acestei prestigioase reviste, respectuoase salutări și urări de sănătate.
Sărutări de mâini doamnei Elena Romete, ființa iubitoare care va fost un adevărat sprijin în viață...

M.m.pr.(r) Dumitru MIHĂILESCU – președinte de onoare al L.M.M.M.

Distrugătorul „Mărășești” în misiune pe Marea Neagră.
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DOBROGEA ŞI SUDUL BASARABIEI CUPRINSE ÎN
JOCURILE DE INTERESE ALE MARILOR PUTERI
Motto:,, Independenta nu este un dar pe care ni-l face Europa ci o recunoaștere a drepturilor străbune ale
romanilor, in conformitate cu sacrificiile lor"
- Nicolae Iorga După războiul franco-prusac, din 1870-1871, pe scena politică europeană apar doua tendinţe opuse: competiţia între marile
puteri pentru a-şi adjudeca influenţe si poziția privilegiată in treburile continentului ,dar şi tendinţa naţiunilor oprimate, în marile
imperii, de emancipare socială, politică, naţională. Are loc o mutaţie a raportului de forţe între marile puteri.
Franţa este învinsă şi duce o politică ezitantă.
Imperiul Otoman a căutat noi mijloace de revitalizare, fiind zguduit de mişcări pentru libertate ale popoarelor oprimate .Încă
din 1839, prin actul de la Gülhane a lui Abdul Medjid, se
anunţă o etapă nouă în procesul de modernizare a societăţii
EUROPA DE SUD-EST IN
otomane, iar in anul 1876 , sultanul Abdul Hamid al II-lea a
promulgat o nouă Constituţie.
Prusia, in frunte cu Bismark, a încercat sa-şi
alăture Austro-Ungaria şi Rusia, dorind să joace rolul de
mediator între interesele opuse ale celor două mari puteri în
Balcani.
Interesele Austro-Ungariei, Marii Britanii şi
Germaniei se confruntau cu cele ale Rusiei, care sub
pretextul asigurării protecţiei creştinilor ortodocşi din
Imperiul Otoman , dorea sa-si extindă expansiunea spre
Balcani, Strâmtori şi Constantinopol.
Pentru a dejuca planurile Rusiei şi a-şi satisface
propriile interese, Marea Britanie,care susţinea integritatea
Imperiului Otoman, a convocat in 1876 o conferinţă la
Constantinopol. Conservatorismul Sultanului a zădărnicit
această tentativă si
Rusia a luat decizia de a declara război Porţii.
Rusia pregătindu-se să elibereze câinii războiului balcanic, în timp ce Regatul Unit o
avertizează să aibă grijă.
Romania a acţionat în direcţia emancipării faţa de Poarta Otomană. Astfel, când
Sultanul a autorizat Austro-Ungaria să execute lucrări la Porţile de Fier, ministrul de externe,
Vasile Boerescu a declarat că nimeni nu avea dreptul să trateze în numele României. Ministrul
de externe imperial , Andrassy, a renunţat la lucrări declarând că ,, şoviniştii români fac
imposibilă o înţelegere”. Referitor la Constituţia otomană ,care potrivit art.7 , considera
România ,,provincie privilegiată”, primul ministru I.C.Brătianu spunea: ,,...niciodată sabia lui
Baiazid şi Mahomed nu au putut să pătrundă în Munţii României, unde cutează astăzi să
străbată Midhad-Paşa cu Constituţia lui.’’. Dar, România era vasală Imperiului Otoman : plătea
BISMARK
tribut Sultanului, nu putea încheia tratate şi alianţe cu alte state, nu avea voie să mărească taxele
vamale pentru mărfurile străine, iar Dobrogea şi Gurile Dunării se aflau sub stăpânirea otomană.
In 1875-1876 izbucneşte o nouă criză orientală, având loc mişcări de eliberare naţională
în Bosnia-Herţegovina şi mai apoi în Bulgaria, încurajate de Rusia şi Austro- Ungaria. Ambele
erau interesate de slăbirea Imperiului Otoman, în speranţa câ vor dobândi teritorii una spre Marea
Egee- Salonic, cealaltă spre Constantinopol. După răscoala bulgarilor, Austro-Ungaria a
considerat că venise momentul să intervină militar în Balcani pentru a ,, pacifica ” zona, desigur
că si Rusia era interesată să i se alăture. Anglia nu a acceptat, însă ca Rusia sa se extindă până la
Constantinopol, fapt ce l-a determinat pe Bismark(cancelar german) să facă o vizită la Londra ,
cu scopul de-a sugera englezilor ca în schimbul acceptului ei pentru anexarea Bosniei şi
Herţegovinei de către Austro-Ungaria ,să-şi caute compensaţii in Egipt, iar Rusia să dobândească
teritorii în Balcani, pe seama otomanilor.
La 15 ianuarie 1877 a fost semnat un tratat politic secret intre Rusia şi Austro- Ungaria
prin care s-au tranzacţionat problemele,, compensaţiilor teritoriale” in sud-estul Europei: AustroUngaria se putea extinde în: Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, iar Rusia putea sa-şi
treacă trupele pe la Gurile Dunării, să anexeze cele trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul,
Bolgrad şi Ismail), retrocedate Moldovei prin hotărârile Păcii de la Paris din 1856 şi deasemenea
să intre în Bulgaria. Această Convenţie dovedeşte faptul că Austro- Ungaria şi Rusia împărţiseră
teritoriile româneşti ,dar şi alte teritorii din sud-estul Europei, cu mult înainte de declanşarea
războiului ruso-turc sau a semnării Convenţiei româno-rusă din 4 aprilie 1877.
În 1876, I. C. Brătianu a fost invitat de către cancelarul Gorciakov la Livadia în Crimeea pentru a tatona terenul în vederea
încheierii unei convenţii militare anti-otomane. Brătianu a cerut în primul rând respectarea graniţelor României stabilite după anul
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1856. Premierul român a fost interesat dacă Rusia este gata să garanteze nu numai independenţa, ci şi integritatea teritorială a ţării. La
aceste interpelări insistente, cancelarul şi alţi factori de răspundere din Rusia după unele răspunsuri
evazive au fost nevoite să confirme clar şi în repetate rânduri că Imperiul Rus nu are nici un fel de
pretenţii teritoriale faţă de statul român.
Cancelarul german Otto von Bismarck l-a sfătuit pe Carol I să semneze o convenţie militară cu Rusia,
deoarece „este mai preferabil pentru România să lase trupele ruseşti să treacă în virtutea unui tratat,
decât să se dea pradă Rusiei” Pe de altă parte, tot acelaşi Bismarck sfătuia Rusia să înceapă războiul cu
Imperiul Otoman fără să aibă „prea multe scrupule faţă de România”.
Pe data de 4 aprilie anul 1877, convenţia militară româno-rusă a fost semnată. Articolul 1 al
acesteia prevedea: „Guvernul imperial al tuturor Rușilor se obligă a menţine şi a face a se respecta
drepturile politice ale statului român astfel cum rezultă din legile interioare şi tratatele existente,
precum şi a menţine şi a apăra integritatea teritorială a României”.
Conţinutul ei exprima poziţia de egalitate între părţile contractante,
Regele Carol I
suveranitatea României era luată în considerare, deşi nu fusese
proclamată oficial independenţa ţării.
Nu se prevedea ca România să se includă activ în operaţiunile militare. Ruşii nutreau credinţa întrun război fulger, glorios, minimalizând rolul cetăţilor fortificate din Balcani iar Ţarul dorea
reanexarea celor trei judeţe basarabene redate ţării in anul 1856.
Se pune întrebarea: a avut oare România către anul 1877 vreo alternativă alianţei cu
Rusia? Răspunsul este categoric: - Nu! Cu, sau fără voia românilor, ruşii aveau de gând să tranziteze
teritoriul României pentru a intra în contact de luptă cu inamicul. Ar fi avut de câștigat ceva
Bucureştiul în cazul respectării stricte a angajamentelor sale de vasal credincios al Porţii? – Desigur
că nu!
Independenţa declarată de România la 9 mai 1877 şi notificarea marilor puteri la 22 mai a
Tarul
schimbat poziţia Austriei care a început să i-a în calcul şi posibilitatea unei alianţe cu România.
ALEXANDRU II
Într-o convorbire cu Kogălniceanu, Andrassy i-a vorbit acestuia de Dobrogea drept ,, compensaţie”
pentru pierderea sudului Basarabiei pe care Austria o ,, cedase” Rusiei.
Rezistenţa otomană neaşteptat de înverşunată a răsturnat însă toate planurile ruşilor. Ofensiva rusească s-a împotmolit la defileul de
la Şipka . Nici pe frontul caucazian lucrurile nu mergeau tocmai bine, căci şi acolo ofensiva armatelor ruse a fost oprită. Ţarul a fost
nevoit să se adreseze pentru ajutor României care era unica aliată ce dispunea de efective militare capabile să încline balanţa victoriei
de partea Rusiei. Unii cercetători susţin că principala greşeală a factorilor de decizie români ai
acelor timpuri a fost că ei au acceptat participarea României la operaţiunile militare fără ca să mai
ceară garanţii suplimentare privitor la Sudul Basarabiei. Se credea că ruşii, având în vedere aportul
românesc la victoria comună, se vor abţine să mai ceară Sudul Basarabiei. Ideea că o mare putere
(cu atât mai mult Rusia!) ar putea să manifeste generozitate faţă de „sora sa mai mică” era pur şi
simplu fantezistă. Deasemenea situaţia de pe fronturi era de aşa natură, încât retragerea rusească la
nord de Dunăre era foarte probabilă şi operaţiunile militare s-ar fi mutat pe teritoriul României, ceea
ce Guvernul dorea să evite cu orice preţ acest fapt. Practica amară a războaielor precedente a
demonstrat de ce pot fi în stare atât „fraţii creştini” ruşi, cât şi păgânii turci atunci când operează pe
un teritoriu străin.
După înfrângerea suferită de armata rusă pe frontal din Bulgaria, Kogălniceanu a avut o nouă
convorbire cu Andrassy la Viena, unde a primit reasigurări că la pacea generala România va primi
Dobrogea.
M. KOGALNICEANU
Cât timp balanţa victoriei încă nu se înclinase în favoarea lor, ruşii au „uitat” pentru o perioadă de problema Basarabiei. După
ce de la Plevna au sosit mult aşteptatele ştiri despre capitularea otomană, diplomaţia rusă a „reînviat”. Contele Ignatiev (trimisul
special al Rusiei în regiune) a declarat deschis că Rusia
intenţionează să reîncorporeze judeţele sud-basarabene,
urmând să recompenseze România pe contul Turciei. Astfel ,
Rusia a încălcat în mod flagrant Convenţia militară rusoromână de la 4 aprilie 1877. În articolul 1 se stipula păstrarea
integrităţii teritoriale a României.
După încetarea războiului Andrassy a negat existenţa
vreunei înţelegeri secrete cu Rusia şi chiar a sfătuit România
să protesteze contra prezențelor rusești asupra sudului
Basarabiei.
Protestele nu au ajutat cu nimic Romania , pentru că în
tratatul de la San Ștefano s-a respectat înţelegerea secretă
austru-rusă din ianuarie 1877 : Rusia dobândea de la turci
Dobrogea cu dreptul de a o schimba cu sudului Basarabiei…
,,Propunerea” a avut un caracter „voluntar-obligatoriu”: dacă
românii nu ar fi vrut să îl accepte, Bugeacul şi aşa avea să le
fi fost răpit, doar că Dobrogea avea să le fie cedată bulgarilor
sau transformată într-o nouă gubernie rusească.
Ruşii au argumentat că acest schimb de teritorii se realiza
Harta mişcărilor de trupe în Balcani
în favoarea României: teritoriul cedat României în schimbul
Basarabiei de Sud a fost cel puţin de două ori mai mare . România a devenit stăpână pe gurile Dunării şi pe insula Şerpilor. La prima
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vedere pare că schimbul teritorial a fost foarte generos şi poziţia intransigentă ocupată de negociatorii români este inexplicabilă.
Dobrogea în acel timp prezenta un ţinut pustiu şi nevalorificat, spre deosebire de cele trei judeţe sud-basarabene. După evacuarea
regiunii de către turcii şi tătarii care au populat-o în timpul stăpânirii otomane, aici nu au rămas decât puţinii păstori români.
Constanţa de astăzi era pe atunci un sărăcăcios sătuc de pescari. Pentru valorificarea ţinutului trebuiau cheltuieli colosale şi ele urmau
să fie suportate, desigur, de bugetul român.
În zadar se apără românii în faţa fostului
aliat,sudul Basarabiei era pierdut iarăşi.
Disperarea o arată chiar cuvintele lui
Kogălniceanu „Datoria de a scăpa această parte a
ţării noastre a fost în mare parte cauza
conspiraţiei armatei noastre contra Plevnei. Am
dat sângele nostru pentru a nu da pământul
nostru”. Nici Eminescu nu scapă criticii sale acest
moment: „România este singurul aliat în
primejdie de a fi dezmembrat chiar de aliatul
ei, după ce au încheiat cu el o convenţie prin
care i se garantează integritatea teritorială”.
Hotărârea ruşilor era de nezdruncinat,
considerând ca fiind o spălare a ruşinii suferite în
1856 la Congresul de la Paris.
Protestele României au atras mânia Ţarului, care,
la 2 aprilie 1878 îi transmitea lui Carol I că Rusia
nu se va da în lături să ocupe România şi să-i
dezarmeze armata dacă se va opune cererilor
ruseşti. Carol a răspuns atunci că,, armata de la
Plevna va putea fi zdrobită, dar nu dezarmată”.
Ion C. Brătianu şi M. Kogălniceanu au depus
eforturi ce au fost sortite eşecului, pentru a
obţine participarea României, ca stat independent , la Congresul de pac ce urma să fie.
Marile puteri au reacţionat faţă de creşterea exagerată a puterii Rusiei şi, sub pretextul menţinerii echilibrului European, aceasta este
nevoită să accepte desfăşurarea unui nou Congres de pace. De reţinut este faptul că marile puteri au tranşat chestiunile teritoriale
înainte de deschiderea Congresului de pace de la Berlin, la 1 iulie 1878. Forumul european întrunit la Berlin nu reprezenta altceva
decât „o solemnă reprezentaţie”, după ce „piesa fusese în aproape toate amănuntele ei, aranjată dinainte în culise” . Vom reuşi astfel
să înţelegem conduita reprezentanţilor Puterilor europene în timpul şi la sfârşitul Congresului.
Chiar în ziua deschiderii solemne a respectivului ,,areopag’’ european, Carol I considera că există puţine speranţe pentru păstrarea
Basarabiei . Plenipotenţiarii României adresau o scrisoare oficială lui Bismarck, solicitând să fie admişi „pentru a expune şi apăra
drepturile ţării lor”, exprimându-şi, totodată, speranţa că diplomaţii întruniţi la Berlin vor binevoi „să-i asculte mai înainte de a
delibera asupra intereselor românilor” . Intuind sensul realităţilor, Carol I aştepta cu „îngrijorare şi încordare” deciziile Congresului.
„Basarabia – aprecia Domnitorul într-o epistolă către tatăl său – este un preţ de pace foarte comod, care nu costă nimic Puterile Mari
şi la care Rusia ţine mai mult decât la cele mai multe foloase câştigate în ultima campanie”. Englezii ne sacrificaseră cu mult timp
înainte, însă se foloseau de revendicările româneşti pentru a vedea, de fapt, pe deplin realizate dorinţele lor. Andrássy îi reiterase lui
Brătianu faptul că Monarhia dualistă nu va declanşa un război pentru sudul Basarabiei, care de altfel era pierdut, precizând că o
eventuală împotrivire la hotărârile Congresului ar pune România într-o postură ridicolă. Reprezentantul Franţei, Waddington se
dovedea a fi mult mai practic, ceea ce sugera şi delegaţilor români, căutând a asigura ca despăgubirea să fie cât mai favorabilă. .
Aşadar, tabloul general al situaţiei nu părea deloc favorabil revendicărilor româneşti.
Departe de a lua în consideraţie cerinţele româneşti, Tratatul de pace de la Berlin, stipula, printre altele, recunoaşterea independenţei
României (art. 43), însă în anumite condiţii socotite de guvernanţii de la Bucureşti drept „dureroase”. Statul român era silit să acorde
drepturi civile şi politice străinilor de alt rit decât cel creştin (art. 44) şi să cedeze sudul Basarabiei, ce revenea Rusiei (art. 45). Drept
„compensaţie” pentru pierderea districtelor basarabene, prin Tratat se prevedea că Dobrogea, în fapt străvechi teritoriu românesc,
împreună cu Delta Dunării şi Insula Şerpilor aveau să intre în componenţa României (art. 46) . Profund dezamăgit de rezultatele
Congresului şi de izolarea diplomatică în care se afla România, Carol I îi scria tatălui său: „E trist când Europa sileşte pe un stat tânăr,
dornic de înaintare, care şi-a dovedit tăria şi puterea într-un războiu sângeros, să cedeze o provincie” Prin urmare , prevederile
tratatului de pace de la Berlin au marcat, pe de o parte o anumită acceptare din partea marilor puteri a afirmării dreptului la libera
dispoziţie a naţiunilor din zona sud-estică a Europei, iar pe de altă parte, menţinerea ,,echilibrului” de forţe în zonă pe baza politicii ,,
compensaţiilor “ pe seama terţilor . Dobrogea, străvechi pământ getic , s-a unit cu România , fapt ce a dus la împlinirea aspirațiilor
românilor dobrogeni. Pe tot parcursul războiului, românii dobrogeni, autohtoni ai regiunii, au sperat victoria armatei romane si
posibilitatea unirii cu Romania, după cum o demonstrează petiția dobrogenilor din decembrie 1877 care, acoperită de nume si
semnături, cerea unirea Dobrogei cu Romania. Mai mult, numeroși români dobrogeni s-au înrolat în armată ca voluntari în timpul
războiului. Moment important în construcţia statului roman, ca urmare a extinderii teritoriului, dar mai ales datorită obţinerii
independenţei, alipirea Dobrogei a fost primită cu o ,, atitudine potrivnică” de o seamă de publicişti şi oameni politici ai vremii,
reprezentând un schimb cu sudul Basarabiei pe care Rusia îl impunea statului roman. Odată cu acest câştig teritorial s-a produs o
pierdere dureroasă: cedarea sudului Basarabiei. Dobrogea , era în acel moment, mai degrabă o ,,consolare” faţă de cedarea impusă de
foştii aliaţi.

Profesor VASILICA CRACIUN
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MILITARII DOBROGENI
ŞI REALIZAREA MARII UNIRI DE LA 1918
La începutul secolul XX, Divizia 9 infanterie a devenit o mare unitate tactică, capabilă, prin
structura sa organizatorică, să ducă acţiuni de luptă pe cont propriu. La sfârşitul primului deceniu din secolul
trecut, a luat fiinţă şi Divizia 10 infanterie, cu sediul la Tulcea, care împreună cu Divizia 9 infanterie, cu
sediul la Constanţa, s-au subordonat Corpului 5 armată din Dobrogea, acest organism militar avea sediul la
Constanţa.
După intrarea României în război, Sublocotenentul Ioan N. Dinu din Regimetul 39 infanterie,
dislocat la Bazargic, alături de batalioanele din regimentele 33, 34, 73 şi 74 infanterie, avea să descrie starea
de spirit a trupei, din această parte a Dobrogei, din primele zile ale războiului. La "14/27 august 1916, ora 7
seara,
se primeşte vestea că şefii de gară au primit ordin, ca în această zi la ora 12 noaptea, să deschidă
Prof. Costin Scurtu
plicurile confidenţiale, pentru că la acea oră se va decreta mobilizarea. La ora 11 noaptea este veselie mare în
bivuac. Ne servim de lanterne pentru luminarea lui. Uralele sunt nesfârşite. Se desfăşuară drapelul, iar în jurul lui s-a încins o horă mare
în care s-a prins toată lumea. Iniţiator şi conducător este comandantul meu de companie - locotenentul Paul Solomon, n.n. -. Când am
ajuns la companie, suntem primiţi de ostaşii noştri cu urale".
Generalul Scarlat Panaitescu scria, la 22 august/4 septembrie, că: "Turtucaia a fost apărată de un infanterist, care nu cunoştea
războiul de asediu şi de poziţii".
Pe fondul acestei derute, la nivelul decizional al comandamentului, trupele dobrogene au acţionat eroic, pentru stăvilirea
ofensivei inamice.
În după-amiaza zilei de 7/20 septembrie 1916, generalul Alexandru Averescu s-a aflat la Constanţa, pentru a asista la
debarcarea trupelor ruseşti şi plecarea acestora spre front. În piaţa Ovidiu, din zona peninsulară a Constanţei, au defilat trupele ţariste,
debarcate în port, în intonaţiile imnului naţional rusesc. Constănţenii "fură cuprinşi de un entuziasm de nedescris şi în strigăte de ura,
încojurând automobilul, populaţia l-a aclamat timp de un sfert de oră […] nu mai contenea să spună "Trăiască Generalul Averescu"".
Urma să fie pus in palicare, la 18 septembre/1 octobre, magnera de la Flamand, după numele locului de trecere peste Dunăre, la 25 km
nord - est de Giurgiu.
La jumătatea lunii octombrie 1916, Dobrogea era, practic, pierdută. I.G. Duca în memoriile sale scria "Dar ruşii nu se
preocupau nici de Constanţa, nici de Dobrogea, în capul lor era tot mai mult planul Aleexeev - Siretul şi Dunărea, scurtarea frontului
general". Pe de altă parte, dificultăţile armatei româno-ruse erau din ce în ce mai mari. Dar ca urmare a retragerii pe Argeş a trupelor
române, bătălia de pe Argeş, Neajlov, a luat sfârşit, la 20 noiembrie/3 decembrie 1916. În seara acestei zile, generalul Constanin Prezan
a dat ordinul de retragere generală spre est.
Prin ordinul nr.1062, de la 27 decembrie 1916/8 ianuarie 1917, s-a stabilit ca reorganizarea Diviziei 9 infanterie şi a unităţilor
sale, care au luptat în alte divizii de infanterie, să se execute în zona Vaslui, Băneşti, Bălţeni, Ivăneşti, într-un raion care să cuprindă 48
de localităţi, aflate în împrejurimile oraşului Vaslui. În vara anului 1917, în zona Mărăşeşti, au afluit trupele române reoganizate. La
18/31 iulie, la comanda Armatei 1 române a fost numit generalul Eremia Grigorescu, care a impus prin faptele de arme ale diviziilor
româneşti din subordine, deviza: "Nici pe aici nu se trece!". Urma etapa hotărâtoare a bătăliei.
Când infanteria germană a pornit la atac, câteva unităţi ruseşti au părăsit câmpul de luptă, îndreptându-se spre malul stâng al
Siretului. S-a apelat la ajutorul Armatei 1 române, adunată la est de Siret.
Acum era pericolul ca inamicul să ocupe podurile peste Siret, ca atare s-a dat ordin Diviziei 9 infanterie să rămână la nord de
Siret, între Băltăreţu şi Movilenii de Sus şi să nu permită realizarea capului
de pod inamic peste Siret. Un element surpriză pentru dobrogeni a fost
începerea retragerii Diviziei 71 infanterie rusă de pe poziţiile de luptă. Faţă
de situaţia creată, comandantul Regimentului 34 infanterie a ordonat
executarea unui contraatac pentru recucerirea poziţiilor pierdute de ruşi.
După câteva zile de lupte, pierderile diviziei dobrogene au fost
cifrate la 6451 de oameni. Regimentul 34 infanterie a pierdut 35 ofiţeri (8
morţi şi 27 răniţi), 309 sergenţi şi soldaţi morţi şi 1242 răniţi. Datorită
acestor pierderi, din resturile regimentului constănţean nu s-a putut
reorganiza decăt un singur batalion, pus sub comanda maiorului Gheorghe
Mihail, care a ocupat o poziţie de-a lungul şoselei Băltăreţu - Panciu,
continuând să reziste atacurilor inamice. La sfârşitul acestei zile, datorită
pierderilor mari la regimentele 34 şi 36 infanterie, au fost aduse
batalioanele de marş (rezervele) ale acestora. Cu toate acestea, capacitatea
de luptă a diviziei dobrogene era vizibil diminuată. În marginea localităţii Mărăşeşti, de la gară până la Siret, fusese realizată o linie de
tranşee cu o dezvoltare de front de 3,5 km, protejată cu reţele de sârmă.
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La 6/19 august 1917, Divizia 9 infanterie, după 11
zile dramatice de lupte, continua să se afle pe linia
Mărăşeştilor, într-un dispozitiv care nu era diferit de data de
27 iulie/9 august. Ca efective divizia dobrogeană număra
aproximativ 4.500 de luptători şi era susţinută de 16 baterii,
dintre care 14 erau româneşti şi 2 ruseşti, aflate în poziţie de
tragere dispuse în pădurea Lunca Grecilor, cât şi la sud -est şi
vest de această pădure. Dintre cele 55 de tunuri româneşti, 14
erau însă decalibrate din cauza numeroaselor trageri pe care le
executase până atunci.
La sfârşitul bătăliei de la Mărăşeşti, comandantul
Armatei 1 române, generalul Eremia Grigorescu, a dat ordinul
de zi: "Prin rezistenţa îndârjită ce ati opus cu piepturile
voastre la Mărăşeşti şi Muncelu […] aţi făcut să se întunece visurile de cucerire uşoară a părţii ce ne-a mai rămas din scumpa noastră
ţară […] Din sângele vostru se va ridica, curat şi măreţ, o ţară românească a tuturor românilor".
Dobrogenii au stat în zona Iaşului în perioada 6/19 - 15/28 decembrie 1917. După această dată, trupele Diviziei a 9-a, complet
echipate, prin marş sau transportate pe calea ferată, s-au deplasat în preajma Sucevei, Rădăuţilor şi Botoşanilor, unde trupele ruseşti
încercaseră să forţeze ieşirea din România. Gheorghe Mihail avea să relateze , că: Până "La Crăciun, în 1917, Regimentul 34 infanterie
a fost deplasat în Bucovina. Era o înţelegere între noi şi austrieci, cum stăteam noi pe malul Siretului, că acolo tot de Siret am dat, dar
mai la izvoare. Pe un mal eram noi, pe celălat mal austriecii. Se discuta despre armistiţiu. Când primeau ordin austriecii că noi suntem
în armistiţiu, noi primeam ordin să fim gata de atac sau de apărare. Când primeau austriecii ordin să fie gata de atac, noi primeam ordin
de armistiţiu. Şi tot aşa, în această situaţie eram."
Comandantul diviziei, generalul Nicolae Rujinschi, a fost numit şi comandant al zonei a IV-a, cu centrul de comandă al
diviziei la Podul Iloaiei. Unităţile diviziei dobrogene au acţionat pentru menţinerea ordinii şi controlului pe cele mai utilizate
comunicaţii de către trupele ruse: Botoşani - Stefăneşti;
Cele mai grave incidente aveau să se petreacă la Mihăileni, începând cu data de 2/15 ianuarie 1918. Autoritatea română aflată
la Iaşi a reuşit să încheie, în linii mari, retragerea trupelor ruse de pe front în ultima decadă a lunii ianuarie. Au mai rămas numai soldaţi
rătăciţi şi comisiile de lichidare a depozitelor pentru aprovizionarea ruşilor. Maiorul Ion Antonescu concluziona că: "Moldova era plină
de cai, tunuri, mitraliere şi vagoane de marfă, toate abandonate". În acest context, Divizia 9 infanterie a primit ordinul de a ocupa
sectorul de la Prut la Iaslovăţ, cu regimentele 34 şi 35 infanterie.
Haosul revoluţionar din armata rusă a precipitat intrarea armatei române în Basarabia. Chemările adresate de generalul
Şcerbacev şi de reprezentanţii Sfatului Ţării de la Chişinău, la 5/18 ianuarie 1918, concomitent cu apelul adresat Aliaţilor şi Puterilor
Centrale, au convins guvernul român să acţioneze, deşi cu timiditate şi reticienţă.
În acest tablou de schimbări politico - militare, prin ordinul Marelui Cartier General cu nr. 9061, trupele dobrogene au primit
ordinul de a evacua Bucovina şi să se deplaseze pe frontiera dintre România şi Austro-Ungaria, pe un sector de pază cuprins între râul
Prut şi Vereşti exclusiv. Spre sfârşitul lunii aprilie 1918, Divizia 9 infanterie a primit ordinul să se pregătească în vederea deplasării în
Basarbia, care urma să se execute prin marş. Deplasarea forţelor dobrogene s-a executat în perioada 5/15 mai-18/28 mai 1918 în
conformitate cu tabelele de mişcare, fără incidente majore. În noua sa zonă de dispunere, Diviziei a 9-a îi revenea fâşia de
responsabilitate porţiunea din dreptul fluviului Nistru, cuprinsă între Vârtejani şi Coşerniţa inclusiv.
Trupelor dobrogene li se cerea să aibă ,,faţă de populaţie o atitudine căt se poate de dreaptă, corectă, cinstită,
împăciuitore şi binevoitoare, căutând să câştige căt mai mult simpatia acesteia. Vor lua contact cu preoţii şi învăţătorii delegaţi,
dându-le sprijinul cerut în măsura posibilului şi convenabilă". Aceste solicitări veneau pe fundalul acţiunii de demobilizare a
armatei române. Restul trupelor neimplicate în paza frontierei,
făceau paza depozitelor, poliţia şi exploatarea zonei ocupate de
regimentele constănţene.
În vara anului 1918 a fost linişte pe Nistru, asta şi pentru că
germanii şi austro-ungarii au ocupat Transnistria. Malul stâng al
Nistrului era păzit de grănicerii ucrainieni, plătiţi de germani, iar
austriecii făceau poliţia satelor.
La 28 octombrie/10 noiembrie, a fost emis şi decretul de
mobilizare al armatei române. La Bălţi era Cartierul Diviziei 9
infanterie. Trupele imperiale austro-ungare aflate la Tiraspol,
potrivit raportului Corpului 5 armată aflat în Basarabia, au trecut la
dezarmarea şi alungarea ofiţerilor proprii. Oraşul Tiraspol a fost
prădat. Armata austriacă era pretutindeni în descompunere. Doar
armata ungară reuşea să se mai menţină. Divizia 9 infaterie dispunea
de efective întărite. Unităţile sale au trecut la programul de pregătire pe timp de război.
La sfârşitul anului 1918, dar, mai ales, în primele luni ale anului 1919, situaţia la frontiera de est s-a agravat pe fundalul
atacurilor bandelor bolşervice ruseşti şi ucrainene, ceea ce a impus riposta fermă a grănicerilor şi a armatei române, implicit a trupelor
dobrogene. În noaptea de 6-7 (19-20) ianuarie 1919, la orele 3.40, bandele bolşevice au trecut Nistrul şi au atacat prin surprindere
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trupele române din zona Atachi, între satele Călăraşi şi Verzani. Atacul a surprins şi unităţile Diviziei 9 infanterie, în special pe cele ale
Regimentului 40 infanterie, aflate în zona Atachi. În sectorul atacat se afla în apărare un detaşament compus din două batalioane de
infanterie şi două baterii, sub comanda generalului Stan Poetaş.
La 11/24 ianuarie, în raportul cu nr. 116 al Detaşamentului Atachi către centru de la Ocniţa se menţiona, că: "Inamicul este
gonit cu desăvârşire din Unguri, Calaraşofca, Atachi, Codreni, Volcineţ, Merişovca şi Lincăuţi […]. În acest timp, Divizia 9 infanterie
execută operaţiunea de curăţirea zonei ocupate de resturile de bande şi restabilirea ordinii depline, dar subunități ale sale au acţionat în
zona Hotinului.
Atacurile la frontiera de est aveau să scadă în intensitate în primăvara anului 1919, şi nu au mai avut forţa de a pune în situaţii
dificile trupele române.
În noile condiţii, s-a luat decizia ca trupele Diviziei 15 infanterie să fie dislocate în garnizonale de reşedinţă din timp de pace
în localităţile Bucureşti, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Olteniţa, Slobozia, Tulcea şi Urziceni.
La sfârşitul anului 1919, Divizia 9 infanterie urma să fie înlocuită în Basarabia cu Divizia 2 infanterie, iar trupele sale să
înceapă a fi transportate în garnizoanele sale din Cadrilater. Din unităţile diviziei au mai rămas, pentru scurt timp în Basarabia:
Batalionul 3 pioneri, aflat la dispoziţia grupului de divizii general Popovici şi Bateria 4 din Regimentul 13 artilerie aflată în subordinea
Diviziei 5 infanterie..

FIŞĂ DE EROU DOBROGEAN
- CAPITAN POST MORTEM ŞTEFAN MINCIU - Născut la 26.12.1907 în comuna Satu Nou, judeţul Durostor, fiul lui Ivanciu şi al Mariei, căsătorit la
06.09.1931 cu d-ra Constantina, fără copii.
- În anul 1927 a absolvit Şcoala Normală de Învăţători, cu obţinerea diplomei de capacitate pentru învăţători şi
a fost numit învăţător în comuna Oltina.
- În anul 1941 îndeplinea funcţia de director a şcolii din Oltina;
- În anul 1930 a absolvit Şcoala de ofiţeri rezervă Ploieşti,cu gradul de
sublocotenent(rez) fiind luat în evidenţa Regimentului 38 Inf. .
- La 01.07.1938 este avansat locotenent(rez.) fiind luat în evidenţa
Regimentului 63 Inf.;
- La 10 iulie 1941 se prezintă ca voluntar, fiind încadrat comandant de
pluton în Divizia 1 Grăniceri.
- Este grav rănit de focul unei mitraliere de pe un tanc rusesc la data de
18 august 1941, pe timpul luptelor de la Kagorlav, Ucraina.
După 12 zile moare în spitalul militar din Iaşi.
Pentru faptele sale arme este avansat căpitan (rez.) la 30.08.1941, post
mortem, prin Decretul nr. 2993/1942 publicat în Monitorul Oficial nr.
236/1942 şi este decorat cu Coroana României cu spade şi panglică de
Virtute Militară prin Ordinul de Zi nr. 12/1941 al Diviziei 1 Grăniceri.
Va prezint, în extras, cîteva din foile calificative (notările) ofiterului în
rezerva Stefan Minciu.
1) Foaia calificativă pe perioada 10 Mai – 10 Iunie 1939:
- „Aptitudini fizice: Sănătos şi rezistent; poate suporta greutăţile
unei campanii;
- Aptitudini militare: energic; are putere de muncă şi multă voinţă spre a-şi însuşi cunoştinţele necesare
gradului;
- Capacitate: inteligent şi cu judecată clară;
- Educaţie militară: Disciplinat, bun camarad;
- Îndeplinirea serviciului: pe timpul acestei concentrări a comandat un pluton de puşcaşi din Compania I.
A condus exerciţii de luptă în cadrul grupei şi al plutonului, cu bune rezultate.
- În concluzie este un bun ofiţer de rezervă.”
2) Foaia calificativă pe perioada 1 noiembrie 1939-31 oct. 1940:
- „Locot. rez. Minciu Ştefan a activat în acest an la pregătirea premilitară la comanda subcentrului Oltina.
Sănătos şi rezistent. Punctual şi disciplinat. A condus subcentrul în bune condiţiuni. A activat şi pe timpul
concediului, pe care l-a avut de la regimentul său, unde a fost concentrat. În concluzie, foarte bun ofiţer de
rezervă.”

17

ARMA PONTICA nr.4(5) /2010!

Treceam pe o punte a istoriei:
de la Oituz la…Oituz !
Toamna era frumoasă, iar noi eram curioşi să-i descoperim gustul dulce-amar, de fructe şi de amintiri şi de
întâlnire cu trecutul. ,,Armaţi” cu dl.
cdor.av.(r.) Pavel Oţelea, cu d-na.
profesor
Dana
Brezanu,
membri
“palpitanţi” ai Asociaţiei Cultul Eroilor
Constanţa, aveam să purcedem (pe 13
septembrie, de ziua altor eroi, ai unui alt
Pavel, Zăgănescu!) adânc, neaşteptat şi
frumos în istoria unor oameni şi a unor
locuri, care ne dau sens şi nume, chiar în
acest Mileniu III. Iar printre altele nu
puteam să nu remarc asocierea acestor
oameni din Constanţa cu cei din Bacău,
Asociaţie a Cultului Eroilor condusă de dl.
col. (r.) Pavel (încă unul!) Valerian
Timofte şi să mă întreb dacă astfel de frăţii mai există şi la nivelul altor judeţe.
Satul Oituz de la sud de M. Kogălniceanu, (pe vremuri, Ferdinand I), a organizat, cu sprijinul substanţial
al primarului din Lumina, dl. Dumitru Chiru de care aparţin
acum, un pelerinaj la locurile de baştină (au venit aici de la
Oituzul Bacăului, împroprietăriţi de Rege, pe la 1923!), la
rădăcinile neamului lor, oarecum special, sau diferit în această
zonă, ei fiind ceangăi. Lucru care este în ton cu Dobrogea: paletă
de etnii diverse, de negăsit altundeva în România. Substanţa
comemorării avea să fie sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci şi a
onorării monumentelor celor duşi întru împlinirea Ţării, fără a ţine seamă de etnia proprie.
Lecţia de început, a dat-o în acel autocar, d-na profesor Dana (să-i spunem “Întâia”, ca un început de
dinastie) care ne-a desenat picătură cu picătură,
văi, dealuri, semnificaţii, ba chiar şi-a sărit din
matcă şi ne-a limpezit şi istoriile locurilor, frumos
din cale-afară. Mai pe urmă, Monseniorul
Ghenţa Stefan (care slujeşte la Bazilica Sf.
Anton din Piaţa Ovidiu), cu care am avut onoarea
să împărţim călătoria, a propus şi realizat, un
rozariu (o rugăciune specific catolică al Sfintei
Marii, fiind luni, de bucurie, cu 5 mistere învăluite
de ecoul corului de enoriaşi). Monseniorul, el
însuşi un simbol, a slujit în Oituz-Bacău, în Brăila, în multe alte locuri, lăsând în urmă zidiri importante.
Pentru Sfinţia sa a fost o întoarcere în timp, a celor 74 de ani dăruiţi credinţei. Catolice.
Primul popas s-a consumat la Mărăşeşti, un Mausoleu extraordinar, chiar dacă aflat în reparații, o inspirată
creaţie comemorativă, care a stârnit un interes viu membrilor
“expediţiei”.
La popasul următor, dincolo de fervoarea catolică a
comunei Luizi Călugăra am remarcat dimensiunile incredibile
ale evenimentului ce avea să se petreacă în ziua următoare: o
splendidă aventură arhitectonică, demnă de catalogarea de
Catedrală. Un grup incredibil de enoriaşi, o sărbătoare cu totul
aparte. O comună la ale cărei fiecare răscruci există o troiţă şi o
cişmea. Ce înseamnă tradiţie, mai mult decât aceasta?
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Un primar - dl. Mihai
Funaru implicat cu
adevărat
în
traiul
concetăţenilor şi în cazul
prezenţei
noastre,
în
spiritualitatea
comunităţii.
Depunerea de coroane a fost
marcată exemplar de cei
prezenţi şi emoţia cea mai
pregnantă au creat-o cei mici,
grupul de copii, care în pauza
de la orele primei zile de
şcoală au vrut să fie prezenţi
la ceremonia din preajma
şcolii. Alt exemplu de ţinută:
să clădeşti o şcoală alături de
un
monument
al
străbunicilor! Iar dl. Timofte
a încărcat-o şi mai mult: ”Atâta a rămas din străbuni. Acest Monument, aveţi grijă de el, copii!” Tot aici,
dl. Emanoil Rujanschi, spiritul ce a coagulat această manifestare, iniţiatorul dobrogean al manifestării, a spus
în calitate de polono-germano-român că “…ceea ce contează este nu etnia, ci jertfa. Strămoşii noştri, sunt
ai tuturor, să căutăm ce ne leagă, nu ce ne desparte”.
Mai apoi, marcarea evenimentelor a avut în grijă
să ne poarte la câteva zeci de kilometri, trecând
de Vama Oituz, dintre Moldova şi Ardeal la
Poiana Sărată, unde ceremonia a fost din nou
emoţionantă rememorând, împreună cu dl.
viceprimar Ionel Gheorghe, sacrificiul a 1900
de ostaşi din peste 6 naţii, care şi-au vărsat
sângele în trecătoare istorică Oituz. In plus, un
monument extraordinar, şi unic în lume, al
cavaleriei, pe dealul Coşna!
La întoarcere, poate mai vibrant decât
oriunde altundeva, am întâlnit Oituzul-mamă
al dobrogenilor şi ne-am îndreptat prinosul de
recunoştinţă către cei care în 1917 au ţinut piept unei armate germane, exemplar echipată, antrenată de ani de
războaie, poate doar cu baioneta şi dragostea de ţară, cam aşa cum au făcuto şi străbunii, în faţa unor armate superioare ca număr şi ca dotare,
indiferent că au fost conduşi de Mircea sau Stefan sau Vlad.
Ajunşi în Oituz (600 de ani de atestare documentară, chiar în 2010, 15
martie 1510!), dl. Ionel Gheorghe a spus: ”Aici a fost epicentrul
convulsiei războiului, aici au murit cei mulţi, aici s-a spus întâia dată Pe aici nu se trece!-, mai apoi a urmat Mărăşeşti-ul, care a spus - Nici
pe aici nu se trece!-. Punctul de comandă al generalului Eremia
Grigorescu este intr-o casă din această localitate. Asociaţia Naţională
Cultul Eroilor, a început în 1922 să ridice aceste monumente, pe care
le-a finalizat în 1930”. Iar ca să nu se dezmintă, dl. cdor. (r.) pilot Pavel
Oţelea şi-a luat inima-n dinţi şi ne-a urat să “aterizăm” cu bine, în “celălalt
Oituz”. Căci tocmai se sfârşise visul!
Lecţia despre rădăcini, istorie, oameni buni, jertfe, credinţă şi patrie tocmai
se sfârşise. Dar după o scurtă pauză ea reînvie. Pentru că nu ne putem
desprinde de exemplul înaintaşilor! Niciodată!
Note de călătorie - lt. col. (r.) DAN NICOLAU
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14 Noiembrie,
un Album şi Dobrogea noastră
Relativ puţin băgată în seamă, data de 14 noiembrie (amar menţionată de un prieten, drept Ziua
Mondială de Luptă Împotriva Diabetului - altminteri, lucru important!) reprezintă o altă dată de
naştere a României, într-un fel, mai neglijată de Doamna Istorie, ba chiar de fiecare dintre noi.
Albumul despre care vorbim, lansat (la 12 noiembrie a.c., la Sediul Muzeului Deltei, din Tulcea)
şi la 18 noiembrie, tot a.c. la Muzeul Marinei Române din Constanţa.
Pentru că, la 14 noiembrie 1878, fiica rătăcitoare a Tării, Dobrogea, se întorcea la patria sa, am
putea menţiona că asemeni ideii biblice, sugerate de I. N. Roman, ilustru personaj al jurnalisticii
Dobrogei, “nu a tăiat nimeni viţelul cel gras, la întoarcere, ba chiar a părut nebăgată în seamă”. Iar
sublinierile despre o aşa zisă “colonizare” după 1878, au continuat, în ciuda faptului că un ilustru
agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prin anii 1849-1850, semnala că a identificat cel puţin 71
de sate exclusiv româneşti dincolo de Dunăre, în Dobrogea. Îi scria la acea vreme lui Alecsandri: ”…In biserică, şi chiar unde sunt
bulgari, popii tot româneşte cântă şi cetesc. (La Silistra)…,în şcoala oraşului, zidită şi ţinută cu cheltuiala altor neamuri,
dascălul, care este bulgar, învaţă pe tineri în limba română, ca una ce este înţeleasă de toţi…” Tot el adaugă: ”Nu am văzut
pauperism în ţara ce am parcurs; în Dobrogea, relele de care suferă omenirea în alte părţi, nu există. Nu se află suferinţă din
leagăn, infirmitate în moştenire, munca înaintea cetății, cartofii drept nutriment, o mână de paie drept pat de odihnă, lipsa şi
sărăcia întotdeauna, moartea la 20 de ani în medie, la 40 maximum; nu se găsesc în Dobrogea acele rele pe care dl. Pelletan
(jurnalist francez, 1813-1884, n.n.) ni le-a arătat în clasele muncitoare ale Franţei.”
Aveam a afla astfel, prin strădania înaintaşului nostru, despre
relaţia, ciudat de specială a românilor, cu musulmanii Înaltei
Porţi de prin sate dobrogene cu nume turceşti în care nu
găseai…turc (de exemplu, Topalu, unde singurul turc…şchiop,
apărea la strânsul dărilor, şi se numea “Topal”, pentru că asta
înseamnă şchiop, în turcă!). La fostul Beilic (acum, Viile), la
1878, plecând spre ţara sa, paşa local a dăruit biserica ortodoxă
a satului cu o importantă sumă de bani, pentru zugrăvirea
acesteia, căci era nouă şi neterminată! La Istria, un alt paşă local,
aproba ridicarea unei biserici ortodoxe, impunând un singur
canon: să nu fie mai înaltă decât geamia locului! Biserica a fost
clădită într-un loc săpat, pentru a respecta aceasta. Deci pentru a te înălţa la Credinţă, trebuie să cobori…
Tot la Istria trebuie spus că se află veşmintele Cuvioasei Paraschiva, despre care cei ce o venerează anual la Iaşi, precum şi 52 de
amfore îngropate, ca Ana lui Manole în zidurile de 90 cm. grosime, spre a stila, a da unicitate, acusticii ceremoniei religioase.
Lângă comuna Ion Corvin este o peşteră unde, se pare, întâiul Apostol al lui Hristos, Andrei, însoţit de Filip, a cărui aniversare
este tot pe 14, al lui Noiembrie (ce frumos sună!) şi unde credincioşii serbează în fiecare noiembrie, cu miile, această întâmplare
creştină.
Acestea ca şi cele pe care albumul lansat le povesteşte, fără pretenţia de absolută revelaţie istorică, ci doar de aliniere, cumva
riguroasă - atâta cât poate jurnalistica noastră fi!-, în dreptul paginilor cu imagini, semnifică aluatul istoric pe care Anatole Magrin,
consul al Franţei în România acelei vremi, om de ţinută, mag fotograf oficial al Casei Regale a lui Carol I, întemeietor de ţară
românească, pe temelia Brătienilor, semnificativ în a înţelege şi a completa cununa acestei ţări pe parcursul unei generaţii, a putut
exprima. Expresia unei Unice Generaţii.
Asociaţia Culturală “La Drum” a avut curajul de a aborda o temă mare, foarte mare. A pornit în 2007 cumpărând dintr-un
anticariat bucureştean, un album, vechi (nici nu ştiam cât de vechi!-1890-1915) al nu ştiu cui, pe care scria “Dobrudgea”. El era
important pentru noi că regăseam Dobrogea. Cu toate ca nu eram tocmai dobrogeni.
Acum e firească, atunci nu era!
Efortul d-lui Dan Arhire, iniţiatorul, pălmaşul, autorul şi preşedintele menţionatei asociaţii, precum şi al celor care l-au
sprijinit, s-a orientat spre înţelegerea acestui document. A căutat asiduu să deslușească semnificaţiile acestor fotografii, care ne
arată….”cine suntem, de unde venim, încotro ne ducem”, după vorba lui Gauguin!
Mai apoi, încet, încet , aveam să ne mirăm. Din ce în ce mai tare. S-au găsit într-o “Biblie a Dobrogei”, cum este numită cartea
lui Marin Ionescu-Dobrogianu ( cunoscut ca MD Ionescu, de loc dobrogean), fotografii, care nu erau ale lui MD Ionescu, dar timpul şi
alţi prieteni, ca dl. arhitect Radu Cornescu, d-ra Corina Apostoleanu, şef de secţie a Bibliotecii Judeţene Constanţa, Arhivele
Naţionale, reprezentate de dl.Virgil Coman şi dl. Constantin Cheramidoglu, ne-au ajutat. Ne-au ajutat să pricepem, pas cu pas
semnificaţia evenimentului care avea să facă România mai
deplină, să marcheze, prin ochii unui francez şi prin contribuţia
unei tehnici de pionierat, dar mânuită cu dibăcie, fotografia, o
moştenire ce-o putem trece viitorimii. Care viitorime, însoţită de
dl. prof. dr. Valentin Ciorbea, de Catedra de istorie a Universităţii
Ovidius, a fost prezentă ca grupă de studenţi, dar mai ales declarat
încântată de eveniment, ale cărui secrete încă există!
Un grup de tineri, de la Seminarul teologic “Ioan Cassian” din
Tulcea, coordonaţi de dl. prof. George Stefan, a cântat şi încântat
publicul (foarte, foarte numeros)cu inserţii muzicale care au căutat
şi chiar au găsit momentele şi epoca ilustrată, cu mare măiestrie.
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Dl. Olimpiu Glodarenco, director al Muzeului Marinei Române, a fost gazda, Arhivele Naţionale, Catedra de Istoria teologiei
de la Universitatea Ovidius, prin pr. Prof. Ionuţ Holubeanu a fost mereu alături, ofiţeri, generali şi amirali în rezervă, au ţinut să ne fie
prin preajmă. Au fost prieteni de nădejde, d-na Rodica Simionescu cu totul dimpreună cu demersul nostru, mai ales cu sufletul,
Asociaţia Cultul Eroilor Constanţa, cu dl. Remus Macovei şi dl. Constantin Crăciun în frunte, ne-au ajutat cu drag să realizăm
momentul...
Si câţi alţii!
Căci o astfel de lucrare are nevoie de un neam întreg spre a o uni întru împlinire! Le mulţumim tuturor!
DAN NICOLAU

1 DECEMBRIE ÎN ORAŞUL BĂNEASA
Evenimentul a fost organizat de col (r.) Anghel Marian şi au răspuns invitaţiei în jurul monumentului elevii Liceului Teoretic
Băneasa , director profesor Ruxanda Ianul, profesor de istorie Elena Bragadereanu, învățătoarele Iana Ionela, Dumitru Dorina,
Florescu Cecilia, Toşcu Lili, Oprea Ana , din partea Consiliului Local - dl. Titu Pârvu şi preoţii Mateciuc Cristian şi Oprea Ionuţ .
Iată câteva fragmente din cuvântul de simţire patriotică a organizatorului:
Eroismul şi puterea de luptă dovedite de armata română în marile bătălii de la Mărăşti,Mărăşeşti şi Oituz din iulie-august 1917, au
spulberat planurile puterilor occidentale de a cotropi întregul teritoriu naţional. Tratatul de pace semnat la Bucureşti la 24 aprilie
1918, afecta grav statul român. Armata română urma a fi aproape desfiinţată, armamentul şi materialele de război urmând a fi
depozitate sub control german. Comandamentul român a reuşit să tergiverseze executarea celor stipulate în tratat şi păstrarea intactă
a armatei şi materialului de război. Pe data de 28 octombrie 1918, România a adresat un ultimatum mareşalului Mackensen
(supranumit spărgătorul de fronturi) prin care i se cerea să evacueze imediat
teritoriul Munteniei, iar Marele Cartier General Român a ordonat trupelor să
treacă simultan în Transilvania, Muntenia şi Dobrogea. Pătrunderea în forţă
a trupelor române în aceste provincii a făcut ca retragerea trupelor lui
Mackensen să se transforme în fugă dezordonată.
În Transilvania armata română a pus stăpânire pe depresiunile
Giurgeului,Ciucului şi Braşovului.
În acest timp, având loc Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia la 1
Decembrie 1918, armata română s-a oprit în zona depresiunilor arătate, la
cererea Consiliului Naţional Român din Transilvania, pentru a nu exista
pretextul că unirea s-a făcut sub presiunea şi ameninţarea armelor. După zece
zile de la proclamarea Unirii , armata română a reluat înaintarea cu „sabia
în teacă ” fiind întâmpinată cu flori şi urale de către populaţia pe unde trecea.
Guvernul de la Budapesta a refuzat să recunoască Unirea Transilvaniei cu patria mamă şi a recurs la forţele sale armate.
În acesta situaţie guvernul român a ordonat armatei să asigure suveranitatea statului şi apărarea idealurilor unirii, proclamată prin
voinţa unanimă a românilor transilvăneni majoritari. (…)
Deoarece guvernanţii de la Budapesta nu au renunţat la politica lor de dominaţie asupra Transilvaniei încercând
recucerirea teritoriului pierdut, armata română a reluat ofensiva, a trecut râul Tisa reuşind să cucerească oraşul Budapesta, a
nimicit inamicul pe direcţia de ofensivă şi a ajuns până la lacul Balaton.
În şapte zile de luptă trupele române au înaintat 105 km cu un ritm de 15 km / zi fără pauză operative nimicind complet trupele
ungare.
În urma acţiunilor au rezultat următoarele pierderi:
- Armata ungară -1235 ofiţeri şi 40 000 soldaţi, 348 tunuri,
332 mitraliere, 52 000 puşti şi 87 avioane;
- Armata română - 39 ofiţeri şi 1730 soldaţi morţi, 81
ofiţeri şi 3150 soldaţi răniţi, 3 ofiţeri şi 1579 soldaţi
dispăruţi.
Acţiunile strălucite ale armatei române, ingeniozitatea în
organizare a acestora a făcut ca multe armate din lume să le
studieze.
Soluţia militară ne-a fost impusă de guvernanţii de la Budapesta
care au refuzat să recunoască
voinţa populaţiei româneşti
majoritare din Transilvania de a se uni cu celelalte provincii
româneşti şi realizarea întregirii naţionale a românilor pe vatra lor
străbună geto-dacă. (…)
Dragi tineri, fiţi mândri că sunteţi urmaşii unor străbuni viteji care s-ai jertfit pentru ţară sub deviza „GLORIOS AM ŞTIUT SĂ
MURIM APĂRÂNDU- NE ŢARA”.
Să nu uitaţi niciodată că pământul ţării a fost udat cu sângele moşilor şi strămoşilor voştri care au pus mai presus de propria
viaţă apărarea gliei străbune.
Să nu uitaţi niciodată să purtaţi respectul cuvenit eroilor neamului, să aduceţi un pios omagiu veteranilor de război.
Îmi vin acum în minte, dragi elevi, frumoasele versuri care exprimă puterea de sacrificiu a ostaşului român :
„Mă iartă mamă, dacă dorm sub cruce / Şi capu-mi odihnesc acum pe armă / Eu aş fi vrut iubire a-ţi aduce / Dar ţara,
mamă, este în alarmă!”
Colonel (r.) ANGHEL MARIAN
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CEREMONIAL MILITAR
ROMÂNO - SÂRB LA MEDGIDIA
Joi,11 noiembrie 2010, la Monumentul dedicat eroilor sârbi, dispus
în Cimitirul ortodox din Medgidia, a avut loc un ceremonial militar şi
religios, organizat de Primăria şi Garnizoana Militară a municipiului.
Evenimentul a fost organizat cu ocazia comemorării a 94 de ani de la
luptele pentru apărarea Dobrogei, la care alături de militarii români şi
ruşi, au participat şi aproximativ 18.000 militari sârbi, constituiţi în
Divizia 1 Voluntari Sârbi.
Ataşatul militar al Republicii Serbia în România, domnul lt.col.
Mladen Djordjevic, referindu-se la participarea militarilor sârbi la
luptele pentru apărarea Dobrogei,a declarat următoarele :
“Prin luptele grele ale anului 1916, Divizia 1 Voluntari Sârbi a pierdut aproape jumătate din oameni, 8539 morţi şi
răniţi.
Pentru faptele lor de eroism, 11 ofiţeri din Divizia 1 Voluntari Sârbi,
au primit din partea Regelui Ferdinand al României, Ordinul militar
de război “ Mihai Viteazul”.
Acest monument funerar a devenit casa veşnică pentru mai mult de
3000 de ofiţeri şi soldaţi sârbi, care şi-au jertfit viaţa. Monumentul
este dovada gratitudinii adânci şi prezintă legătura strânsă între cele
două popoare, garanţia de prietenie, înţelegere, apreciere şi
colaborare între România şi Serbia.
În numele ambasadei şi Ministerului Apărării din Serbia, mulţumim
reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale din România,
reprezentanţilor Guvernului, partidelor politice, instituţiilor, asociaţiilor, reprezentanţilor presei, televiziunilor,
precum şi locuitorilor din Medgidia, care prin prezenţa şi aportul
lor au confirmat că nu au uitat eroii sârbi care au apărat pământul
românesc şi care şi-au dat viaţa pentru libertate, valoarea
universală a zilelor noastre.
Slavă veşnică sârbilor şi tuturor militarilor căzuţi în primul război
mondial!”
Au depus coroane de flori ataşatul militar al Serbiei, primarul
municipiului Medgidia, domnul Marian Iordache, delegaţia
Consiliului Local municipal, delegaţia Ligii de Prietenie româno –
sârbă, condusă de doamna Emilia Ursein, delegaţia M.Ap.N. –
condusă de col. Marius Caloian, delegaţia Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor, filiala Constanţa, condusă de col.(r) Remus Macovei.
Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare asigurată de
Regimentul 53 Rachete AA ”Tropaeum Traiani” şi a Fanfarei Forţelor Navale – dirijată de lt. col Cornel Ignat .

Ziua Armatei sărbătorită în Şcoala din satul Ţepeş-vodă
Elevii şi doamna director cu cadrele didactice ale şcolii, împreună cu primarul comunei Siliştea şi ceilalți directori de şcoli din
împrejurimile localităţii, au participat la un eveniment unic în istoria şcolii - înfiinţarea cercului şcolar „Cultul Eroilor” - în
prezenţa preşedintelui ANCE subfiliala Medgidia, Nichita Traian, însoţit de vice-primarul Badea Marin Victor şi ing. Popa Marin.
La începutul evenimentului, doamna director Crivoi Georgeta a prezentat importanţa înfiinţării cercului „Cultul Eroilor” în
şcoală, având un sprijin deosebit din partea doamnei profesor de istorie, Ana Filip. Au fost prezentate secvenţe din marile bătălii
pentru libertatea poporului legate de nume pline de rezonanţă ale unor eroi ai neamului şi localităţi care poartă cu mândrie numele
acestora. A fost scos în evidentă faptul că armata şi-a făcut pe deplin datoria, respectând jurământul de credinţă dat poporului. Atât
elevii prezenţi, cât şi invitaţii au fost cuprinşi de un puternic sentiment de dragoste pentru ţară şi istoria sa atât de bogată pe care, cu
mândrei, au evocat-o în cuvântul lor primarul comunei, Soare Mihai şi inimoasa directoare Crivoi Georgeta.
Corul de copii sub îndrumarea doamnei profesor de muzică Ciobotea Doiniţa, a intonat Imnul naţional al României, cântece
de slavă închinate armatei, Imnul Eroilor închinat veteranilor de război şi altele. În spatele acestor elevi se afla drapelul naţional al
României, la stânga drapelul local cu însemnele localităţii, iar în dreapta un panou pe care erau expuse însemnele gradelor militare,
modele de uniforme şi decoraţii purtate de armata română.
În acest cadru solemn s-a înfiinţat cercul şcolar „Cultul Eroilor”, prezentându-se şi istoricul asociaţiei de către preşedintele
acesteia, care, apoi, a încheiat un protocol de colaborare între şcoală şi asociaţie, Doamna director Crivoi Georgeta a primit însemne
cu stema ţării şi sigla Asociaţiei. Pentru felul în care s-a pregătit, organizat şi desfăşurat activitatea, aducem sincere felicitări şi
mulţumiri tuturor celor care au contribuit la aceste acţiuni, constituind un exemplu demn de urmat şi de celelalte şcoli din judeţ.
NICHITA TRAIAN
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PE DRUM DE ISTORIE CU PRIETENII SÂRBI
În perioada 29.09-04.10.2010, o delegaţie din Republica Serbia, formată din Milan Micic, din cadrul Secretariatului pentru
Cultură din Parlamentul Voivodina - Novi Sad şi căpitanul Dalibor Denda, din cadrul Institutului pentru Cercetări Strategice Belgrad, au executat , la invitaţia Ligii de prietenie româno-sârbe filiala Constanţa, o vizită de documentare în judeţul Constanţa.
În ziua de 30 septembrie istoricii sârbi au vizitat , însoţiţi fiind de
doamna Emilia Ursein - preşedinta Ligii de prietenie româno-sârbe. de
delegaţia Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, condusă de Lt. col.
(r)Tudorel Călin, şi filiala constănţeană a Muzeului Militar Naţional
“Ferdinand” şi a Muzeului Marinei. Oaspeţilor le-au fost prezentate
colecţiile unice ale celor două instituţii, aspecte referitoare la
conflictele militare care au avut loc în Dobrogea, precum şi tradiţiile de
luptă ale forţelor terestre şi navale din această zonă.
La Muzeul de Artă din Constanţa, oaspeţii au fost întâmpinaţi de
directorul instituţiei, dr. Doina Păuleanu, care a prezentat colecţia de
pictură şi sculptură provenită de la Pinacoteca Primăriei oraşului
Constanţa şi din achiziţii şi donaţii.
În ziua de 1 octombrie s-au vizitat localităţile unde au luptat
militarii Diviziei 1 Voluntari Sârbi în 1916. La Cobadin oaspeţii sârbi
au fost întâmpinați cu pâine şi sare de un grup de copii şi au primit
detalii despre construcţia în anul 1927 a monumentului “ Pro Patria”. Viceprimarul comunei a relatat că respectul datorat militarilor
sârbi, care s-au jertfit apărând această comună în 1916, este dovedit de înscrisul de pe una din laturile monumentului: “ În amintirea
ostaşilor din divizia sârbă, morţi pe câmpul de luptă din Dobrogea”
La Pietreni a fost vizitat monumentul, inaugurat în anul 2006, pentru cinstirea memoriei tuturor militarilor morţi în confruntările
dramatice care s-au desfăşurat în apropierea acestei localităţi, în 1916 . Lt.col. (r) Tudorel Călin a prezentat invitaţilor detalii despre
jertfa a mii de militari sârbi,care împreună cu militarii români, la Cocargea – vechea denumire a localităţii, au oprit ofensiva forţelor
germane şi bulgare.
Următorul obiectiv vizitat a fost Monumentului Eroilor Sârbi, din incinta Cimitirului Ortodox din Medgidia. Oaspeţilor le-au fost
oferite detalii despre construcţia şi inaugurarea acestuia , despre modul cum osemintele militarilor sârbi au fost recuperate de pe
câmpurile de luptă din Dobrogea. De asemenea s-a prezentat faptul că monumentul este îngrijit de elevii de la Şcoala nr. din 6 din
localitate şi că periodic, în memoria soldaţilor sârbi, se organizează ceremoniale militare şi religioase.
Cu ocazia acestui periplu dobrogean au fost vizitate şi mânăstirea Sfântul Andrei, considerată primul lăcaş de cult din România, locul
din care SF. APOSTOL Andrei a răspândit creştinismul către români şi Monumentul „Tropaeum Traiani” de la Adamclisi, ridicat
între anii 106-109 d.Hr. pentru a celebra victoria romanilor asupra dacilor.
În ziua de 02 octombrie, în aula Senatului Universităţii Ovidius, a avut loc simpozionul cu tema:
” Acţiunile Diviziei 1 Voluntari Sârbi în Dobrogea, în anul 1916.” A fost un adevărat regal istoric pe timpul căruia Milan Micic,
căpitanul Dalibor Denda, conf.dr. Aurelia Lăpuşan, conf.dr. Valentin Ciorbea, col.(r) Remus Macovei şi masterandul Costel Coroban
au oferit informaţii inedite referitoare la constituirea Diviziei 1 Voluntari Sârbi şi la acţiunile desfăşurate de aceasta, în colaborare cu
forţele române şi ruse, pentru apărarea Dobrogei. S-a convenit ca toate materialele prezentate să fie adunate într-o lucrare , care să fie
publicată în limbile română şi sârbă.
De asemenea s-a stabilit ca o echipă a televiziunii CTV, coordonată de conf. dr. Valentin Ciorbea, sa se deplaseze în Serbia, în anul
2011, pentru a realiza un documentar referitor la participarea Diviziei 1 Voluntari Sârbi la acţiunile militare din anul 1916 , în
Dobrogea.
În ziua de 03 octombrie oaspeţii sârbi au vizitat mânăstirile din nordul Dobrogei.
În dimineaţa zilei de 04 octombrie delegaţia sârbă a fost primită de către IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, la Palatul
Patriarhal. Cu această ocazie IPS Teodosie şi-a manifestat admiraţia sinceră faţă de modul în care sârbii, în ciuda dificultăţilor de tot
felul cu care s-au confruntat, au ştiut să-şi apere ţara, credinţa şi tradiţiile. Cu acesta ocazie
s-a reiterat dorinţa acestuia de a cunoaşte mai bine, tradiţiile poporului sârb, inclusiv
printr-o vizită în Serbia.
Ulterior delegaţia s-a deplasat în Bulgaria, la Dobric, unde a fost vizitat Cimitirul
Militar . Cu această ocazie, custodele acestui obiectiv, Radoslav Simeonov, a prezentat
detalii despre militarii sârbi înmormântați aici. De comun acord s-au stabilit masuri de
colaborare pentru o cunoaştere mai bună a tuturor aspectelor legate de luptele la care
militarii sârbi au lut parte în 1916, în Bulgaria.
Cu ocazia acestei vizite membrii Asociației Naţionale Cultul Eroilor - filiala Constanţa
au solicitat sprijinul istoricilor sârbi, pentru a stabili legături cu organizaţii similare din
Serbia. Având în vedere ca în anul 2011 se vor împlini 95 ani de la confruntările militare
din 1916, s-a solicitat de asemenea sprijinul colegilor sârbi pentru identificarea unui grup
de păstrare a tradiţiilor militare din Serbia, care să participe la activitățile care se vor
organiza cu acest prilej, probabil în zona localităţii Pietreni.
În concluzie se poate aprecia că această vizită a fost un succes, ea reprezentând doar
un prim pas pe linia intensificării relaţiilor dintre partenerii sârbi, Liga de prietenie româno
- sârbă şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor - filiala Constanţa.
Col. (r) Remus Macovei
Violeta Popescu
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INDENTITATE DE ZIUA NATIONALA–
Masă rotundă a masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Istorie a
Universităţii „Ovidius” Constanţa
Vineri 3 Decembrie 2010 în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Ovidius” Constanţa sa desfăşurat o masă rotundă a studenţilor şi masteranzilor, având tema „Identitate de Ziua Naţională”.
Evenimentul s-a desfăşurat sub auspiciile „Laboratorului de Cercetare a Istoriei Relaţiilor
Internaţionale şi Studiilor de Securitate «Gheorghe Brătianu»” din cadrul facultăţii şi a programului
,,Comunitatea Academică Naţională de Cercetare’’, sub îndrumarea conf.univ.dr. Mariana Cojoc.
Discuţiile au fost împărţite în două secţiuni, prima denumindu-se „Identitate naţională la scară
globală”, iar cea de-a doua „Identitatea naţională la români”.
Debutul a aparţinut masterandului Costel Coroban, care a vorbit despre „Identitate naţională
şi identitate de gen”, atrăgând atenţia asupra rolului important jucat de Regina Maria a României în
timpul evenimentelor circumstanţiate Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Apoi, mutând spectrul temporal către prezent, s-a făcut referire la succesul
înregistrat de „naţionalismul feminist” promovat de către Sarah Palin în
S.U.A., luându-se în considerare probabilitatea răspândirii acestui curent şi
în Europa.
Discuţiile au continuat cu prezentarea interesantă a studentelor
Luiza Filimon, Daniela Buda şi Ioana Cristina Dănilă, intitulată „Japonia. Problematica unei identităţi
polivalente exprimată prin atitudini dihotomice la adresa existenţei (no sonzai), kalosului (no kisei) şi a
spiritului (no tama)”. Dacă uneori în România se pune întrebarea dacă Ziua Naţională a fost aleasă corect,
aflăm acum că Japonia a rezolvat această problemă prin alegerea a nu mai puţin de 15 zile de sărbătoare
naţională.
În continuare, studenta Alis Bâlcă a elaborat pe marginea titlului „Sărbătoarea Naţională – marcă
a instabilităţii unui popor?”, amintind de schimbarea oarecum deasă a Zilei Naţionale în cadrul Statului
Român, dar concluzionând, prin vorbele istoricului Florin Constantiniu, că „Marea Unire din 1918 a fost –
şi rămâne – pagina cea mai minunată a istoriei româneşti”.
De asemenea, apreciată a fost şi prezentarea emoţionantă a studentei Corina Stelea a „Zilei
Naţionale a Republicii Moldova”, care a fost completată de studenta Tamara Caranic prin discursul acesteia intitulat „Basarabia –
pământ românesc”, în care aduce aminte că, indubitabil,
România şi Republica Moldova sunt ţări de aceeaşi limbă şi
aceeaşi cultură, deşi au fost despărţite în repetate rânduri de
istorie. Amintită a fost şi activitatea patrioţilor Ion şi Doina
Aldea Teodorovici în sprijinul promovării unirii, şi datorită
căreia în Republica Moldova se învaţă astăzi limba română şi
se foloseşte alfabetul latin.
Masterandul Alexandru Drăgulin a mutat discuţiile
într-un un cadru teoretic prin scurta sa abordare a conceptelor
de „Naţiune şi naţionalism”, după care s-a trecut la secţiunea a
doua a discuţiilor: Identitatea naţională la români.
Debutul acestei secţiuni a aparţinut Andreei Pavel, masterand, care a făcut o interesantă trecere în revistă a „Controverselor
legate de alegerea Zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională”. Aceasta a propus „să reflectăm asupra zilei de 9 Mai ca Zi Naţională, având
în vedere faptul că Basarabia este un stat independent, jumătate din Bucovina aparţine Ucrainei, iar în Transilvania există posibilitatea
ca ungurii să studieze geografia şi istoria în limba maghiară”.
Şirul prezentărilor a fost continuat tot de masteranzi, respectiv de către Alexandra Diala şi Raluca Bejan. Alexandra Diala a
vorbit despre „Identitate de Ziua Naţională”, exprimându-şi încrederea că tânăra generaţie – care poartă responsabilitatea construirii
unui naţionalism productiv şi benefic, cu adevărat patriotic – este aptă de
a înfăptui această datorie. Tot în aceeaşi ordine de idei, Raluca Bejan a
cercetat dacă „Ziua de 1 Decembrie mai reprezintă zi de sărbătoare?”, în
condiţiile manifestărilor de „comercializare” a Zilei Naţionale, care par
să ne îndepărteze de adevărata însemnătate a acestei zile.
Masa rotundă s-a încheiat prin vizionarea unui impresionant
film documentar, durând 20 de minute, realizat de studentul Toader
Flutur, de-a lungul căruia ne-au fost reamintite momente şi personalităţi
importante din istoria României de la 1 Decembrie 1918 până în prezent,
pe fundalul muzical al cântecelor noastre naţionale.
Ca o concluzie, la finalul discuţiilor atât participanţii cât şi
profesorii prezenţi şi-au exprimat încrederea în importanţa unor astfel de
evenimente culturale, în condiţiile în care societatea contemporană românească, afectată nu numai de criza economică dar şi de una
morală, nu trebuie să se îndepărteze de valorile adevăratului patriotism, clăditor de armonie şi justeţe între cetăţeni şi între naţiuni.

A consemnat Costel Coroban
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Viceamiral CONSTANTIN IORDACHE :
,,REVOLUŢIA CIVILII AU FĂCUT-O!’’
Redacţia : Domnule viceamiral Constantin Iordache, aţi fost un lider incontestabil în Revoluţia din decembrie 1989, aici în zona
Dobrogei. Vrând-nevrând aţi intrat în manualele de istorie! Eraţi la comanda Marinei Militare şi aveaţi în coordonare aproape toate
forţele militare din Dobrogea. Armata dobrogeană a hotărât, a
decis, a asigurat, a determinat să zicem, succesul revoluţiei în
zona noastră de operaţii de sud-est, aşa cum se numea în
manualele de tactică şi strategie militară?
Vam.(rg.)CONSTANTIN IORDACHE : De la bun
început trebuie să precizez că noi, militarii, nu am făcut
revoluţie. Pe baza ordinelor primite, începând cu 17.12.89,
unităţile şi marile unităţi şi-au ridicat capacitatea de luptă.
Revoluţia au făcut-o cei care au avut curaj şi au intrat în
sediile puterii de stat şi de partid, dând afară, descăunând
pe cei care se găseau acolo. Ei au făcut Revoluţia. Militarii
când au văzut că cel căruia îi jurase credinţă şi reprezenta
statul socialist a fugit ca un laş, s-au simţit dezlegaţi de
acest jurământ şi au trecut în totalitate de partea
Revoluţiei.
In cartea „Navele Marinei Militare în Revoluţia din
Decembrie 1898”, editată în 2004, am scris: „Cred că Armata
Română a făcut excepţie de la regula generală a revoluţiilor
când o parte din armată, mai mare sau mai mică, rămâne fidelă vechiului regim politic. In decembrie 1989 nici o mare unitate,
unitate sau subunitate nu a rămas de partea regimului care cădea. Peste tot, acolo unde se găseau, comandanţii au trecut de
partea Revoluţiei şi au fost urmaţi de subordonaţii lor, de la soldat la general. Trecerea Armatei de partea Revoluţiei a fost
unanimă”. Si eu, din balconul „Casei Albe”, în jurul orei 16.30, am anunţat că Armata din Dobrogea este de partea Revoluţiei!
Redacţia : Am citit cu mult interes cartea dumneavoastră „Acţiunile Navelor Marinei Militare în Revoluţia din decembrie
1989” şi am înţeles nu numai consumul foarte mare de forţe şi resurse ci şi punerea în aplicare a unui plan de acţiune pe mare, la
Dunăre şi pe uscat, destul de complex. Cred că ar fi interesant de a prezenta cititorilor noştri câteva informaţii, dacă se poate în cifre,
cam care au fost acţiunile desfăşurate, mă refer la misiuni, la efective, la mijloace de luptă, la consumul de motoresurse, la spaţiul
„controlat” de toate aceste forţe subordonate. Deci, pe scurt, întregul scenariu al acţiunilor de „contracarare” a acelui ...”agresor” din
decembrie 1989!...
C.IORDACHE. - In entuziasmul general, la care s-au alăturat şi militarii, este ştiut că începând din seara de
22/23.12.1989, se declanşează o mare diversiune psihologică şi radioelectronică asupra ţării noastre. Aşa a început sarabanda
informaţiilor false obţinute prin mijloace radioelectronice ca urmare a acţiunilor de dezinformare executate de forţe
necunoscute nouă.
Mijloacele de cercetare şi descoperire ale Marinei Militare şi Apărării Antiaeriene a Teritoriului, ne indicau că asupra
teritoriului nostru se desfăşoară o mare operaţie aeriană şi navală. Prin reţelele radio se primeau cele mai diverse informaţii
care confirmau această mare acţiune aeronavală ostilă şi totul părea credibil.
Navele comerciale din porturi comunicau alarmate că sunt minate de scafandrii inamici,
platformele petroliere marine ne transmiteau că văd ţinte aeriene şi navale în jurul lor,
posturile de observare de pe litoral ne raportau că în zona lor elicopterele debarcă desantul
aerian, în reţelele radio a marinei se auzeau convorbiri în limba rusă, arabă şi engleză.
Deci, existau suficiente indicii că suntem atacaţi.
Mi-am asumat răspunderea şi am ordonat ca toate navele să iasă pe mare şi fluviu, pentru
a nu fi surprinse în porturi, şi să se dispună un dispozitiv de apărare a obiectivelor
importante de pe litoral şi din mare.
Ce-mi cereţi dumneavoastră să vă spun, în cifre, ce forţe, efective şi mijloace de luptă au
acţionat în acele zile, ar însemna să umplem multe pagini. Vă pot spune că la mare au
acţionat în jur de 70 de nave pentru apărarea porturilor, platformelor petroliere marine,
cercetarea spaţiului maritim până la 70-80 mile marine de coastă. Apele teritoriale şi
întreaga zonă maritimă a României au fost brăzdate şi cercetate de navele noastre şi orice
navă ce a trecut pe aici a fost identificată şi i-au fost urmărite intenţiile, astfel că,
permanent s-a ştiut care este situaţia navală reală.
Si la Dunăre s-a creat o situaţie complicată. Pe malul sovietic la Isaccea se făceau, începând
cu 18 decembrie, pregătiri pentru instalarea unui pod de pontoane. Un pod peste Dunăre
nu avea decât un singur scop: intrarea în Dobrogea a unei forţe militare cu mare potenţial
ofensiv. La gurile Dunării şi în Deltă se semnalează multe acţiuni ale elicopterelor. Se acordă prioritate apărării obiectivelor
strategice de pe fluviu ca baraje, ecluze, poduri, mari combinate industriale. Navele fluviale intră în dispozitiv de apărare la
Porţile de Fier I şi II, Podul de la Giurgiu, complexe de poduri şi ecluze de la Cernavodă la Agigea.
Navigaţia pe Dunăre, până către sfârşitul lunii ianuarie 1990, a fost controlată şi coordonată de comandanţii de divizioane în
sectoarele lor de responsabilitate de la Orşova la Sulina.
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Eu apreciez că atunci a fost executată operaţia de apărare a zonei maritime şi fluviale. Operaţia s-a declanşat în timp scurt,
prin trecerea directă de la starea de pace la cea de beligerantă, navele ieşind pe mare şi fluviu fără ca, iniţial, să primească
misiunile şi fără realizarea cooperării dintre ele. De aici şi unele greutăţi în executarea misiunilor în primele două nopţi.
Atunci, toate navele au ieşit pe mare şi fluviu, dovedind un curaj deosebit, să caute şi să găsească inamicul, să lupte cu el.
Nimeni nu a găsit vreun motiv pentru a nu ieşi la luptă şi dacă nu au găsit inamicul, pentru că era doar o mare diversiune
radioelectronică, nu se micşorează cu nimic bravura şi spiritul lor de sacrificiu.
Sunt mândru că cei mai mulţi dintre comandanţii de divizioane care au ieşit pe mare şi fluviu la Revoluţie, după 1990, au
ajuns amirali şi-i menţionez doar pe: Amiral Traian Atanasiu, Amiral Cornel Rudenco, Viceamiralul Virgil Stoica,
Contraamiralii de flotilă Petrică Stoica, Ioan Ivanasciuc, Mihai Marinescu, Aurelian Prodan.
Redacţia: - Dumneavoastră domnule amiral Iordache, eraţi şi omul cu puterea de decizie, mă rog de influențare, în constituirea
noilor „centre de putere”, mai ales aici în Constanţa, nu? Cred că ar fi interesant să repovestim, să prezentăm pe scurt, evoluţia
evenimentelor din acel decembrie. Eu cred că sunteţi persoana cea mai autorizată să vorbiţi despre aceste aspecte. Vă rog!
C.IORDACHIE - Îmi cereţi să vorbesc despre o problemă spinoasă şi mulţi dintre revoluţionari mă acuză că atunci eu am
monopolizat puterea politică în Constanţa. Foarte pe scurt vă voi spune că erau, după 22.12.89, mai multe comitete
revoluţionare, care toate doreau să conducă şi dădeau ordine instituţiilor de stat. Directorii acestor instituţii îmi relatau că
primesc ordine din mai multe locuri şi care nu pot fi executate. In dimineaţa zilei de 24.12.89, am adunat la Casa Armatei pe
toţi comandanţii de unităţi şi mari unităţi din Constanţa şi ne-am sfătuit cum să procedăm. De comun acord, am hotărât să-i
adunăm pe membrii acestor comitete revoluţionare la „Casa Albă” şi acolo eu m-am dus în faţa lor şi am spus că trebuie să
alegem un singur organ de conducere pentru Constanţa. Împreună cu cei din sală am stabilit numărul şi criteriile pe baza
cărora să se facă propuneri. Am fost propus şi eu. Am refuzat, spunându-le că militarii nu trebuie să facă politică.
După ce s-a terminat alegerea, am ieşit la balcon şi am anunţat mulţimii noul organ de conducere, care a fost confirmat de
ovaţii.
Bineînţeles că au fost şi nemulţumiţi, cei care nu au mai făcut parte din acest comitet revoluţionar. Îmi aduc aminte că la
sfârşitul votării, o femeie din sală plângea. Am întrebat-o de ce plânge şi mi-a răspuns că spera să fie aleasă. Întrebată unde
lucrează şi ce profesie are, a răspuns că este liftieră la Institutul de Proiectări!...
Redacţia: - Au fost şi greşeli domnule amiral? Mă refer la relaţiile Armatei cu
grupările „de interese” nou constituite, în luarea unor decizii, în coordonarea
eforturilor pentru a asigura ordinea în localităţi, pentru a asigura aprovizionarea
populaţiei, pentru derularea activităţilor economice etc.
C. IORDACHIE - Sigur că am făcut şi greşeli. Eram pregătit, teoretic şi
practic, să duc războiul pe apă, nu pe uscat. Cred că nici ofiţerii de uscat nu
erau pregătiţi pentru războiul urban, deoarece felul în care au decurs
evenimentele de după 22.12.89 a semănat foarte bine cu un război dus în
localităţi.
Cred, însă, că nu această lipsă de pregătire a fost cauza principală. Greşelile
s-au produs pentru că ne-am uitat la televizor, unde se spuneau fel de fel de
enormităţi şi aberaţii despre atacul teroriştilor. Inhibaţi de informaţiile de
la televizor nu am mai judecat calm şi lucid situaţiile din zona noastră. Si
dacă ne-am fi uitat numai noi cei din punctele de comandă, poate nu ar fi
fost atât de dăunător. Dar se uitau toţi soldaţii şi când puneau mâna pe
puşcă deja erau timoraţi şi peste tot vedeau terorişti, fapt care a dus la
grave accidente soldate cu morţi şi răniţi.
Redacţia : - Știți că „după război mulţi viteji se arată”, deci şi mulţi
contestatari!
Dumneavoastră, dacă aţi avea să vă reproşaţi ceva, ce anume ar fi?!
C. IORDACHE - N-am ce să-mi reproşez. Si atunci şi acum cred că miam făcut datoria.
Problema este că acum activitatea mea se judecă după ce s-a întâmplat în
localităţi. Atunci nici nu mă interesau localităţile. Eram preocupat să apăr
porturile, platformele petroliere marine, ecluzele, podurile de pe Dunăre.
Nici nu contabilizam, atunci, că în cutare localitate a fost împuşcat cineva.
Aveam obiective mult mai importante. După ce totul s-a luminat şi s-a făcut
socoteala şi analiza cauzelor care au dus la morţi şi răniţi, mi-am reproşat
că s-au produs, am regretat că n-am reuşit să le împiedic cumva.
Redacţia : - Domnule amiral, au fost sau nu terorişti atunci în decembrie 1989?
C.IORDACHE - Am să răspund cu o situaţie petrecută atunci. Prin telefonul de oraş al C.M.M. puneam informaţia: se
trage la blocul ... din strada ... Până se alarma o subunitate de intervenţie trecea mult timp. Contraamiralul Dumitrache
Oprea, atunci căpitan de rangul I, a avut iniţiativa de a aduna toate taxiurile din Constanţa care aveau staţie radio şi în
fiecare a pus câte un ofiţer şi 2 militari în termen. Când se primea informaţia că se trage undeva, rapid plecau 2-3 maşini la
locul respectiv şi când ajungeau raportau că acolo nu se trage. După câteva apeluri, văzând rapiditatea de acţiune, au
renunţat.
Redacția - Cine au fost „răspândacii” din acele „clipe tulburi”? Scenariul de război psihologic a fost bine ticluit!
C. IORDACHE - Nu ştiu!
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Redacţia: - Eu am studiat mai în amănunt problematica mijloacelor de zbor în spaţiul aerian
dobrogean şi am ajuns la concluzia că au fost ţinte reale, de tip elicopter, cu misiuni clare
pentru „recuperarea” şi transportul „teroriştilor” dar şi pentru acţiuni de „inducere în eroare, de
„secătuire” a resurselor de apărare antiaeriană. Mulţi ofiţeri de marină, pe baza observaţiilor
proprii, îmi dau dreptate concluziilor mele. Dumneavoastră ce credeţi?
C. IORDACHE - Sunt de acord cu dumneavoastră!
Redacţia: - Domnule amiral, aţi scris mai multe cărţi, aţi pus pe hârtie o parte din
vasta dumneavoastră experienţă în domeniul militar, din cultura dumneavoastră bine
structurată, cred că este interesant de „înşiruit” aceste creaţii şi de a ne spune ce mai aveţi în
proiect?
C. IORDACHE - Să nu exagerăm. Cât de valoroase sunt cărţile ce le-am scris va
decide viitorul. Eu am vrut doar să arăt că, indiferent de conjunctura politică şi a
relaţiilor internaţionale, noi, românii, avem interese maritime şi fluviale mari şi
permanente şi că trebuie să fim în măsură să ni le apărăm singuri, nu să stăm la mila
aliatului cel mare şi puternic.
In proiectele mele de a scrie ar mai fi ceva de realizat. S-ar părea, însă, că în prezent mai
mult se vorbeşte decât să se acţioneze concret. Nu vom fi credibili dacă nu avem o forţă
militară echilibrată. Adică să avem tancurile, avioanele, navele care ne trebuie să ne
apărăm interesele naţionale. Ori, aşa cum ştim, de câţiva ani buni, totul a îngheţat în
domeniul înzestrării militare.
Redacţia: - Vin sărbătorile de iarnă domnule amiral! Un gând pentru cititorii noştri,
pentru militarii dobrogeni!
C. IORDACHE - Dobrogea este partea din ţară unde acţiunile militare majore nu se
pot realiza decât prin operaţii combinate ale celor trei categorii de forţe: terestre, navale
şi aeriene. Le doresc ca mai-marii ţării să aibă grijă de ei pentru a fi bine înzestraţi, instruiţi şi renumeraţi.
Cât priveşte pe militarii pensionari, le doresc multă sănătate şi m-aş bucura dacă vor proceda cu mai multă demnitate şi
prestaţie militară atunci când îşi susţin drepturile pe care le merită cu prisosinţă.
REDACŢIA - Vă mulţumesc! Să vă bucuraţi de sănătate, de soare şi de căldură sufletească!

A consemnat col.(r.) C. Crăciun

ÎN DECEMBRIE 1989
,,NU AM FOST COORDONAT DE NIMENI’’
Contraamiral de Flotilă (rtg. inginer ENACHESCU CORNELIU
Domnule redactor şef, sunt ofiţer de marină, absolvent al Scolii Navale promoţie aspiranţi ( sublocotenent )
- 9 Mai 1949 şi mă bucur că pot spune câteva gânduri despre activitatea mea în
decembrie 1989
In timpul evenimentelor din Decembrie 1989 aveam gradul de Căpitan
Rangul I ( Comandor ) inginer, Comandant al Unității militare 02133 Constanta (
Direcţia Hidrografică maritimă ).
După anul 1990 fiind pensionat, am fost avansat la gradul de
Contraamiral de Flotilă.
In prezent sunt Preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din
Constanta ( C.A.R.P.), unitate cu un efectiv de peste 13.000 membri.
In timpul evenimentelor din 1989 unitatea pe care o comandam avea
peste 350 persoane ( cadre militare, personal muncitor civil şi militari în termen
şi avea cazarma în cartierul de sud al oraşului Constanţa cu denumirea Cartierul
Poarta 6.
Am primit ordin de la Şeful de Stat major al Comandamentului Marinei
militare Contraamiral Iordache Constantin, să mențin ordinea în Cartierele ,,Km. 4
-5’’ , ,,Poarta 6’’ si ,, Abatorul ‘’ din oraș, cu precizarea ca activităţile din cartiere să
se desfăşoare normal. Comandantul Marinei Militare Viceamiral Muşat Ioan se
găsea în concediu medical. Înlocuitor la comanda era Şeful de Stat major.
Apreciez că evenimentele din decembrie 1989 se pot încadra, iniţial la Revoluţie deoarece în final
a schimbat orânduirea socială şi la lovitură de stat deoarece totul a fost pregătit din vreme şi desfăşurat
sub control.( n.r.- de când şi de cine !)
N-am fost coordonat de nimeni. Singur mi-am organizat activitatea de pază a cartierelor din sudul
Constantei şi cu atenţie la aşa zişi terorişti.
Raportam la Comandamentul Marinei activităţile desfăşurate şi ceream informaţii la nevoie.
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Au fost acţiuni de dezinformare, primindu-se telefoane de la persoane care nu se prezentau dar cu voce
autoritară ordonau să recurgem la luarea unor măsuri.
Exemplu: - In zilele când se găsea în camera ofiţerului de serviciu , ajutorul ofiţerului de serviciu maistru
militar Oaşe Nicolae şi ulterior, în altă zi maistru militar principal Berechet Gheorghe, se ordona cu voce
autoritară prin telefon , să intervenim la Divizia 9 Mărăşeşti dislocată în cartierul 4 – 5 deoarece teroriştii au
ocupat comandamentul unităţii! Când s-a întrebat cine ordonă, s-a răspuns autoritar, “ Ce mai întrebi, treci la
execuţie “.
Mi s-a raportat si bine înțeles, nu s-a intervenit.
Deasemenea se primeau informații telefonice că teroriştii ambarcaţi pe elicoptere survolau teritoriul
Dobrogei. Că dispuneau de depozit de carburanţi pentru alimentarea elicopterelor pe insula Sahalin la sud de
comuna Sfântul Gheorghe pe braţul de sud al Dunării ( Braţul Sfântul Gheorghe ). Aceste zone erau foarte
bine cunoscute de personalul unităţii deoarece Farul Sf. Gheorghe ne aparţinea, era în patrimoniul unităţii pe
care o conduceam. Mi-am dat seama că informația nu era verosimilă.
Datorită tensiunii existente şi a obsesiei că teroriștii vin să te omoare, cadrele s-au înarmat pe lângă
pistolul TT din dotare şi cu pistolul mitraliera AKM. Fiind zile în preajma sărbătorilor de Crăciun şi apropierea
Anului Nou , militarii ce patrulau în cartier pentru menținerea ordinei erau întâmpinaţi cu pahare de vin şi
ţuică! Majoritatea cetăţenilor aveau în curte bolte cu viţa de vie. Producția fusese destul de îndestulătoare în
acel an. Din acest motiv , sub influenţa băuturilor alcoolice , maistru militar clasa I Spânoche Paul s-a împuşcat
în laba piciorului iar Comandorul Dedița Costică care fusese trimis la localul Casei Armate s-a rănit uşor la
picior!...
Militarii , în special cadrele tinere, erau dornice să deschidă focul oriunde se găseau şi împotriva
oricui... Cu greu au putut fi stăpâniţi! (n.r. – credem ca din frică şi nu din bravură!)
Soseau informaţii de la populaţia din cartiere. Ni se indicau anumite camere, garsoniere, ocupate de
persoane străine. Erau camere în evidenţa securităţii, locuri unde se discuta cu diverși informatori. Nu
conţineau în interior decât o măsuţa pentru scris note informative şi două scaune.
De asemenea, la mansarda unor blocuri se făceau semnalizări la proiector noaptea cu teroriștii din port
sau de pe navele ancorate în radă. Făcând descinderi am constatat că erau lumini intermitente ale pomilor de
Crăciun ce se găseau în apartamentul unor familii. Pentru copii în special, se aprindeau şi se stingeau beculeţe
de diferite culori la un anumit timp.
Unitatea de sub conducerea mea nu a tras nici un glonţ aiurea, n-a înregistrat morţi, n-a
participat la lupte pe stradă. (n.r. - !...)
Citesc cu mult interes revista dumneavoastră, găsesc articole interesante, cu teme serioase, de simţ patriotic,
educative pentru noi toţi! Multă sănătate tuturor acum în pragul sărbătorilor de iarnă! Un an mai bun ,mai paşnic! Cu
măsuri care să ne influențeze pozitiv traiul nostru de fiecare zi! La mulţi ani tuturor dobrogenilor!
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DE ZIUA CERCETAŞILOR MILITARI
La 12 noiembrie 2010 aniversăm împlinirea a 151 de ani de la semnarea de către Alexandru Ioan Cuza
a Înaltului Ordin de Zi nr.83, care a consfinţit infiinţarea Secţiei a 2-a din structura Corpului de Stat Major
General,
ca
prim
element
organizat
al
Cercetării
Armatei
Române.
A intrat în tradiţia Armatei României, ca în fiecare an la 12 noiembrie, să fie celebrată Ziua Cercetaşilor
Militari atât de cître militarii activi cat si de cei în rezervă sau în retragere.
Cercetaşii, ca toţi militarii români, s-au identificat permanent cu interesele şi năzuintele poporului pe care
l-au
slujit
cu
devotament,
spirit
de
sacrificiu
si
credinţă.
Cercetaşii au fost primii care pe timpul conflictelor militare, la care România a participat, s-au expus
pericolului şi şi-au sacrificat viaţa pentru culegerea de informaţii necesare atât de mult comandanţilor în
luarea hotărârilor pentru continuarea luptelor. Obţinerea informaţiilor despre inamic, inclusiv în teatrele
de operaţii militare din Irak şi Afganistan, s-a făcut cu numeroase jertfe.
Anul acesta, 70 de actuali şi foşti cercetaşi dobrogeni, din iniţiativa unui comitet de organizare condus de
col.(rtg) Paul Vladislav, sprijinit şi de Asociaţia Naţională ,,Cultul Eroilor’’, filiala Constanţa, au participat
la un simpozion cu interesante şi pline de conţinut luări de poziţie, omagiind astfel tenacitatea instruirii
acestei elite a armatei române .
Purtând cu mândrie la reverul hainelor civile semnul Rozei Vănturilor, cercetaşii dobrogeni au vizitat
Baza Militară tip NATO de la Mihail Kogălniceanu, luând cunoştinţă de dotările şi instruirea în câmpul de
luptă a coflictelor militare actuale!...
Ulterior la Căminul militar din Constanţa şi-au adus aminte de înfiinţarea Batalionului 185 Cercetare cu
concursul gl. mr.(rtrg) Mihai Chiriac, cel care în 1961 a înfiinţat această unitate,de numeroasele activităţi şi
aplicaţii de mare angajament fizic şi intelectual dar şi de durerea pricinuită de desfiinţarea unităţii, urmare
a procesului de restructurare a armatei române.
Cercetaşii şi-au adus aminte cu mare plăcere de aplicaţiile, desfăşurate în poligoanele Cincu, Mălina sau
Babadag, în condiţii grele de teren sau vreme, când ca adevăraţi profesionişti au cules şi furnizat oportun,
datele şi informaţiile necesare comandanţilor pentru elaborarea unor hotărîri viabile.
Aceştia, deşi la o vârstă înaintată nu au uitat taberele de instrucţie de munte, desfăşurate la Soveja sau
Cheia, taberele de instrucţie la apă , desfăşurate la Taşaul, Topalu sau în Delta Dunării, unde militarii din
această specialitate militară s-au pregătit pentru a îndeplini în orice moment misiunile gen ” oriunde şi
oricând”
Cercetaşii dobrogeni au hotărât ca astfel de întâlniri să devină o permanenţă, pentru a nu permite timpului
să şteargă contribuţia deosebită a acestora la dezvoltarea sistemului militar românesc.
Col.(r.) REMUS MACOVEI
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„Cât

încă nu reuşeşte, revoluţia este a celor care o
înfăptuiesc. După victorie, ea devine a tuturor”.
Col.(r.) ION MALICIUC

REDACTOR C. CRĂCIUN (C.C.)- D-le colonel, v-am lecturat cu interes cartea
dumneavoastră „Preţul libertăţii la Constanţa” apărută în 2006 şi am apreciat bogăţia
informaţiilor ce le prezentaţi cititorilor interesaţi de istoria Revoluţiei din Decembrie
1989, cu accent pe ce s-a întâmplat în zona Constanţa. Cred că aţi trăit multe din
evenimentele pe care le prezentaţi şi de asemenea aveţi documente justificative ce să vă
susţină afirmaţiile. Pentru început aş dori să ne spuneţi, a fost „revoluţie” sau „lovitură de
stat” sau „evenimente”? Argumentaţi pe scurt părerea dumneavoastră.
MALICIUC ION /M.I.)- Pentru a răspunde de la prima întrebare, am să apelez la
Dicţionarul explicativ al limbii române editat de către Academia Română – Institutul
de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, care la pag.952 defineşte: - REVOLUTIA
este ,,schimbare a valorilor, a instituţiilor politice, a structurii sociale, a conducătorilor
şi ideologiilor unei societăţi’’, iar REVOLUTIONAR –,, care ţine de revoluţie, care
este în legătură cu revoluţia care aderă la revoluţie sau propagă revoluţia, care
produce o transformare radicală într-un anumit domeniu înnoitor, transformator.
Partizan, adept al revoluţiei, participant la revoluţie’’.
La data declanşării revoluţiei purtam gradul de maior
cu o vechime în Ministerul Apărării Naţionale de 31 de
ani.
De la bun început vă voi preciza că eu deţin în prezent titlul de „victimă a regimului stalinist şi
comunist”, de asemenea pe cel de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 –
luptător remarcat prin fapte deosebite”.
In opinia mea în decembrie 1989 a fost o revoluţie, ce se încadrează perfect cu definiţia
Dicţionarului explicativ al limbii române.
C.C. - Am citit în carte „ordinul criminal” dat (transmis) de comandantul Marinei Militare, la
pag.177, este vorba de Ordinul nr.16 din 18.12.1989. Mie nu mi se pare „criminal” mai ales atunci
când se aplică „Radu cel Frumos” şi pentru faptul că mai toţi am fost surprinşi de ceea ce se întâmplă
în ţară! Am fost comandant de unitate militară în acea vreme şi mie îmi era mai apropiat orice
subordonat decât oricare altul, demonstrant sau alt cetăţean care ne înjura, sau mă rog, ne „molesta”
cu pietre sau alte obiecte contondente! Gândiţi-vă, primul mort a fost un soldat în Timişoara! ... Si cei
din Armată erau români şi poate mult mai români decât alţii din stradă, aveau în spate un jurământ
către ţară şi nu lui Ceauşescu şi eu „mestec” mai greu cuvintele jignitoare la adresa Armatei.
Au fost şi cazuri extreme în care starea de spirit nu a putut fi ţinută în frâu iar dreptatea cred că este pe la mijloc în cele mai multe
cazuri. Dumneavoastră când v-aţi exprimat opiniile în carte le-aţi spus prin prisma ofiţerului armatei române sau a revoluţionarului?
Vă rog, un scurt comentariu din partea dumneavoastră!
M.I. - Eu am ajuns în vâltoarea revoluţiei printr-o situaţie care s-a creat ad-hoc în ziua de 22 decembrie 1989.
Un grup de aproximativ 500 de revoluţionari au înconjurat Centrul Militar Judeţean Constanţa, cu intenţia de a pătrunde
în sediul acestuia pentru a-l întreba pe comandant care este poziţia lui faţă de revoluţie.
Acesta, în persoana colonelului TACHE MARIUS, un comunist înfocat şi secretarul Consiliului Judeţean de Apărare al
cărui preşedinte era primul secretar Mihai Marina, nici nu a dorit să discute cu ei.
Eu am încercat să-l conving de faptul că este normal şi absolut necesar să primească o delegaţie cu care să discute.
Am încercat să-l conving că refuzul său poate provoca o altercaţie gravă între civili şi militari, care s-ar fi putut solda cu victime.
Atunci s-a trezit la realitate şi mi-a spus! „bine, adu-mi în birou o delegaţie compusă din cinci persoane, dar pe barba ta. Dacă
mulţimea pătrunde în sediu te fac răspunzător de acest lucru”.
M-am deplasat la intrarea principală unde am reuşit să liniştesc
mulţimea, făcându-i să înţeleagă faptul că nu pot participa cu
toţii la discuţii ci numai o delegaţie formată din cinci persoane.
Au fost foarte înţelegători, aşa că m-am deplasat cu delegaţia în
biroul comandantului. Delegaţia i-a propus comandantului să se
prezinte la sediul Comitetului judeţean de partid, unde se afla şi
primul secretar dar a refuzat categoric, motivând că nu poate
părăsi clădirea deoarece este în legătură telefonică permanentă
cu ministrul Apărării Naţionale şi şeful Marelui Stat Major.
Delegaţii au solicitat prezenţa comandantului deoarece cineva a
anunţat la microfonul staţiei de amplificare faptul că singura
unitate militară care nu este de partea revoluţiei este Centrul
Militar Judeţean Constanţa!
In realitate, comandantul, care era un fricos şi un laş, nu putea
să apară în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean, deoarece era
secretarul consiliului, care avea misiunea tocmai de a anihila
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orice acţiune de răsturnare a puterii( !).
In această situaţie în care se afla, mi-a dat ordin să mă duc eu în locul
său. A mai stat puţin pe gânduri, după care a spus să mai meargă cu mine
şi lt.col. Gulerez Nicolae . Acesta s-a eschivat, raportând că este bolnav şi
urmează un tratament sever. Atunci l-a numit pe lt.col. Ionescu Ion. In
realitate eu sunt convins că intervenţia mea cu privire la primirea
delegaţiei nu i-a convenit şi atunci a decis să mă arunce în mulţime, poate
aceştia mi-or veni de hac!...
Concluzia mea s-a întărit când ne-a dat ordin să predăm pistoalele şi
muniţia la ofiţerul de serviciu, cu justificarea că se teme să nu fim
dezarmaţi de revoluţionari, iar aceştia să-şi însuşească armamentul şi
muniţia. Aşa am ajuns la „Casa Albă” însoţit de revoluţionari, am fost
condus în balcon unde mi s-a înmânat un microfon.
In felul în care am prezentat situaţia în care ne aflam, am captat atenţia
demonstranţilor ce înconjurau clădirea iar în cel mai scurt timp m-au aplaudat strigând: „Maliciuc, Maliciuc, Maliciuc”,
„Armata e cu noi, armata e cu noi”.
Cât priveşte opiniile exprimate în carte, acestea reflectă atât poziţia mea ca ofiţer activ al armatei, dar din acel moment şi ca
revoluţionar. Am rămas în sediu timp de 7 luni până la primele alegeri democratice îndeplinind diferite funcţii în conducerea
revoluţiei de la membru, preşedinte, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean provizoriu al Frontului Salvării Naţionale, până la cea
de prim-vicepreşedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. Aici se cuvine să fac două precizări:
- In momentul în care contraamiralul Constantin Iordache, comandantul Garnizoanei Constanţa, a pătruns cu o suită de ofiţeri
în „Casa Albă” în ziua de 24 decembrie 1989 (domnia sa spera să fie ales în funcţia de preşedinte).
Constatând faptul că nu i-a reuşit planul, mai ales că eu am fost propus pentru funcţia de preşedinte, a intervenit abrupt:
„revoluţia este a civililor, aşa că este bine să-i lăsăm pe ei să şi-o conducă. Noi, armata, să rămânem în planul doi”. Această
intervenţie a surprins membrii comitetului dar cu toate acestea cineva dintre ei l-a propus pe ing. Barbu Dănescu să fie preşedinte.
Acesta a declarat că dacă domnul lt.col. Maliciuc Ioan nu rămâne alături de el, refuză funcţia. La intervenţia contraamiralului
care încerca să-l convingă să o accepte, Dănescu Barbu, în această situaţie, a propus ca funcţia pe care i-o oferă să nu poarte
denumirea de Preşedinte, ci cea de COORDONATOR, lui Dănescu Barbu şi mie. După două zile apare în ziarul „Cuget Liber”
articolul în care este prezentată componenţa consiliului.
Rog să nu se facă în continuare o confuzie care pe mine mă deranjează: Consiliul Judeţean Provizoriu al FSN, reprezintă un organ
al puterii locale de stat, nicidecum partidul cu acelaşi nume.....
C.C - Eu fiind într-o unitate de radiolocaţie am fost mai separat de acţiunile revoluţionarilor din Constanţa. Totuşi am avut
sarcini concrete pentru siguranţa unor obiective în Ovidiu. Atunci m-am bucurat că populaţia din Ovidiu ne-a înţeles şi ne-a sprijinit
foarte mult în îndeplinirea misiunilor noastre. Foarte cooperanţi şi le mulţumesc şi acum pentru că nu a fost nici un incident. Am citit
în cartea dumneavoastră un text semnat de căpitan de miliţie Dana Stefan – luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie
1989 – remarcat prin fapte deosebite”! Domnule colonel, în toate acele zile am fost pe acolo, aveam 1-2 întâlniri zilnice cu profesorul
Ion Podaru şi juristul Relu Grigore şi zău, nu l-am întâlnit-o niciodată şi nu reţin că i s-a pomenit numele vreodată. Sediul poliţiei era
„în seama mea” şi nu „bate” cu nimic afirmaţiile acestei persoane. De asemenea, aduceţi în carte „afirmaţiile” unor ziarişti şi nu
numai, care fac judecăţi în domenii care-i depăşesc. Mă refer la acţiunile elicopteriştilor de la Tuzla, la războiul psihologic sau la cel
radio-electronic.
Întrebarea este, nu cumva ne punem în dreptul nostru anumite fapte care sunt uneori greu de verificat în teren, ca apoi să avem porţi
de intrare spre recompense mult prea mari? Sunt multe discuţii pe această temă domnule colonel şi cred că un comentariu din partea
dumneavoastră este de aşteptat.
M.I. - Nu pot să fiu de acord cu această insinuare. Eu nu am dorit să fiu răsplătit şi nici nu am fost până în anul 1992 când a
apărut Legea nr.42/1992 care conferea anumite drepturi, din care nu am beneficiat decât de 1 ha de teren agricol la Topraisar şi
12 foi de drum.
Nici după apariţia Legii nr.341/2004 nu am beneficiat de nici un drept.
Cât priveşte recompensele, nu au fost destinate participanţilor la revoluţie, ci cu totul altor persoane.
Referindu-mă, ca militar, la înaintările în grad ce au avut de după revoluţie, au fost de-a dreptul revoltătoare.
In scurt timp diverşi ofiţeri au fost înaintaţi de la gradul de maior sau locotenent colonel până la cel de general cu 4 stele.
Eu am fost înaintat la gradul de colonel abia pe data de 25 octombrie 1990 pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de
serviciu nicidecum pentru participarea la revoluţie, aşa că eu nu am primit (până la apariţia Legii nr.42 când mi s-a conferit de
către Preşedintele României, -,,Brevetul de luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – remarcat prin fapte
deosebite’’ precum şi diploma aniversară din partea următorului Preşedinte al României, precum şi câteva medalii comemorative.
C.C - Domnule colonel, vorbiţi mult de terorişti în textele cărţii dumneavoastră. Cine au fost aceştia domnule colonel? Eu ca
radiolocatorist susţin că au fost ţinte aeriene reale care au acţionat după un plan minuţios conceput, urmărind în principal „înşelarea”
factorilor de decizie şi asigurarea recuperării şi transportul „teroriştilor”, la încheierea misiunilor, spre navele existente în larg! ...
Câteva din argumentele mele le-am văzut că sunt prezentate şi în cartea dumneavoastră pentru care vă mulţumesc!
Dumneavoastră cum justificaţi existenţa şi acţiunile lor, a teroriştilor, pe teritoriul ţării sau mai ales, aici în Dobrogea?
M.I. - Despre existenţa teroriştilor, precum şi a diferitelor pericole care ne pândeau, de la zvonuri în legătură cu apa otrăvită,
cu atacul unor comandouri asupra clădirii în care ne aflam, atacuri cu aviaţia şi elicopterele, debarcarea de desant în diferite
zone etc., eram informaţi telefonic de către cei de la Bucureşti.
Cu toate acestea, teama nu putea să nu te cuprindă atâta timp cât am reţinut din studiile de specialitate faptul că atacul unui
comando bine pregătit şi înarmat corespunzător are efectul unei bombe atomice de calibru mic!

33

ARMA PONTICA nr.4(5) /2010!
De asemenea, apariţia morţilor şi răniţilor în diferite zone ale oraşului şi judeţului, precum şi ţăcănitul armelor automate în
preajma sediului ne îngrozeau, mai cu seamă că nici unul dintre noi nu era înarmat să poată riposta.
Acest fapt ne-a determinat să solicit comandantului D.9 Mc. ,, Mărăşeşti’’, general maior POPA GEORGE, 4 TAB-uri pentru
paza clădirii. S-a prezentat la mine şeful de Stat Major al Diviziei - maior Viorel CHEPTINE, care a instalat cele 4 TAB-uri, la
fiecare latură a clădirii, dându-le şi misiunea pe care o aveam de îndeplinit. Abia mai târziu am aflat că existenţa teroriştilor a fost
o manipulare propagată în toată ţara!...
C.C. - In foarte multe pagini atacaţi fără să justificaţi sau să aduceţi argumente de ordin militar, acţiunile dar şi persoana
domnului viceamiral Iordache Constantin. Poate să ai o opinie diferită faţă de un ordin dat şi alta să-i „arunci” în spate fapte la care
poate, nici nu s-a gândit! In fine, eu mă gândesc la o etică militară în care ne-am format şi de aceea vă întreb, de ce atâta
„înverşunare”? A fost totuşi cel care a anunţat „Armata este cu voi” şi a fost ovaţionat îndelung de mulţimea adunată!
M.I. - Cu privire la conţinutul lucrării, pe care dvs. o interpretaţi ca fiind un atac la adresa domnului Viceamiral Constantin
Iordache, vă asigur că nu are nici un temei.
Pentru a prezenta situaţia cât mai real, am obţinut aprobarea organelor de presă locale şi naţionale să folosesc articole şi
imagini care să întregească realitatea existentă în Constanţa. Mi s-a aprobat în scris şi le-am prezentat, fără să fac nici un
comentariu la adresa cestora.
Am mai introdus un capitol intitulat „Mărturii ale participanţilor” în care fiecare şi-a prezentat contribuţia la revoluţie.
Am fost prudent şi nu am acceptat să fiu acuzat că eu am inventat fel de fel de luptători în revoluţie, de aceea i-am rugat să-mi
prezinte mărturiile lor asigurându-i în acelaşi timp că nu voi modifica nici o literă, nici un cuvânt din conţinutul acestora.
C.C. - Domnule colonel, dumneavoastră aţi fost mai revoluţionar ca mine care atunci în 1989 eram comandant de unitate?. M-am
implicat destul de concret şi eficient în problemele oraşului Ovidiu şi eu am rămas ... militar iar dumneavoastră ... revoluţionar! Știți
că sunt multe discuţii pe acest subiect şi ar fi interesant o opinie a dumneavoastră.
Se tot vorbeşte şi cred că şi din invidie, că revoluţionarii au fost foarte bine recompensaţi şi că se luptă cu stoicism pentru
menţinerea privilegiilor şi de aceea este şi o ... „luptă fratricidă” între asociaţiile acestora! ... As dori un comentariu din partea
dumneavoastră.
M.I. - Refuz să comentez acest aspect, pentru considerentul că
aşa cum precizam în răspunsul la o altă întrebare, recompensele nu
au fost cerşite şi nici inventate de noi.
Apariţia celor două legi, precum şi acordarea unor drepturi,
care se află în conţinutul legilor, dar nu se acordă practic, deoarece
nu a mai rămas nimic de împărţit.
Aici am să vă reamintesc un motto pe care l-am consemnat
în lucrare: „Cât încă nu reuşeşte revoluţia este a celor care o
înfăptuiesc. După victorie, ea devine a tuturor”.
C.C. - Ştiu că sunteţi la origine basarabean şi că aveţi în lucru o
carte pe această temă. Ce puteţi „raporta” cititorilor până la lansare?
Am înţeles că v-aţi înscris la doctorat!
M.I. - Aici aţi atins un punct sensibil. Aşa este, sunt născut în
România, provincia Basarabia, la data de 13 aprilie 1936 în comuna
Limbeni jud. Bălţi (conform certificatului de naştere, dar în
documentele de identitate (buletin sau carte) era specificat succesiv
născut în:ROMANIA, URSS, RUSIA, REPUBLICA MOLDOVA.
Acest fapt pare banal, lipsit de importanţă, dar de fapt
aceasta este dovada stigmatizării mele!...
In data de 18.03.1944, la vârsta de 9 ani, am fost evacuat din Basarabia în România, împreună cu familia. Această
stigmatizare mi-a dăunat pe toată durata vieţii. De ce formulez acest răspuns! In primul rând atunci când o autoritate a statului
citea documentul de identitate ştia precis că eram basarabean şi se declanşa acţiunea de persecuţie. Poate această precizare vi se
pare neverosimilă. Să dezvolt puţin tema: Posed două certificate de naţionalitate din 1938 şi 1944 de cetăţean român, iar în 1947
tatăl meu a obţinut prin Tribunalul Judeţean Ilfov, o reconfirmare a cetăţeniei române. Cu toate acestea, în anul 1953 când eu
eram elev la Liceul de băieţi din Giurgiu, după o lună de la începerea cursurilor am fost invitat la Miliţia oraşului Giurgiu unde
mi s-a adus la cunoştinţă că nu am obţinut aprobarea în zona de frontieră şi mi s-a recomandat să-mi caut un liceu mai în
interiorul ţării. Aşa am ajuns la Şcoala Medie Mixtă de 10 ani din Roşiorii de Vede jud. Teleorman. După absolvire am fost
student la Institutul de Limbă şi Literatură Rusă „Maxim Gorki” din Bucureşti, iar în anul II am plecat la Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi Infanterie „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. La absolvire am fost repartizat la Batalionul de Gardă al Republicii, dar la
intervenţia viitoarei mele soţii, m-am trezit la UM.01239 Topraisar (considerat batalionul disciplinar al armatei!...) Din acest
moment a început calvarul. Deşi obţineam rezultate foarte bune la toate categoriile de pregătire, în notările de serviciu, mi se
strecurau diverse expresii care conduceau la diminuarea calificativului, precum: -,, nu a obţinut rezultate bune la pregătirea
politic’’! La solicitările mele insistente să mi se aprobe participarea la concursul de admitere în Academia Militară, eram constant
refuzat. Cel mai reprezentativ exemplu este anul 1973 când eram maior, comandantul UM.01231 Constanţa (unitate de divizie):
La inspecţia Ministrului Apărării Naţionale al cărei comisii preşedinte era Gl. col. Paul Cheler, am fost singurul comandant din
cele 17 U.M. ale D.9 „Mărăşeşti”, care a fost apreciat cu calificativul FB, iar restul în totalitate cu B. Preşedintele comisiei,
studiind tabelul cu rezultatele la inspecţie a întrebat: „Cine este maiorul Maliciuc”? M-am ridicat şi am raportat: ,,Eu’’. M-a
întrebat dacă sunt absolvent al Academiei Militare. La răspunsul meu negativ a precizat: ,,Eşti selecţionat de comisia de inspecţie
a M.Ap.N. să participi la concursul de admitere în Academia Militară’’. Rezultatul în anul 1973: am fost notat „satisfăcător” şi
mutat la U.M.01295 M. Kogălniceanu pe motivul că nu am asigurat prezenţa tuturor militarilor la lecţiile politice şi în unitate a
avut loc un accident uşor de circulaţie (fără victime) produs de către un şofer ce-l deservea pe Seful de Stat Major al Diviziei,
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căruia îi dăduse ordin să transporte un colonel (fost coleg de şcoală militară sau academie, până la Slobozia. De acolo,
considerând că nu este prea departe de Bucureşti, a tras o fugă să-şi vadă părinţii. La înapoiere, noaptea târziu, a părăsit şoseaua
intrând într-o zonă inundată prin revărsarea Dunării).
Ajuns la U.M.01295 Mihail Kogălniceanu, comandantul ordonă adunarea cadrelor pentru a mă prezenta. După ce-mi
rosteşte numele, mă întreabă: „după nume dumneata eşti rus?” Vă imaginaţi cât m-a durut acest lucru încât am fost răutăcios şi
i-am răspuns în limba rusă: „domnule colonel, dacă vorbiţi limba rusă, eu sunt român din Bălţi!”. „Nu-mi spune mie aşa ceva că
nu înţeleg nimic” – mi-a răspuns comandantul!...
Nu întâmplător m-am comportat astfel, ci pentru faptul că şi el era basarabean! Seful de Stat Major al Regimentului
Maior Sulcă Ion (şeful meu direct), îmi strecoară în notarea de serviciu următoarea expresie: „ofiţerul este preocupat de învăţarea
limbii ruse”. La contestaţia mea, revine cu formularea: „uneori este preocupat de învăţarea limbii ruse”… Acestea sunt doar
câteva…
Comandantul de regiment îmi înaintează la Divizie propunerea la concursul de admitere în Academia Militară.
In răspunsul său comandantul Diviziei preciza: „Atât Consiliul Politic al Diviziei cât şi subsemnatul, nu suntem de acord cu
participarea maiorului Maliciuc Ioan la concursul de admitere în Academie, deoarece nu îndeplineşte toate condiţiile de
participare”. Solicit să fiu scos la raportul comandantului divizie pentru a mi se i să-mi preciza acele condiţii pe care nu le
îndeplinesc şi nu mi se aprobă, dar primesc un răspuns: „Tovarăşe maior, în statul socialist clasa muncitoare este clasa
conducătoare în alianţă cu ţărănimea muncitoare, iar dumneata faci parte din pătura intelectualilor, aşa că aşteaptă disciplinat
rândul, că-ţi va veni”.
Lucrarea următoare, care se află în lucru am
intitulat-o „Calvarul unui ofiţer român în „epoca de aur” şi
nu numai’’, unde voi prezenta detaliat toate aceste răutăţi
cutremurătoare şi altele.
Mă mai întrebaţi de doctorat? Nu greşiţi cu nimic.
In anul 2006 când Ministrul Apărării Naţionale a aprobat la
ofiţerii în rezervă sau retragere care doresc să urmeze
cursurile Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu cu durata de 3 ani, se pot înscrie la D.M.R.U.
Bucureşti.
M-am înscris printre primii, deşi aveam vârsta de 70
ani, am absolvit-o cu media 9, fiind declarat - Licenţiat în
Ştiinţe Militare, conferindu-mi-se şi o diplomă de excelenţă.
In continuare, în ciuda vârstei, am reuşit la
examenul de admitere pentru studii postuniversitare la
Universitatea Naţională de Apărare „CAROLI” Bucureşti,
Facultatea de comandă şi stat major, dobândind titlul de
Master, cu media 9, după care am dat examen de admitere la
Colegiul Naţional de Apărare, fiind declarat admis, iar la examenul de disertaţie am obţinut media 8,77.
După toate acestea la vârsta de 73 ani mi s-a conferit o diplomă de onoare din partea Universităţii Naţionale de Apărare
„CAROL”, în prezenţa Ministrului Apărării Naţionale, General Gabriel Oprea.
Precizez că astfel de diplome au fost oferite unui număr de 3 ofiţeri (2 ofiţeri activi şi mie, colonel în retragere la 73 ani),
în cadrul unui protocol impresionant.
Despre doctorat pot să vă precizez faptul că mi-am găsit conducătorul de doctorat, intenţionam să mă prezint la examenul
de admitere , dar pentru faptul că soţia mea (medic stomatolog) s-a îmbolnăvit de o boală necruţătoare, am fost nevoit să renunţ la
examen definitiv. Am publicat 3 lucrări ştiinţifice în nume propriu şi 2 în colaborare cu ofiţeri activi. Am participat la sesiuni de
comunicări ştiinţifice la care am prezentat referate.
C.C. - Nu cred că au fost întrebări dificile şi nici puse cu rea intenţie. Ele au izvorât din desele discuţii purtate cu camarazi de-ai
noştri şi vi le-am adresat pentru că vă cred o persoană potrivită pentru a vă exprima un punct de vedere, mai ales că aţi fost unul din
liderii revoluţiei din Constanţa. Domnule colonel, atunci pe frontispiciul acţiunilor revoluţionare erau câteva ce se doreau realizabile
cât mai bine şi pe termen lung.
Am câştigat puterea, nu? Ce am făcut cu ea în ... ultimii 21 de ani? Încă ne mai raportăm la ce a fost cu 21 ani în urmă şi parcă nu
găsim căile spre o identificare clară a drumului pe care să păşim cu încredere! Cum comentaţi?
M.I. - Participanţii la Revoluţie şi-au dorit: LIBERTATE, DREPTATE SI ADEVAR, deziderate care nu au fost îndeplinite în
totalitate.
C.C. - Vin sărbătorile, un gând către popor!
M.I. - Intr-adevăr se apropie sărbătorile, dar mi se pare că eu, nu mă pot adresa întregului popor, un biet colonel în retragere
dezamăgit, ce se află în prezent în anticamera cimitirului.
Apropo de acest fapt, pentru meritele dobândite în cariera militară cât şi pentru participarea activă la revoluţie, mi-au fost
înaintate din partea Asociaţiilor de revoluţionari cât şi a Asociaţiei „Cultul Eroilor”, în jur de 10 propuneri pentru acordarea
gradului de general de brigadă în retragere, dar nici una nu a fost de bun augur.
Deşi îndeplinesc toate condiţiile depăşind punctajul solicitat prin grila de evaluare, Generalul - locotenent Constantin Zeca (care
în tinereţe mi-a fost subordonat), nu mă susţine, motivând că nu mă poate propune, sau chiar dacă m-ar propune nu am nici o
şansă, deoarece în perioada activităţii nu am fost încadrat pe funcţie de general (deşi în grila de evaluare nu figurează ca o
condiţie obligatorie). Pare a fi subiectiv aici pentru că este vorba de mine dar este o nedreptate? Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Sănătate şi bucurii tuturor românilor!
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,,ZMEUL SE RIDICĂ PE CER NU CU AJUTORUL
VÂNTULUI , CI CONTRA LUI!’’
Col.r. Crăciun Constantin (C.C.) - Domnule colonel în rezervă REMUS MACOVEI, vrând –nevrând sunteţi un lider. Aţi
reuşit să împărtăşiţi aceleaşi idei şi exprimaţi aceleaşi atitudini, cu foarte mulţi colegi şi nu numai! Atitudinea este întotdeauna
un “jucător”în echipa pe care o conduci. Atitudinea are un impact extraordinar asupra relaţiilor dintre oameni, atunci când
ea este pozitivă contribuie la dezvoltarea noastră sufletească, iar procesul înaintează nestingherit. Poate par un idealist, cu
atitudini “extrase” dintr-o anume societate şi cred că ar fi interesante
şi explicaţiile dumneavoastră despre … liderul pe care îl întruchipaţi.
Lider poate fi oricine, atitudinea îl poate purta pe aripile succesului
sau îl poate doborî la pământ împreună cu oamenii pe care îi
conduce. În carieră aţi fost mai mereu lider, acum sunteţi un lider şi
parcă vi se potrivesc cuvintele:” Zmeul se ridică pe cer nu cu ajutorul
vântului, ci contra lui!” Vă rog să comentaţi.
Col.r. REMUS MACOVEI (R.M.) Frumoase cuvinte! În
armată vântul este reprezentat de activităţile zilnice, de rutină, dar şi de
aplicaţii cu sau fără trageri de luptă, controale sau inspecţii. Apar însă şi
momentele de cumpănă cum au fost evenimentele din 1968, 1974, 1989
sau mineriadele, când rolul liderilor militari este fundamental.
În armată liderul trebuie să fie comandantul, indiferent că este la
comanda plutonului,companiei, batalionului sau regimentului. Cel care nu
reuşeşte să se impună prin profesionalism, corectitudine, spirit de
iniţiativă, perseverență, nu are rezultate şi se plafonează, pierzând în
competiţia dură specifică organismului militar.
În ultima perioadă a apărut o nouă calitate nespecifică militarilor,
adaptabilitatea, care de multe ori presupune renunţarea la moralitate,
compromisuri. Personal, mi-a lipsit această ultimă calitate. Mereu m-am ridicat împotriva incorectitudinii, imposturii şi minciuni. De
foarte multe ori am stricat multe activităţi festive, atât în perioada comunistă , dar şi în perioada de după 1989, prezentând situaţia
reală din unităţi şi nu ce doreau şefii să audă. Întotdeauna am manifestat iniţiativă, am fost prezent unde era mai greu, mi-am apărat
subordonaţii chiar dacă personal aveam de pierdut. Când am terminat Școala militară mi-am propus să obţin numai calificative foarte
bune, primul bine primindu-l în contextul în care comandantul unităţii mi-a ordonat să-l notez pe un subordonat cu calificativul
satisfăcător, iar eu l-am notat cu bine, considerând că acel comandant nu era corect în aprecierea subordonatului meu.
Am pus foarte mult suflet în ceea ce am făcut şi subordonaţii mei au apreciat acest lucru. Am plâns când am predat drapelul de luptă
al Regimentului 36 Mecanizat, acesta fiind cel mai dificil moment din cariera mea, fiind hotărât să-mi dau demisia din armată urmare
a nedreptăţii care mi se făcuse. Peste câteva zile, atunci când la sărbătorirea a 85 de ani de la înfiinţarea unităţii foști colegi şi-au
manifestat respectul faţă de ceea ce realizasem împreună, mi-am revenit şi am hotărât să continui.
Am solicitat şefilor să-mi stabilească cele mai grele misiuni, tocmai pentru că în astfel de ocazii se sudează colectivele şi cunoşti
adevărata valoare a subordonaţilor. M-a caracterizat impetuozitatea, dorinţa de a fi printre cei mai buni, lucru pe care l-am insuflat şi
subordonaţilor. Nu mi-a plăcut să copii, am căutat să găsesc soluţii noi. Primul poligon tip NATO din Dobrogea a fost conceput de
mine şi subordonaţii mei la Topraisar încă din anul 1996 şi sunt mândru când văd că este utilizat şi astăzi!...
Am reuşit să mă impun în faţa subordonaţilor şi prin grija permanentă faţă de rezolvarea problemelor cu care se confruntau, indiferent
dacă erau cadre, salariaţi civili sau militari în termen.
C.C. - Ce aptitudini credeţi că vi s-au recunoscut şi apreciat ca lider militar şi ce anume aptitudini vi se apreciază acum ca
lider al asociaţiei noastre, “Cultul Eroilor”?
R.M. - Ca lider militar am dat dovadă de pragmatism, spirit de
iniţiativă şi incisivitate, fiind apreciat de subordonaţi pentru modul în care
am ştiut să – i capacitez în obţinerea unor rezultate deosebite.
Ca lider al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor – filiala Constanţa m-am
confruntat cu alte probleme. Asociaţia este non-guvernamentală şi îşi
desfăşoară activitatea cu fonduri obţinute din cotizaţii, sponsorizări sau
donaţii, aceasta fiind problema cea mai dificil de rezolvat. Totuşi am
reuşit atragerea fondurilor care ne-au permis editarea revistei Arma
Pontica, desfăşurarea unor activităţi pentru întreţinerea unor elemente ale
Cimitirului Militar din Dobrici (Bulgaria), participarea în fiecare an la
ceremonialele militare şi religioase organizate la Tutrakan .(Bulgaria).
Activitatea noastră se bazează pe participarea voluntară a celor preocupaţi
de cinstirea memoriei eroilor neamului şi dacă la începutul activităţii eram
doar câțiva entuziaşti, în timp, am reuşit atragerea la activităţile noastre a
unui număr impresionant de elevi şi profesori atât de la şcolile şi liceele
din Constanţa, dar şi din judeţ ( Agigea, Băneasa, Cobadin, , Corbu,
Cumpăna, Mangalia,Medgidia,M. Kogălniceanu, , Mircea Vodă,Oituz, Tuzla, Ţepeş Vodă). Deasemenea am reuşit atragerea unor
personalităţi politice, ştiinţifice şi militare care au dat o amploare deosebită acţiunilor noastre.
Am reuşit să îmbunătăţim relaţiile de colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului, IPS Teodosie fiind un real sprijin pentru noi.
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Aceste realizări au fost posibile datorită eforturilor depuse de întreg Biroul Operativ al asociaţiei,membrii acestuia dând dovadă de
realism în planificarea activităţilor, tenacitate şi inventivitate în realizarea acestora.
C.C. - . Nu putem să trecem peste una din aptitudini, cea a dorinţei de a aduce în atenţia publicului cititor, prin scris, fapte
din trecutul nu prea îndepărtat, cu impact în judecăţile oamenilor. Spuneţi câte ceva despre fiecare carte scrisă.
R.M. - Am publicat 7 lucrări, abordând tematici legate de fenomenul militar.
Cea care mă reprezintă cel mai bine şi care mi-a adus oarecare notorietate, este “Corupţia şi armata română”. Pe lângă aprecierile
unor militari mai mici în grad, care au suportat consecinţele acestui fenomen, mi-am atras şi critici dure, din partea unor generali şi
amirali, care m-ar fi lăudat dacă m-aş fi oprit cu analiza acestui fenomen la 1989. Cutezând să ajung până în anul 2003, am fost
acuzat că am denigrat armata română, care nu este coruptă. Le-am explicat acestor domni, că prin exemplele prezentate, toate având o
acoperire documentară solidă, am demonstrat faptul că nu armata este coruptă, ci conducătorii militari afectaţi profund de sindromul
” vilei, contului în bancă şi al maşinilor de lux”. Şi din păcate au fost destui şi cea ce este mai interesant şi dureros în acelaşi timp,
mare parte din aceştia nu au sancţionaţi.
“ Legalitatea acţiunilor armatei în situaţii de criză internă”, “Erori umane. Victime colaterale. Constanţa. Decembrie 1989.”
şi “ La revoluţie se şi moare, nu-i aşa?”sunt trei lucrări referitoare la evenimentele din decembrie 1989, cu accent pe ceea ce s-a
întâmplat în această perioadă la Constanţa. Ultima ,bine primita de constănţeni, mi-a adus din nou critici din partea conducătorilor
militarilor pe care eu mi-am permis să îi prezint ca fiind responsabili de morţii şi răniţii constănţeni, urmare a acţiunilor desfăşurate în
această perioadă.
Am considerat că este momentul ca cetăţenii municipiului să afle adevărul despre această perioadă, aşa că mi-am asumat conştient
riscul unor critici şi chiar al unor
eventuale procese.
“Regimentul 36 Infanterie. O
istorie în imagini” este o carte
publicată cu ocazia centenarului
acestei unităţi. Această lucrare,
probabil cea mai apreciată din
cele publicate de mine, este
păstrată cu mare plăcere de fostele
cadre ale acestei unităţi, trezind
nostalgia vremurilor frumoase
când Regimentul 36 Mecanizat
era una din cele mai bune unităţi
din Armata Română.
“ Regimentul 34 Infanterie. De
la Constanţa la Kandahar”,
elaborată împreună cu dr. Costin
Scurtu, evocă istoria zbuciumată a
acestei unităţi de elită a Armatei
Române.
“Ghid practic pentru militarii profesionişti”, elaborată împreună cu sergentul major Emanuel Vlăduţ , a constituit un pariu cu
noi înşine. Un colonel din “armata veche” şi un subofiţer provenit pe filiera indirectă, am reuşit să elaborăm, în ciuda opreliştilor
unora din M.St.M. sau SMFTU, un echivalent al străvechiului Manual al gradatului. Marea mândrie a noastră a constat în faptul că
militarii din Brigada 2 Mecanizată, din Craiova, la comanda căreia se afla generalul Virgil Bălăceanu, s-au pregătit după acest ghid.
C.C. - Sunteţi un “prieten” al arhivelor, ce doriţi să prezentaţi publicului?
R.M. - Într-adevăr am petrecut ceva timp în arhive şi vă mărturisesc că am descoperit multe lucruri inedite legate de acţiunile
militare la care au participat unităţile militare dobrogene în primul şi al doilea război mondial, la modul de aplicare a stării de asediu
în Basarabia şi în Cadrilater, la puciul legionar din septembrie 1939, la modul de organizare şi desfăşurare a ceremonialelor militare şi
religioase, la modul de cinstire a memoriei eroilor căzuţi pe câmpul de luptă şi, nu în ultimul rând, aspecte legate de corupţia
conducătorilor militari. Toate aceste aspecte au fost tratate în lucrările sau studiile publicate, iar o parte îşi vor găsi utilizarea în
următoarele lucrări pe care le am în pregătire – ,,Represiunea armată la români’’ şi ,,Monografia operelor comemorative de
război din judeţul Constanța’’.
C. C. - În evenimentele din decembrie 1989 aţi fost un “lider” care a acţionat mai mult în funcţie de situaţiile de fapt , în
dinamica lor. Cum comentaţi evenimentele din decembrie 1989 în general şi cum s-au desfăşurat ele în Constanţa?
R.M. - Nu pot uita că în decembrie 1989 mi-a fost frică şi ruşine , în aceleşi timp. Frică pentru faptul că familia mea ar fi urmat să
suporte consecinţele acţiunilor mele - eram hotărât să nu execut ordinul de a trage în demonstranţi. Ruşine pentru că, generalul Vasile
Milea- “ eroul Milea”- ordonase să acţionăm în forţă, inclusiv cu folosirea focului de armă, împotriva românilor revoltaţi. Şi acum am
în minte precizările acestuia.
Am avut noroc, la Constanţa nu au avut loc manifestaţii. Din seara zilei de 22 decembrie am asigurat paza şi apărarea la 10 obiective
industriale şi administrative.
Bazându-mă pe această experienţă şi pe dovezile adunate ca urmare a discuţiilor avute cu sute de militari şi revoluţionari pot afirma că
la Constanţa nu au acţionat terorişti, că la Constanţa nu trebuia să moară sau să fie rănită nici o persoană.
De asemenea responsabilităţile sunt foarte clare. Nu militarii în termen sau elevii marinari - stresaţi, panicaţi şi obosiţi - care au
executat foc sunt vinovaţi. Adevăraţii vinovaţi sunt :
- la nivel central, membrii CFSN şi ai Comitetului Militar Superior
- la nivel local - reprezentanţii armatei care nu au comunicat cu reprezentanţii revoluţionarilor şi nu au utilizat eficient forţele şi
mijloacele avute la dispoziție.
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C.C. - Acţiunile Armatei noastre au fost apreciate, dar şi amendate. În care parte înclină balanţa în opinia
dumneavoastră?
R.M. - Opiniile celor care au analizat acţiunile armatei în decembrie 1989 sunt divergente privind implicarea militarilor în
reprimarea manifestaţiilor de la Timişoara, Cluj, Târgu Mureş, Sibiu şi Bucureşti.
Toţi sunt de acord că după 22 decembrie, armata a constituit factorul hotărâtor în restabilirea ordinii publice, permițând , prin acţiunea
ei, constituirea noului nucleu de conducere politico-administrativă a României.
Toţi sunt de acord că cei jertfiţi în confruntările armate de atunci - civili şi militari sunt eroi şi trebuie respectaţi ca atare.
Personal consider că implicarea militarilor în evenimentele din decembrie 1989 reprezintă cea mai întunecată pagină din istoria
Armatei Române.
Conducătorii militari de atunci poartă răspunderea pentru transformarea armatei în principala forţă de represiune în perioada 16- 22
decembrie 1989 şi pentru implicarea acesteia cu rea credinţă sau din incompetenţă în fenomenul terorist. Ar mai trebui să răspundă,
mare parte din ei, pentru că au acţionat în slujba unor puteri străine, ale căror interese le-au apărat.
Dureros este că aceştia, în loc să răspundă pentru faptele lor, au fost avansaţi la excepţional şi sfidează şi astăzi pe urmaşii celor
jertfiţii în decembrie 1989, prin gradele, funcţiile şi averile lor.
C.C.. - Cum comentaţi reforma în sistemul militar?
R.M. - Reforma presupune un proces în urma căruia, organizaţia supusă acestui proces, să sufere nişte transformări benefice
îndeplinirii funcţiei sociale a acestuia. Analizând cu mare atenţie ce s-a întâmplat cu Armata Română, vom observa că situaţia acesteia
este deosebit de dificilă. S-a reuşit restructurarea armatei şi reducerea efectivelor la 75000 militari, aceştia pregătiţi conform
standardelor NATO , fiind în măsură să desfăşoare acţiuni de luptă pe teritoriul naţional sau în teatrele de operaţiuni.
Problema cea mai gravă constă în faptul că după 20 de ani, în care s-au cheltuit 10 miliarde de dolari pentru înzestrare, Armata
Română s-a transformat într-un adevărat cimitir de fiare vechi – fregate britanice, rachete olandeze şi sistemul german aa. Gepard,
toate second hand, fiind achiziţionate la preţuri incredibile. Nemaivorbind de MIG-urile modernizate care sunt adevărate sicrie
zburătoare. După 20 de ani de reformă s-a ajuns ca în Afganistan militarii români să acţioneze cu tehnica pusă la dispoziţie de aliaţii
americani, o asemenea ruşine nemaiîntâlnindu-se nicicând în istoria Armatei Române.
O armată reformată nu are un asemenea număr de militari morţi pe timp de pace.Se organizează ceremoniale militare şi religioase
pentru pomenirea celor care sunt victime ale inconştienţei celor care sau aflat la conducerea ţării în această perioadă, dar nu se ia nici o
măsură pentru remedierea acestei situaţii catastrofale. Dacă privim cu
atenţie bugetul estimat a fi acordat armatei vom observa că acesta va
scadea semnificativ de la 1,29% anul acesta la 0,73% în anul 2013.
Atunci mai vorbim de reforma armatei sau de distrugerea acesteia?
Unde sunt cei 2,38 % promişi pentru armată şi nevoile ei , la
integrarea în NATO?
C.C. - Domnule colonel s-a discutat şi se discută mult în
legătură cu pensiile , în general, dar în mod deosebit despre
“pensiile nesimţite” ale militarilor! Sunteţi şi un “activist sindical”
susţinut de foarte mulţi colegi. Cred că este necesar să vă
exprimaţi şi în paginile revistei noastre despre această problemă
majoră din societatea noastră!
R.M. - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate a apărut în
contextul lipsei de reacţie a ANCMRR, organizaţia tradiţională a
rezerviștilor militari, faţă de batjocorirea, fără precedent în istoria
Armatei Române, a pensionarilor militari de către actualii guvernanţi. Cineva trebuia să prezinte adevărul despre pensiile militare,
care nu sunt nicidecum nesimţite, ele fiind elaborate conform principiilor şi criteriilor specifice acestui domeniu în toate ţările NATO.
şi să acţioneze cu fermitate pentru revenirea la normalitate .
Nici prin cap nu ne trecea nouă,oamenilor care o viaţă întreagă am respectat cu sfinţenie legile, că pentru a ne apăra drepturile legitim
şi legal obţinute, va trebui să ne organizăm într-un sindicat şi să acţionăm, din cauza ignoranţei şi aroganţei acestor vremelnici
conducători, prin forme specifice luptei sindicale, inclusiv prin pichetări sau marşuri de protest la nivel local sau naţional.
Este greu ca după mulţi ani petrecuţi sub jurământ, atunci când nişte neica nimeni te obligă să dovedeşti prin adeverinţe salariale că ai
fost militar, să constaţi că acestea dovedesc că perioade îndelungate, în unele cazuri ajungând la 9 ani, nu ai fost militar.
Este o umilinţă nemeritată, pentru care, cei ce au provocat-o, mai devreme sau mai târziu vor răspunde. Acum noi suntem mai hotărâți
ca niciodată să ne apărăm drepturile prin ultima cale care ne-a rămas, apelarea la justiţia română şi în final la cea internaţională.
Dar este absolut ruşinos modul total nedemn în care actualii guvernanţi se comporta cu cei care au asigurat stabilitatea societăţii
româneşti.
C.C: - Ce credeţi că ar trebui să prezinte revista “ Arma Pontica”cititorilor, să zicem pentru a deveni un “ vârf de lance”
al aspiraţiilor celor cu adeziune atitudinală la “Cultul Eroilor”?
R.M. - Îmi place să cred că toţi românii sunt interesaţi de cinstirea memoriei eroilor neamului. Misiunea noastră constă în a face
posibilă exprimarea în paginile revistei a tuturor opiniilor utile acestei nobile activităţi şi mai ales să determinăm o acţiune practică
care să se apropie de ce s-a realizat în perioada interbelică, sub patronajul Reginei Maria. Cu cât vom atrage un număr mai mare de
colaboratori, aici se pare că suntem pe drumul cel bun, cu atât impactul revistei va fi mai important pentru realizarea obiectivelor
asociaţiei.
C.C. - . Un gând pentru cititorii noştri în pragul Sărbătorilor de Iarnă!
R.M. - Sănătate, bucurii alături de cei dragi, în anul care vine să scăpăm de criză! La mulţi ani!
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ARTILERIA ROMÂNĂ MODERNĂ,
167 ANI DE EXISTENŢĂ MEMORABILĂ!
La 10 noiembrie 1843 prin “Porunca Domească nr. 198”, domnitorul Gheorghe D. Bibescu semnează actul
de naştere al Artileriei române moderne.
Deşi noţiunea care exprimă “arta tragerii“ apare în evul mediu, istoria “armei” îşi
găseşte începuturile în ballista, scorpionul şi catapulta antichităţii, folosite cu măiestrie de
Nabucodonosor II, Filip II şi de fiul său Alexanru Macedon, Cezar şi alţi vestiţi
comandanţi. În ţările române marii domnitori: Mircea, Dan II, Iancu de Hunedoara, Vlad
Ţepeş, Stefan cel Mare şi ulterior Petru Rareş, Despot Vodă, Petru Cercel şi, în deosebi,
Mihai Viteazul, folosind cu dibăcie tunurile au repurtat însemnate victorii în memorabilele
bătălii ale neamului.
ELOGIU
Artileria a dat lumii un magnific împărat în persoana lui Napoleon Bonaparte, iar
României : un măreţ rege Carol I (cu 49 ani de domnie grandioasă), 2 prim miniştrii,12
miniştrii ai apărării naţionale, 11 şefi ai Statului Major General, 19 Secretari Generali ai M.Ap.N, 8 Şefi ai forţelor
terestre, 2 Academicieni, 147 Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazu (pentru ,,fapte excepţionale de vitejie în război”),
nenumăraţi Comandanţi de armate, corpuri de armată, divizii şi brigăzi şi primul erou din istoria modernă a
României, serg. Constantin Popescu, comemorat în Bateria 1, Regimentul 1 Artilerie, la Calafat pe 14 iunie 1877,
intrat în legendă „cobuz” prin inegalabilele versuri ale poetului Vasile Alecsandri!
MÂNDRIE
Artileria are principalul mijloc de foc al tuturor celor trei categorii de forţe armate: Trupele terestre, Forţele
Aeriene şi Forţele Navale.
Artileria a avut un rol hotărâtor în epopeea marilor campanii şi s-a identificat cu glorioasele evenimente militare
ale României:
- Salvele Artileriei au fost preludiul Independenţei la Calafat pe 26 aprilie 1877, fiind prima armă intrată în războiul cu
otomanii;
- Salvele Artileriei au vestit zorii României Mari în vara anului 1917 la Mărăşeşti, dată înscrisă cu litere de foc în Cartea
Neamului;
- Salvele Artileriei consfinţeau eliberarea nord-vestului Transilvaniei, anularea odiosului Dictat de la Viena, transformând
memorabilul şi doritul eveniment în Ziua Armatei Române – 25 octombrie;
- Salvele Artileriei au marcat Victoria Naţiunilor Unite, la 9 mai 1945 în Cehoslovacia, încheind cel de-al doilea război
mondial.
Spre mândria dobrogenilor la toate cele patru măreţe momente evocate, au participat artilerişti dobrogeni.
Slavă lor!
Regele Carol I, la a 25-a aniversare a Independenţei afirma : „ Artileriei poate fi mândră de falnicul său
trecut şi Ţara împreună cu Mine, ne putem rezema cu încredere pe această armă care şi-a biruit un loc de căpetenie în
armată.(...) Ridic paharul Meu în onoarea Artileriei, urându-i un viitor tot aşa de strălucit ca trecutul său şi ca dânsa
să rămână de-a pururi podoaba iubitei Mele Armate!”
RECULEGERE
În
memoria
artileriştilor
dobrogeni camarazi şi comandanţi ,
eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi, de toate
gradele şi demnităţile – artilerişti români
din toate timpurile, şi a celor logodiţi cu
veşnicia - cărora le datorăm ceva din
devenirea noastră a celor care ne-au sădit
cultul demnităţii şi al onoarei , al
preciziei şi rigurozităţii, dar mai ales,
spiritul de corp, să ne înclinăm cu
veneraţie şi să ne mândrim cu aduceri
aminte ! Avem istorie care ne obligă la
acest deziderat!
Odihnească-se în pace acolo sus,
în bateriile şi divizioanele cereşti ale Sf. Ilie, de unde ne veghează!
Camarazilor de toate armele sănătate, pensie lungă şi nemicşorată
SALVE DE ARTILERIE!
Gral. bg.(r)Oscar Beneş
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O FAMILIE CU APLECARE ŞI SPRE
CULTUL SUFLETULUI
Domnul Furtună Petre, tatăl eroului COSMIN FURTUNĂ, ne-a făcut o vizită la sediul
filialei ,,Cultul Eroilor’’ pentru a ne consulta despre viitoarele sale proiecte întru amintirea fiului
şi a colegilor lui, decedaţi în tragicul accident aviatic din ziua de luni 5 iulie a.c. de la Tuzla.
Auzind că am fost de profesie aviator şi că am un salt cu paraşuta din acest tip de avion, ca
omul cu necazul în „spate”, m-a întrebat ce ar fi putut să se întâmple de s-a produs asemenea
tragedie.
Iată care a fost punctul meu de vedere: În cabina avionului s-au aflat oameni de excepţie pe care
te puteai baza în orice moment şi în orice situaţie, specialişti în tehnica pilotajului, scafandri de
clasă, alpinişti experimentaţi, bine antrenaţi în conducerea ambarcaţiunilor speciale, oameni cu o
pregătire militară complexă. Despre acest avion AN-2 ştiu că zboară de decenii, în mii de
exemplare, în toată lumea. Este cel mai fiabil la clasa lui. Dacă vrei să mori cu acest aparat de
zbor trebuie să te chinui! Greutatea la decolare a fost sub cea maxim admisă, iar dacă terenul de
zbor ar fi fost necorespunzător ar fi ţopăit, nu decola!. După decolare, avionul a avut un unghi de
cabraj foarte accentuat, de neexplicat chiar şi printr-o grosolană greşeală în tehnica de pilotaj, fapt
ce a dus la insuficienţa tracţiunii în acel moment superior al ascendenţei şi de aici căderea placată
a acestuia. E de menţionat că, în
momentul dezlipirii aparatului de sol,
factorul de suprasarcină devine automat unu. Adică tot ce se află în cabina
avionului mai primeşte o unitate de greutate. Din acest moment, o tragere
energică de manşă te presează în scaun, iar o împingere a acesteia te aruncă
în tavan, inclusiv cu praful de pe podea. Deci, nu putem analiza mişcarea
masei încărcate în avion după cum ne-am deplasa într-un autobuz, când
şoferul frânează brusc. Aşadar, există o cauză anterioară cabrajului, restul
fiind doar efectul acesteia. „Anterior”, în aviaţie, poate fi exprimat în
fracţiuni de secundă.
În
continuarea
discuţiilor,
domnul Furtună îmi spunea cum, la
îndemnul prietenilor din copilărie şi
colegilor de şcoală ai fiului său, a făcut
demersuri la Prefectură şi Primărie pentru ca străduţa amintirilor lor să poarte numele
Sublocotenent Furtună Cosmin. În Consiliul municipal local din luna octombrie acest demers sa aprobat. Apartamentul aprobat tot de Primărie anterior accidentului, s-a hotărât să-l dea, dacă e
posibil, unui camarad de armă ce se află în aşteptare. Mi-a mai relatat părintele îndurerat cum, de
comun acord cu rudele, la fel de îndurerate ca şi dânsul, că a făcut cerere la Ministerul Apărării
Naţionale pentru ca în zona aerodromului Tuzla să ridice o troiţă în memoria acestor eroi
postmortem. Acum aşteaptă răspunsul şi coeziunea celor în cauză.
În una din zile am fost invitat acasă la familia Furtună, în apartamentul unde a crescut
cel dispărut. Aşa am făcut cunoştinţă şi cu mama băiatului, doamna Doina Furtună, femeie
dârză, demnă de toată consideraţia! Aici mi-a arătat vitrina pe care o montează în camera celui dispărut unde vor pune lucruri ce i-au
aparţinut. Mi-a propus şi am fost de acord ca, în una din zilele viitoare, să merg cu dumnealor până în satul Neatârnarea, jud.
Tulcea. Şi…am purces la drum!... Pe drum spre această localitate, locul de naştere al doamnei Doina, fostă Cotan, mi-a spus că
numele NEATÂRNAREA nu este deloc întâmplător. Aici au fost împroprietăriţi participanţi, văduve şi orfani ai Războiului de
Independenţă din 1877. Cum „am aterizat” la destinaţie, am fost dus
să văd locul unde a fost casa în care a locuit cu domiciliul forţat prin
anii 1952-1953 aviatorul erou, căpitan Horia Agarici. Mergând
spre casa bătrânească, doamna Furtună mi-a relatat cu patos despre
eroismul oamenilor de prin aceste locuri şi tocmai de aceea ar vrea să
ridice şi un simbol în memoria celor căzuţi la Tuzla. Cum am intrat în
curte, mi-a atras atenţia o placă de marmură pusă pe fruntea casei, in
memoria eroul partizan Cotan M. Ionel, fratele dumneaei! În
curtea acesteia, la o plăcintă cu mere, dovleac şi gutui, am vorbit
despre oameni şi pământ. La întrebarea mea „Ce vor face cu
moşia?”(pământ moştenit), doamna mi-a răspuns foarte hotărâtă, că
nu o va vinde pentru nimic în lume, chiar dacă are pensie de cadru
didactic. „Pământul e sfânt şi nu vor să ajungă ca palestinienii”,
au adăugat amândoi!...
Unii oameni ar putea crede că această familie face ceea ce v-am arătat dintr-o anume vanitate, de a fi mai altfel decât alţii. Nu. Sunt
nişte oameni cu multă simţire pentru locurile natale, pentru istoria acestora, pentru concetăţenii lor pe care îi preţuieşte foarte mult!
Cdor. av.( r ) PAVEL OŢELEA
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MARIN IONESCU-DOBROGIANU (1866-1938)
OFIŢER SAVANT, FONDATOR AL DOBROGENISTICII ŞI
LAUREAT AL ACADEMIEI ROMÂNE
Un eveniment cultural de o deosebită amploare pentru întreaga Dobroge a avut loc
Sâmbătă 13 Noiembrie 2010 la Aula Magna a Universităţii „Ovidius” Constanţa, anume
lansarea ediţiei anastatice a enciclopediei ,,Dobrogia în pragul veacului al XX-lea. Geografie,
matematică, fisică, politică şi economică„ semnată de Căpitanul M. D. Ionescu.
Redescoperirea acestei monumentale lucrări a fost posibilă datorită eforturilor domnului
prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, care s-a ocupat şi de îngrijirea volumului. Pe această cale dorim
să mulţumim domnului profesor pentru informaţiile pe care ni le-a pus la dispoziţie şi pe care le
redăm mai jos, dovedind nu întâia oară că este un apropiat al publicaţiei noastre, ocazie la care
adăugăm şi calde felicitări pentru finalizarea acestui proiect.
,,Două sunt dimensiunile ce caracterizează personalitatea plurivalentă a lui

Marin Ionescu-Dobrogianu: slujirea cu ataşament, timp de peste trei decenii, a
armatei române şi admirabilul efort ştiinţific desfăşurat pe parcursul a 48 de ani
pentru cunoaşterea multidisciplinară a Dobrogei, provincie pe care a îndrăgit-o şi a
cercetat-o nu numai prin investigarea unei bibliografii surprinzător de bogată, dar şi
prin minuţioase studii realizate pe teren cu aceiaşi dăruire, neegalată deocamdată de
nimeni. O viaţă şi o operă ce relevă o autentică şi creativă vocaţie intelectuală
construită prin strădanii, perseverenţă, sacrificii şi cheltuieli financiare care, nu de
puţine ori, i-au depăşit, după cum avea să mărturisească, posibilităţile.
Fondatorul cercetărilor moderne, pluridisciplinare, a Dobrogei, a ceea ce numim dobrogenistica românească,
nu s-a născut între Dunăre şi Marea Neagră, ci în Bucureşti, la 21 octombrie 1866, în familia lui Ene Ionescu şi Tinca
Dumitru.
La 19 decembrie 1884, tânărul Marin Ionescu a intrat ca soldat voluntar în armată, fiind repartizat la
Regimentul 1 geniu, unitate în care a rămas până la 1 februarie 1887, perioadă în care a fost avansat la gradele de
caporal, sergent şi sergent furier. A fost transferat la 1 februarie 1887 la Focşani, la Regimentul 2 geniu, unitate nou
constituită. Odată cu terminarea stagiului militar, pe 6 ianuarie 1888este trecut în rezervă. Atracţia pentru cariera
militară, pentru ordine, disciplină şi mândria de a purta uniforma, a fost atât de puternică pentru tânărul Marin
Ionescu încât a solicitat reangajarea, cererea fiindu-i aprobată la 24 februarie, acelaşi an. A fost reîncadrat cu gradul
de sergent în efectivele Regimentului 2 geniu.
Apreciat pentru calităţile sale deosebite, şi interesul arătat faţă de cariera militară, Marin Ionescu a fost trimis
de către comandanţii săi la şcoala de ofiţeri, al cărui elev a devenit la 1 octombrie 1888. A contat desigur şi faptul că
era absolvent al liceului. Avansat sublocotenent la 1 octombrie 1890, a fost repartizat în corpul ofiţerilor Regimentului
2 infanterie din Craiova. La 1 august 1891, a fost mutat la Regimentul 31 Calafat.
Spre sfârşitul lunii aprilie 1894 sublocotenentul Marin Ionescu a fost transferat la Regimentul 34 infanterie
„Constanţa”, probabil la solicitarea sa. Încadrarea în noua unitate s-a datorat nevoii de ofiţeri, regimentul
constituindu-se în baza Înaltului Decret nr. 1548 din 20 aprilie 1894, prin desprinderea unor subunităţi din
Regimentul 33 infanterie „Tulcea”. Opţiunea sa pentru noua unitate din Constanţa s-a datorat probabil şi dorinţei
soţiei sale Josefina, născută Spaticu, cu care se căsătorise la 1 iunie 1890, de a reveni în oraşul său. La 10 mai 1894 a
fost avansat la gradul de locotenent. În anul următor a primit aprobarea de a da admitere la Şcoala Superioară de
Război, dar nu a reuşit, ceea ce l-a descurajat puţin, însă nu într-atât încât să renunţe să se prezinte la un nou
examen. Mutat la Consiliul de război pe funcţia de comisar regal al Diviziei active Dobrogea, este apreciat şi încurajat
de şefii săi pentru activitatea desfăşurată. Generalul Poenaru, inspector general, scria la 10 iunie 1896 despre
locotenentul Marin Ionescu că este „ofiţer inteligent, cunoaşte bine regulamentele în teorie şi recomand a urma
exerciţii în practică cu batalionul şi a se întări şi în partea acestora care în memoriu i se arată slabă. Cunoştinţe
generale are, astfel că-l văd capabil a reuşi la examenele ce voieşte a da pentru a intra în Şcoala de Război. La serviciu
serveşte bine”. Comisarul regal, căpitanul Nicolaescu, şeful său direct, l-a caracterizat la 23 septembrie 1896 în
termeni elogioşi: „ofţer inteligent şi activ. Cunoaşte bine regulamentele în teorie şi practică deoarece în concentrarea
din anul curent a luat parte la Regimentul 34 Constanţa la exerciţiul cu batalionul. Se ţine la curent cu cunoştinţele
generale de admitere în Şcoala Superioară de Război. Are conduită bună, ţinută curată. Călăreşte bine”.
Concomitent cu activitatea militară, tânărul locotenent Marin Ionescu şi-a dedicat timpul liber studiului şi
cercetării istoriei şi geografiei Constanţei şi a Dobrogei. Primele rezultate au fost publicate în 1896 sub titlul, Cercetări
asupra oraşului Constanţa, prefaţată de savantul Grigore Tocilescu. Ilustrul istoric şi arheolog scria despre studiul
tânărului ofiţer cercetător „că este o expunere scurtă, clară şi metodică”, remarcând în continuare hărnicia autorului:
„timpul ce i-a lăsat liber îndeplinirea sarcinii carierei sale dânsul a ştiut a-l întrebuinţa cu bine şi cu folos pentru sine
şi pentru patria sa. Prin dragostea şi energia laborioasă, mai presus de sarcina profesională şi luptând să guste din

41

ARMA PONTICA nr.4(5) /2010!
plăcerile vieţii superioare s-a îndeletnicit şi cu lucrările minţii, făcând şi pe alţii să le guste împreună cu D-su”. A fost
prima lucrare ştiinţifică pe care a semnat-o autorul cu numele care îl va consacra – Marin Ionescu-Dobrogianu.
Ataşarea supranumelui de Dobrogianu exprima iubirea, interesul şi devotamentul faţă de regiunea transdunăreană cu
care s-a identificat ca militar, dar mai ales ca istoric, geograf şi etnograf.
În anul 1904 a publicat monumentala lucrare Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, ce s-a impus ca cea mai
temeinică şi importantă contribuţie asupra cunoaşterii regiunii dintre Dunăre şi Marea Neagră sub aspect geografic,
istoric, politic şi economic, din cele mai vechi timpuri şi până la apariţia sa. Şi-a dedicat opera, după ce i s-a aprobat
solicitarea, regelui Carol I, „Augustul preşedinte şi protector al Societăţii Geografice Române”, autorul fiind acceptat
ca membru al acesteia.
După cum mărturiseşte în Prefaţă, voluminoasa lucrare era „fructul a 13 ani de muncă” de cercetări
minuţioase şi directe pe teren dedicate studiului geografiei, cunoaşterea localităţilor şi regiunii dintre Dunăre şi
Marea Neagră, iar pe de altă parte a fost rodul analizei variatelor surse bibliografice procurate cu grijă. Profită de
orice misiune primită de a pleca în teren pentru a cerceta Dobrogea şi a verifica cele citite în cărţi şi studii. În 1891
străbate pe jos traseul frontierei sudice cu Bulgaria pentru ridicări tipografice şi studiul minuţios a fâşiei ce delimita
cele două ţări. Participarea la comisia pentru realizarea recensământului tinerilor din plasele Mangalia şi Silistra
Nouă îi oferă ocazia de a cunoaşte satele din sudul Dobrogei de unde, mărturiseşte autorul, „am cules multe preţioase
notiţe asupra felului de a trăi al populaţiunii, bogăţiilor solului în cereale şi vite, modul de cultură a pământului, date
şi legende asupra localităţilor, bisericilor, geamiilor, manevrele din 1894, 1895, 1896 mi-a făcut cunoscut centrul
Dobrogei, adică o parte din plăşile Constanţei şi Babadag şi mai ales văile râurilor Casimcea şi Slava. Şi în fine, în
vara anului 1898 am fost delegatul Diviziei ca să însoţesc o comisie de ingineri însărcinată cu studiul traseului liniei
ferate de la Constanţa, Isaccea şi Tulcea”. Nereuşind să finalizeze studiile în teren „cu serviciul”, în fiecare an „pe
spesele mele”, relatează Marin Ionescu-Dobrogianu, cerceta „părţi pe care nu le cunoşteam”. Excursiile de studii
erau fericite prilejuri pentru a sta de vorbă cu primari şi notari, învăţători, preoţi, bătrâni, agricultori, crescători de
vite şi pescari, „de la care am luat informaţii despre situaţia comunelor, gradul de cultură a populaţiei, data
reînfiinţării satelor, originea locuitorilor, informaţii referitoare la datini, postul, obiceiurile, legendele, poveştile,
cântecele rămase din gura poporului”. De la agricultori şi pescari obţine date ce-i permit să „deducă bogăţiile de
odinioară a Dobrogei în vite, pescari şi păduri”. Ajunge să cunoască atât de bine Dobrogea încât a fost invitat de
antropologul elveţian Eugene Pittard să-l conducă în periplul său dobrogean. L-a însoţit pe teren şi pe renumitul
geograf francez Emmanuel de Martonne, care împreună cu studenţii Universităţii Bucureşti, a făcut o excursie în
nordul Dobrogei.
Asidua muncă de cercetare şi redactare a imensului material adunat i-a fost răsplătită de Academia Română
care, la 12 aprilie 1905, l-a premiat şi numit laureatul instituţiei. La premiul Academiei Române s-a adăugat în 1906
medalia jubilară ,,Carol I”, acordată de Casa Regală.
La 1 aprilie 1916 este avansat locotenent-colonel, iar la 1 iulie acelaşi an revine în corpul ofiţerilor
Regimentului 34 Infanterie, la comanda căruia a fost numit pe 20 august 1916, într-un moment cu totul deosebit,
România intrase în războiul pentru întregire naţională. Unitatea se afla în deplasare pe traseul Buftea - Olteniţa
pentru a trece Dunărea şi ,,a veni în ajutorul trupelor care luptau în sectorul Antimovo şi Daidîr, contraatacând
pentru a respinge inamicul, care ocupase liniile I şi II ale capului de pod de la Turtucaia”. Ajuns la Dunăre
(locotenent-colonelul Marin Ionescu-Dobrogianu) şi în lipsă de pod a căzut prizonier pe câmpul de luptă după ce
recuperase 8 ofiţeri morţi şi 24 de răniţi. Pentru bravura şi destoinicia sa cu care şi-a condus regimentul pe câmpul de
luptă merită a fi înaintat în grad cu rândul promoţiei sale şi a fi decorat cu ordinul ,,Steaua României, clasa a IV-a cu
panglica de război”.
Din motive de sănătate a decis să părăsească Constanţa după 1930 şi să se mute la Câmpulung Muscel, unde a
continuat să lucreze la un amplu studiu de geografie asupra Dobrogei. S-a stins din viaţă pe 6 sau 7 decembrie 1938.
Vestea dispariţiei ilustrului savant a produs în rândul intelectualilor dobrogeni, a prietenilor, a foştilor colegi, a
tuturor celor care l-au cunoscut, sentimente sincere de regret. ,,Dobrogea Jună”, cel mai prestigios periodic
constănţean, publica în numărul din 14 decembrie 1938 necrologul semnat de Nic. Lupu, în care se sublinia: ,,s-a
primit trista veste că moartea nemiloasă a răpit prea devreme pe neobositul cercetător al trecutului Dobrogei căreia i-a
închinat o bună parte din viaţa lui de cărturar şi răscolitor de cronici. Numeroase lucrări tipărite în volume sau reviste
de specialitate l-au aşezat pe colonelul Ionescu-Dobrogianu printre cei mai activi scriitori ai provinciei. Cercetător
neobosit şi îndrăgostit de vechile hârţoage asvârlite prin podurile autorităţilor, după care înlăturând praful odată cu
tainele trecutului cu aceeaşi râvnă cu care preda lecturile sale de geografie la Şcoala superioară de comerţ, colonelul
Ionescu- Dobrogianu a reuşit să scoată la iveală fapte din trecutul Dobrogei pe care a iubit-o, pe care puţini români
transplantaţi în această parte a ţării se poate mândri că au împărtăşit-o, pentru bogăţiile ei culturale şi artistice /.../
Militar distins a folosit timpul liber să întoarcă arhivele, să noteze, să întrebe pe bătrâni şi să consulte volume
învechite prin biblioteci spre a lăsa scris tot ce a găsit folositor, generaţiilor următoare. După retragerea din viaţa
militară a activat pe tărâmul şcolar, predând geografia la Şcoala superioară de comerţ, unde reuşise să se facă iubit şi
respectat nu numai prin erudiţia lui, dar prin blândul său caracter”.
Prof. COSTEL COROBAN
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70 DE ANI
DE LA MOARTEA TRAGICĂ A
APOSTOLULUI NEAMULUI ROMÂNESC

– NICOLAE IORGA Pe data de 27 noiembrie s-au împlinit 70 de ani de la sfârşitul tragic al
Apostolului Neamului Românesc, Nicolae Iorga. Se cuvine să îndreptăm un
gând pios către unul din cei mai mari patrioţi români din istorie, şi cu siguranţă
unul din cei mai elocvenţi şi prolifici apărători ai ţinutului în care locuim,
Dobrogea.
În condiţiile renumelui său European, este destul de greu enumerarea
tuturor faţetelor activităţii sale intelectuale, şi apoi suntem convinşi că o simplă
enumerare a titlurilor lăsate nouă de Nicolae Iorga ar depăşi spaţial dimensiunile
publicaţiei noastre!
Istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist,
memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi
membru al Academiei Române, opera sa cuprinde nu mai puţin de 1003 volume, 12755 articole şi 4963 recenzii, dintre
care amintim Istoria Armatei Româneşti, în 2 volume.
Dovedind încă din tinereţe o erudiţie supraomenească, acesta absolvă Universitatea din Iaşi într-un singur an cu
distincţia magna cum laudae, pentru a-şi definitiva studiile de doctorat (urmate la Paris, Berlin şi Leipzig) la numai 23 de
ani, când devine şi membru corespondent al Academiei Române.
Desigur, cunoscut este faptul că acesta a editat şi condus numeroase reviste şi ziare (Neamul Românesc, Revista
Istorică, Revue Historique du Sud-Est-Europeen, Floarea Darurilor etc.).
Faptul pentru care noi trebuie să ni-l amintim astăzi ca un erou al Dobrogei îl reprezintă nu doar patriotismul şi
erudiţia sa, dar mai ales implicarea sa în problema Dobrogei, atât în perioada de dinaintea Primului Război Mondial, cât şi
în perioada interbelică.
Rolul esenţial al acestuia în formarea unei opinii publice favorabile exploatării din toate punctele de vedere a
regiunii Dobrogea, prin argumentarea detaliată a istoriei poporului românesc aici dar şi prin prezentarea avantajelor
economice ale ţinutului dintre Dunăre şi Mare, a fost deseori evidenţiat de istoricul conf.univ.dr. Stoica Lascu în mai
multe studii: Restituiri – 60 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga (în „Anuarul Muzeului Marinei Romane”), N.
Iorga: „Dobrogea a format un întreg, care s-a sfărâmat la 1878, si care s-a reîntregit la 1913” (în ibidem), Nicolae
Iorga et la Dobroudja (în „Analele Dobrogei”), N. Iorga si Dobrogea. Repere publicistice (1903-1940) (in C. Buse, C.
Găucan /coord./, Nicolae Iorga 1871-1940. Studii si documente) şi multe alte articole şi interviuri.
Pentru a vă convinge pe deplin, voi alătura acum câteva exemple din scrierile lui Nicolae Iorga referitoare la
Dobrogea:
7 Decembrie 1903, „Semănătorul”, Comemorarea Anexării Dobrogei:
„ ... nu înseamnă că n’am prefăcut Dobrogea. Am prefăcut-o material, prin banii noştri şi cei de împrumut, prin
inginerii noştri. Am tăiat şosele, am pavat şi luminat oraşe, am organizat. Dar cine va zice că am făcut tot ce se cuvine, mai ales într’o provincie unde dăm oarecum examen înaintea Europei ce ne priveşte din Sulina Comisieǐ Dunărene,
stăpâna economică a braţului?
Dar voinţa Regelui a făcut podul de peste Dunăre şi portul Constanţei, în care boierimea noastră văzuse mai mult
un loc de petrecere pentru vară. Stăruinţa țăranului, a Mocanului ardelean a făcut din cea maǐ mare parte a Dobrogei un
teren clasic pentru mica proprietate românească înfloritoare. Şcoli încep a se clădi sistematic şi ieftin. Tăria numărului o
avem în sfârșit, şi Dobrogea e moşia noastră. Turcii, Grecii sunt cu noi, şi cerbicia bulgărească s’a muiat. ...”
6 Aprilie 1940, Istoria Dobrogei (conferinţă susţinută la Fundaţia Carol):
„Dobrogea trebuie să fie drumul către Mare al unei mari ţări agricole.”
11 ianuarie 1910, Ce represintăm în Dobrogea (conferinţă susţinută la Tulcea):
„A venit răzbitul de la 1877-8. Unii au fost miluiţi nu pământuri de către Europa, ca Grecii cu Tesalia. Noi nu
suntem pomanagii. Plătim şi locurile asupra cărora avem cele mai vechi şi mai sfinte drepturi. Le plătim bine, scump.
Dobrogea am plătit-o astfel cu nobil sânge şi am plătit-o cu o dureroasă jertfă. Ruşii ni-au luat Basarabia-de-jos. Cine să
ni facă proces, nu ni arăta pumnul aici, ci meargă să îngenunche la «fraţii» din Petersburg. Ei au făcut comedia!
Dar în zădar s’ar plînge. Stăpânul cu atâtea drepturi Dobrogea, noi avem nevoie de dânsa neapărat. Aceasta o
vreau , nu strămoşii, ci o putere mai mare decât a lor, puterea sfântă a lui Dumnezeu, care a făcut aceste locuri cum sunt.
Nu putem trăi, nu putem răsufla liber, nu putem ajunge în legături cu lumea largă fără Mare. Eram o putere cînd o aveam,
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cînd luntraşii noştri tăiau apele ei sărate, purtând la cârmă steagul Moldovei. Abia am mai fost ceva după ce am pierdut-o.
Astăzi o luăm pentru că ni trebuie: ţării de azi, neamului întreg în expansiune spre viitor.
Iată ce represintăm în Dobrogea. Iată ce drepturi avem aici. Din ele trebuie să pornească o chemare, o datorie. Nu
vi le spun: căutaţi-le în conştiinţa şi inima d-voastră.”
26 Octombrie 1916, „Neamul Românesc”, Ce trebuie să fie Dobrogea după războiu:
„Aceste sate, mai toate înfloritoare, cu mult superioare ca aşezare, aspect şi gospodărie, satelor bătrâne de
dincoace de Dunăre, înfăţişează munca noastră stăruitoare de jumătate de veac. Atâţia, pe lângă miile de ţărani păgubiţi,
îşi vor aduce aminte cu durere de frumoasele biserici încăpătoare, de şcolile primitoare şi binefăcătoare pentru toate
naţiile, ce se înfrățeau acolo, de solidele case acoperite cu ţiglă în care două generaţii strânseră agonisita lor.
Dar încercările de astăzi vor trece. Ne vom întoarce iarăşi acolo şi ne vom pune iarăşi la lucru. Mai trainice şi mai
mândre se vor ridica locuințele dărâmate, dovedind astfel încă odată ce neam clăditor şi orânduitor am fost totdeauna şi
suntem şi acuma.
Dar învăţătura grozavă de azi va trebui să ne mai înveţe un lucru: să fim şi colonizatori.
Până acuma n’am prea fost. Am intrat în vechea Dobroge turcească fără un caracter naţional răspicat. Am găsit-o
prădată, cu populaţia împrăştiată, cu vechiul stăpân musulman plecat în lume şi hotărât adesea să nu vie supt stăpânirea
creştină. Condiţii mai bune pentru naționalizarea proprietăţii nici nu se puteau întâmpina.
Şi noi ce am făcut? Dacă este azi o întinsă şi înfloritoare, o superioară proprietate bulgărească, nouă ni se
datoreşte în rândul întâii. Am tolerat aşa de mult această vicleană infiltraţie, cu scopuri evidente, încât am putea spune că
am creat-o noi. Iar, fiindcă-i trebuiau şi muncitori cu palmele şi vecini săraci, prin cari să-i crească mândria şi conştiinţa
de dominaţie, am introdus acolo, când şi când, cum s’a întâmplat şi fără a li mai purta grija, bieţi veterani abosiţi,
degustați de viaţă şi incapabili de muncă.
Atunci când actele oficiale vor ieşi la iveală, se va vedea cum ne-au răsplătit aceşti împroprietăriţi ai noştri cari
sunt Bulgarii dobrogeni, se va şti cu cât au contribuit ei la succesele duşmanului dorit în ascuns de inimile lor.
La întoarcere, va trebui să tragem concluziile. Actele de trădare vor lăsa, prin toate urmările lor, atâtea pământuri
de răscumpărat. Nici cu un chip ele nu vor mai putea fi lăsate, la cea mai gingaşă graniţă, în mâna celor totdeauna dispuşi
să ne vândă.
În marea operă de răsplătire pentru zdravănul ţăran ostaş, Dobrogea are un loc de frunte, şi cine-l va înţelege şi va
aduce la îndeplinire caiace trebuie făcut ca fi dat României, tot odată, o garanţie socială, militară şi naţională.”

Profesor Costel Coroban

CUGETĂRI ŞI AFORISME SEMNATE DE NICOLAE IORGA
- A părăsi o luptă din cauza ticăloşiei mediului e tot una ca şi cum ţi-ai tăia gâtul fiindcă e noroi afară.
- Dacă vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur va străluci tot ce porneşte de la tine.
- Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.
- S-au văzut vulturi murind de foame, dar nici unul căutându-şi hrana la poiata găinilor.
- Nu e greu să găseşti adevărul, e greu să ai dorinţa de a-l găsi.
- La uşa dreptăţii să păzească mila, dar să nu stea în scaunul de judecată.
- A sosit un ceas pe care-l aşteptăm de peste două veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă
naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi
lumii cinstit... dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre.
- Neam părăsit la răscrucea furtunilor care bat aici din veac în veac şi vor bate totdeauna în aceste locuri
de ispititor belşug şi de trecere a oştilor... Apţi pentru cea mai înaltă civilizaţie şi siliţi de a trăi de la o bejenie
la alta. Oricare alţii s-ar fi risipit în lume... Noi am rămas. Cu sabia în mână de strajă la toate zările, iar,
când s-a frânt o clipă, ca să se lege din nou, tainic, oţelul, am întins brutalităţii arma subţire a inteligenţei
noastre. Şi, iată, suntem tot acasă.
- Pentru a fi un adevărat om, trebuie să te gândeşti la două lucruri: că atâţia oameni au fost ca să fii tu, şi
tu însuţi ca să fie după tine.
- Independenţa nu este un dar pe care ni-l face Europa, ci o recunoaştere a drepturilor străbune ale
românilor, în conformitate cu sacrificiile lor.
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PAGINA INTEGRAMISTULUI ION BRINDEA
1 DECEMBRIE 1918

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
ORIZONTAL: 1) Organ de conducere a unei
2
instituţii militare. 2)În cort la porthartă! – Naţie în
3
formare! – Grămadă de obiecte în dezordine. 3)
4
,,Gură’’, ,,vărsare’’ în toponimia spaniolă, - … –
5
Jumătate de scut. 4) Urma lăsate pe uniformă în
atac, - Bunii noştri strămoşi. 5) … . 6) De-abia lasă
6
loc de trecere( f. plural) – Loc unde au poposit evreii
7
după eliberarea lor din captivitatea egipteană. 7)
8
Blindat de luptă nelipsit pe front – Singur la tunel! 8)
9
Literă elină din metal! – Unit în cuget şi-n simţiri. 9) 10
… 10)Liniştit, domolit – Atribuţie, menire. 11)Careu 11
în frunte! – Intensificare.
VERTICAL : 1) Trup, - Ducea drapelul pe câmpul de luptă. 2) Îndrumat spre un punct – Tuna la
posture! 3) Suspendare 4) Leat – Odaie de culcare (mold.) – Agoniza pe mijloc! 5) Capriciu...la nazişti!
– În timp la un Trimis! – Tare la corp. 6)A supraveţui de la o ,,stingere’’ în apă. – Apărare
Antiaeriană a Teritoriului (abr) 7) Hăcui pe mijloc! – Dane la colonel! – Prefix pentru ,,înainte’’. 8)
Lăstar – Atacă în picaj prin ogradă (pl.). 9)La ceas, la sâneaţă! – În rând câte unul (pl). 10) Oarecare
– Maiorul şi-a pierdut capul! 11)Înghiţitoare de săbii – Punctul unde au sosit cei din slavă – Cale la
şenile!
Dicţionar: RIA, IIE, ETAC, ULI.

MILITARA
ORIZONTAL: 1) Îşi dă inima din piept. 2) Comandă de la superior, - Scos de la înaintare. 3) În bloc!,
- Sat cazac, - Patru dintr-o privire!. 5) Într-un mod aplanat, - Popor, naţiune. 6)Alcătuită pentru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 măcinare. 7) Bubuie la început!, - Dat din
faţa unui atac frontal, - Şah marginalizat!.
1
8)Purtători de coroane, - Își iau picioarele la
2
spinare. 9) Aici e o mirare!, - Speranţă
3
pentru cel ce ajunge la o stingere în apă. 10)
4
Priveşte înapoi cu mânie (f). 11)La pază, la
5
camarazi! – Reprezentare grafică a
6
transformării izotermice, - bate cu capul
7
înainte(pop).
8
VETIRCAL: Corp rezistent în primele
9
rânduri, - Unită acţionează în mod ostil.
10
2)Se aruncă în luptă, - Corp greu de
11
pătruns, - În pieziş la meterez!. 3)Rond în
dreapta!, - Cleşte apucat pe jumătate!, Batalion(abv.). 4) Katia când era…Katiuşa!, - Ţintaş ca un…curcan. 5) Intră în luptă ,,perpedes’’. 6)
Careu de grup!, - Linie în fond!, - Calul din faţă!. 7)Ridică gradele în armată (pl.), - Linişte la
…puşti!. 8) Iată (trans), - Una din cele trei centuri de cavaleri instituite de Romulus, - În voal într-o
noapte!. 9) Ţinute îndeaproape de mici, - Sprijin pentru puşti. 10)Într-un fapt la raport!, - Vizor în
stânga!, E într-o purtare, de obicei paşnică. 11)Simbol pentru ,,Langton’’(tonă lungă), - Atârnă la
uniforme, metalic pe extreme.
Dicţionar: IUC, AUL, TTT, ARET, BTL, NIN, LTN.

