Dacă tu n-ai exista...
… domnişoară sau doamnă, am scrie versuri pentru păsări, sau pentru
petale, sau pentru nori. Chiar dacă nu suntem Joe Dassin. Dar exişti. Aşa că
încercăm să-ţi scriem un fel de scrisoare deschisă, chiar dacă nu eşti nici
Preşedinte, nici Premier, că pe ăştia nu-i tocmai iubim, ba dimpotrivă…
Prima dată, după ce ne-am întâlnit, am primit mărul. Undeva într-un
Paradis, pe lângă un şarpe. Deja ne depăşeam condiţia prestabilită cu
ajutorul mărului, căci începeam Cunoaşterea. Evident din cauza
neţărmuritei tale curiozităţi şi a neostoitei sete de a conduce şi tu ceva,
deh, ultimă venită în Paradis.
Dar ai nimerit-o! Să ne dea afară? Nimic mai frumos! Din pricină de tine
am cunoscut lumea cu relele şi bunele, că ne-am fi plictisit de moarte de
râurile de lapte şi miere şi veşnicele cântări.
Astfel drago şi iubito, am înţeles că mai există rock şi salată boeuf,
guverne, fotbal, mici şi bere şi alte ispite. Niciuna atât de ispititoare ca
tine.
Prin urmare suntem recunoscători. Dar şi susţinători.
Substanţa ta însă, nu este atât de fizică precum pare. Ea pluteşte în aer
şi ne determină mersul, orientarea, poziţia, starea de spirit. Suntem pentru
că eşti. Intotdeauna altcineva. Când mama, când vivandiera Florence
Nightingale (asta înseamnă chiar privighetoare, dar de fapt a înfiinţat un
serviciu medical de front), când casiera vreunui ghişeu, când Angela
Lefterescu (prima femeie căpitan de navă din România), când bunica sau
fiica, poate Nadia Comăneci, sau profesoara de franceză, sau Ioana D’Arc,
sau Ecaterina Teodoroiu sau…
Poţi fi oricine. Tu perii cu genele somnul nostru de copii, dai alt sens
energiei care ne invadează în adolescenţă, cotrobăi prin unghere pe care
doar tu le ştii, spre a găsi echilibrul pe care socialul ni-l strică în fiecare zi,
ai răbdare să mai şi asculţi, deşi mai toată ziua ai avea ceva de spus, te
trezeşti prima şi te culci ultima, ca să fii sigură că totul e cum trebuie să
fie…
Ce mai, eşti o picătură energetică pe care fizicienii n-au putut-o explica
încă!
Deci flutur sau petală, cum spune poetul (vezi, şi poeţii ăştia pentru cine ar
mai scrie dacă nu ar avea muze), eşti perpetua noastă sursă de îndoială şi
bucurie, de tristeţe, de amăgire şi de dorinţa de a o lua de la capăt!
Iară şi iară, fără încetare!
Că doar de aia am plecat din Raiul ăla plicticos, nu?
REDACŢIA
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Eminescu si Femeia
Cele care ne-am rătăcit măcar o dată paşii gândului prin poeziile lui Mihai
Eminescu, dacă am ciuli urechea sufletului, neam simţi cutreierate de parfum de tei şi am
percepe duioşia iubirii care pune nelinişte în
glezne şi boabe de rouă în privire.
În faţa statuii de la malul mării, de unde
pare că veghează zborul pescăruşilor, unduirea
talazurilor care vin de niciunde şi se întorc
nicăieri şi cerul cu puzderia de stele, cu puţină
strădanie, dacă am reuşi să vedem o clipă lumea
cu ochii cu care a văzut-o EL, poate am simţi
atingerea nemuririi.
Mihai Eminescu este marele îndrăgostit de
iubire, poetul care a avut ca vocaţie pasiunea,
acea pasiune care aduce suferinţă şi care
răneşte şi chiar distruge dacă iese triumfătoare.
Pentru copila bălaie îndrăgostitul ţese vise care
nu se vor putea împlini niciodată şi care prin
neîmplinire vor crea aşternutul suferinţei ce
va justifica patima fără margini şi dăruirea totală, până dincolo de fiinţă.
Pentru că este prea frumoasă, prea blândă, dar niciodată suficient de „dăruită“ lui
Eros, femeia devine la Eminescu tragic motiv de suferinţă, fiindcă nu tinde către
înălţimile unde ar dori el să o aşeze şi nu poate porni alături de el în nemurire.
„O, de - ai şti ce caut eu…/ Ai surâde şi-al tău umăr ai lăsa ca să se vadă,/ Să-ţi
privesc în ochi cu capul rezemat pe pieptul tău./ Cungiurând c-un braţ molatec gâtul
tău cel alb ca zarea / Apăsând faţa - ţi roşită pe-al
meu piept bătând mereu, /Eu cu cealaltă mână pe
ai tăi umeri de ninsoare: /Locul aripelor albe le-aş
căta-n delirul meu!“
Unei iubiri care să o ducă spre divinizaţie ea îl
preferă pe iubitul cu care să se poată pierde în
lume; EL iubeşte celest, EA iubeşte terestru, iar
lumea pe care i-o arată este o lume cu totul
specială. O lume pentru toate simţurile cu care
femeia ar fi trebuit să perceapă sentimentul care
călăuzea gândul.
Ochilor le-a etalat lumini şi umbre, auzului
foşnet de frunze şi trestii, murmur de ape, cântec
de păsări şi chiar fluier doinind, sufletului dorul
nemărginit, care arde şi îşi găseşte alinarea „cu mbrăţişări de braţe reci“, sărutările sunt dulci şi
tristeţile amare, voluptatea durerii, curgerea către
sfârşit cu promisiunea infinitului sau către susurul
izvorului din inimă de codru, pe sub stele tainice şi lună păstrătoare de
mister.
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În vreme ce el oferea nemurire, ea îşi dorea doar fericire.

I.L.Caragiale scria: „El îşi făcea o plăcere din
necaz şi din durere o voluptate. Dacă n-avea vreo
supărare, şi-o căuta; dacă nu venea să-l întâmpine
durerea dinafară el ştia să şi-o scormonească singur
din rărunchi.“
Dragostea poetului este aproape întotdeauna
îndurerată, suferinţa şi deziluzia dau iubirii lui o şi mai
mare trăire şi ardere; spaimele şi patima îl fac să
spună:
„O, nu-mi muri, o nu-mi muri, iubită, /C-atunci în veci
prin noapte - aş rătăci - /Mi-aş sfărâma viaţa-n jalea
cea cumplită /Şi de durere n-aş putea muri“.
Chiar dacă EA ar muri, EL – nemuritorul - ar
rămâne să bântuie, şi să o iubească ,cu „bucuria“
durerii şi a neîmplinirii.
Astfel, „iubirea“ cu adresă exactă a lui Eminescu, Veronica Micle, este „punctul
care va deveni cerc“ şi în jurul căruia poetul va crea „copila cea de aur, visul negurii
eterne“ . Pentru Veronica, Eminescu este catalizatorul care pornind de la iubire va
duce la „sfânta poezie“ şi va datora numele său de poetesă a vremii „amănuntului“
că destinatarul iubirii sale se numea Mihai Eminescu.
Deşi este „primul poet eminescian“ ea ştie că nu se va putea ridica până la
Luceafăr.
„Vârful nalt al piramidei ochiul meu abia-l atinge …/ Lâng - acest colos de
piatră vezi tu cât de mică sunt / Astfel tu-n a cărui minte universul se răsfrânge, / Al
tău geniu peste veacuri rămâne-va pe pământ, // Şi doreşti a mea iubire… Prin iubire
pân-la tine / Să ajung şi a mea soartă azi de soarta ta s-o leg, / Cum să fac / Când eu
micimea îmi cunosc atât de bine, / Când măreaţa ta fiinţă poate nici n-o înţeleg…//“
Pentru Mihai Eminescu femeia iubită a fost o
monadă pe care nu avea cum s-o găsească în lumea
prin care trecea pentru că incandescenţa trăirilor sale
amplificând iubirea distrugeau realitatea.
Să ne bucurăm de Eminescu ca de vinul cel vechi
sfinţit sub icoane sau în afundul cramelor care şi-au
uitat veacurile şi să ne amintim spusele lui George
Călinescu:
„Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale
va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea o veşteji în
depărtări, până când acest pământ să-şi strângă
sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de
tăria parfumurilor sale.“
Să ne bucurăm sufletele cu imaginile din versurile
sale, să visăm frumos o clipă, să rămânem cu dulcele
gust al perfecţiunii şi să considerăm că bărbatul
nemureşte femeia în eternitate iar femeia eternizează
viaţa.
Profesor

Anna MOGA - Cernavodă

2

ARMA PONTICA nr.1 (6) – martie - 2011

Despre eternul Dobrogean!
Este în firea lucrurilor să fim legaţi de
locurile în care trăim, care ne înconjoară,
care fac parte din noi şi din care facem
parte. Să ne iubim şi preţuim apropiaţii,
prietenii, rudele. Dobrogea aceasta, doldora
de prieteni, de apropiaţi şi de rude, este
dinaintea existenţei noastre este un tărâm
binecuvântat, care în care ne clădim spre a
fi soclul necesar înălţării urmaşilor noştri.
MANUELA SIDOROFF
Este în firea lucrurilor să ne gândim la
DOINA PAULEANU
“jumătatea noastră mai bună” - femeia -, care. cu fiecare
primăvară, de-a rândul ei însemnă renaştere, prospeţime, frumuseţe şi echilibru. Astfel,
încercarea noastră începe să propună fără să aibă nicidecum pretenţia de exhaustiv şi cu
atât mai mult, să ceară iertare
numelor nemenţionate, şi la
fel de importante ca cele
prezentate. Dar nefiind un
demers ştiinţific, ci doar
jurnalistic, sperăm să avem
parte de acea iertare.
Prin urmare, am încerca
menţionăm câteva nume, care
au făcut fac şi vor face cinste
locurilor
acestea,
în
persoanele unor doamne care
ne reprezintă şi ne fac mândri
că le suntem alături, indiferent
de secol.
Chestia
cu
ordinea
alfabetică, sugerează cumva
sorgintea noastră de cătane
bătrâne, dar rămânem la ea că
MIOARA AVRAM
este semn de rigoare: Aşadar
menţionăm
pe
doamna
Elisabeta Manuela Aprahamian Sidoroff, ca o matematician care a limpezit apele, în
urma lui Solomon Marcus, Maria Arsene, pofesor universitar, rector, din Tulcea, şi
Mariana Aşchie, care a păstorit sub titlul de profesor lucrări de Patologie, Anatomie
Microscopică, prin varii congrese şi sesiuni, din Vancouver până la Roma. Ar mai fi de
spus, deşi nu ce, despre Mioara Avram, lingvist de mare clasă, de la Tulcea, Ileana Căutiş,
de piscicultori de faimă, medici ca Lidia Chircor, Elena Radu, Adelina Pop, Florica
Porumb, Aurelia Păduraru (farmacist), Rodica Mehedinţi, Elvira Craiu, Gabriela Georgeta
Dascăl, Aurora Comes, Elena Slave, Teodora Cristea, Florica Hrubaru, Domniţa
Gheorghiu-Moruzov, Olga Duţu, economişti, ca Elena Iatan, etnografi şi oameni de
cultură, ca Maria Magiru, şi doamna Lazia, şi Corina Apostoleanu, urmând mii de altele,
la fel de bune, frumoase şi pline de
înţelepciune ramurii căreia s-au dedicat.
Noi, bărbaţii, n-am putea nicicând uita
ce înseamnă pentru sport, doamn Elena
Frâncu, sensibilii, pe doamna Doina
Păuleanu, tinerii, pe Simona Amânar….
Lista este lungă, iar noi suntem aproape
nedrepţi!
SIMONA AMANAR

ELENA FRANCU

DAN NICOLAU
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Prima noastră Primă Doamnă
- Elena Cuza - (1825-1909)
Lucrul ce se impune de la bun început a fi spus, este
că Elena Cuza era numită chiar de contemporani, Elena
Doamna. Rare sunt în istorie acest fel de apelative. Soţia
primului domnitor român peste Principatele Unite, şi-a
meritat cu prisosinţă numele, fiind de-a dreapta
cârmuitorului, o femeie de o mare sensibilitate şi
înţelepciune, ceea ce nu era de loc uşor la vremea
vrajbelor ce au urmat Unirii de la 1859.
Elena Rosetti, fiică de postelnic - dregător cu oarece
firmă în peisajul vremii - descendentă din boierii Rosetti
şi Sturdza, cumpătată, studioasă şi timidă, cum o descriu
documentele vremii, s-a născut la moşia din Stoleni de
Vaslui şi a fost educată destul de sever,
fără a fi fost trimisă la “Pensionul de
nobile demoazele” după cum reliefează
mărturiile. La recepţiile prin care
tânăra a fost prezentată, la Iaşi,
rafinamentul şi delicateţea sa au atras
magnetic atenţia ofiţerului Alexandru
Cuza din Galaţi, un tip destul de
instabil afectiv, dar sensibil la
frumuseţea feminităţii, poate prea
sensibil, altfel urmând o nuntă
deosebită prin 1844. Graţioasa
Doamnă avea totuşi o puternică
legătură cu mama sa, Catinca Rosetti,
desprinsă din dialogul lor epistolar,
care nu cădea tocmai bine domnului
Cuza.
Doamna nu se dezminţea: “… nu
pot da noutăţi de prin Galaţi pentru că
ies foarte rar. Doar pe la Doamna
Ghica. Nu găsesc plăcere decât în
căminul meu.”- scria mamei sale.
Vânzoleala revoluţiilor de la 1848, deşi femeie
timidă, uşor stângace, prevăzătoare şi tovarăşă de bine şi
de rău a soţului, a implicat-o mai cu seamă ca factor de
temperare a exuberanţelor tinerilor revoluţionari care să
domolească intempestivul zgomotos al efluviului de
energii. Odată Alexandru arestat, ea a găsit puterea de aşi ieşi din propriile tipare şi merse să intervină la consulul
englez Cunningham. Mai apoi a plătit marinari greci
desemnaţi
să-i
întovărăşească
pe
surghiuniţi,
amanetându-şi giuvaierurile, fără să stea pe gânduri.
Reprezentanţi de soi ai familiilor Hurmuzachi, Moruzi,
Asachi, Lambrino, au făcut tot ce-au putut, ca animaţi de
tânăra Elena, incredibilă sursă de energie, să izbândească
întru salvarea prin Ardeal şi Bucovina, Viena şi Paris, a
celor arestaţi.
Mai apoi, după schimbarea Domnului Moldovei,
veni vestea cea mare: alegerea în 1859 a Domnului în
aceeaşi Moldovă şi mai cu seamă şi aceea de la
Bucureşti.

Pentru ea a însemnat: “Te rog mamă vino, pentru a ne
vedea şi a întări pe Elena, care este împovărată de atâta
mărire.” Deşi clipe înainte, ea îi dictase lui Alexandru,
copleşit: ”Stai şi te odihneşte. O viaţă nouă începe pentru
tine. Fii vrednic de încrederea celor ce ţi-au dat-o.”
A mai urmat incredibila rezistenţă în faţa amantei
de facto a soţului său, Maria Obrenovici, încununată, cum
altfel decât cu un gest regal de a-i înfia pe cei doi copii ai
săi, pe care se pare că i-a înconjurat cu grijă maternă
sinceră.
Răbdarea şi înţelegere Doamnei a venit din
devoţiune: destul de şubredul edificiu social şi politic, nu
avea nevoie de alimentarea cu
vreun scandal. A consimţit astfel
să fie un stâlp al echilibrului,
sacrificându-se pe ea însăşi.
Poporul o preţuia pentru cinstea
şi bunătatea şi modestia ei. Orice
dereglare ar fi fost fatală. Si
chiar Vasile Alecsandri a făcut
parte din grupul celor ce au
încercat să instaureze Concordia
în casa Domnitorului.
Deşi
femeie,
rochiile
napoleoniene,
recepţiile
fastuoase nu erau nicidecum
fascinaţiile principale ale Primei
Doamne. Putea să ierte şi să
încurajeze pe alţii, putea să
sprijine şi să dea dovada de ceea
ce am numi azi, puţină nebunie,
in sensul clădirii, al bunului
mers, ştia să se sacrifice,
maternal, ştia să mânuiască înţelegerea şi mila. O femeie
completă în pofida descrierii mai degrabă restrânse,
rezervate, şi mai ales incomplete.
După 1866, şi-a însoţit până la moarte soţul, cu
sfioşenia şi devotamentul cu care a pornit în căsnicie,
parcă fără să-I pese că a fost cândva pe tron.
Pentru că banalitatea evocă înapoia fiecărui bărbat
împlinit, o femeie mai puternică, nu vrem să împrumutăm
expresia. Cu atât mai mult cu cât manifestarea Elenei
Cuza, a demonstrat un caracter cu greu de găsit, abilităţi
neobişnuite pentru o femeie firavă, răbdare, putere şi
dăruire, cum cu greu se pot găsi la mulţi bărbaţi.
Iar Domnului: „...i-a păstrat memoria cu o
extraordinară devoţiune, neîngăduind să se rostească
un singur cuvânt despre slăbiciuni pe care le
cunoştea, le îngăduise şi - o spunea cu mândrie ,- le
iertase -, ca singura care pe lume putea să aibă acest
drept...” (N. Iorga).
DAN NICOLAU
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GENERALUL ŞI UNIREA PRINCIPATELOR
În ianuarie 1859, în Muntenia situaţia era foarte
complexă. Forţele conservatoare, antiunioniste, deţineau o
majoritate confortabilă în Adunare Electivă. Însă deputaţii
conservatori nu erau uniţi, ei având de ales între doi candidaţi,
ceea ce favoriza, în final, partida adversă.
Unionişti, conştienţi că nu aveau nici o şansă să îşi
impună candidatul, provoacă o mişcare de stradă cu aspecte de
revoltă populară, la care participă, în ziua de 23 ianuarie,
aproximativ 15.000 de ţărani din împrejurimile Bucureştiului şi
locuitori ai mahalalelor. Aceştia asediază clădirea Adunării şi
pătrund în sala de şedinţe. Refuzând să voteze sub presiune,
deputaţii conservatori suspendă Adunarea.
Ce s-a întâmplat în această perioadă tulbure cu armata?
Căimăcănia încearcă să facă din ea un instrument de forţă în
anihilarea acţiunii maselor. Comandantul armatei,
generalul Barbu Vlădoianu, primeşte ordin ,,să
înconjoare clădirea Adunării cu trupe ale garnizoanei
Bucureşti şi să riposteze în cazul unui atac”.
Cu un cinism ieşit din comun, comandantul armatei era îndemnat ,,să faci mâine, pe uliţele Bucureştiului
să curgă şiroaie de sînge, ca să te ilustrezi!”
Simţământul de român şi frica de Dumnezeu, aşa cum arăta 10 ani mai târziu I.C. Brătianu, l-au făcut pe
general să aleagă singura cale corectă posibilă la acel moment - cu toate că îşi încălca jurământul şi nu
executa ordinal primit - comiţând , conştient, două din cele mai dezonorante fapte pentru un militar. El
refuză să transmită unităţilor ordinul primit de la Căimăcămie, de împrăştiere a mulţimii, dispunând
retragerea în cazărmi a trupelor dislocate în jurul clădirii din Dealul Mitropoliei. La fel va proceda şi şeful
Poliţiei, colonelul Caragea.
Este momentul crucial care a schimbat desfăşurarea evenimentelor în favoarea unioniştilor.
Lipsa oştirii şi nemişcarea poliţiei, ca şi ameninţarea manifestaţiilor violente, vor determina cele două partide
să poarte negocieri, să accepte compromisuri altădată de neimaginat, totul culminând cu alegerea lui A.I.
Cuza şi ca domnitor al Munteniei
.Ce s-ar fi întâmplat totuşi dacă generalul Barbu Vlădoianu ar fi executat ordinal primit?
Într-o primă variantă, manifestanţii ar fi fost împrăştiaţi, cu preţul
unui mare număr de morţi şi răniţi, iar principele Bibescu ar fi fost
ales domnitor, ceea ce ar fi amânat, pentru o perioadă de timp mai
lungă sau mai scurtă, unirea principatelor.
În cealaltă variantă, cea în care acţiunea de împrăştiere a
manifestanţilor ar fi eşuat, Adunare Electivă ar fi ales, probabil,
domnitor pe A.I. Cuza, dar această alegere nu ar fi fost recunoscută pe
plan internaţional, iar intervenţia militară otomană ar fi fost
inevitabilă.
Generalul Barbu Vlădoianu a fost omul momentului. El a
acţionat în baza unor profunde convingeri personale, refuzând
recompense constând în promovări spectaculoase în cariera militară
sau în funcţii politice. El a riscat destituirea, condamnarea penală sau
chiar pedeapsa capitală. Prin decizia luată, chiar cu încălcarea
jurământului militar şi neexecutarea ordinului primit, a îndepărtat un
pericol iminent cu posibile rezultate dezastruoase pentru poporul
român.
Col. (r) REMUS MACOVEI
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“Prietenia – floare preţioasă…”
Înfiinţată la iniţiativa unui grup de intelectuali români, prieteni ai Serbiei, în 12 decembrie
1998, Liga de Prietenie Româno-Sârbă( LPRS) s-a remarcat, într-un timp scurt, prin acţiunile iniţiate.
Este bine cunoscut proverbul care spune că poporul roman a avut dintotdeauna doi prieteni de nădejde:
poporul sârb şi Marea Neagră. Atunci când guvernanţii noştri au uitat acest adevăr istoric şi au permis survolul
avioanelor americane care au aruncat bombele distrugătoare peste Serbia prietenă, s-a constituit LPRS, pentru
a demonstra “fariseilor” politici că prietenia adevărată nu are moarte.
La ideile generoase promovate de Ligă au aderat personalităţi din diverse domenii ale vieţii sociale şi politice:
Î.P.S. Calinic Argatu , arhiepiscop de Argeş şi Muscel (preşedinte), Î.P.S. Teodosie, PS Streza Laurenţiu,
episcop de Caransebeş, prof. univ. dr. Virgiliu Radulian, acad. Florin Constantiniu, jurnalistul Claudiu
Iordache, senatorul av. Nicolae Cerveni, preotul profesor Galeriu Constantin, senatorul Sergiu Nicolaescu,
acad. Răzvan Theodorescu, etc.
Într-o perioadă grea pentru poporul sârb aflat sub permanenta ploaie de bombe a forţelor NATO,
LPRS a organizat o serie de acţiuni în numele celor 78% dintre cetăţenii României care condamnau atitudinea
guvernului României şi a preşedintelui de atunci, dl. Emil Constantinescu: adunări cetăţeneşti, mitinguri de
solidaritate, dar şi acţiuni de ajutorare .
Filiala Constanţa a LPRS s-a constituit la 17 martie 2000 la iniţiativa unui grup de membri ai
Partidului Naţional Român. Ca expresie a ocrotirii Bisericii pentru această lucrare de pace, înţelegere şi bună
vecinătate între cele două popoare prietene creştin-ortodoxe, PS Lucian Tomitanul, episcopul de atunci al Tomisului,
a transmis personal participanţilor înalta sa binecuvântare şi urările de succes în nobila lor misiune.
După instaurarea păcii în Iugoslavia “soră”, obiectivele LPRS s-au schimbat, promovându-se
în continuare acţiunile reunite sub deviza „Un mileniu de istorie româno-sârbă”.
Pentru că pe pământul dobrogean, în anul 1916, şi-au vărsat săngele mii de militari ai Diviziei I sârbe de
voluntari, în cinstea lor, în cimitirul de la Medgidia s-a înălţat în 1926 un monument care să amintească
tuturor că prietenia este eternă.
În anul 2001, un grup de copii din Serbia şi o delegaţie parlamentară au fost, martori ai
evenimentelor organizate la Medgidia cu prilejul împliniri a 75 de ani de la înălţarea monumentului.
Relatările lor în Parlamentul Serbiei au avut drept consecinţă vizita în anul 2002 a premierului
Serbiei, Dragiša Pešić, şi, mai târziu, în 2010, a preşedintelui Boris Tadić.
Pentru că în anul acesta vom sărbători 85 de ani de la înălţarea Monumentului dedicat vitejiei
ostaşilor sârbi, LPRS în parteneriat cu asociaţia „Cultul eroilor” şi cu Institutul de cultură din Voievodina, cu
sprijinul Arhiepiscopiei Tomisului, al Universităţii Ovidius şi al Fundaţiei cultural-ştiinţifice „Concord” a
organizat simpozionul intitulat „Pe urmele Diviziei I sârbe de voluntari în Dobrogea”.
Lucrările prezentate de Milan Micic,
vicepreşedintele Secretariatului pentru
Cultură din Parlamentul Voievodinei şi de
căpitanul Dalibor Denda de la Institutul
pentru cercetări strategice din Belgrad au
readus la lumină evenimentele petrecute
în 1916, cu scopul de a conştientiza că
eroii nu mor niciodată.
Prof. Emilia Ursein,
preşedinte
LPRS Constanţa
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Monumentul Veteranilor de război din Cumpăna
Cel mai emoţionant moment al sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război,la 29 aprilie 2010, în
comuna Cumpăna, a constat în anunţarea,de către doamna Eugenia Niculescu, a intenţiei de a ridica prin forţe
proprii un monument dedicat veteranilor acestei commune ,
Împreună cu reprezentanţii Primăriei Cumpăna şi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor- filiala
Constanţa s-a stabilit ca monumentul să fie dezvelit la 25 octombrie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei
Române.
Reprezentanţii primăriei Cumpăna au stabilit locul de amplasare a monumentului şi au rezolvat
problemele administrative legate de obţinerea aprobărilor necesare demarării acestei lucrări. Asociaţia Naţională
Cultul Eroilor- filiala Constanţa a acţionat pe lîngă Arhivele Militare Piteşti pentru obţinerea listelor cu veterani comunei Cumpăna.
Sarcina cea mai dificilă a revenit doamnei Eugenia Niculescu, care împreună cu fratele său
Parodel Traian, aflat în Canada, au investit suma de 10.000 euro pentru realizarea monumentului.Este de
remarcat faptul că ambii s-au născut în comuna Cumpăna. Proiectul monumentului a fost realizat de firma
Axia.Stone.SRL Constanţa, iar montarea acestuia în parcul din faţa Primăriei s-a executat cu utilajele şi forţa
de muncă asigurate prin grija doamnei Mariana Gîju, primăriţa acestei localităţi.

Doamna Eugenia Niculescu declara cu ocazia primei întîlniri la Ziua veteranilor ce a determinat-o să demareze aceast proiect.’’Eu şi fratele meu nu am uitat şi nu putem uita povestirile tatălui nostru, Parodel Marin,
el însuşi veteran de război. Acesta, la vîrsta de 19 ani, a părăsit comuna Cumpăna şi s-a încorporat voluntar în
1939,pe întreaga perioadă a războiului fiind încadrat tunar pe Distrugătorul Ferdinand.
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Pe timpul multelor confruntări cu navele sau avioanele inamice a supravieţuit datorită
faptului că a fost protejat de turela blindată a tunului,dar mulţi din colegii săi nu au avut această
şansă.Cele mai groaznice amintiri sunt cele legate de participarea Distrugătorului Ferdinand la acţiunea de
evacuare a trupelor româno-germane din Crimeea. Deşi nava fusese avariată de o bombă de aviaţie, echipajul a
reuşit să salveze aproximativ 300 militari, de pe alte nave scufundate sau avariate de atacurile aviaţiei sovietice.
Totuşi aceştia nu au avut noroc, marea majoritate fiind ucişi pe punte de tirul mitralierelor de pe avioanele
inamice.Profitînd de ceaţa deasă care s-a lăsat la un moment dat, Distrugătorul Ferdinand a reuşit să ajungă
cu bine în portul Constanţa.
În casa familiei la loc de cinste, cît a trăit tata, a stat o icoana primită de la o femeie din
Sevastopol, ca multumire pentru ca a ajutat-o cu nişte pîine şi alimente.Astăzi această icoană se află la
fratele meu în Canada.
Imediat după 23 august 1944, pe timpul confruntării cu nave germane, a fost rănit de o
schijă în picior, timp de trei luni fiind internat în spitalul militar din Sinaia. După externare a fost incadrat
în Regimentul de artilerie marină, fiind deconcentrat la 26 iunie 1945.Practic a făcut armata aproape 6
ani, din care 4 efectiv pe front. Pentru faptele sale de eroism a fost decorat în repetate rînduri cu ordine şi
medalii româneşti şi germane, iar în anul 1997 cu Medalia Crucea Comemorativă a celui de al doilea război
mondial, 1941-1945.
În aceeaşi situaţie au fost alţi 150 de locuitori ai comunei Cumpăna şi am considerat
că este o datorie de onoare pentru mine şi fratele meu să înălţăm acest monument în memoria tatălui nostru
dar şi a celor care au luptat şi au indurat suferinţe greu de închipuit, făcîndu-şi datoria faţă de România. ”
Astăzi, prin strădania doamnei Eugenia Niculescu, comuna Cumpăna este sin- gura localitate din judeţul Constanţa care are un monument dedicat veteranilor de război. Este de datoria autorităţilor
locale, a elevilor şi cadrelor didactice, dar şi a întregii comunităţi să-l păstreze frumos şi curat ca o floare.
Col.(r) Remus Macovei

MISIUNE PENTRU ROMÂNIA
Trebuie să spun că atunci când aştern pe hârtie
aceste rânduri, mă încearcă o nos-talgie şi în
acelaşi timp un sentiment de împlinire a datoriei faţă de patria noastră România, în perioada
cât mi-am desfăşur-at activitatea în calitate de
cadru activ în Ministerul Apărării Naţionale.
Prin prisma profesiei de
inginer militar, în funcţiile pe care le-am
îndeplinit, am participat la o serie de activităţi şi
misiuni pe care le-am executat atât în ţară cât şi
în afara graniţelor ţării.
Aş vrea să-ţi prezint ţie, dragă cititorule, câteva din misiunile pe care le--am desfăşurat în afara graniţelor ţării, încheiate cu
succes şi cu mândria în suflet că sunt român
şi vorba poetului: ,,…cu tot ce am aparţin aces
tui pământ” , iar acolo unde am fost am demonstrat că nu suntem cu nimic mai prejos decât militarii altor
ţări dezvoltate din lume.
Am participat la şedinţe ale NNAG – NATO Naval Armaments Group (Grupul NATO
de armament naval), în calitate de reprezentant al României la sediul NATO de la Brussels, Belgia, atât în
perioada în care ţara noastră era în PfP – Partner for Peace (Parteneriatul pentru pace), cât şi ulterior când
România a devenit ţară membră NATO.
Într-adevăr NATO este o organizaţie care funcţionează ca un metronom, pe par- cursul fiecărei
şedinţe fiindu-ne puse la dispoziţie agenda de lucru pe zile şi intervale de timp pentru fiecare ţară
participantă, cu proiectele luate în discuţie şi modul de abordare al acestora.
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În sensul celor prezentate mai sus, eforturile României au fost orientate pentru dezvoltarea
unei flote militare moderne, interoperabilă cu NATO şi ţările membre UE, care să asigure securitatea la graniţa de E a UE.
Prin intrarea României în NATO şi UE, pe lângă misiunea fundamentală de a par- ticipa la
apărarea ţării împotriva oricăror ameninţări de pe mare sau fluviu şi de a proteja inter-esele navale româneşti,
Forţele Navale au primit noi misiuni privind participarea la menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune, independent sau în cooperare cu forţele aliate, în conformitate cu cerinţele NATO. Ca urmare a apărut ca necesitate
nevoia de modernizare şi dotare a forţelor proprii, pentru a fi în măsură să răspundă cerinţelor şi misiunilor
actuale, datorate dezvoltării noilor riscuri şi ameninţări. Astfel România a dezvoltat proiecte de realizare a
unor studii de fezabilitate, studii tehnice şi studii de concept, documentaţii tehnice de execuţie pentru modernizarea unor nave ca: fregate, corvete, vânătoare de mine, submarin; sistem hidro-meteo, precum şi
realizarea unor modele experimentale şi demonstratoare tehnologice.
De asemenea, eforturile României au fost îndreptate şi spre latura instruirii per- sonalului
navigant, modernizarea bazei de instrucţie navală, simulatoare de instruire pentru: navigaţie, comanda
maşinilor şi conducerea luptei.
Pentru dezvoltarea flotei militare a României s-a avut şi se are în continuare în vedere:
asigurarea condiţiilor ca sistemele de armament şi tehnică militară dezvoltate sau achiziţionate
pentru înzestrarea flotei, să aibă înglobate (pe cât posibil) cele mai noi realizări în domeniul ştiinţei, tehnicii
şi tehnologiei şi să răspundă cât mai bine cerinţelor impuse de desfăşurarea acţiunilor militare;
efectuarea de cercetări tehnico-ştiinţifice aplicative şi de dezvoltare tehnologică, care să fie materializate în echipamente (simulatoare de instruire pentru navigaţie, pentru comanda maşinilor şi conducerea
luptei etc.) necesare instruirii resursei umane, în vederea atingerii unor performanţe ridicate a nivelului de
pregătire pentru luptă;
investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale necesare activităţii de cercetare – dezvoltare
şi testare – evaluare (sisteme de calcul, echipamente de măsură, control şi analiză).
Alte misiuni la care am participat au fost în calitate de expert guvernamental naval CapTech ESM-1 pentru România, la
EDA – European Defence Agency (Agenţia Europeană de Apărare), de la Brussels, Belgia, agenţie din care
fac parte ţările europene.
Această agenţie a fost creată pentru realizarea în comun a unor proiecte de cercetare-dezvoltare
cu ministerele apărării şi agenţi economici din ţările europene, proiecte care să asigure lupta comună
împotriva războiului asimetric.
România a prezentat în cadrul acestui grup al EDA necesitatea realizării unui proiect de
supravegherea sub apă a intrării principale în porturi, pe baza unor profilatoare Doppler acustice de curent.
Cunoaşterea exactă a valorii curenţilor din zona de intrare în port, va conduce la luarea deciziilor corecte
referitoare la încercările de intrare în ascuns în port a vehiculelor subacvatice şi a scafandrilor autonomi, ce
au intenţia de a executa operaţiuni cu caracter terorist. Prin deplasarea în masa apei a „intruşilor”, se
identifică profilul vitezei curenţilor submarini în zona intrării în port şi în consecinţă prin supravegherea
continuă a evoluţiei în timp a vitezelor de deplasare a particolelor din masa apei, se poate asigura detectarea
prezenţei acestora, precum şi determinarea vitezei şi direcţiei de deplasare a lor, informaţii ce pot fi utilizate
pentru adoptarea celor mai eficiente măsuri de protecţie şi de anihilare.
Totodată, informaţiile precise rereferitoare la valuri sunt cruciale pentru prognoza
valorilor extreme de ruliu şi tangaj ale navelor, care pot cauza potenţiala lovire de fundul apei. Realizarea
manevrelor de ieşire din port când nivelul mareei este scăzut, ceea ce se poate întâmpla în cazul lipsei informaţiilor exacte referitoare la nivelul mării, poate avea ca rezultat un incident naval, pentru rezolvarea
căruia vor fi necesare alocarea de resurse financiare şi consumul de eforturi umane care ar putea fi
utilizate eficient în alte domenii de dezvoltare.
În concluzie, ţinând cont că România trebuie să reducă decalajele tehnologice care o separă
de o parte a statelor membre NATO şi UE, ea va trebui:
să mărească capacitatea şi competitivitatea sistemului de cercetare-dezvoltare şi transfer
tehnologic;
să asigure corelarea priorităţilor tematice din cadrul programelor naţionale de cercetaredezvoltare cu cele europene.

Col(r.) CS I dr.ing. Gabriel-Liviu VLADU
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Amintiri care dor. Întâmplări de pe front
(Interviu consemnat de fiului său, slt(r) Ninu Emil-Corneliu)
În 1940, cînd am terminat şcoala de instrucţie a subofiţerilor
de artilerie de la Dadilov, am fost trimişi la unităţile de la
care am plecat.
Astfel, Divizia 30 a fost urcată în tren şi, aşa,
am debarcat la Secuieni-Bihor, în Transilvania. Acolo,
ne-au băgat în retragere. Ajungând, seara, în comuna Ip,
trupele ungare au intrat în Unguraşi. Noi am ocupat poziţiile.
Ungurii au dat foc casei popii, după ce l-au împuşcat. Când au
văzut românii noştri, s-a dat alarma. Comandantul Diviziei 30,
generalul Cornel Dragalina, a dat ordin să ne pregătim de luptă.
Comisia de arbitraj nu ne-a permis, însă, aceasta, ci a spus să
meargă ei să cerceteze, mai întâi, ce este acolo. S-a întâlnit
comisia noastră de arbitraj cu cea a ungurilor şi, după lungi
parlamentări, s-a retras. Dimineaţa, am pleact mai departe. Am
venit, apoi, la Beiuş.
Primele decoraţii le-am luat pe frontul rusesc.
Cum spuneam, din Ardeal, am fost luaţi, iarăşi, pentru a fi
trimişi în Basarabia.
După ce mareşalul Ion Antonescu dăduse ordinul celebru: „Români, vă ordon: Treceţi
Prutul!”, am trecut pe la Cetatea-Albă şi am ajuns la Odesa. Am traversat Alexandria, Dniepropetrovsk şi
alte localităţi, dându-se lupte foarte grele. Aşa am poposit la Krivoi-Rog.
Era zăpadă mare, în 1942, prin martie. Şi, dedată, ne-am trezit atacaţi de către cazacii ruşi, căci pe nemţi îi
respinseseră.
Misiunea mea era de observator înaintat al artileriei la batalionul de infanterie al Regimentului 31 Calafat de pe lângă Divizionul 1, având comandant pe maiorul Sihleanu. Acolo, am ocupat poziţie şi
a început bătălia.Eu calculam unghiul de tragere, anunţam artileria, care lungea sau scurta tragerile. Am
luptat, astfel, o zi şi o noapte.
În dimineaţa zilei de 3 martie, ne-au atacat din nou. Infanteria a început să strige disperată:
-Artileria, artileria, trage, că, uite, atacă tancurile ruseşti!
Când m-am uitat în faţă, am văzut că veneau trei tancuri în direcţia mea şi a maiorului, unde aveam postul
de comandă al batalionului de infanterie. Maiorul mi-a zis agitat:
-Observator de artilerie, uite, atacă tancurile. Lungeşte focul de artilerie!
Infanteria lor s-a plasat la pământ, pe zăpadă, şi aînceput să tragă înspre noi. În timpul ăsta,
tancurile au venit înaintea noastrăşi au trecut, apoi, transversal, prin faţa noastră, unde eram eu şi comandantul de artilerie. Eu aveam la mine cinci mine, căci făcusem, la Dadilov, în cadrul şcolii de subofiţeri, şi
cursuri de vânători de tancuri. Am strigat la un subaltern de-al meu, care era băgat în groapă, să-mi dea
două mine. Mi le-a adus el. Erau legate cu sârmă. Le-am ţinut în faţa mea. Unul dintre tancuri a venit drept
către noi. A luat-o, apoi, la stânga. Eu am început să trag de sârmă, până ce a călcat cu şenila pe ea şi a fost
aruncat în aer. Când a văzut asta, comandantul bateriei mele de artilerie mi-a zis la telefon:
-Ninule, Ninule, ce s-a întâmplat acolo?
-Dle căpitan (era căpitanul Mihăilescu, din bateria a doua a Regimentului 14 Obuzier Craiova), dle căpitan,
l-am distrus!
-Vezi să nu-ţi omoare oamenii!
-Nu, oamenii i-am băgat bine în gropi.
-Uite că-ţi mai apare un tanc, din spatele celuilalt!
Când l-am văzut şi eu, am cerut iarăşi sergentului Munteanu Ion, care a murit acolo, săracul,
să-mi mai trimită printr-un ostaş încă o mină.(Sergentul ăsta chiar din judeţul Dolj, că noi eram cu Divizia a
doua, din Craiova.)
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Comandant de tun, la tunul nr. 2, era, aşadar, sergentul Munteanu. Priectilul de la tancul
următor a nimerit chiar în culata tunului, a făcut explozie, l-a omorâtpe loc pe Munteanu, iar pe sergentul
Nicola l-a rănit şi pe încă doi servanţi.
Căpitanul de la observator, care era la 15 km în spatele nostru, a întrebat: -Ninule, ce s-a întâmplat?
-Dle căpitan, l-am distrus şi pe al doilea.
-Bravo, dar fii atent! Oamenii cum sunt?
-Oamenii sunt aşa: pe sergentul Munteanu l-a omorât, pe sergentul Nicola l-a rănit şi încă pe doi ostaşi. Nu
pot să-i văd care sunt, servanţi la tunuri.
-Bagă oamenii în gropi şi nu mai folosiţi nicio mină, că voi sunteţi descoperiţi. Nu vă mişcaţi de acolo!
Când a auzit asta, comandantul batalionului de infanterie, maiorul Sihleanu, m-a chemat lîngă
el, până au venit şi au trecut tancurile pe lângă noi, în drreapta şi-n stânga noastră, încă două. S-au dus şi,
văzând că sunt singure, fără sprijin de infanterie, s-au retras.
În timpul ăsta, când le-a văzut infanteria lor că s-a retras, maiorul a dat ordin: -Înaintarea!
Ei, am urmărit noi infanteria lor vreo 50 km. Ei fugeau şi noi după ei. După vreao 50 km, am primit ordin
să-mi bag oamenii în gropi, că erau obosiţi. Şi maiorul cu infanteria a mers ce a mers înainte şi, apoi, a zis:
-Hai, Ninule, înainte, nu mai mergi?
-Dle maior, am oamenii obosiţi!
Zice: -Lasă, că mă opresc şi eu.
La două ore după asta, căpitanul vine şi-mi spune că s-a dat telefon să-mi iau oamenii care
s-au evidenţiat mai mult şi să vin la bateria de tragere, că vine comandantul de armată. (Am brevetul, nu-i mai
ştiu numele!)
-Ca să vadă cine sunteţi şi să vă dea drumul acasaă. Voi să fiţi strânşi în gropi!
Am stat noi în gropi, până ce a venit un delegat de la comandament şi ne-a luat. Ne-a dus
acolo, ne-a pus în linie, în faţa tancurilor care ardeau, şi ne-au filmat. Au mai fost acolo căpitanul meu,
comandantul bateriei, Mihăilescu, în dreapta, comandantul regimentului, maiorul Sihleanu, în dreapta lui,
şi-n drapta lui generalul. Pe mine, lângă căpitan, după mine caporalul observator, sergentul telefonist şi încă
patru inşi.
Colonelul a comandat: -Drepţi! Pentru onor înainte!
Şi au venit generalul neamţ, comandantul Brigăzii a Doua Infanterie Purtată (Motorizată) şi a
luat-o prin faţa noastră, dinspre dreapta, cu mâna ridicată, şi ne-a salutat, însoţit de un colonel neamţ.
I-au dat căpitanului „Steaua României” cu panglică de „Virtute Militară” şi „Crucea de Fier”
germană. După el, am urmat eu. Mie mi-au dat „Virtutea Militară” clasa a doua, pe care o am, aici, în
faţă, „Crucea Serviciu Credincios cu Spade”, şi generalul neamţ mi-a pus în piept, şi mie, „Crucea de Fier”
germană, clasa a doua. Şi am fost avansaţi toţi, cu câte un grad, Pe mine m-au făcut plutonier, pe căpitan
maior, iar pe ceilalţi, de asemenea, cu câte un grad. Şi ne-au dat drumul, o lună de zile, concediu în ţară.
Ne-au dat foi de drum pentru expresul german, care mergea de la Odesa până la Munchen, în
Germania, prin Bucureşti, cu obligaţia să nu ne dea jos nimeni din tren, că ăla era plin numai cu nemţi.
Fiecare s-a dat jos unde trebuia: căpitanul la Bucureşti, că de acolo era, iar eu în Craiova.
Acolo, la Craiova, unde m-am
dat jos, m-am dus la regiment, la partea
sedentară, la un colonel, şi m-am prezentat:
-Bun, a zis el, am auzit de voi, că ni s-a dat telefon. Căpitanul unde este?
I-am spus: -Căpitanul a rămas în Bucureşti. Sergentul Munteanu a rămas acolo, înmormântat,
iar sergentul Nicola este rănit, la spital, la Odesa, cu ceilalţi răniţi.
Mă uit la tatăl meu. Glasul a prins să-i vibreze
şi să aibă altă cosistenţă. În ochi i-au apărut deja
lacrimi. Am întrerupt aici casetofonul. Poate, cu
altă ocazie, să mai continuăm.
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Şcoala şi educaţia patriotică
Cu toţii ştim că şcoala este o instituţie de bază a societăţii
noastre. După 1989 sunt vehiculate foarte multe păreri privind
reforma acestui sistem, venindu-se cu fel de fel de propuneri, idei,
etc., etc... Pe cine să învăţăm şi pe cine nu în şcoli, ce să învăţăm, cât
să învăţăm, copii să aibă o programă cât mai accesibilă, să ne
purtăm cu ei cu foarte multă atenţie pentru a nu fi ...stresaţi, etc,
etc. După atâtea discuţii înfocate, după atâtea compromisuri
aranjate după cortină s-a ajuns ...unde? Unde s-a ajuns?! Pentru a
găsi răspunsuri la această întrebare ne-am adresat unor cadre
didactice cu experienţă care, cunosc sistemul de învăţământ din
interior în cadrul unei mese rotunde la care au participat:
ANGELICA
DANCIU
învăţătoare,
ZOICA-GABRIELA
CONSTANDACHE profesoară de istorie şi religie, IULIANA
POPESCU profesoară de geografie, şi GEORGIANA ROMANOV
profesoară de limba şi literatura română de la Şcoala cu clasele IVIII nr. 8 Constanţa, MINODORA NICOLAI, profesoară de
istorie la Şcoala cu clasele I-VIII „ Aurel Vlaicu”Constanţa, şi
PROFESOR
DIANA CLINCIU profesor de religie la Sc. Lucian Grigorescu DĂNUŢA BREZANU
Medgidia,
Iată întrebările la care ne-au răspuns invitatele noastre:
Şcoala este o ,,fabrică’’ de educaţie, de învăţare, de pregătire, de formare, de cizelare a minţilor
tuturor cetăţenilor, de la grădiniţă până la maturitate şi mai departe! Dumneavoastră sunteţi în faţa la
numeroase serii de copii şi ar fi interesant să vă ştim opiniile şi reacţiile în acest sistem interactiv
profesor – elev?
ANGELICA DANCIU: Sistemul interactiv profesor-elev este în beneficiul elevului, el devenind „partea
activă” a propriei formări. Participarea în cadrul orelor, dar mai ales la diverse activităţi extraşcolare şi extra
curriculare l-au motivat pe elev să-şi însuşească mult mai uşor cunoştinţe, priceperi, deprinderi, abilităţi, în
cadrul activităţilor cu ajutorul parteneriatelor, programelor educative, taberelor tematice, excursiilor,
cercurilor, activităţilor cultural-artistice şi sportive.
GEORGIANA ROMANOV: Generaţiile actuale de elevi apreciază pregătirea, spontaneitatea şi
inventivitatea profesorului. În relaţia profesor-elev este important respectul reciproc, câştigat de ambele părţi
şi implicarea elevilor în activităţi extra curriculare care să le solicite spiritul de echipă şi inventivitatea.
DIANA CLINCIU: Sistemul profesor-elev este interactiv în măsura în care elevul este interesat de
disciplina pe care o predai. A preda înseamnă de fapt “a da mai departe”, şi informaţia circulă, prin
intermediul sistemului educativ, în măsura în care există inteligenţe în rândul elevilor, compatibile cu
conţinutul informaţional transmis de profesor. Atunci relaţia profesor-elev
devine una interactivă şi benefică întrucât e fundamentată pe feedback-ul
educaţional.
CONSTANTINA DUMITRU: Relaţia elev-profesor este singura, după
părerea mea, care a rămas imuabilă în toate sistemele reformate sau nu. Ea
se bazează pe dorinţa profesorilor de a transmite cunoştinţe elevilor şi
obstinaţia cu care aceştia refuză. Astfel se creează două tabere ce trebuie,
până la urmă, conciliate. Cum? Făcând concesii, comunicând cu elevul,
cunoscându-i trăirile atât cât vrea el să transpară în exterior, intr-un cuvânt,
împrietenându - te cu el. Problema este, însă, mai profundă, deoarece
profesorul nu mai are răbdarea şi timpul necesare pentru a realiza atmosfera
de comuniune dintre el şi elevi. În opinia mea, ceea ce diferenţiază
activitatea didactică dintre şcoli sau dintre profesori este conştientizarea
PROFESOR
finalităţii actului didactic: educaţia.
ANGELICA DANCIU
Consideraţi că noţiunea de patriotism este un cuvânt
,,neadecvat’’ astăzi şi în viitor în procesul de formare şi educaţie a generaţiilor de tineri?
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IULIANA POPESCU : “Patriotism” sună uşor perimat, datorită, în parte,
personalităţilor vremii, evenimentelor şi probabil şi lipsei de “valori”. Acest
sentiment trebuie cultivat în primul rând în cadrul colectivelor de
copii,pentru ca el să rămână în suflet.
ZOICA-GABRIELA CONSTANDACHE: Sistemul interactiv profesorelev se dovedeşte a fi cel mai eficient sistem de învăţământ din punctul meu
de vedere deoarece angajează elevul, îl determină să participe activ la
propria educaţie, îl
face să asimileze natural informaţia necesară propriei formări. De asemenea,
acest sistem, dacă este corect implementat, ajută la formarea unor caractere
puternice, capabile să-şi susţină, în viitor, propriile opinii cu argumente
logice şi adânc fundamentate. Cu toate acestea, implementarea acestui
PROFESOR
sistem presupune o mai profundă şi temeinică susţinere materială, fapt ce
DIANA CLINCIU
este deficitar, la nivel naţional, astăzi. Manualele nu concordă cu cerinţele
Curriculei. Ele nu s-au mai schimbat în şcoli de aproape 6 ani, pe când
curricula se schimbă anual! Profesorii sunt puşi într-o permanentă încurcătură din acest punct de vedere şi,
din păcate, modificările făcute în detrimentul învăţământului nu se opresc aici.
ANGELICA DANCIU: Nu sunt de acord ca noţiunea de „patriotism” să fie considerată un cuvânt
„neadecvat”, în procesul de formare şi educare a tinerei generaţii. Consider că este foarte important ca toţi
tinerii să îşi cunoască strămoşii, să ştie care sunt evenimentele istorice,
social-politice prezente, pentru a anticipa viitorul.
GEORGIANA ROMANOV : Noţiunea de “patriotism” s-a perimat
prin asocierea ei cu evenimente/persoane lipsite de valoare. În educaţia
tinerei generaţii este necesar să introducem acest termen, raportându-l la
evenimente pline de însemnătate istorică.
DIANA CLINCIU : Nu, nu este una inadecvată. Inadecvată este
situaţia generală a ţării creată în mod deliberat, aşa încât să se distrugă
din minţile tinerilor noţiunea de neam şi patriotism, deoarece atunci când
o persoană este caracterizată de sentimentul apatrid este foarte uşor
manevrată spre alte scopuri, dat fiind faptul că nu mai are înrădăcinat
sentimentul apartenenţei la o istorie sau o identitate naţională
CONSTANTINA DUMITRU: Am observat că simplele prelegeri
despre eroii neamului, despre oamenii de cultură nu au niciun ecou.
PROFESOR GABRIELA
Atunci am trecut la activităţi de anvergură: serbări omagiale, puneri în scenă
CONSTANDACHE
a unor momente istorice, vizite la muzee, vizionări de spectacole etc. I-am
“momit” în felul acesta pe elevii noştri să participe la activităţi, în exclusivitate patriotice, cu potenţialul lor
artistic şi am îmbinat plăcutul cu utilul.
Cum cultivaţi sentimentul naţional şi patriotismul local în rândurile elevilor dumneavoastră?
ANGELICA. DANCIU: Pentru a cultiva sentimentul naţional şi
patriotismul local a elevilor, am organizat activităţi cultural-artistice, excursii,
serbări cu ocazia diverselor evenimente istorice: 25 Octombrie, 1 Decembrie,
24 Ianuarie, 9 Mai. Ele au fost iniţiate la nivel de şcoală, în cadrul unor
parteneriate, dar şi în judeţ şi în ţară, în timpul unor excursii sau tabere
şcolare.
DIANA CLINCIU : La nivelul disciplinei mele, pot îmbina istoria cu
religia, şi pot să le vorbesc copiilor despre personalităţi istorice care mai târziu
au fost canonizate de Biserică pentru faptele lor sau pentru sfârşitul ucenicesc
pe care l-au avut, precum Sfântul Stefan cel Mare şi Sfinţii Martiri
Brâncoveni.
IULIANA POPESCU : “Patriotism” – sună uşor perimat, datorită, în
parte, personalităţilor vremii, evenimentelor şi probabil şi lipsei de “valori”.
PROFESOR DUMITRU
Acest sentiment trebuie cultivat în cadrul colectivelor de copii.
CONSTANTINA
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GEORGIANA ROMANOV: In calitate de profesor de limba
română, cultiv sentimentul naţional prin proiectarea unor activităţi
curriculare şi extra curriculare în care elevii recită poezii patriotice şi
împreună realizăm dramatizări după diverse evenimente istorice.
CONSTANTINA DUMITRU: Cultivarea sentimentului national şi
a patriotismului local este un deziderat din ce în ce mai greu de atins.
Elevii cunosc foarte bine realitatea, intuiesc calitatea oamenilor politici
care ne conduc localitatea şi ţara, şi de aceea, este foarte greu sş facem
lobby pentru o “personalitate” sau alta fără a cădea în derizoriu. În ceea
ce mă priveşte, eu am găsit soluţia ideală: recursul la trecut şi eludarea
prezentului.
ZOICA-GABRIELA CONSTANDACHE: Pe mândria naţională –
patriotism, s-a clădit prezentul şi viitorul naţiunilor. Dacă nu ne
respectăm noi pe noi înşine, cum putem pretinde să ne respecte alţii?! Doar
PROFESOR
efortul profesorilor şi al învăţătorilor nu este suficient. Manualele de istorie
IULIANA POPESCU
sunt prost concepute, cu informaţii vagi şi puţin relevante. De exemplu: în
manualul de istorie al României pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas, pe care eu personal îl consider a fi
cel mai bun la ora actuală dintre cele existente, despre Unirea lui Mihai Viteazul sunt scrise doar 4 rânduri!!
Gândindu-ne că acest act istoric a stat la baza tuturor încercărilor
ulterioare şi la baza Marii Uniri de la 1918 ne mirăm cum este posibil să
se acorde doar atâta atenţie acestui fapt şi acestei personalităţi a istoriei
României?! De asemeni este rezervată doar “o jumătate” de pagină
tuturor domnitorilor români de la Mircea cel Bătrân până la Stefan cel
Mare inclusiv,în timp ce temelor următoare: “Moştenirea bizantină”,
“Cronicari şi cărturari”, “Tiparul şi cartea”, “Arta ecleziastică şi laică”
din capitolul “Cultura medievală în spaţiul românesc” li se rezervă câte
două pagini fiecăreia. Ca profesor de istorie-religie, mă străduiesc să fac
cunoscute elevilor marile personalităţi ale neamului nostru şi faptele lor
măreţe, astfel încât, să fie mândri de patria lor.
PROFESOR
Îndeletnicirea de dascăl este o meserie nobilă. Cu toţii ne
GIORGIANAROMANOV
aducem aminte cu mult drag de foştii noştri profesori. Ei sunt cei ce
modelează cea mai de preţ avere a omului, mintea! Ce bucurii şi ce satisfacţii aţi adunat în timp cu
această extraordinară meserie?
DANCIU ANGELICA: De-a lungul celor 27 ani de muncă, am îndrumat mai multe serii de elevi.
Premiile câştigate la concursurile şcolare, atât la nivel local, judeţean,
interjudeţean, naţional şi internaţional m-au bucurat foarte mult. Am păstrat
legătura cu unii dintre ei, de aceea am putut să le urmăresc traseul educativ,
la liceu, facultate. M-au sunat şi m-au felicitat cu ocazia diverselor sărbători,
ceea ce m-a bucurat nespus de mult.
DIANA CLINCIU : Bucuriile sunt date de înţelegerea corectă a
scopului ultim al disciplinei predate, anume “religia ortodoxă. Când elevul
înţelege corect mesajul tău sau conţinutul de predare şi îl transpune în
practică, făcându-l parte integrantă din viaţa sa – întrucât religia are un
profund caracter practic – atunci acest gest devine o reuşită şi implicit o
bucurie a profesorului de religie.
GEORGIANA ROMANOV: Meseria de dascăl îţi oferă satisfacţii
intelectuale şi afective. În cazul meu, premiile la concursurile
judeţene/naţionale/internaţionale, participarea la festivaluri de poezie,
proiectarea unor parteneriate internaţionale.

PROFESOR
MINODORA NICOLAE
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DIANA CLINCIU : Bucuriile sunt date de înţelegerea corectă a scopului ultim al disciplinei predate,
anume “religia ortodoxă. Când elevul înţelege corect mesajul tău sau conţinutul de predare şi îl transpune
în practică, făcându-l parte integrantă din viaţa sa – întrucât religia are un profund caracter practic –
atunci acest gest devine o reuşită şi implicit o bucurie a profesorului de religie.
GEORGIANA ROMANOV: Meseria de dascăl îţi oferă satisfacţii intelectuale şi afective. În cazul
meu, premiile la concursurile judeţene/naţionale/internaţionale, participarea la festivaluri de poezie,
proiectarea unor parteneriate internaţionale.
CONSTANTINA DUMITRU: Meseria de profesor este departe de a fi extraordinară. Dar acum
satisfacţiile profesionale sunt previzibile şi minore. Toţi elevii sunt admişi la liceu, semianalfabeţii noştri
sunt înscrişi la diverse facultăţi, le termină şi apoi se simt frustraţi că nu-şi găsesc un loc de muncă.
Facilitatea cu care termină studiile superioare le creează o falsă percepţie a valorii proprii.
ZOICA-GABRIELA CONSTANDACHE: In activitatea zilnică există satisfacţii însă cele mai mari
au fost reprezentate de bucuria cu care mă reîntâlnesc cu foştii elevi abia după ce aceştia au terminat
cursurile primare şi gimnaziale.
Revoluţia’’ în sistemul de educaţie pare lung şi parcă lipsit de orizont! Ar fi bine să ne înşelăm
făcând această afirmaţie. Dumneavoastră ce opinie aveţi?
ANGELICA DANCIU: Sunt perfect de acord cu opinia dumneavoastră. Cum “speranţa” moare
ultima, îmi doresc ca să se ţină cont şi de părerea noastră, iar cei din minister să aibă o situaţie clară şi mai
ales reală a ceea ce există în şcoli.
DIANA
CLINCIU
:
“Revoluţia în sistemul educativ” …
mi se pare mai mult o involuţie; pe
plan naţional se constată un profund
dezinteres pentru ceea ce oferă
instituţia şcolară, un dezinteres
pentru educaţie şi cultură autentică
în general. Probabil revoluţia
aceasta vizează tocmai coborârea
stachetei la realele posibilităţi
actuale ale elevilor de astăzi…
IULIANA
POPESCU
:
Satisfacţii întâlneşti în meseria
noastră zi de zi, poate cu fiecare
elev care vine să-ţi ceară explicaţii
suplimentare, să discutăm mai mult
pe marginea unei lecţii, să oferim
mai multe informaţii, decât cele de la ora de curs. Am fost surprinsă plăcut (satisfăcută!?) când o fostă
elevă îmi este acum colegă de cancelarie.
GEORGIANA ROMANOV: Schimbările din învăţământ ar trebui să urmeze o politică
educaţională bine definită, căci repetatele modificări îi bulversează pe elevi şi pe profesori.
CONSTANTINA DUMITRU: Societatea noastră a ajuns într-o acută lipsă de valori tocmai
datorită acestei “revoluţii” în sistem. Suprimarea admiterii s-a grefat pe dorinţa ancestrală a românului de
a scăpa de munca fizică studiind. Orice familie visează să-şi vadă copilul “domn”. Nu contează daca el
are sau nu potenţe intelectuale, sistemul este de partea lui. Plătind, va termina o facultate, apoi va vedea el
ce va face. Numai că s-a umplut ţara de astfel de “domni” cu diplomă, inculţi şi aroganţi. Noua lege a
învăţământului este şi mai rea, mai împovărătoare şi mai politizată. Deci “revoluţia” în sistemul de
educaţie este lipsită de orizont.
MINODORA NICOLAE- profesor de istorie la Şcoala cu clasele I-VIII „ Aurel Vlaicu”Constanţa: Consider că familia, şcoala şi societatea reprezintă cele trei elemente de bază în formarea fiecărui individ.
Din cele trei elemente şcoala are un rol important, deoarece are o acţiune planificată,organizată şi
evaluată după un set de valori care s-au transmis din generaţie în generaţie. Ea este cea care transmite
informaţii şi,în acelaşi timp reprezintă un mediu de dobândire şi de dezvoltare a competenţelor necesare
tinerilor pentru integrarea în societate. Societatea românească actuală găseşte un pilon important în
păstrarea valorilor naţionale în instituţiile şcolare, deoarece acestea pot să ofere modele de urmat.
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Misiunea şcolii reprezintă raţiune de a fi a organizaţiei şi exprimă, în mod explicit, preocuparea
constantă de producere a valorilor pentru societate.
Un exemplu de bună practică îl reprezintă parteneriatul cu Asociaţia Cultul Eroilor Filiala
Constanţa. Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestui parteneriat reuşim să dezvoltăm elevilor dorinţa
de cunoaştere, respectul faţă de eroii neamului nostru, dragostea faţă de frumuseţile acestei ţări.
Patriotismul este un cuvânt care nu poate şi nu trebuie să se devalorizeze, depinde de noi adulţii
cum reuşim să sădim în sufletele tinerilor acest cuvânt. Aflaţi la vârsta formării personalităţii şi a
convingerilor social - politice, primejdia vine de la modul în care mass-media prezintă problema
patriotismului, de la lipsa de reacţie a statului român la unele situaţii umilitoare în care este pusă naţiune
română. Dacă noi nu ne respectăm pe noi înşine şi nu avem mândria că suntem români va fi greu să fim
respectaţi de străini.
DANA BREZANU: - Prin activităţile extraşcolare: vizitarea şi îngrijirea monumentelor
istorice, depuneri de coroane cu ocazia diferitelor comemorări, întâlniri cu veterani de război,
dezvoltăm elevilor respectul faţă de sine, faţă de înaintaşi, şi mai ales mândria de a fi români. Când
reuşim acest lucru avem cele mai mari satisfacţii şi mulţumirea că eforturile noastre nu au fost
zadarnice. Vă mulţumim foarte mult pentru că aţi răspuns invitaţiei noastre, vă respectăm opiniile
şi sperăm că ele vor fi luate în consideraţie de factorii de resort. Astfel încât şcoala să devină, cu
adevărat, un factor important în educarea tinerei generaţii.
Prof. Dănuţa Gabriela BREZANU

UNIREA SARBATORITĂ DE ELEVI
La Şcoala ”Ion Borcea” din
Agigea, elevii iubitori de istorie, împreună
cu profesoara Claudia Vintilă au sărbătorit
împlinirea a 152 de ani de la Unirea
Principatelor Române. Cu acest prilej a avut loc
un concurs cu tema „Pe urmele domnitorului
Al. I. Cuza”, iar elevilor care au dat cele mai
bune răspunsuri le-au fost înmânat diplome de
prof. Dănuţa Gabriela Brezanu din partea
Asociaţiei „Cultul Eroilor ” filiala Constanţa.

Elevii

ai

Şcolii nr 8 din

Constanţa,

sub
îndrumarea
profesoarelor Georgiana Romanov şiIuliana
Popescu, au prezentat colegilor lor sceneta
“Moş Ion Roată şi Unirea“ şi au participat la
un concurs tematic, care a marcat
aniversarea Zilei Unirii Principatelor
Românede la 24 ianuarie 1859. Manifestarea
s-a desfaşurat cu sprijinul Asociaţiei „Cultul
Eroilor” filiala Constanţa, reprezentată de
cdor. av(r) Pavel Oţelea .

16

ARMA PONTICA nr.1 (6) – martie - 2011

SEMFORA:
,, De iubit am iubit,
de urât n-am urât’’

PREACUVIOASA MAICĂ PROSTAREŢĂ

Este un mare privilegiu să fii măcar o clipă, în
preajma Preacuvioasei Prostareţă SEMFORA! Are o
biografie foarte bogată în fapte care i-au creat o
personalitate bine conturată în viaţa monahală şi nu
numai... Ne - a impresionat biroul de primire, prin felul
cum este amenajat, fiecare ,,exponat’’ cu o adâncă
semnificaţie în viaţa dumneaei în slujba biserici, a
oamenilor. A apreciat dorinţa revistei noastre de a
prezenta cititorilor şi aspecte din viaţa unei femei care şi-a
dedicat întreaga viaţă slujirii Domnului... Iată răspunsurile
Preacuvioasei Maică la întrebările noastre:
1) Lăcaşurile de cult sunt pentru oameni locurile
pentru rugăciune, pentru liniştirea sufletului şi limpezirea
minţii, pentru găsirea drumului de urmat dar sunt şi
pentru protejarea şi valorificarea muzeistică a
patrimoniului cultural religios. Pentru început, VA rog
Preacuvioasă Maică Prostareţă, să dezvoltaţi această idee,
să ne spuneţi câte ceva despre acest sfânt lăcaş pe care îl
slujiţi cu atâta chemare!
- Iniţial această unitate era un metoc, cea
mai mică unitate monahală care cuprindea trei patru persoane, apoi crescând numărul lor, a
căpătat pe urmă denumirea de schit şi ceva mai târziu, a devenit mânăstire. Personal, când
am auzit de această unitata monahală eram în Galaţi şi am zis aşa: ce mânăstire poate să fie
pe malul mării?” şi Dumnezeu ,,m - a luat de ureche’’ şi m-a adus aici… Când am împlinit
vârsta, vechime aveam, am depus cerere de pensionare şi Patriarhul Iustin a scris: ,, Maica
Semfora rămâne mai departe” semnat Iustin şi am rămas până acum doi ani maică stareţă…
Deci tot la voia lui Dumnezeu, erau vreo două-trei persoane când am venit eu...
Decretul 410, în regimul care a fost, era în vigoare când am sosit eu atunci. Şi eu am
fost scoasă cu decretul, deşi pe nedrept am fost scoasă, pentru că eu aveam Facultatea de
Teologie şi decretul spune: ,,cei cu pregătire clericală pot să stea în monahism la orice
varstă”.
Am stat şapte ani în viaţa civilă la Galaţi, iar Forţele de Muncă, fiindcă am fost la
mânăstire, mi-a dat măturătoare de stradă!. Am lucrat la o cooperativă de covoare persane,
şi aici, preşedintele cooperativei, de la muncitoare necalificată m-a promovat până la şef de
producţie, unde trebuia să fii membră de partid, şi-mi spunea ,,maică” deşi eram civilă, şi
toată muncitorimea îmi spunea ,,maică”!.... Şi a venit UCECOM-ul, forul lor şi au întrebat:
,,aveţi aici angajată, o fostă maică şi fostă stareţă?” şi preşedintele a zis: ,, e prima care
vine şi ultima care pleacă!”.
Sărbătorile nu se ţineau...¦ dar eu îi colindam de Crăciun, îi stropeam cu aghiasmă de
Bobotează!
Fiind în Galaţi am auzit de Techirghiol şi am întrebat aşa cu dispreţ: ,,ce unitate
monahală poate să fie pe malul mării?” Şi Dumnezeu m-a auzit şi m-a adus aici şi iată de
patruzeci şi doi de ani sunt aici!... Aparţinem atunci şi acum direct de Patriarhie, nu ţineam
de Constanţa şi de la metoc, cea mai mică unitate monahală, a devenit mânăstire şi acum
sunt aproape patruzeci de maici în acest sfânt lăcaş.
Avem atelier de pictură, foarte reuşit, se pictează foarte frumos, eu una am umblat
prin ţară prin toate mănăstirile şi ştiu cum se picta, am trimis o maică în Grecia şi a învăţat
un an acolo, s-a întors aici şi am deschis atelierul.
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Am făcut trei restaurări ale picturii
bisericeşti, biserica era trecută la monumentele
istorice, la a treia restaurare monumentele istorice
nu mai trebuiesc folosite ca lăcaş de cult. Atunci
am început campania pentru construcţia de
biserică. Am obţinut teren prin
hotărâre de
guvern, am obţinut toate aprobările dar am avut pe
plan local greutăţi cu un primar care a îngreunat
lucrările. Ca o recompensă aveam un contructor
extraordinar de bun, bun ca şi constructor dar şi
ca om. Eu am experienţa şantierelor, şi în Vrancea
în trei ani cât am fost stareţă am restaurat două
biserici iar Patriarhul Iustin îmi spunea :
,,şantieristă” - că am experienţa şantierelor!....
Participam la Consiliul Orăşenesc unde un
musulman a vorbit atât de frumos de mânăstire, nu
era nici măcar intelectual, era vânzător la un
magazin alimentar dar făcea parte din consiliu şi a
zis aşa: ,,dacă nu ar fi mănăstirea ne-am desfinţa
ca oraş!” iar Petre Nicolae - primarul , ne îngreuna lucrarile… dar eu am o vorbă: ,,de iubit
am iubit , de urât n-am urât!”.
Patriarhul Teoctist, când am prezentat primul proiect cu o biserică mai mică, mai
modestă a aprobat deşi nu era mulţumit de dimensiunile bisericii, şi arhitectul proiectant,
domnul Voicu a realizat un proiect care îi plăcea Patriarhului. Atunci când a văzut noul
proiect, Patriarhul a exclamat moldoveneşte: ,,Aiasta da! Aiasta da!” şi pe loc ne-a dat un
miliard. Ultimul drum pe care l-a făcut aici la noi, a venit cu faţa luminoasă exclamând: ,,Ce
frumos se vede biserica dincolo de lac!” iar la vizită pe şantier nu îşi mai încăpea în piele de
bucuros! Şi cum a fost...azi a plecat de la noi, de la mânăstire, după două zile a plecat la
Domnul!… Îl cunoşteam de o viaţă, eu eram secretara seminarului de maici, el era secretarul
Patriarhului Iustinian, în facultate mi-a fost rector, apoi, aici , vară de vară era nelipsit...
Am făcut contract cu Ministerul Muncii şi am transformat căminul arhieresc în cămin
de pensionari şi ne trimit pensionari în baza de tratament şi odihnă. Când i-am pus placă aşa
s-a bucurat Patriarhul Teoctist când a văzut scris ,,Sanatoriu Mânăstiresc - ,, Patriarhul
Iustinia’’! ...
Patriarhul Iustinian în plin comunism a ştiut să ţină prosperă biserica. M-am dus la
greci, nu aveau grecii ce aveam noi… facultate de teologie la Bucureşti, Cluj, Sibiu, seminare
monahale în Muntenia, Moldova, restaurări de biserici... Eu când am fost stareţă în Vrancea,
în doi ani am restaurat trei biserici, toate acestea sub Patriarhul Iustinian!. Dacă nu vroiai să
faci, nu făceai, dacă vroiai făceai!
Noi la mânăstire nu ne putem întreţine singure că nu avem pământ ca să ne putem
întreţine, dar acum avem o fermă mică cu toate necesităţile.

2) Preacuvioasă Maică Prostareţă, în religia noastră este proslăvit cu mare atenţie rolul femeii. Cred că
ar fi interesant să ne mărturisiţi succint, cum este prezentată femeia în Sfânta Scriptură, cu pomenirea faptelor
înălţătoare ale acestora!

Ce pot să spun mai mult că o avem pe Maica Domnului, ea se roagă pentru noi; şi mai
sunt şi celelalte sfinte, să-ţi dau un exemplu Sfânta Filoftea, Sfânta Ecaterina...
Femeile sunt lăsate de Dumnezeu, au rolul lor în Biserică şi în societate, în familie.
Şi româncele noastre sunt foarte iubitoare de frumos, de familie sunt, cu viaţa dăruită
societăţii şi familiei.
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3) Viaţa monahală nu este una de vacanţă!
Are reguli stricte şi cred că impune şi o anumită
chemare! De multe ori cei din ,,afară” înţeleg în
fel şi chip această hotărâre de ,,autoimpunere” a
unui astfel mod de viaţă! Comentariul
dumneavoastră asupra acestui aspect ar lămuri o
bună parte din aceste incertitudini!

Viaţă monahală lăsată de Sfinţii
Părinţi încă din vechime, este frumoasă,
este înălţătoare, a dat sfinţi şi cei care vin
în viaţa monahală nu pot să stea dacă nu
au chemare. Mănăstirea indiferent unde
este, că e la noi, că e în altă ţara, regulile
sunt aceleaşi. Dacă nu ai chemare, nu poţi
să stai! Trebuie să ai chemare de la
Dumnezeu, atunci toate sunt bune, toate sunt frumoase...
Eu am o vorbă - dacă aş crede în reincarnare, ceea ce nu cred, că nu există, o dată ne
naştem, odată murim - de câte ori m-aş renaşte tot la mânăstire m-aş duce, şi tot teologia
aş urma-o! Dar teologia de astăzi nu mai este cea pe care am urmat-o cu Stăniloae… Acum,
cred eu, că în plan general învăţământul a scăzut, nu numai la numita grădină a Maicii
Domnului ci pretutindenea în general. Aveam un profesor care zicea: ,, în toate domeniile
este câte un geniu de român şi dacă pe alocuri sunt ultimii sunt de puturoşi!”...
Când am fost la Paris prima dată la o festivitate ,,100 de ani Brâncusi”, uniforma
noastră monahala fiind unică, lumea m-a cunoscut că sunt din România, şi toată lumea
zicea: ,,România, România” - atunci m-am simţit aşa de mândră că sunt româncă! România
este o ţară frumoasă, cu oameni frumoşi, cu obiceiuri şi tradiţii minunate, foarte tare
apreciate în străinătate!

4) Preacuvioasă Maică Prostareţă , la dumneavoastră vin foarte multe femei pentru ,, sprijin sufletesc”,
pentru a implora pe bunul Dumnezeu să ajute la găsirea căilor spre liniştirea gândurilor sau spre mântuirea
sufletului. Desigur că cele mai multe vizite ce le primiţi în acest sens, au cauzalitate în anumite necazuri
personale şi pe care le cred ca pe o ultimă speranţă de ajutor aici la dumneavoastră! Multe din aceste cauze,
credem , că au ,,mâniat” pe Domnul prin purtarea în general şi în acest sens, între cauze, una ar fi şi în
educaţia spirituală , aspect pe care am dori să-l comentaţi.
Păcatul se face cu voia omului, cu voia liberă pe care o are de la Dumnezeu, să aleagă
între bine şi rău, asta este starea de care depinde mântuirea noastră şi sigur, în virtutea
acestei libertăţi noi ne putem regăsi, putem promova, şi tot datorită acestei libertăţi
păcătuim în faţa lui Dumnezeu...

5) Spuneam la început că lăcaşul de cult are şi un rol important în educaţia patriotică a tuturor
oamenilor prin înţelegerea şi preţuirea trecutului înălţator al acestei cetăţi care se cheamă Dobrogea. Prin
protejarea şi valorificarea muzeistică a patrimoniului cultural religios, dobrogenii se simt protejaţi foarte mult
de existenţa a mai multor asemenea lăcaşuri şi o prezentare succintă din partea dumneavoastră, Preacuvioasă
Maică Prostareţă, ar da un sens mai aparte în înţelegerea şi chemarea cititorilor pentru aceste edificii
spirituale!
Noi suntem popor născut creştin, creştinismul în Europa aici a început, dovada este
Mănăstirea şi Peştera Sfântului Andrei, nu multe ţări din Europa au ce avem noi. Eu sunt
dobrogeancă de loc din Isaccea de Tulcea iar când am plecat la mânăstire, tata de supărare
, mi-a dat cărţile, aveam o biblioteca… tot ce apărea pe piaţă aveam… Acum vreo doi ani am
intrat într-o librărie şi am ieşit cu ochii în lacrimi, noi nu mai avem literatură, unde este
Rebreanu, unde este Sadoveanu?...

Mulţumim Maică Prostareţă Semfora, este o mare bucurie pentru noi că am putut afla câte
ceva din frumoasele dumneavostră gânduri! Sunteţi un om minunat, dăruită de Domnul cu mult
suflet tămăduitor... Multă sănătate şi putere pentru a fi în preajma oamenilor, au nevoie de vorbele
dumneavoastră!
Prof. Diana CLINCIU, , col. r. Călin TUDOREL
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,,Avem o limbă comună : cultura’’
Punctul de pornire în activitatea de traducător, cu care, acum, după
18 ani de muncă pe deplin răsplătită cu aprecieri critice bune ( noi,
scriitorii nu avem nevoie de altceva decât de ”Bravo” Mergi
înainte!” ) îşi are izvorul aparent în evenimente banale, chiar lipsite
de importanţă în ce priveşte destinul unui om, fie de litere fie de
orice altceva creator. Câteva amintiri din anii care abia s-au scurs
îmi vor servi de argument.
În anul 1992 răspundeam în cadrul Uniunii Tătare de presă,
radio, cultură, pe simplul considerent că eram profesoară de limba şi
literatura română. În zilele de miercuri timp de o jumătate de oră
transmiteam în direct pe unda radio Constanţa, încercând să ating
coordonatele istorice ca şi cele culturale, mai ales ultimele cinci
minute fiind rezervate muzicii noastre tradiţionale. Colaborarea cu
distinsa doamnă Cecilia Pătrăhău a însemnat o prietenie de o viaţă.
Privind calendarul, atunci, am devenit chiar agitată: era 15 ianuarie
1992! Om fi noi tătari, dar Mihai Eminescu aparţine universului
cultural uman, depăşind graniţe, timp şi spaţiu. La 16 ani
memorasem ”Luceafărul”, apoi urmând „Scrisorile” memorate,
unele pe fragmente, poemele ca „Sara pe deal, ”Pe lângă plopii fără
soţi” n-ar trebui să mai vorbim, deoarece, generaţia anilor 1960
iubea şi visa prin marele poet al genialităţii tulburătoare! A doua zi avea loc emisiunea. În noaptea aceea
am tradus 10 strofe şi apoi, într-un patos aproape eminescian ( şi eu am pe buletin ca zi de naştere 15
ianuarie) am tradus poemul în întregime, textul a apărut apoi în ziarul nostru în vara aceluiaşi an sub
titlul „Tan Yăldâză!” Dar, am primit de la tinerii intelectuali români de la o firmă de investiţie din
Cernavodă cel mai valoros elogiu! Ascultând lectura mea în acea miercuri de 15 ianuarie 1992, au
exclamat în prezenţa unicului inginer tătar din birou: „ Doamna nu trebuia să mai spună că a tradus
”Luceafărul”, am recunoscut capodopera din melodicitatea şi vraja unică a versului eminescian!”
Un alt moment de viaţă a impulsionat traducerea celebrelor „Scrisori”. Munceam ca director adjunct
la Liceul Internaţional, în anul 1994, atunci unicul liceu particular.
Directorul, profesorul Ghiurbuz Baykara, venit din Turcia, s-a apropiat de mine ca şi cum ar fi deţinut o
taină periculoasă şi mi-a vorbit cu voce înceată:
- Doamnă profesoară, spuneţi-ne şi nouă, ce a scris atât de rău faţă de noi un poet român cu nume
turcesc la rădăcină, Eminescu? ( emin înseamnă siguranţă, încredere).
L-am privit uimită şi am întrebat:
- Dumneavoastră, care aţi venit în România doar de câteva luni, cum aţi aflat de marele poet român,
geniul literaturii universale, ultimul mare romantic, Mihai Eminescu?
- Un tătar, stând cu noi la discuţii cu tematică istorică, ne - a spus cam aşa: -”dacă aţi şti voi, turcii, ce
a scris el, n-aţi mai sta nici o zi în ţară!”
Omul era şi umilit şi speriat... Am fost nevoită să încep o oră de comentariu literar subliniind următoare
idei: - nimic mai fals ca cea de a susţine ideea unui Eminescu naţionalist: - poemul a fost scris pentru a
critica politicianismul epocii sale, pentru realizarea artistică s-a folosit antiteza trecut - prezent,
valorificarea trecutului glorios demonstrând cu adevărat patriotismul strămoşilor; contemporanii, în
special politicienii, au în faţa lor modelul autenticului patriotism român.
Cred că n-am reuşit să-l
conving, m-a rugat să-i traduc poemul. Şi-atunci, firesc am tradus cele cinci scrisori, dăruind poetului
ceva, un minim dar din ceea ce merita.
Publicând în volum , cu ajutorul a trei patroni tătari din
Techirghiol, domnii Niyazi Kulamet, Altan Ciorabay, Teoman Şakir, pentru „Luceafărul”, apoi reuşind
să tipăresc „Scrisorile” cu propriile mele mijloace, am dus aceste preţioase comori literare în lumea mea,
în Crimeea şi în Turcia.
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Desigur, au urmat alte şi alte traduceri, puntea literară poate că va deschide noi orizonturi omenirii
pe care poeţii tuturor timpurilor au dorit-o un cuib al iubirilor eterne. Activitatea s-a desfăşurat şi invers.
Cel mai mare poet modern al tătarilor crimeeni, Eşref Şemi-Zade ( 1908-1978) a creat poemul –
capodoperă „Kozyaş Divar // Zidul Lacrimei” poem epic, liric şi dramatic inspirat din legende vechi
tătare, aici motivul jertfei pentru creaţie fiind o variantă orientală, pur tătară. În 4176 de versuri scrise în
factură populară este urmărită drama eroinei Aslăhan, zidită de vie în gardul care se surpa în fiecare
noapte, din care apoi, pentru eternitate,
vor picura lacrimi!.
Fragmentele lirice dezvoltă ideea
frumuseţii limbii, sau, condamnă fanatismul religios. Motive, teme, metafore,
îmbogăţesc un tezaur literar afirmat
timp de secole în cultura din Caucaz.
Concluzia ne introduce în tematica
preferată a scriitorilor tătari, din Crimeea
şi de pretutindeni, autorul transfigurează
artistic în această poemă drama poporului
său:
„ Ce de popoare asuprite
Nice mazlum milletlerni
Din patrie sunt surghiunite.
Yurtlarından qıyratqan
Istoria, naţiunea, o lume
Tarihların, menlıklerın
Mormintele le-a şters de nume.
Mezarların yoqaltqan .
........................................................
........................................................
”Apa limpede o strică
Temız suvnı bulandırmaq
Aceşti oameni de nimică
Boylelernin niyeti
De la Stalin moştenire
Bu olarga Stalinnin
Le-a rămas boala în fire.”
Taşlap ketken illeti.”
Opera clasică a celui mai mare fiu al Dobrogei în cadrul comunităţii tătare, Tătarii - Turci Crimeeni
(Trecutul-Prezentul-Viitorul), av. Mustegep Ulkusal ( 1899-1997, născut în satul Tătaru//Azaplar,
personalitate internaţională, Preşedintele Tătarilor Crimeeni din diaspora, fondatorul revistei ”Emel” pe
care noi o edităm din ianuarie 2004, etc. etc. a fost tradusă ca urmare a faptului absolut neîntâmplător că,
în cursul aceleiaşi zile, trei istorici români mi-au spus: ”traduceţi cartea, să ştim şi noi ce scrie!”
Şi astfel, înnodând firul unui eveniment cu lanţul de amintiri şi visări lirice, se poate crea o „carte de
muncă” în slujba culturii..., ea, cultura fiind unica, marea, nepreţuita noastră bogăţie...

Güner Akmolla

*PREFER SĂ REGRET CE AM FĂCUT, MAI DEGRABĂ DECÂT SĂ REGRET CE NU AM
FĂCUT.
Giovani Pico della Mirandola
*UN OM INTELIGENT SE ÎMBATĂ ORI DE CÂTE ORI ESTE OBLIGAT SĂ-ŞI PETREACĂ
TIMPUL ALĂTURI DE PROŞTI.
Hemingway
*DACĂ NU TE CRITICĂ NIMENI , ÎNSEAMNĂ CĂ, NU VALOREZI MARE LUCRU.
Donald Rumsfeld
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O FEMEIE IN AFACERI DE SUCCES
De multe ori, în timpul avut la dispoziţie pentru plimbarea necesară trupului, trec şi pe la colegii şi
prietenii mei Dan Lateş şi Nicu .Burlacu. Doi oameni cu principii clare, cu o moralitate sănătoasă, cu o
amabilitate sinceră în dialogul pe orice temă.
Eu cred că este o stimă reciprocă şi ... prietenia funcţionează. Prietenii mei au constituit o firmă
care are sediul alături de o altă firmă unde „şefă” este doamna Dorina Ioniţă, o femeie tânără, cu
prestanţă, sigură pe responsabilităţile sale, mereu în căutarea perfecţiunii şi a succesului în afaceri. Am
aflat de la colegii mei că este preşedinta Consiliului de Administraţie la Societatea Comercială „SPICUL
SA”!
In mai multe vizite la sediul firmei colegilor mei, am întâlnit şi pe doamna Ioniţă, „SEFA” cum o
apelează ei! I se adresează aşa pentru că spaţiul firmei lor este închiriat de la „SEFA” şi în timp, între ei,
s-au legat bune relaţii de prietenie şi chiar de colaborare. Colegii sunt specialişti în managementul
agenţilor economici. Si astfel, ştiind câte ceva despre „SEFA”, în una din vizite, am provocat-o la o
discuţie legată de domeniul dumneaei de activitate, despre agricultură în general, despre afacerea proprie
în special. Am apreciat la domnia sa cunoaşterea aprofundată a problemelor, a greşelilor mari care s-au
făcut în domeniul agriculturii după 1989, tarele
existente în managementul existent la nivel central,
la cel regional şi enunţarea câtorva idei de redresare,
mai ales că se anunţă nori negri în posibilităţile de
hrănire a populaţiei Pământului nostru! Discuţia a
devenit chiar foarte serioasă la un moment dat,
vorbea cu mult patos, chiar neiertătoare faţă de cei
care au distrus agricultura României şi arată şi
anumite căi, trepte, de urmat.
„Nu vedeţi domnul Crăciun, îmi zicea
doamna Dorina Ioniţă, ce s-a ajuns din
agricultura Dobrogei, o ruină! Era aproape toată
irigată, fiind prima zonă a României cu o
asemenea realizare tehnică. Renumita „Valea
Carasu”, învăţată de noi, înainte de 89, în cărţile
de geografie în clasele primare şi gimnaziale!...
Cu greu, cu mari probleme de realizare a
ideilor de reorganizare a agriculturii, cu mulţi
oponenţi, cu multe victime chiar, s-a reuşit într-un
final, cu forţa chiar, să se realizeze un sistem
funcţional cât de cât, cu rezultate notabile într-o gamă largă de produse specifice Dobrogei. Metoda de
reformă în agricultură a fost poate greşită, aplicată după standarde importate din alte zone ale lumii,
dar scopul era producţia! Oricum, s-a ajuns la o performanţă ridicată cu produsele agriculturii
dobrogene, unele dintre ele devenind şi un „brand” pe piaţa lumii, nu?!
Erau multe cereale, multe animale, legume şi vinuri renumite, fructe mult gustate de
concetăţenii noştri şi nu numai, nu! Desigur că s-au făcut şi multe greşeli, unele erau de concepţie,
altele din lipsa unui management defectuos, altele din cauza ideilor politice, fel de fel de alte erori. Dar
... dar după revoluţie ce s-a întâmplat? Până în 89 eram o fetişcană, nu mi-era gândul meu la
agricultură, mai ales că eram născută şi crescută aici în „buricul” târgului! M-am „educat” şi m-am
format în spiritul omului de afaceri prin cunoaşterea adevărului de multe ori, bine camuflat de un
conservatorism de neînţeles! ...
Si prost aplicat de un politic parcă neavizat. Nu vedeţi, în mare proporţie s-a distrus agricultura
Dobrogei, sistem de irigaţii distrus aproape în totalitate, suprafaţa agricolă fărâmiţată, „semeteurile”
desfiinţate şi mecanizarea „la ... pământ”, îngrăşăminte nu, defrişări uriaşe şi oare vina o poartă
numai Iliescu şi Roman? „Avântul revoluţionar” nu a avut nici o perspectivă în calea ce a urmat!
Acum plâng oamenii, cer ajutorul statului, să vină să repare ce au distrus ei! ... Este foarte greu, sunt
necesare investiţii care pe moment depăşesc toate posibilităţile interne.
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Specificul atribuţiilor mele în firmă mă „trimite” prin toată Dobrogea şi nu numai, şi aud şi văd
foarte multe rezultate ale revoluţiei capitaliste, chiar când a zis că a fost „sălbatică”, a zis foarte bine!
Cum am pătruns eu în acest sistem al agriculturii?
In urma unor analize financiare şi îndrumaţi competent de un om informat am cumpărat
capitalul majoritar de la stat şi de la alte persoane de la „Spicul SA”, putând astfel ca noi să decidem
la calea de urmat de această întreprindere. Cumpărarea a fost de la Autoritatea de Valorificare a
Activelor Statului (AVAS), incluzând şi marile datorii ce le aveau către stat.
Acest pas făcut spre această privatizare a fost însoţit de multe alte probleme, în primul rând cu
un proces destul de anevoios la tribunal prin care vechea conducere contestau actul de vânzarecumpărare. In fine, am câştigat acest proces, totul era legal.
Apoi a trebuit să schimbăm întregul personal mai ales acela care nu erau demni de încredere. A
trebuit apoi să introducem o nouă tehnologie, cu prelucrarea produselor la standarde europene, pentru
că toate aceste active erau în stare deplasabilă, nu aveam nici un aviz de funcţionare! Încetul, cu un
program de acţiune riguros elaborat, ancorat bine în realitate, am reuşit! Iată, acum avem peste 80%
din acţiuni, în anul 2010 am avut un plus de 20% în venituri faţă de 2009 şi perspectivele sunt
promiţătoare.
Dorim să ne extindem aria serviciilor noastre. Noi până acum ne ocupăm activitatea de morărit
şi comerţ cu cereale. Producem făină în sistem tradiţional, fără adausuri de amelioratori, afânători,
conservanţi sau coloranţi şi astfel produsele noastre au mare căutare pe piaţă! In acest sens, suntem în
mare concurenţă cu SC „Dobrogea SA”, un fapt pe care-l socotim de bun augur pentru că ne ţine în
priză pentru a moderniza continuu procesul de producţie, calitatea produselor, ne stimulează pozitiv şi
acţionăm ca atare!...
- Noi credem mult în „crucea noastră”, suntem un colectiv unit, din buni specialişti în domeniu,
fiecare cu atribuţii clar definite şi concrete în tot procesul de producţie. Cine greşeşte plăteşte!

Ce ar fi încă de reţinut, eu am o reticenţă foarte mare faţă de bănci, sunt total împotriva luării
de credite. Banca nu te ajută, urmăreşte doar profitul propriu şi imediat dacă se poate!...
Muncim cu toţii foarte mult şi dorim dezvoltarea prin forţe proprii, încet dar sigur! Suntem pe
profit şi acest lucru ne permite să fim încrezători.
Dorim să ne construim prin forţe proprii silozuri moderne de mare capacitate pentru a putea
stoca o cantitate mare de cereale, stimulând astfel producţia de calitate din zonă dar şi pentru a
asigura o stabilitate a preţurilor, un lucru foarte important pentru consumatorul zilnic. Avem în plan
construirea de brutării în spaţiul dobrogean, să achiziţionăm suprafeţe mari de terenuri agricole
pentru a ne asigura materia primă necesară. Intenţionăm să ne construim prese de ulei la rece, produs
căutat mult pe piaţă. Personal mai am acţiuni şi în alte firme şi la care mă implic mult.
Prin toate acestea creem foarte multe locuri de muncă şi credem că noi, alături de mulţi alţi
întreprinzători în arealul binecuvântat al Dobrogei, va crea o altă perspectivă locuitorilor lui, nu?!
- Da doamnă, mă bucură gândirea dumneavoastră pozitivă, am încredere că succesul este asigurat!
Doamnă aţi trecut şi prin momente dificile, momente care v-au marcat?

- Da domnul Crăciun, da, şi au fost din cele mai greu suportate de o femeie. Soţul meu a decedat la
36 ani, de cancer! Era un foarte bun specialist în finanţe, de la el am învăţat cum pot fi înmulţiţi banii! Am
suferit enorm! ... Am marea bucurie că fructul dragostei noastre poartă numele de Armand, un copil de 9 ani
acum, de care sunt foarte mândră.

Am avut şi am mare noroc de socrul meu Beiu Zisa, „Papul” cum îi zicem noi, un om cu mare
experienţă economică, el fiind un inginer constructor de valoare recunoscută în toată zona noastră,
acum pensionar dar un foarte util sfătuitor de taină! Necazul meu sufletesc m-a determinat să mă
concentrez cu toată forţa şi priceperea mea în treburile firmei. Nu-mi scapă nimic, planific, controlez,
iau măsuri, elimin cauzele, dezvolt întregul ansamblu al firmei mele.
Mă conduc după deviza „Nu există nu pot, doar nu vreau”, sau „Dacă vrei cu adevărat ceva
este imposibil să nu reuşeşti”!
Ne trebuie răbdare, efort, voinţă, pricepere, ascultare şi selecţie a tot ce ţi se potriveşte pentru
tine!
- Mulţumesc şi mult succes!
.
CONSTANTIN CRĂCIUN
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Jandarm NICOLETA MUCILEANU:
,,

Oricând putem schimba
o armă cu o rochie de gală’’

Punând în temă pe plutonier major
Mucileanu Nicoleta că doresc să port un
dialog cu dumneaei, ca reporter al revistei ARMA
PONTICA, despre cum se simte în profesia pe care
o exercită, a ţinut morţiş să înceapă cu următorul
citat despre care lesne, ne dăm seama de unde este:
“Până când Dumnezeu a creat femeia, El era
deja în a şasea zi de lucru. Un înger a apărut şi
a spus: “De ce îţi ia aşa de mult timp să creezi
asta?
Şi Dumnezeu a răspuns: “Ai văzut planul
pentru ea? Trebuie să fie rezistentă la apă, dar
nu din plastic, să zâmbească când vrea să ţipe,
să cânte când vrea să
plângă, să fie puternică
când crezi că are putere,
să poată ţine patru copii
deodată în braţe, să aibă
un sărut cu care să
vindece
de
la
un
genunchi zgâriat la o
inimă zdrobită- şi să facă
totul doar cu două
mâini.”
- După acest citat ai
zice că s-a spus totul. Şi
totuşi...
- Apariţia femeii
în uniformă militară,
indiferent de armă, dar
mai ales la jandarmerie,
rămâne încă ceva inedit
în peisajul cotidian, chiar
şi
pentru
femei.
Specifc că răspunsul se referă şi la
colegele mele pe care le cunosc. Noutatea acestei
meserii pentru femei reprezintă o sursă de
motivare şi mobilizare în munca lor, dorinţa de
afirmare personală şi profesională în ciuda
condiţiilor deosebite. Acestea fac ca femeia
jandarm să adopte un comportament asertiv,
fiind ambiţioase cu un nivel de adaptibilitate
ridicat, cu capacitate de autocontrol care se
reflectă printr-un comportament echilibrat,
serios şi perseverent.

- Şi totuşi, ce va îndemnat să vă faceţi
“jandarmeriţă”?
- Acum 15 ani când am ales să fiu
«jandarmeriţă « mi-am zis că trebuie să duc
mai departe o tradiţie de familie. Un bunic
jandarm din alte timpuri şi un unchi, din
timpurile de acum. Azi, mi-am dat seama că de
fapt femeia « se înrolează » atunci când se
căsătoreşte. Casa însăşi fiind ca o cazarmă, iar
rolul ei de soţie şi mamă asemănîndu-se cu cel al
unui comandant. Ca mamă, tot timpul eşti în
alertă. Creşterea şi educaţia copilului sunt
asemeni pregătirii unui militar : trebuie să-i fii
prieten,
aliat,
îndrumător, dar şi ferm
atunci câd situaţia o cere.
Faci totul pentu ca atunci
când va trebui să
părăsească « cazarma »
să fie stăpân pe sine.
Vorbesc în cunoştinţă de
cauză fiindcă am doi
copii : băiat şi fată. Nu
pot spune că este o
profesie uşoară. Fac, însă
ceea ce-mi place. Sunt
printre oameni pentru
oameni. Aici rutina nu-şi
are casă, pentu că nu ştii
niciodată când sună
alarma.
- Din punctul de
vedere pe care l-aţi
prezentat,
cam
toate
femeile pot fi încadrate la... arma dumneavoastră.
Până la urmă ceva vă diferenţiază?
Văzută din exterior în uniformă, atunci
când este în misiune pe stradă sau la un meci de
fotbal îţi spui în sinea ta “ ce poate să facă o
femeie militar, mai ales ca jandarm”. Trebuie să
privim ca pe o chestiune firească accesul
femeilor în specialităţi care până mai ieri erau
apanajul bărbaţilor. Deasmeni, trebuie să ne
obişnuim şi să acceptăm că pornim de pe poziţii
egale cu bărbaţii atunci când este vorba de
promovarea profesională, să ne învingem
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mentalitatea că suntem bune doar la
electrocratiţă!.
- Cu ce le-aţi încânta pe femei că sunteţi
jandarm?
- Stăpânirea de sine, autocontrolul, siguranţa,
hotărârea, perseverenţa şi nu în ultimul rând
curajul, sunt elemente care pot fi îndeplinite şi
de femeia jandarm, astfel că la nivelul
colectivului suntem acceptate şi integrate cu
succes. Putem îndeplini atribuţiile la fel de bine
ca orice bărbat militar şi, de ce nu, să ne folosim
de calităţile specific feminine, care uneori sunt
mult mai eficiente decât o acţiune pur
militară…Oricând putem oferi un trandafir în
locul unei comenzi, oricând putem folosi un
zâmbet în locul unei jigniri, oricând putem
folosi blândeţe în locul unei răutăţi,
dar…oricând putem oferi şi spinii de la
trandafiri.
- Fiind o
armă relativ nouă,
nu simţiţi datul
« din coate » al
bărbaţilor ?
În
cadrul
Inspectoratului
Judeţean
de
Jandarmi
Constanţa sunt
femei, din care
fac şi eu parte,
încadrate
pe
funcţii egale cu
ale
bărbaţilor.
Nu
se
pune
problema
discriminării deoarece suntem implicate în
executarea tuturor sarcinilor şi tipurilor de
activităţi specifice omului jandarm. Suntem
coonştiente de faptul că pregătirea teoretică şi
practică ne definesc personalitatea.
- Multe din activităţile « Cultului
eroilor »sunt axate pe conştientizarea tineretului
despre
fapte
deosebite
ale
neamului.
Dumneavoastră ce importanţă acordaţi acestui
segment social ?
- Voi începe răspunsul puţin teoretic. În
cadrul “Compartimentului de prevenire şi
combatere a criminalităţii” toate misiunile au o
importanţă deosebită, dar se pune mare accent
pe lupta împotriva traficului şi consumului de
droguri, deoarece drogul reprezintă factorul

principal ce generează sărăcie, şantaj, corupţie,
crimă terorism. În România a început să se
consolideze o piaţă a drogurilor, vânzarea lor
făcându-se la nivelul dozelor în discoteci,
baruri, şcoli şi pe străzi, victimele acestei
infracţiuni fiind tinerii cu vârste cuprinse între
16-28 ani. Am participat direct la campania “
prevenirea şi combaterea traficului de droguri”
în unele şcoli generale şi licee din judeţ şi din
afară.
În cadrul campaniei, elevilor li s-au
prezentat materiale despre cum arată
substanţele
ilicite,
filme
cu
persoane
consumatoare de stupefiante şi cu efectele ce le
au acestea când dau dependenţă, cu
manifestările unui sevraj, dar şi afecţiunile
medicale cu consecinţele inevitabile în urma
consumului de stupefiante. Pentru a nu ajunge
victime ale drogurilor, elevilor li s-au adus la
cunoştinţă
modalităţi
prin care pot
evita consumul
şi traficanţii de
droguri. Prin
refuzul de a
primi droguri,
da, de a primi,
şi
prin
denunţarea
indivizilor
care
manevrează
aceste
substanţe, te
poţi salva şi la
rându-ţi
salvezi alte vieţi.
Din câte cunosc istoria şi menirea
Jandarmeriei şi în urma discuţiilor purtate cu
dumneavoastră, sunt convins că “slujbaşii” acestei
arme vegheză ca cetăţeanul să aibă linişte, fiindu-i
uneori ca un părinte sau ca un frate mai mare.
Sunteţi oameni ca noi toţi, cu bucurii şi necazuri,
cu sentimente şi resntimente. Văd că treceţi peste
toate acestea, cu modestie, spunând că orice ar fi
nu vă faceţi decât datoria. Această datorie am văzut
că a fost dovedită şi pe teatre de operaţiuni în
cooperare cu forţe internaţionale.
În încheiere, ce credeţi că aţi putea spune celor ce
vă privesc îmbrăcate în uniformă?
- “Oricând putem schimba o armă cu o
rochie de gală”!

Reporter

cdor. av.(r) Pavel Oţelea
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CAREUL DOAMNELOR
Cei mai mulţi constănţeni ştiu că în oraşul nostru activează, cu mult aplomb, LIGA NAVALĂ
ROMÂNĂ, fondată prin anul 1928 şi reînfiinţată în 22 aprilie 1990 de către un grup inimos de marinari cu
vechime şi cu mare dragoste pentru meserie.
Cu marinarii este o mare plăcere să stai de vorbă, au multe poveşti adunate de pe mările lumii, din
fel de fel de porturi, unele mai seamănă şi a …pescăreşti, dar aici este farmecul întâmplărilor pe care le
relatează cu mult patos. Nu ştiu dacă din cauza acestor poveşti sau poate din ţinuta frumoasă a acestor ,,lupi
de mare’’, din purtarea curtenitoare a acestor oameni ai apelor, în tot cazul, au atras şi multe admiratoare,
unele dorind să fie cât mai aproape de locurile unde ei, marinarii se adună şi vorbesc, vorbesc,vorbesc… La
început mai anevoios, apoi cu îndrăzneală, au intrat în LIGĂ şi femei! Acum sunt membre în Ligă peste 60
de doamne. Şi cum regulile în Ligă sunt clare şi severe, s-a luat iniţiativa să se constituie un ,,for’’ al femeilor
,,specializate’’ în artă şi cultură în cadrul Ligii Navale.! Şi uite-aşa, s-a găsit formula destul de inspirată de a
se numi ,,CAREUL DOAMNELOR’’. Frumos, nu!?
Eu sunt încântată că există acest Careu, mă bucur că pot admira realizările acestor oameni
minunaţi, mai ales în domeniul artelor frumoase!
Am admirat pictură, cărţi de poezie şi proză, sculpturi făcute cu măiestrie şi multe altele!
Nouă, doamnelor, ni se cer activităţi concrete! Nu suntem iertate de aceşti vajnici… mateloţi! Talentul
propriu fiecăruia dintre noi este exploatat la maximum, adică a ceea ce noi creăm! Proză, poezii, piese de
teatru, muzică, pictură, având ca temă centrală viaţa marinarilor! Avem spaţiul de manifestare în sălile
Cercului Militar şi împreună cu edilul acestui aşezământ cultural, ne bucurăm de o audienţă crescândă. Este
benefic, educativ, civilizat, colegial, camaraderesc, o atmosferă care îţi creează bună dispoziţie, dar şi
încredere. Se pot purta discuţii şi pe altfel de teme, nu numai politică, politică şi…şefi! Despre femei se
discută mai puţin cât suntem noi pe acolo!...

Putem exemplifica, printre altele, pe doamna dr. Mariana Păvăloiu, desemnată ,,Omul Anului’’ –
pe locul 2 - la secţiunea ,,Presă , cultură , artă’’ În Statul Majo al Forţelor Navale! Cu o personalitate bine
conturată, doamna Păvăloiu este un om vertical prin principii şi atitudine, un om de la care ai ce învăţa! Te
bucuri să fii prin prejma sa, are ce împărtăşi celor din jur.
Printre noi se află şi doamna Ghiuner Acmolla, de etnie tătară, profesoară de română, scriitoare de
talent, preocupată îndeaproape de a face cunoscută literatura scriitorilor tătari şi mai ales pentru a nu se
pierde această istorică limbă! Doamna Acmolla ne trezeşte interesul cu dragostea ei faţă de trecutul atât de
glorios al înaintaşilor ei, cu poveştile lor nemuritoare, dar şi cu zbuciumul acestui popor atât de încercat de
la ocupaţia sovietică încoace! Se bucură mult când simte înţelegerea noastră şi că proverbiala multietnicul
cultural nu este numai o pronunţie ci un fapt real!
Ne bucură şi activitatea doamnelor Elena Stănescu, Ana Ruse, Florica Stanciu, Gabriela Petcu,
Maria Răceanu, talentate scriitoare constănţene, ce se bucură de mult prestigiu în rândurile Ligi Navale.
Sensibile, cuprinzătoare, orânduiesc cu multă atenţie cuvintele când este vorba de nobleţea sufletului, de
gingăşia gesturilor, de imaginile ce încântă ochiul.
Dar câte cuvinte de sinceră apreciere se pot pune în dreptul creatoarelor de frumos cum sunt Nina
Vizireanu, Monica Coşoiu şi Iuliana Rusu, pictoriţe, femei ce se bucură de respectul celor din Ligă dar şi a
publicului larg. Invit cititorii să vină la Cercul nostru Literar ,,Mihail Sadoveanu’’ şi sunt sigură, că nu va fi
o hotărâre regretabilă!
Iată, deci, ,,Careul Doamnelor’’ este un club al doamnelor iubitoare de frumos, preocupate şi de
educaţia pentru gust, estetică, pentru viaţa sănătoasă în familie şi societate!
Şi totuşi, nu suntem mulţumite de cât am realizat!

Vasilica MITREA
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,,INSULA SERPILOR SI CANALUL BÎSTROE , ASPECTE JURIDICE”
Sub acest titlu a aparut in luna ianuarie 2011., la Editura Mar din Constanta, lucrarea
domnului dr. Ion Tesa . Aceasta constituie un eveniment editorial, care sperăm să producă bucurie tuturor
acelora pentru care pământul românesc este sacru iar dragostea de neam şi ţară o trăsătură definitorie a
fiinţei lor.
Acest volum, prin informatiile pe care le contine, contribuie la clarificarea stiintifica a unor
probleme actuale ale politicii externe româneşti.
Lucrarea este structurată pe 6 mari capitole:( introducere)- Dreptul mării – parte integrantă
a dreptului internaţional public, Consideraţii istorico – juridice privind marea teritorială, marea teritorială –
spaţiu de suveranitate, Insula Şerpilor, Canalul Bastroe – aspecte geografice, istorice si juridice, Diferende
maritime internationale si modalitati de solutionare, Infracţiuni maritime internaţionale, Bibliografie selectivă, Anexe documentare - Documente diplomatice privitoare la statutul juridic al Insulei Şerpilor –
Conform autorului, dreptul mării, componentă importantă a dreptului internaţional public, a înregistrat de la
începutul secolului şi până acum, succese deosebite în materia apariţiei, configurării şi codificării normelor
sale. Pe plan internaţional (prin intermediul conferinţelor O.N.U.), regional (prin acordurile încheiate pe
plan regional) şi pe plan naţional sunt reglementate în momentul de faţă toate aspectele ce le comportă
activităţile desfăşurate de statele lumii în mediul marin.
În ceea ce priveşte legislaţia internă cu aplicabilitate în domeniul maritim constatăm o
reglementare de ansamblu care acoperă, în principiu toate aspectele activităţilor în aceste zone, cu rezerva
prezentată în cap. II, secţiunea a IV-a care se referă la nereglementarea frontierei maritime cu statul bulgar,
fiind necesară întreprinderea unor acţiuni şi măsuri (mai ales din partea Ministerului Afacerilor Externe,
Guvernului) care să acopere această scăpare a legii astfel încât să nu se mai înregistreze diferenţa de delimitare pe care o constatăm în prezent.
În sensul arătat anterior ar fi necesară, în cazul în care partea bulgară refuză cooperarea,
supunerea acestui aspect uneia din instituţiile competente (Curţii Internaţionale de Justiţie, Tribunalul
Dreptului Mării) un tribunal arbitrai, care să aibă şi experienţa necesară soluţionării unor astfel de cazuri.
Referitor la Insula Şerpilor autorul susţine următoarele:
- Insula Serpilor nu a apartinut, pana in 1948, URSS;
- Protocolul din 4 februarie 1948, semnat la Moscova, si procesul-verbal din mai 1948, semnat chiar pe insula, precum si Tratatul privind regimul frontierei de stat semnat in 1961, document care cuprinde, de
asemenea, referiri la Tratatul de Pace de la Paris din 1947, reprezentau, in realitate, documente juridice
care se indepartau sensibil de la textul si anexele Tratatului de la Paris, constituind, de fapt, o incalcare a
spiritului si literei acestuia;
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- Invocarea de catre Ucraina a calitatii de succesor la documentele juridice sus-mentionate ale fostei URSS, incheiate
cand Romania se afla sub ocupatie sovietica si, respectiv, trebuia sa-si asume obligatiile oneroase impuse de pactul
de la Varsovia, este inoperanta, intrucat, prin participarea sa directa (in nume propriu) la Tratatul general de pace din
1947, de la Paris, Ucraina era obligata sa-si respecte semnatura depusa pe acest document de catre ambasadorul I.
Senin.
Declarandu-se succesoare la intelegerile juridice bilaterale sus-mentionte, care contrazic prevederile
Tratatului de la Paris la care este parte, Ucraina incalca, in mod manifest, principiile pacta sunt servanta si bona fide.
Dupa cum se stie, incalcarea sau complicitatea la incalcarea dreptului international nu confera drepturi celui ce
comite astfel de fapte, ci atrage, asa cum arata practica recenta, raspunderea acestuia.
Desi Romania a fost tratata la Paris ca tara invinsa, ignorandu-se faptul ca a fost a patra putere a coalitiei antihitleriste, toate guvernele Romaniei, pana in prezent, au declarat constant ca inteleg sa respecte prevederile
Tratatului de Pace de la Paris din 1947 si ca nu au revendicari teritoriale;
- Insula Serpilor are importanta economica, deoarece au fost identificate, in proximitatea ei, importante zacaminte de
petrol si gaze naturale, si anume in perimetrul platoului continental al Marii Negre.
Referitor la problematica Canalului Navigabil Bîstroe autorul prezintă următoarele aspecte:
-proiectul ucrainenilor a încălcat 11 convenţii internaţionale pe probleme de mediu, alte trei tratate legate de chestiuni de navigaţie şi tratatul bilateral româno-ucrainean.
-Kievul şi-a arătat intenţia de a construi canalul la sfârşitul anului 2002, pretextând prin costurile “prea mari” pe care
navele ucrainene trebuia să le plătească României pentru utilizarea canalului Sulina.
- În septembrie 2004, însă, autorităţile de la Kiev prezentau un document oficial la o reuniune UNESCO de la Paris,
în care recunoşteau adevăratele motive ale lucrărilor: intersele economice, militare şi geo-politice ale Ucrainei la
gurile de vărsare ale Dunării.
Ca şi în cazul platoului continental, diplomaţii români au reacţionat cu prudenţă. Au activat mai
multe convenţii internaţionale, reuşind să obţină de la acestea blocarea oricăror împrumuturi pentru Ucraina, până
când autorităţile acestei ţări îşi vor fi “îndreptat” intenţiile referitoare la Bîstroe. Concret, România nu are nici până
astăzi informaţii complete referitoare la lucrările la canal, astfel încât partea română nu poate formula modele care să
evalueze impactul pe termen lung al lui Bîstroe şi cum va fi afectată Delta Dunării. În baza Convenţiei de la Espoo
(privind impactul de mediu în plan transfrontalier), organism care a decis că România are dreptul să fie informată în
legătură cu orice lucrare a Kievului, ţara noastră a solicitat părţii ucrainene planurile lui Bîstroe. Nici până în
mo-mentul de faţă, deşi conflictul durează de ani buni, aceste documente nu au fost furnizate, iar “ameninţările”
diplomatice internaţionale nu au înduplecat Kievul.
În ceea ce priveşte diferndele maritime internaţionale şi modalităţile de soluţionare, precum şi
infracţiunile maritime internaţionale autorul susţine că nu se poate exercita un control sigur şi eficient al poluării în
Marea Neagră din cauza lipsei din dotare a unor nave sau ambarcaţiuni care să permită deplasarea rapidă la locul
semnalării unor acte de poluare, ca şi lipsa laboratoarelor mobile care să permită prelevarea de urme care să poată fi
folosite pentru încriminarea navelor infractoare.
În privinţa pazei şi supravegherii mării teritoriale de către organele competente, s-ar optimiza în
mod deosebit activitatea de prevenire şi combatere a infracţionalităţii în sectorul maritim dacă, alături de legislaţia
corespunzătoare care le reglementează activitatea, acestea ar avea posibilitatea unei dotări conforme standardelor internaţionale în materie, mai ales că se confruntă cu probleme deosebite atunci când este cazul unei intervenţii rapide
şi eficace la distanţe mari faţă de porturile româneşti.
Păstrarea echilibrului ecologic şi al conservării ecosistemelor Mării Negre se bucură de o reglementare corespunzătoare având, în privinţa cooperării statelor riverane la Marea Neagră, stipulaţii deosebit de eficiente
atât sub aspect juridic cât şi ştiinţific.
Relativ la protejarea mediului marin în România sunt în vigoare legi şi regulamente care acoperă
această gamă de probleme, însă Convenţia din 1982 are, în această privinţă o deficienţa în ceea ce priveşte poluarea
provocată de navele militare. Autorul propune adoptarea unor amendamente care să remedieze această problemă, în
caz contrar existând posibilitatea poluării grave a mediului marin care nu ar angaja sancţionarea navei respective.
În concluzie, activităţile de orice natură desfăşurate în perimetrul apelor teritoriale româneşti au o consacrare expresă
şi nuanţată în legile interne şi în prevederile internaţionale aceasta ţinând cont de excepţiile arătate.
Lucrarea domnului dr. Ion Tesa este remarcabilă prin analiză obiectivă a principalelor caracteristici
ale mediului de securitate din regiunea Mării Negre şi pentru orice marinar tematica abordată constituie un cîmp
larg de investigare şi acţiune pe plan professional,
Domnul dr.Ion Teşa merită a fi felicitat pentru efortul depus şi izbînda sa ştiinţifică deosebită.

Prof. VASILICA CRĂCIUN
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Semnal editorial Mişcarea iacobită din Marea Britanie 1688-1746
Ne face plăcere să anunţăm apariţia lucrării Mişcarea iacobită
din Marea Britanie 1688-1746 (Editura Cetatea de Scaun, 2011,
disponibilă la www.cetateadescaun.ro), semnată de tânărul profesor Costel Coroban, care a fost alături de publicaţia noastră
încă de la primul său număr.
Lucrarea este prefaţată de Professor Emeritus Dr. Harry T.
Dickinson, de la Universitatea din Edinburgh, iar post-faţa este
semnată de conf.univ.dr. Stoica Lascu, de la Uni-versitatea
“Ovidius” Constanţa, un apropiat al Asociaţiei Cultul Eroilor
şi al publicaţiei de faţă.
În eseul introductiv care deschide această monografie,
distinsul istoric scoţian Harry T. Dickinson arată că mişcarea
iacobită “a reprezentat o foarte serioasă ameninţare dinastică
pentru patru monarhi britanici (William al III-lea, Regina
Ana, George I şi George II) de la Revoluţia din 1688 până
la înfrângerea ultimei rebeliuni importante odată cu bătălia de
la Culloden, lângă Inverness, de pe 16 aprilie 1746”; pentru a
conchide că “Niciun cercetător serios al istoriei britanice de la 1688
cel puţin până la 1750 nu îşi poate permite să ignore mişcarea
iacobită din acele decade şi să rămână în acelaşi timp încrezător
că înţelege pe deplin acele timpuri. Această carte ajută mult în
a deschide ochii cititorilor ei către cauza iacobită, care a avut
un impact major asupra istoriei britanice, deşi în final a eşuat
în a-i restaura pe pretendenţii Stuarţi pe tronurile britanice”.
În postfaţă, domnul conf.univ.dr. Stoica Lascu întregeşte aceste aprecieri, apreciind că
“Investigaţia de faţă vine să reconstituie o imagine inedită, pentru publicul românesc, din viaţa societăţii britanice
post-1688, până la jumătatea veacului următor, când au loc confruntări interne, inclusiv armate, între urmaşii şi
reprezentanţii Stuarţilor iacobiţi şi Monarhia hanovriană. Fără a avea pretenţia aducerii unor elemente de
originalitate, lucrarea, bazându-se pe utilizarea unor surse istoriografice britanice cu cea mai mare autoritate,
are, însă, meritul de pionierat în cercetarea istoriografică românească; din capul locului, adăugăm că ne aflăm în
faţa unui proiect împlinit, autorul reuşind o sinteză convingătoare asupra temei respective.
Volumul este redactat potrivit normelor ştiinţifice uzuale – este compus din Introducere, patru
capitole, Epilog, Index, Bibliografie.
Deşi tema respectivă, prin densitatea faptică, prin multitudinea izvoarelor dar şi
relativitatea abordărilor, poate inhiba, dezarmând din start un asemenea travaliu, autorul nu s-a lăsat dominat
de atari prejudecăţi, reuşind a duce la capăt, potrivit perceptelor metodico-ştiinţifice uzuale, un proiect de istorie
universală atât de puţin, cum am arătat, cunoscut. Stăpânind materialul bibliografic, inclusiv prin apelul la cel
inserat on-line, sesizând însă din multitudinea lui dominantele esenţiale, tânărul autor izbuteşte a creiona de-o
manieră convingătoare problematica Mişcării Iacobite”.
Aducem aminte că anul 1989, important pentru istoria României şi a evoluţiei ideii europene în
Europa Centrală şi de Est, a coincis cu aniversarea bicentenarului Revoluţiei Franceze şi a tricentenarului Glorioasei
Revoluţii.
Cu un an în urmă, în 1988, Camera Comunelor de la Londra dezbătuse timp de două ore dacă se
cuvine transmiterea unui mesaj aniversar Majestăţii Sale, miza fiind natura evenimentelor revoluţionare de la
1688-1689. În contextul sensului prezent al democraţiei, mai constituia aceasta o lecţie? Distinşi membri ai Camerei
au argumentat pro, lăudând Revoluţia pentru promovarea toleranţei, a respectului pentru lege şi proprietate şi a principiului reprezentativităţii, dar şi împotriva acesteia, arătând către masacrele ce avuseseră loc în Irlanda în secolul
XVII, către discriminarea catolicilor englezi şi către faptul că dreptul de vot fusese deţinut de fapt de un număr mic
de oameni. La capătul acestor discuţii moţiunea de transmitere a mesajului aniversar Reginei a trecut triumfant cu
139 de voturi pentru şi 18 voturi împotrivă.
Dacă asupra evenimentelor Revoluţiei Glorioase de la 1688-89 încă mai planează unele îndoieli,
înseamnă că mulţi ani vor mai trece până când vom putea cădea de acord asupra Revoluţiei Române, care a avut loc
3 secole mai târziu, şi de care ne despart doar două decenii.
Col(r.) Remus Macovei
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PIATRA DE HOTAR
Col.(r). CONSTANTIN CRĂCIUN

În rândurile Asociaţiei ,,CULTUL EROILOR” întâlnim printre membri, foarte mulţi
militari în rezervă. Sau,mai bine zis, în marea lor majoritate sunt ofiţeri în rezervă, care de fapt au
constituit aceste asociaţii în judeţele ţării şi cărora le dă consistenţă prin acţiunile întreprinse. Cei
de pe margine, în marea lor majoritate şi care simt româneşte, apreciază acţiunile Asociaţiei.
În toată ţara avem morminte, cruci şi monumente închinate celor care s-au jertfit pentru
neclintirea pietrelor de hotar ale străvechiului nostru ţinut, iar recunoştinţa noastră se manifestă
prin a privi la ,, dodoloaţa’’ frumos delimitată pe hartă la care ne uităm cu adâncă admiraţie
pentru ce ne-a încredinţat SFÂNTA NATURĂ spre păstrare veşnică!...
Avem patrie? Avem! Este populată? Este de când lumea! Este chiar mai de mult decât se
ştie. Nu trebuie să-i condamnăm pe cei ce nu ştiu acest lucru, îi compătimim doar puţin pentru...
apucăturile lor imperialiste! Au fost multe războaie şi chiar unele fratidice dar nu au putut să ucidă
naţiile şi nici transmutarea lor nu a avut succes! Nu descopăr eu roata, istoria ,, a rezolvat” aceste
probleme!...
Dar în toată această continuitate cine a fost garantul pietrelor de hotar?! Desigur că
ARMATA! La noi şi desigur şi la alţii. La vecini şi la cei mai departe...
Armata a fost, este şi va fi încă foarte mulţi ani forţa de descurajare pentru oricine ce se află
dincolo de piatra de hotar şi care crede că locul acesteia trebuie schimbat! Este greu pentru mine să
intru în hăţişurile acestor politici, nu de alta, dar din patriotismul meu s-ar putea să fiu prea
subiectiv şi să fac exprimări nepotrivite la adresa acestor ,,râvnitori”!
Deci, ARMATA! La noi nu este din mercenari. Este din oamenii cetăţii noasre, sănătoşi,
vânjoşi, mintoşi, arătoşi, fermi, curajoşi, patrioţi, verticali, gata oricând de a fi în măsură să apere
piatra de hotar, nu?! Cu unele calităţi te naşti, altele se formează şi se dezvoltă pe perioade de timp
diferite sau în toată viaţa! Perioada de timp are o serie întreagă de vicisitudini pe care omul soldatul ţării - este obligat să le suporte cu stoicism! Şi juri pentru neclintirea pietrelor de hotar! Şi
juri şi pentru : ,, Dacă voi călca jurământul meu să suport pedeapsa aspră a legilor ţării!” Cine
mai jură cu atâta responsabilitate şi un astfel de angajament?
Este un lucru ştiut acest lucru de orice bărbat aflat dincoace de piatra de hotar şi mai ales de cel ce
a şi jurat cu mâna pe drapelul naţional. Acum că se mai uită de acel episod din viaţa fiecărui bărbat
nu este un mare păcat dar când începe să facă judecăţi, zice el ,, de valoare”, în necunoştinţă de
cauză, înseamnă că sunt chiar probleme care trebuiesc corectate, nu?!
Deci, ARMATA, este o parte a naţiei, din oameni selectaţi, după criterii bine stabilite şi dacă
pe alocuiri mai sunt şi…,,rateuri” aceasta nu înseamnă că valoarea ei de ansamblu este de
constestat! În toate domeniile activităţii umane sunt astfel de ,, rateuri”, nu?! În învăţământ, în
medicină, în justiţie, în agricultură, în… orice familie, în cele din urmă!...
ARMATA A FOST, ESTE ŞI VA FI ÎNTOTDEAUNA UN GARANT AL EXISTENŢEI
STATULUI! Cel ce are oarece intenţii râvnitoare se imteresează mai întâi de puterea armată,nu?
Sau, funsţie şi de acest potenţial eşti chemat la masa discuţiilor atunci când se pun la cale probleme
de interes global sau regional! Sau, vocea ta, cuvântul tău contează în luarea unei hotărâri acolo
unde ele se iau! Politicul trebuie instruit cu asemenea teorii, trebuie să cunoască impactul forţei
armate în natura relaţiilor multilaterale iar atunci când vorbeşte de APĂRAREA NAŢIONALĂ să
fie în cunoştinţă de cauză! Politicule, nu lua în derizoriu ocupaţia de soldat al ţării tale, el se
instruieşte zi de zi pentru ca statul România să fie de nerâvnit şi să fie mereu acolo pe hartă, întreg
şi nevătămat!
Dar ARMATA în ansamblul ei, fiind mereu trează, organizată, promptă pentru a interveni
acolo unde este nevoie, a fost folosită, chiar şi cu prea mult zel, şi la calamităţi, şi în economie, în
toate ramurile ei! Cam peste tot era prezentă! Ne mândrim şi astăzi şi mâine de... ,, grandioasele
realizari” care ne încântă privirea şi ne atrag admiraţia întregii lumi!...
Îmi spunea un genist care a ,, colindat” mai prin toate şantierele patriei, câte şi câte amintiri
îi trezeau acum trecerile pe lângă aceste obiective! Îmi zicea de canal, de Cernavodă, de Petromidia,
de port, de minele din Valea Jiului, de hidrocentrale, de irigaţii, de câte şi mai câte!... ,,Şi uite
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dom’le, noi le-am făcut şi ei le-au vândut, au făcut bani frumoşi şi acum ne… judecă! Ne judecă
pentru că… nu mai au ce vinde şi pe ce face bani la buget! Mai să fie!...”
În ARMATĂ nu erau… eunuci, eram cu toţii oameni normali, şi cu… chemare pentru
Evele noastre româneşti şi nu numai!... ,,Chemarea” a dus şi la închegarea de familii care la rândul
lor au fost supuse vicisitudinilor statutului militar. În marea lor majoritate s-au reuşit familii
frumoase, închegate, ,, productive”, cu onoare în mediul locuit. Excepţii au fost ca peste tot, acolo
unde s-au întâlnit Adam şi Eva!...
Şi atunci de unde această judecată … ,,nesimţită’’ asupra pensiei? Cu nici o altă categorie
socială nu ne-am asemănat la sfera preocupărilor, în timpul de muncă, în responsabilităţi, nu mai
zic în vicisitudini! Dacă cei din ARMATĂ îşi duc viaţa după alte reguli înseamnă că şi atunci când
îi apreciem un aport la securitatea de patrie trebuie să fie tot după legi speciale, nu?!
Cei ce au dorit să se ştie de ei că judecă şi iau măsuri împotriva… ,,nesimţiţilor” au
,,decretat” prin nr. 119 şi 735 în 2010 şi prin 1/2011 pentru a combate cu ,,mânie proletară”
prevederile nr. 164! Şi ei ştiu în mod sigur că judecata lor este greşită! Fac calcule care de fapt
ascund, cred alte calcule! Cum se fac economii de 50 milioane de euro pe an dacă se aplică nr.119
când din tabelele de pe site-ul ,,meapene” mai trebuiesc bani în plus faţă de plăţile conform nr.164,
pentru ,,nesimţite”?! Nu cumva anul 2012 va trebui să impună alte reguli în domeniul militar de
care trebuie ,,feriţi” actualii pensionari ai armatei naţionale?! Săracii!... Mor de grijă guvernanţii
pentru ...nesimţiţi!... Şi… vizavi de prezentarea recalculărilor pe site-ul ,,meapene”-ului, cine se
regăseşte acolo?! Domnule care ai hotărât acest lucru, ai încercat să ne întinezi inteligenţa noastră!
Ai compromis ARMATA domnule! Ne-ai pus în gura unor ,,guşaţi” care nu ştiu şi nu înţeleg nimic
din sistemul şi fenomenul militar!... Şi au acces pe...sticlă şi vorbesc...şi vorbesc...
Apoi s-a crezut că dacă eşti ,,suprem” se poate să dispui cum doreşti de ,,calculele” făcute.
,,Sfătuitorii din umbră” au forţat mâna pentru a încerca un alt experiment şi anume, să vadă
reacţia maselor de pensionari proveniţi din Oastea Patriei! Şi… aţi văzut! Un ,,semnal” s-a dat şi
răspunsul a fost prompt!. Metoda împăciuitoare a unor asociaţii care se pretind că ar deţine
sceptrul derptăţii, poate de slugărnicie, s-a dovedit inutilă! S-a ridicat tonul puţin şi s-au speriat ca
potârnichiile…,,steliştii” din fruntea acestor ,,asociaţii’’! Metoda celor din sindicat a fost mai
categorică, s-a căutat să fie auzită şi bine înţeleasă, chiar dacă în multe ocazii excesiv, fără un
autocontrol sau fără un mesaj clar definit, precis direcţionat!
Au tulburat puţin apele şi s-a revenit la reformulări a unor judecăţi. Încă se înoată în ape tulburi şi
nu e bine de loc pentru ţară! Confruntările continuă şi păcat că se poartă dintre două părţi care
trebuie, da trebuie, să fie în aceeaşi tabără! Statul şi Armata sunt două instituţii care apără aceeaşi
hartă şi numai împreună pot înfăptui acest deziderat!
Acuma că apele s-au liniştit puţin între părţile adverse, sunt necesare analize la rece a
rezultatelor, pentru că este doar o pauză! ,, Străjerii” trebuie să fie permanent vigilenţi şi cred că
mesajul trebuie să fie foarte clar definit şi să fie exprimat de purtătorii de cuvânt atent aleşi!
Trebuie ordine şi în tot ce fac cei din fruntea ,,mişcării”, ordine şi claritate în orice, de la trezorier
la… conducător! Adversarul face totul să se pice în derizoriu! Atenţie, are şi suficiente căi pentru a
exploata orice mică scăpare!...
Dacă legea din articolul 16 este pentru toţi, atunci să fie, nu?! Altfel… revoltele vor fi ca
ciupercile după ploaie! Nu le ştim pe toate, dar de la Gheorghe Doja încoace au fost destule
consemnate în istorie… Dar câte au rămas în anonimat!... Haiducia nu este o soluţie, a produs mai
mult poveşti decât măsuri de ansamblu!... Domnilor, nu pledez pentru luptă sindicală pentru că nu
a fost nicicând specific instituţiei de apărare şi siguranţă naţională. Dar când ieşi pe ,,sticlă” şi
vorbeşti despre un drept pe care-l apreciezi ca fiind ,,nesimţit” înseamnă că în ceasornicul tău ceva
este stricat şi nu mai ai noţiunea timpului, şi că reacţii nu au cum să apăra! Iată că au apărut! Au
apărut pentru că era vorba despre noi, cei din ,,marea mută’’ care nu pot să tacă la infinit!
...Şi mă tot întreb, de ce oare militarii sunt cel mai des întâlniţi în acţiunile Cultului
Eroilor?! Din educaţie stimat popor! Aşa ne-am format, aşa ne-am instruit toată viaţa, să ne
cinstim prin tot ce facem, tot timpul vieţii pământene, pe cei ce-au fost mereu pe meterezele cetăţii,
să nu fie clintită nicîcând piatra de hotar, acum şi cât va fi naţia română! Din protocol, din alte
considerente, coroane depun cu toţii , dar câţi le cinstesc memoria celor pe care îi comemorăm?!
Aşa este, mai toţi fac cruce dar puţin merg la biserică!
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„OMUL ANULUI”
- UN CONCURS AL VALORILOR ÎN
STATUL MAJOR al FORŢELOR
NAVALE
Pe 18 februarie a.c. am participat la o activitate surprinzător
de interesantă în aula Academiei Navale, decernarea distincţiilor
de „OMUL ANULUI”! Toate aceset distincţii recompensează
valoarea profesională şi managerială a unor cadre militare şi
personal civil care fac parte din structurile Forţelor Navale. In
marea sală toate locurile erau ocupate şi citeam în ochii
participanţilor nerăbdarea de a afla premianţii! Trebuie spus că
acest concurs se desfăşoară anual, după un regulament foarte
riguros elaborat, bazat pe criterii de competenţă clar definite.
- pe următorii:
Meritul iniţierii acestei acţiuni lăudabile de recunoaştere a valorii
profesionale aparţine de drept Clubului Amiralilor, care, în
perioada 2005-2008 ,a desemnat „Ofiţerul Anului” pe următorii:
În 2005 – comandor Sorin Learschi
În 2006 – comandor Alexandru Mîrşu
În 2007 – locotenent comandor Adrian Lupaşcu
În 2008 – maior Marius Gheorghescu
In anul 2009, aria de cuprindere a iniţiativei de recompensare a
celor care s-au remarcat prin merite deosebite s-a lărgit, laureaţii fiind următorii:
- „Ofiţerul Anului” – căpitan Bogdan Curcă
- „Maistrul Militar al Anului” – aspirant post-mortem Cişmaşu Florin Claudiu
- „SGV-ul Anului” – caporal Ionescu Florin
Aceste distincţii s-au acordat în urma desfăşurării concursurilor organizate la toate
nivelele ierarhice începând cu eşalonul divizion/similare, în sus.
Un amănunt interesant este şi compunerea distincţiei, anume: se decernează un trofeu
transmisibil – ,,OMUL ANULUI’’ ce se acordă pentru un an, pentru obţinerea premiului ; apoi se
decernează un trofeu în miniatură, pe care este personalizat numele deţinătorului în anul acordării, şi se
acordă pentru premiul I; - blazonul „OMUL ANULUI”, se acordă pentru obţinerea premiului II; insigna simbol „OMUL ANULUI” se decernează persoanei ce obţine premiul III şi certificatul de
acordare a distincţiilor pentru premiile I-III.
Incepând cu anul 2010, Statul Major al
Forţelor Navale a „preluat” ştafeta de acordare
a distincţiilor de „OMUL ANULUI” pe baza
unui nou regulament de desfăşurare a acestui
concurs pe secţiuni.
După cum arătam, concursul se
desfăşoară de la nivel divizion/similare
în sus, până la
finala pe S.M.F.N. Nominalizarea finaliştilor sa făcut de către o comisie de specialişti
unanimi recunoscuţi în toate cele 9 secţiuni,
avându-l în frunte pe contraamiral de flotila
CRISTEA CUCOSEL, având la bază câteva
criterii clar definite în aria de acoperire cât şi în
punctaj, acestea fiind:
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Confirmarea veridicităţii acţiunii, faptei sau lucrării prezentate în fişa de înscriere;
Impactul pozitiv asupra structurilor armatei;
Crearea unei imagini pozitive instituţiei militare la nivel garnizoană, judeţ şi naţional;
Contribuţia la creşterea vizibilităţii Statului Major al Forţelor Navale la nivel naţional, alianţă
şi internaţional.
La festivitatea de decernare a înaltelor distincţii de merit pentru „OMUL ANULUI” a
participat ca invitat de onoare domnul viceamiral dr. AUREL POPA - şeful S.M.F.N., comandantul
Flotei - domnul contraamiral dr. ALEXANDRU MÎRŞU, domnul viceamiral (r) Constantin
IORDACHE, preşedintele „Clubului Amiralilor”, domnul general Constantin Zeca, preşedintele
A.C.M.R.R. – filiala Constanţa, domnul M.M. pr. BANU ION, preşedintele Ligii M.M.M. şi mulţi alţi
invitaţi.
Domnul amiral viceamiral Aurel Popa. primit într-o atmosferă destinsă, de sărbătoare, a deschis
frumoasa festivitate cu un expozeu plin de conţinut. Iată câteva idei ce au putut fi notate:
- Concursul constituie deja o tradiţie la nivelul Forţelor Navale;
- Un asemenea concurs se desfăşoară la nivelul fiecărei categorii de forţă şi apoi o finală pe M.Ap-N.;
- Fericiţii câştigători sunt departajaţi pe criterii de valoare clar stabilite, dar au şi recunoaşterea
unanimă a colegilor din S.M.F.N.;
- Concursul este o temă de mare interes pentru toţi comandanţii, de la toate structurile ierarhice;
- Acelaşi interes, dacă nu şi mai mare este şi din partea tuturor participanţilor pentru că stimulează
ascensiunea în carieră;
- Se pun în valoare oameni, capacităţi creative;
- Este o mare onoare să fii recunoscut ca un om de valoare în primii trei la fiecare secţiune pe SMFN
şi mai ales în primii trei în finala pe M.Ap.N.! Un merit de necontestat care dă o notă aparte celui
desemnat în toată cariera militară. Devine un lider, un om la care priveşti cu multă admiraţie şi dornic
de ai urma calea spre afirmare profesională;
- Tuturor finaliştilor le doresc multă sănătate şi mult, mult succes în finala pe M.Ap.N.;
-Dau startul pentru noul concurs şi doresc mult mult succes tuturor concurenţilor!
Vine şi clipa cea mai încărcată de emoţie şi de suspans. In sală se aşterne o linişte deplină, se aude
numai vocea ofiţerului ce prezintă cu o voce clară numele finaliştilor şi locurile obţinute, precum şi
performanţele ce au determinat aceste nominalizări.
Înmânarea trofeelor era „sarcina comandantului SMFN, care, pentru fiecare împarte adresa
-
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cuvinte de recunoaştere a meritului pentru distincţia primită. Vorbea cu fiecare de parcă, îi cunoştea foarte
bine! Emoţionat şi înălţător moment pentru fiecare finalist în parte!
Recunoaşterea era confirmată şi de multe aplauze! Iată finaliştii şi locurile ocupate de aceştia, pe
secţiuni, la nivelul Forţelor Navale:
- Locul 1 – Aspirant Dan-Marian Ungureanu
1. La secţiunea „IMAGINE ŞI
- Locul 2 – Aspirant Ioan Moldovan
VIZIBILITATEA
- Locul 3 – Aspirant Sorin Suliman
ARMATEI ROMÂNE ŞI
A FORŢELOR NAVALE
6. La Secţiunea „PRESA, FILM SI
LITERATURA”:
- Loc.1 – cdor.dr.Constantin Ciorobea
- Locul 1 – lt.cdor.Mihai Egorov
- Loc.2 – MM.cl.I Marius Irimia
- Locul 2 – Dr.Mariana Păvăloiu
- Loc.3 – cpt. Daniel Rotariu
- Locul 3 – cpt. cdor. Mugurel Pascu
2. La secţiunea ,,INSTRUCŢIE ŞI LUPTĂ”:
- Loc.1 – plt. maj. Didel Mocanu;
7La secţiunea „MARINĂRIE ŞI
MATELOTAJ”:
- Loc.2 – Cdor. Dan Vasile
- Locul 1 – cdor.Gabriel Moise
- Loc.3 – cdor. Victor Gâdiuţă;
- Locul 2 – MM.pr.Ion Stoiean
3La secţiunea „LOGISTICĂ ŞI
- Locul 3 – MM.pr.Petre Dragu
INFRASTRUCTURĂ”:
- Locul 1 – cdor..Ionuţ Bianu;
8La secţiunea „ISTORIE, CULTURĂ ŞI
TRADIŢII MILITARE MARINĂREŞTI”:
- Locul 2 – cpt.cdor.Daiil Trică
- Locul 1 – cdor.Tiberiu Chodan
- Locul 3 – cpt.cdor.Silviu Bucur
- Locul 2 – lt.cd.dr.Cornel Ignat
4. La secţiunea „ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ ŞI
ARTĂ MILITARĂ ŞI NAVALĂ”:
- Locul 3 – M.M.cls.I Liviu Tănase
- Locul 1 – Cdor. dr. ing. Mihail Pricop;
9. La Secţiunea „SOLDATUL UNIVERSAL”
- Locul 2 – cpt. cdor. dr. Olimpiu Glodarenco ,
- Locul 1 – caporal Nicolae-Petrică Leciu
- Locul 3 – lt. cdor. Valentin-Marian Toma
- Locul 2 – Mr. Marius Gheorghescu
5. La secţiune „SANATATE SI SPORT”:
- Locul 3 – caporal Viorel Manea
Au acordat o distincţie şi „Clubul Amiralilor” prin domnul viceamiral Constantin Iordache, Diploma
de excelenţă „OFITERUL ANULUI 2010” – domnul comandor Gabriel Moise, comandantul naveişcoală „MIRCEA”.
Din partea „Ligii ofiţerilor din M.M.”, prin domnul comandor MOSNEAGU, s-a acordat
DIPLOMA DE EXCELENŢĂ domnului comandor Liviu Pricop.
Din partea „Ligii Maiştrilor Militari din Marină”, prin preşedintele ei, domnul M. M. pr. Banu
Ion s-a acordat DIPLOMA DE MERIT – domnului plt.adj. Didel Mocanu.
Si Asociaţia „CULTUL EROILOR” se alătură felicitărilor pentru aceşti oameni minunaţi, oameni
care-şi iubesc profesia, o respectă şi-i aduc „jertfă” mintea şi braţul pentru a demonstra că se poate, că se
poate chiar cu performanţe unanim recunoscute.
Ei, ei în primul rând, fac onoare
Marinei Militare!
Ei sunt şi tipul de eroi de care avem
nevoie şi nu cred că numai o simplă
distincţie acoperă efortul şi sacrificiul acestor
combatanţi! ...
Sincer, ne bucurăm pentru colegii
noştri mai tineri, avem încredere că Drapelul
naţiunii române este pe mâini bune.
A consemnat
col. rz. CRĂCIUN CONSTANTIN
P:S: Mulţumesc domnului cpt.
cdor BURGHIŞAN ION pentru sprijinul acordat în a face publice aceste informaţii.
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Relatările unui ofițer norvegian despre cucerirea
Plevnei și Vidinului
în Războiul de Independență
Ca români și ca dobrogeni trebuie să purtăm tot timpul vie
memoria Războiului de Independență de 1877-1878, care a constituit
un punct de mijloc între marile evenimente naționale din istoria
românilor, anume unificarea principatelor Țara Românească și
Moldova prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza pe
5/24 ianuarie 1859, și pe de altă parte, Marea Unire de la 1 decembrie
1918.
Așa cum publicația noastră amintește și în articolele din
numărul 2/2010, cucerirea independenței de stat a deschis României
drumul către modernizare, România totodată primind Dobrogea,
regiune strămoșească de o importanță capitală datorită deschiderii la
mare, deși bucuria acestei reintegrări a fost umbrită de raptul sudului
Basarabiei de către Imperiul Rus, drept „recunoștință” pentru ajutorul
acordat în grelele lupte pentru cucerirea Vidinului.
Nu trebuie să uităm pe niciunul dintre cei 10,000 de soldați
români care și-au dat viața în timpul Războiului de Independență la
Plevna, Vidin și Smârdan, iar acum, la 133 de ani de la încheierea
armistițiului cu Imperiul Otoman (încheiat la 19/31 ianuarie 1878 la
Kazanlîc dar ajuns la cunoștința trupelor la 22-23 ianuarie/5 februarie
Monument în Plevna
1878) trebuie să ne înclinăm în fața eroismului dovedit de ostașii
români, care astfel au făcut posibilă existența noastră ca stat independent astăzi și reprimirea Dobrogei în
cadrul Statului Român.
Pe 6-7 august 1877, ca urmare a telegramei marelui duce Nicolae către Principele Carol I în care
solicita ajutorul românesc, are loc intrarea efectivă în luptă a armatei române. Trei divizii românești au
participat la a treia bătălie a Plevnei, până la capitularea ei, ceea ce a însemnat o importantă jertfă pentru
țara noastră.
În octombrie trupele române au luat parte la luptele de la Teliș-Gorni-Dubnik și SemerațTrestenik; cucerirea Rahovei a reprezentat un succes nemijlocit românesc în noiembrie 1877. La 28
noiembrie armata română cucerea fortificațiile de la Opanez pentru ca în prima parte a lunii ianuarie,
divizia română a II-a infanterie să elibereze vatra românească a Vidinului.
Un martor inedit al campaniei victorioase a Armatei Române a fost locotenentul (pe atunci,
mai târziu va deveni general) norvegian Gunnar Solfest Flood. Memoriile sale au fost publicate de
către Gen. Radu R. Rosetti în 1928 sub egida Academiei Române și republicate de către conf.univ.dr.
Silviu Miloiu, drd. Oana Lăculiceanu și drd. Elena Dragomir în volumul O concepție românească asupra
nordului sec. XIX-XX (pp. 141-187).
Pentru data de 28 noiembrie/10 Decembrie 1877 (data cuceririi Plevnei) locotenentul Flood
notează:
,,La 6 masa principală [trupele – n.n.] a turcilor era adunată între Plevna și Podul Vidin și
începu ieșirea, ocupând încă forturile de a Opanez. Se zice că turcii au surprins avanposturile rusești
și le-au respins, luând chiar o redută cu 6 tunuri și masacrând întreaga garnizoană. Dar mai târziu
sosi rezerva și turcii fură opriți. Cum se făcu ziuă, toate bateriile rusești începură a trage și turcii
trebuiră să se retragă spre poduri.
Stăpâne pe reduta de la Grivița (nr .2) trupele române înaintară spre Bucov, dar încet și cu
băgare de seamă. Se constatase că reduta Grivița era cu totul minată și nu fu decât o întâmplare că un
soldat descoperi fitilul arzând, și l-a tăiat. Apoi se luă Bucovul și se văzu că întreaga creastă întărită
fusese părăsită (de dușmani).
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Avanposturile românești dintre Susurlu și Opanez descoperiră și ele, în zorii zilei, plecarea
turcilor și înaintară. Avanposturile rusești dintre Grivița și pârâul Tucenița fiind mai depărtate (de
turci) ca românii, nu putură în consecință să constate așa devreme plecarea turcilor.
Între 9 și 10 situația era foarte clară. […] Din această clipă puturăm vedea: lupta de la Podul
Luarea redutei Griviţa

de pe Vid, înaintarea (trupelor românești) prin Bucov și lupta românilor de la Opanez. Un spectacol
dramatic, pe atât de impunător pe atât de neuitat. Sosiți la luneta Craiova, puturăm vedea o mare
mulțime de oameni, de cai, de boi și de trăsuri cu corturi. Mult timp cu pricepurăm ce era. Nu era o
armată în retragere, nici mase fulgerătoare, semăna cu migrația popoarelor, ca și când un popor
întreg fusese surprins prin fier și prin foc și că totul se oprise și adormise de disperare și de frica
morții. Și în adevăr așa era. Osman își făcuse ieșirea nu numai cu armata. Era poplația turcească din
Plevna, care în numele lui Alah, vroia să răzbată prin rândurile dușmanilor.
Generalul (Cernat) înainta mereu încet și tăcut; când trecea în dreptul trupelor le saluta cu
cuvinte amabile și încurajatoare, cărora soldații le răspundeau: ”Să trăiți!”.
Lângă bateria Craiova primirăm știrea că Opanezul era ocupat de români. […] Era acuma
orele 12 și 1 și turcii erau respinși spre Vid, ei erau dominați de Opanez și încercuiți dinspre Plevna și
Bucov. Românii se ținuseră mereu ca viespile de turci. Trupele turcești dincolo de Vid înălțară și ele
steagul alb. Bătălia era isprăvită. Osman Pașa cu întreaga sa armată erau luați (prizonieri).
Impresionantă această descriere a locotenentului Flood, iar nu mai prejos este cea a
asediului Vidinului:
Izzet Pașa era Comandantul cetății. El primise de la sultan o sabie și jurase a nu o preda,în
viață fiind. Garnizoana (era) 8-10.000 oameni. Linia de împresurare e românilor era împărțită în două
de Dunăre. Pe malul de răsărit este orașul românesc Calafat, care este așezat pe un mic deal, astfel că
domina Vidinul. De aceea s-a considerat totdeauna acest deal ca făcând parte din zona de apărare a
cetății Vidinului. În timpul Războiului Crimeii, turcii au trecut Dunărea și au ocupat acest deal,
înconjurându-l cu un semicerc de întărituri. Am rezistat cu succes atacului rusesc. La începutul
războiului actual, din contră, românii au ocupat repede dealul de la Calafat și au luat-o astfel înainte
turcilor. Românii au construit aci 6 mari baterii, cu frontul spre apus și le-au armat cu tunuri de 15
cm, care, la o distanță de 1-2 km, puteau bombarda Vidinul, în mod efectiv, trăgând peste insulele
nisipoase și foarte șesoase ale Dunării.
Spre apus de Dunăre linia de încercuire a românilor cuprindea trei sectoare și anume: acele ale
diviziilor Anghelescu, Leca și Cerchez și la aripa stângă a acestei din urmă divizii, până în malul
Dunării, se dispuse Brigada de cavalerie Crețeanu, pentru a observa (terenul). […]
În același timp, când românii terminaseră încercuirea Vidinului, rușii trecuseră, în mod fericit,
Balcanii și înaintau peste tot, în chip victorios, către Constantinopol. Se aștepta în fiecare zi știrea
păcii. Acest fapt influența firește asupra împrejurărilor de la Vidin, astfel că atacul nu fu condus așa
de energic, precum fusese cazul în fața Plevnei.
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Dacă luptele de la Vidin n-au costat
multe vieți de om, armata a suferit cu atât mai
mult din cauza bolilor.
Dintâi a fost febra palustră sau
intermitentă, care mai târziu s-a transformat
într-o epidemie de tifoidă. Și cum ar fi putut fi
altfel dacă ne amintim de împrejurările în care
trăia armata.
Mai degrabă trebuie să ne mirăm ca
trupul omenesc să poată îndura atâtea
privațiuni și suferințe. Era frig, se staționa în
tranșee pe câmpul acoperit de zăpadă, uneori
Mausoleul de la Griviţa construit de Romania
frigul era foarte puternic iar alteori vremea era
moale. În acest din urmă caz a fost și mai rău
ca în primul, pentru că atunci când zăpada se topea și umplea tranșeele cu apă foarte rece, care de cele
mai multe ori nu se putea deriva, din cauza terenului șes.
Deci am salutat cu multă bucurie armistițiul încheiat la începutul lui februarie.”
Încurajatoare sunt cuvintele locotenentului norvegian Flood, ele relevându-ne încă o dată
sacrificiile îndurate de Armata Română în tot cursul istoriei noastre. Din păcate, aceste merite vor fi
„răsplătite” de Imperiul Rus cu luarea sudului Basarabiei (județele Cahul, Izmail și Bolgrad), odată cu
încheierea Tratatului de la Berlin (1/13 iulie 1878)

Profesor Costel Coroban

DE ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR
ORIZONTAL: 1) Provincii româneşti înainte de unire. 2)Oraşul UNIRII. – Râul… UNIRII. 3)Oraşul în
care s-a semnat actul UNIRII. 4) Capul lui Ioan Roată! – Nume de fată. – Capete de rând! 5) Capăt de
feştilă! – Scaunul mobil cu patru picioare. – Specie de şarpe. 6) Undă mareică din flux(engl.). – Intră în
apărare. 7) Interpret a domnului Alexandru Ioan Cuza. –Coperţile unui roman! – Teu!. 8) Răspunsul dat
de tineri la UNIRE. – Floare oferită la mica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unire. –Divorţul în sine ajuns în faţa instanţei. 9)
Suprafeţe. – şef arab. 10) Locuitorii ţării noastre.
1
– Doineşte cu jale în interpretarea lui Gheorghe
Zamfir. 11)Se ridică de la masă. – Adunarea
2
constituantă pentru înfăptuirea UNIRII celor
3
două principate.
VERTICAL: 1)Produsul Intern Brut(abv.). –
4
Crimă împotriva UNIRII. 2) Milcovul , hotarul
5
ce a separat mulţi ani fraţii români. – Primul
rege al României. 3) Actul parafat cu UNIREA
6
PRINCIPATELOR. – Timid în fond! 4)
7
Divinitate a Egiptului antic. – Participant la o
unire oarecare. 5) Răsărit la răsărit! – Cântecul
8
corbului. - Ofertă nepoliticoasă. 6) Mai mare
9
peste mare. – Moneda noastră naţională . 7)
10
Înţeapă la limbă. – Creangă. 8) Nu-i aceasta. Au trecut 152 de la UNIRE (sg.). – Mica
11
industrie! 9) Trustul de Construcţii Industriale(
sigla). – Capete de băţ!. – Prăbuşire bancară. 10) Corp de peon! - Ţăranul celebru al UNIRII. – Înscrise
înaintea DOMNULUI. 11) DOMNUL UNIRII.
DICŢIONAR: TILA, NIU,
IOAN IOJA –
,,REBUS CLUB – DELFINUL- CTA
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OITUZUL DOBROGEAN
Am ales acest titlu, deoarece chiar cei mai stângaci şi în acelaşi timp să fie recunoscătoare acelor viteji
cunoscători ai geografiei şi istoriei României ce luptaseră pentru ţară.
situează localitatea Oituz, la Pasul ce leagă
Si iată cum, în aprilie 1923, (tocmai se
Ardealul de Moldova, evident, pe râul Oituz, între aniversează 88 de ani!), vreo 40 de familii din
Carpaţi nu mai înalţi de 800 m. Ori, noi vorbim de satele Luizi Călugăra şi Poduri, de lângă Bacău,
judeţul
primesc pământ în
Constanţa.
Dobrogea,
unde
Jertfele
întemeiază un sat,
Primului
în
apropierea
Război încarcă
localităţii ce fusese
locurile
de
numită sub turci,
semnificaţia
Karamurat,
Marii
Bătălii
devenită la acea
din
august
vreme, Ferdinand I,
1917,
când,
iar
acum
este
după
două
cunoscută
sub
săptămâni de
numele de Mihail
încleştare
cu
Kogălniceanu, pe
Primarul comunei LUMINA, dl. DUMITRU CHIRU
trupele
drumul care leagă
l-a întâmpinat pe primarul comunei
germane, românii
Hârşova de Constanţa.
LUIZ CĂLUGĂRA, dl. MIHAI FUNARU(dreapta)
nu au putut fi
Si
i-au spus
înfrânţi. După Război, a urmat înălţătoarea pagină cătunului Oituz, spre aducerea aminte a
a Marii Uniri, iar pacea aşezată la loc peste meleagurilor de unde plecaseră. Si i-au spus Oituz
ţinuturile româneşti a adus cu ea şi reforme, altele ca să-şi aducă urmaşii aminte de soţii şi taţii şi
decât cele obişnuite.
bunicii lor, căzuţi în Război. Si i-au spus Oituz, ca
Regele Ferdinand a iniţiat o reformă agrară, să-şi aducă aminte de Pasul şi de apa Oituzului.
promisă soldaţilor încă din timpul ostilităţilor, încă
Iar în Oituzul dobrogean, spre deosebire de
de pe front, Noua fiică întoarsă acasă la Patrie, toate celelalte localităţi dobrogene, particularitatea
Dobrogea, se afla în suferinţă, mulţi dintre etnicii o constituie continuitatea catolicilor, foarte prezenţi
turci părăsind-o după Războiul de Independenţă de în zonele de baştină din judeţul Bacău. In limba
la 1877. S-a creat astfel situaţia în care, mari maghiară li se spunea ceangăi, adică hoinari, cei
suprafeţe agricole au rămas de izbelişte. Reforma care-şi schimbă locul. Istoria îi consideră secui,
agrară menţionată, intenţiona să repare acest lucru care apar în Moldova secolului al XIII-lea. Mai

Neamurile din LUIZ CĂLUGĂRA in vizită la Constanţa
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sunt posibile ţi alte explicaţii. De exemplu , ei ar
pute îngloba şi o mai reduă componentă
etnicăromânească transilvăneană (conform unor
nume de familie româneşti neaoşe), convertită la
catolicism, care a trecut munţii împreună cu aceşti
secui. Oricum, catolicismul le este trăsătura
comună.
In fapt, de multe ori identitatea religioasă şi
cea naţională au fost oarecum confundate, pentru
că ţăranul ortodox era roman, iar cel catolic era
desigur maghiar. Se pare că până şi misionarii
papali veniţi de la Roma în Ardeal erau numioţi
…unguri ( ex. Nicolae Iorga menţionează un
document al epocii, care vorbeşte de preotul ungur
Felicsi Antonio Zaulu”, de fapt Felix Antonio
Zauli, autor al unui catehism şi al unei culegeri de
predici în limba română). Confuzia mergea mai
departe, nefiind în măsură să diferenţieze pe ungur
de ungurean (ardelean).

către Germania, în 1940. Comunitatea catolică din
Ferdinand I s-a stins.
A urmat războiul. Șvabii plecaţi, au rămas bun
plecaţi. Ceilalţi germani, din DDR, au fost împinşi
de către ruşi să se întoarcă de unde veniseră. Rău
era, nu mai erau case, nu mai era pământ de
împărţit.
Rudele rămase printre ceangăi, şi ceangăii din
Oituz i-au primit pe puţinii refugiaţi printre ei, iar
acum mai există doar un refugiat german, întors în
1945 în Ferdinand, însurat cu o româncă din Oituz.
Biserica despre care începusem să povestesc,
a fost tare greu şi tare târziu construită, cam după
1955. Mică, de chirpici (materialul locului) ca mai
toate casele din zonă, dar biserică. Asta, deşi erau
vremuri destul de tulburi pentru religie, în acei ani.
Cu deosebire pentru cea catolică. Papa Pius al XIIlea a condamnat comunismul, după care,
comunismul a persecutatgreco-catolicii, mai apoi i-

Dl. RUJANSCHI EMANUIL şi soţia, o gazdă primitoare în OIUZUL dobrogean
Prin urmare, fiecare familie de ceangăi ajunşi
în Dobrogea, a primit câte 9 hectare de teren
agricol plus un hectar pentru casă, iar pentru
biseric, s-au mai dat 10 hectare. A urmat strângerea
de fonduri pentru şcoală şi biserică.
Din foarte apropiatul sat Ferdinand I, ecourile
manifestăririi comunităţii de ceangăi, a atras
atenţia etnicilor germani, stabiliţi acolo, la Oituz.
Iar cele două comunităţi nu s-au ignorat.
Dimpotrivă, s-au apropiat, s-au înrudit, iar Oituzul
a devenit filială a parohiei catolice germane din
Ferdinand I.
In mijlocul Dobrogei, oarecum izolate între
majoritarii ortodocşi şi puţinii tătari rămaşi, cele
două comunităţi, de-acum încuscrite, n-au avut
totuşi un destin comun prea îndelungat. Urmând
politica vremii, comunitatea germană s-a retras

a luat la rând pe romano-catolici. Arestări de
episcopi, din ambele confesiuni… şi altele.
In fine, prin anii ’90 comunitatea din Oituz
devine parohie. Biserica cea nouă era prin 2009
gata în proporţie de 85 %.
Acum, comunitatea ce a supravieţuit atâtor şi
atâtor încercări este, deşi bine reprezentată de
catolici, la fel de colorată etnic precum este
întreaga Dobroge. Din punct de vedere
etnofolcloric, dl Emanuil Rujanschi ( rădăcina
germană RUSCHEINSKI- bunicul său a fost
întâiul primar al celui de-al doilea Oituz!),
reprezentantul localnicilor la Forumul German din
Constanţa, remarcă faptul că apropierea de
municipiu şi comoditatea vieţii de la oraş au dus
lent la părăsirea aproape în întregime a tradiţiilor.
Cu un devotement deosebit, dl. Rujanschi a iniţiat
şi sprijină proiecte de atragere a turiştilor germani
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care au rădăcinile în zonă, participă la evenimentele iniţiate de Forum, a
contribuit la întocmirea unei monografii a comunei, este active în a nu
lăsa să se piardă istoria locului şi a oamenilor săi.
*
Oituzul dobrogean? O localitate echilibrată, cu oameni şi vrednici şi
credincioşi, care-şi respectă străbunii şi trecutul, şi mai ales sunt
împreună, cu toate acele deosebiri care ar trebui, după cine ştie ce legi, săi despartă!
*
Cu câteva zile în urmă, un 8 februarie neaşteptat de însorit, a adus,
de astă dată un autocar de la Oituzul băcăuan, de la Luizi Călugăra,
pelerinii, reprezentaţi de rude, mătuşi, nepoţi şi veri şi unchi, la Oituzul
nostru. Conduşi de însuşi primarul Mihai Funaru, vizitatorii au reamintit
tuturor că reprezintă rădăcina acestei localităţi dobrogene, l-au serbat pe
Monseniorul Ghenţa Stefan , plecat din satul lor, cu prilejul celebrării a
50 de ani de când cu misiunea începută în Moldova închide un cerc
Monseniorul
semicentenar în Dobrogea, urmând parcă familiile în periplul lor.
ŞTEFAN
GHENŢA
Mai apoi, musafirii, cu însoţirea celor câţiva entuziaşti de la Cultul
Eroilor Constanţa, au vizitat zona peninsulară, pe care au înviorat-o cu
costume populare din lumea băcăuană a ceangăilor şi la final ne-au rugat ca de ziua Eroilor, să le fim
iarăşi oaspeţi spre amintirea strămoşilor duşi la trecătoarea Oituzului în Primul Război.
Soarele incredibil de februarie şi primarul Dumitru Chiru din Lumina (!) au promis.
Martori la întâlnire : DAN NICOLAU, DANA BREZANU, PAUL OŢELEA

ÎN ATENŢIA CITITORILOR NOŞTRI!
In acest an se împlinesc 95 ani de la sângeroasele lupte pentru apărarea
teritoriilor dobrogene purtate în anul 1916 . În acest sens , dorim să aducem la
cunoştinţa cititorilor noştri cît mai multe mărturii scrise şi nescrise, fizice şi orale
inedite, ştiute şi neştiute, care să ne îmbogăţească nivelul de cunoaştere despre acele
timpuri de negură pentru toţi dobrogenii noştri.
Dorim deasemenea, să
elaborăm o monografie cu toate monumentele existente pe
teritoriul Dobrogei, incluzând şi celelalte edificii construite în fiecare sat şi oraş
închinate inaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru cauza naţională. Dorim ca acestă
monogrefie să cuprindă toate edificiile ridicate în toate localităţile Dobrogei pentru
cinstirea înaintaşilor noştri. Dorim
deasemenea, să ştim nominal, pe cei căzuţi in
primul război, în al doilea război, figuri de mari eroi din localităţile dobrogene.
Apelăm la sprijinul autorităţilor locale, la şcolile din aceste localităţi, la toţi oamenii
ce simt româneşte, să fie colaboratori ai revistei noastre pentru a duce la bun sfârşit
acest program ce va îmbogăţii patrimoniul spiritual al Dobrogei şi nu numai.
Desigur că am dori să ne comunicaţi şi acţiunile ce se organizează şi se
desfăşoară la nivel local, sat şi oraş, pentru a cinsti memoria înaintaşilor noştri, dar şi
faptele de mare curaj care au dus la salvare de finţe umane sau alte materiale, figuri
de oameni deosebiţi din preajma dumneavoastră care se remarcă prin realizări
deosebite în domeniul lor de activitate.
AŞTEPTĂM cu încredere scrisorile dumneavoastră pe adresa redacţiei sau prin
poşta electronică la adresa unuia din redactorii revistei noastre.
REDACŢIA REVISTEI ,,ARMA PONTICA’’
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Împreună în vizită la Aerodromul Militar
Mihail Kogălniceanu
Ziua în care am aflat despre vizita organizată de domnul profesor de istorie Mihai
Lupu al Colegiului Naţional Mircea cel Batrăn împreună cu noi, cei de la Filiala
Conatanţa “Cultul Eroilor”, a devenit pentru mine îndeplinirea unui vis avut încă de pe
băncile şcolii generale.
Întâlnirea a avut loc vineri 11 martie în faţa colegiului, zi în care
soarele a răpus în cele din urmă vremea mai puţin prietenoasă din ultimul timp.Am
rămas surprins când am văzut că această vizită a reuşit să stârnească un interes deosebit elevilor din clasele a X-a care au umplut autocarul, noi,cei de la Asociaţie, fiind
nevoiţi să mergem cu maşina personală a domnului profesor.
Din discuţiile purtate pe parcursul drumului am văzut preocuparea istoricului pentru ca elevii săi să
cunoască cât mai mult istoria din teren a judeţului în care convieţuiesc, sădindu-le, astfel, mândria de a aparţine unei
civilizaţii dobrogene de invidiat. Ajunşi la intrarea în incinta unităţii am fost supuşi unui control antitero, ce a captat
imediat atenţia elevilor prin ineditul operaţiunii.
Odata încheiat controlul, am fost luaţi în primire de domnul Mr. Cuciureanu Laurenţiu care ne-a
condus cu multă căldură pe tot parcursul acestei mici excursii. Am parcat în faţa fostului hangar al unitaţii unde am
coborat cu toţii.De aici devine ghid domnul cdor. av. (r) Oţelea Pavel, fost zburător pe acest aerodrom, acum membru
al delegaţiei “Cultului” care ne îndrumă, mai întâi, la monumentul ridicat în memoria piloţilor decedaţi în accidente
pe timpul prgătirii de luptă în zbor,monument pentu a cărui completare a contribuit şi Asociaţia noastră.Ne mutăm,
cu gânduri tăcute despre cei decedaţi, în faţa fostei vestite “celula de alarmă”. În această clădire, ne spune ghidul,
piloţii ,după o anume planificare, conform pregătirii, executau serviciu de luptă permanent, ziua şi noaptea, fiind în
măsură să decoleze, la ordin, în maxim 6-7 minute, după care primeau misiunea de luptă. În faţa acestei clădiri se
află expusă o aeronavă la care trăgeam cu ochiul dornici de a o pipăi.Trecem la acest nou “obiectiv” unde domnul
cpt. cdor. Iacob Sorin, fost zburător pe acest Mig-29 simplă comandă, acum membru al delegaţiei “Cultului”,ne explică din caracteristicile tehnice ale acestui fost avion. Am reţinut, printere altele, că era foarte bun în lupta aeriană
apropiată, deoarece avea o manevrabilitate excepţională.
A urmat plimbarea pe breteaua de afluire a avioanelor prin tractaj cu mijloace auto la parajet şi de
rulaj a acestora cu motor către pista de decolare aterizare comună pentu tot ce zboară în această zonă.Am aflat că
această pistă este orientată nord-sud, are o lungime de 3,5 km. o lăţime de 80 m. şi este aptă să primească la aterizare orice tip de aeronavă, ziua şi noaptea.Cu prilejul acestei plimbări am reuşit să ne facem o imagine de ansamblu
despre unitate şi de ceea ce a fost odată.O întrebare cheie a venit, însă ,din patrea unui elev. Dacă se poate închiria
această bretea de rulaj şi cât ar costa? Ajunşi la actualul hangar, unde se aflau elicopterele destinate salvării de vieţi
omeneşti, elevii au avut ocazia de a urca la bordul lor, fiind foarte bucuroşi de privilegiul care li se ofera, făcând şi
multe fotografii, unii dintre ei ajungand chiar şi în cabina piloţilor.
Ni s-au dat explicaţii despre diferitele misiuni ale acestor I.A.R.
330 (Puma) mai ales, aşa cum am spus,
în scopuri umanitare.
În ultima parte a vizitei
am văzut avioanele de vânătoare Mig-29
şi Mig-23,foste aparate de luptă în zbor,
baza Aviaţiei Militare Române, parcate
în biutele de la nordul aerodromului. Nea explicat domnul cdor. Oţelea că aceste
biute,nişte ridicături de pământ pe trei
laturi, au rol de mascare, dar mai ales
de a atenua unda de şoc a unei explozii
nucleare.
Atât biutele cât şi minidepozitele aferente acestora pentru utilaje
şi muniţie, acum au ramas doar piese de
muzeu.
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La plecare, comandantul aerodromului, domnul cpt. cdor.av.
Nichifor Daniel ne-a spus că a fost bucuros de astfel de
oaspeţi, ne-a urat sănătate şi îndemnul de a face vizite şi
cu alte prilejiuri.

Membru A.N.C.E. Filiala Costanţa
Ec.Petre Cristian Ilie

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA
ÎN PRESA VREMII
Lect. univ. dr. Traian Brătianu
Năzuinţa legitimă a ţării de a se reintregi devenise tot mai evidentă în
perioada 1916-1918, când forţele lucide ale spiritualităţii româneşti, prin
care se înţelegeau gazetari, scriitori, critici şi istorici literari, filologi şi
diferiţi oameni de cultură au susţinut ceea ce Barbu Delavrancea cerea întro comunicare la Academia Română: „Noi vrem ce e al nostru”.
Ideea este înbraţişată în paginile ziarului „Viitorul” de Ion Agârbiceanu, Eugen Lovinescu,
I. Bi- anu, Mihail Sorbul, Iosif Nădejde, Petru Poni şi mulţi alţii. Un alt ziar este „România”, apărul la Iaşi
în 1917 şi care îi avea ca directori pe Mihail Sadoveanu şi Octavian Goga, iar printre colaboratori pe N. N.
Beldiceanu, Al. Vlahuţă, B. Şt. Delavrancea, I. Minulescu, Vasile Voiculescu, etc. În articole de un
real patriotism, îndemna la unirea tuturor forţelor pentru o totală unitate teritorială şi naţională.
Cu toate opreliştile generate de cenzura rusească, militantismul presei în slujba făuririi statului naţional unitar român s-a manifestat şi prin pana unor personalităţi marcante ale Basarabiei. Încă în
1906, Constantin Stere cu concursul lui Emanoil Gavriliţă, Sergiu Cujbă şi Ion Pelivan înfiinţează ziarul
“Basarabia”, prima publicaţie de limbă română în spaţiul dintre Prut şi Nistru, care a militat pentru triumful
cauzei naţionale şi a dezrobirii sociale şi pentru deschiderea de şcoli naţionale. Publicaţia a fost interzisă
pentru că în ultimul ei număr (nr. 78) din martie 1907 a publicat poezia lui Andrei Mureşan “Deşteaptăte române”. La această publicaţie a colaborat şi Ion Inculeţ, om politic liberal care mai târziu va deveni
preşedinte al Sfatului Ţării (21 noiembrie 1917 - 27 martie 1918) şi preşedinte al Republicii Democratice
Moldoveneşti (2 decembrie 1917 - 27 martie 1918), membru al guvernului României, după unire, de mai
multe ori ministru, şi membru titular al Academiei Române.
Pentru aceleaşi idealuri a militat şi “Glasul Basarabiei”, hebdomadar literar şi economic,
editat cu litere chirilice la Chişinău, în 1913-1914, care l-a avut ca redactor – editor pe Gr. D. Constantinescu. În paginile sale erau retipărite sporadic diverse opera ale clasicilor români Vasile Alecsandri, Costache
Negruzzi, Ion Creangă, Alexandru Donici şi alţii, şi se publica în permanenţă folclor basarabean.
O voce distinctă care s-a manifestat în scris a fost, desigur, Pantelimon Halippa care în 1917
a devenit redactor editor şi director al ziarului şi al revistei “Cuvânt Moldovenesc” (fondate în mai 1913 şi
sprijinite financiar şi de juristul Vasile Stroescu, preşedinte de onoare al Societăţii cilturale a românilor din
Basarabia), oficiosul Partidului Naţional Moldovenesc, calitate în care participă la toate acţiunile naţionale
din 1917 – 1918, el fiind cel care redactează şi citeşte la 2 decembrie 1917, de la tribuna Sfatului Ţării
declaraţia prin care Basarabia a fost proclamată Republica Democratică Moldovenească.
La acestă publicaţie a colaborat şi Simion Murafa, un exponent remarcabil al mişcării de
renaştere naţională a românilor basarabeni de la începutul secolului XX, pe care biograful său Paul Vataman îl caracteriza drept “unul dintre aprigii luptători pentru scumpa lui Basarabie şi alipirea ei de Patria
mamă, “…vizionarul şi profetul înfăptuirii idealului nostru naţional în momente când cei mai de seamă
oameni nici nu se-ncumetau să se gândească la asemenea minune”.¹
În primele două numere a publicat articolul “Cine-s moldovenii?” în care tratează problema originii neam42
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ului românesc, subliniind la final: Astfel neamul românesc, din care ne tragem şi noi, moldovenii din
Basarabia, viţa Latină sădită din Traian pe rădăcina dacă devine un neam voinic, cuminte şi blând”.²
Simion Murafa a militat cu ardoare şi pentru apărarea limbii române în Basarabia, ajunsă
într-o situaţie jalnică datorită politicii ruseşti de deznaţionalizare. Acest subiect a fost tratat în articolul
Câteva cuvinte despre limba învăţământului în şcoala noastră moldovenească şi mai ales despre literele
(buchiile) limbii noastre”.³
Să mai amintim şi faptul că el a contribuit la deschiderea la Chişinău a primei tipografii
româneşti, adusă de la Huşi, care avea rolul să tipărească în limba lui Eminescu şi Creangă, primele cărţi
pentru şcolile primare basarabene naţionalizate. Personalitate complexă, dedicată ideii românismului, Simion Murafa a fost caracterizat de Pantelimon Halippa drept omul faptelor tăcute, omul care se zbuciumă,
aleargă, munceşte şi crează fără a avea ambiţia de a-şi pune numele mereu afişat” şi care n-a voit
niciodată să ştie de interesele materiale.”
Unirea Basarabiei cu România a înlesnit apoi apariţia la Chişinău a unui ziar românesc,
”Gazeta Basarabiei” care îi avea ca redactori pe Constantin Noe, Cazana, Lungulescu şi Urlăţeanu, ziar
care în accepţiunea lui Pamfil Şeicaru era mai mult de propagandă naţională, decât ziar politic propriu zis” şi care ”a corespuns menirii sale.”
Continuând tradiţiile unioniste Asociaţia Culturală “Cuvânt moldovenesc” scoate în ianuarie
1932 revista de cultură şi literatură “Viaţa Basarabiei” al cărei director a fost Pantelimon Halippa şi care îi
avea ca redactori pe Alexandru Terziman, N. F. Costenco, Octav Sargeţiu, Sergiu Matei Nica. Ea a
contribuit la cultivarea spiritului românesc, la trezirea interesului pentru literatură naţională, pentru limbă,
istorie şi cultură, a promovat talente autentice şi a desfăşurat o amplă activitate de culturalizare. “Viaţa
Basarabiei” a apărut până în mai-iulie 1944, mai întâi la Chişinău şi apoi la Bucureşti (1940-1944) şi la
ea au colaborat, printre alţii, Zamfir Arbure, Alexandru Boldur, Ştefan Ciobanu, P. Constantinescu Iaşi,
S. Cujbă, Gala Galaction, O. Ghibu, P. Haneş, I. Pelivan, E. Vasiliu Hasnaşi şi alţii.
Luptându-se cu greutăţi deosebite, dar hotărâtă în crezul său, presa basarabeană a începutului
de secol XX a jucat un rol major în revenirea provinciei de peste Prut la România în cultivarea idealurilor, limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti.
Note
1.
Paul Vataman, “Figuri sorocene”, Chişinău, 1933, p. 36
2.
Articolul este retipărit în 1917, sub formă de broşură, în 28 de pagini
3.
“Cuvânt moldovenesc”, nr. 46, 11 iunie 1917, p. 1. Articolul a fost retipărit în “Şcoala moldovenească”,1917,
nr. 2-4, p. 106-108, “Moldova”, 1989, nr. 6, p. 24.
4.
Sfatul Ţării, 23 august/5 septembrie 1918, pag. 1.
5.
Pamfil Şeicaru, “Istoria presei”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007, p. 281

^ Membrii Sfatului Ţării.
< Declaraţia de Unire a Basarabiei cu România.
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ANIVERSAREA A 115 ANI DE LA ÎNFINŢAREA FLOTEI MILITARE
Pe faleza Comandamentului, în ziua de 26 februarie 2011, începînd cu ora 09.30 s-a
desfăşurat ceremonialul militar şi religios prilejuit de sărbătorirea a 115 ani de la înfiinţarea, de
către regale Carol I, a flotei militare.
La eveniment au participat seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiral dr.
Aurel Popa, comandantul Flotei Militare, contraamiral de flotila dr. Alexandru Marsu, personalitati
militare si civile, comandanti de unitati, reprezentanti ai structurilor de conducere ale Flotei, militari din cadrul unitatilor subordinate, cadre în rezervă şi în retragere.
Ceremonialul religios a fost urmat de un moment omagial in cadrul caruia au fost
conferite distinctii si plachete aniversare. În continuare participanţii au asistat la dezvelirea bustului din marmură al viceamiralului Vasile Urseanu, au depus coroane de flori la Crucea Marinarilor
şi au primit defilarea gărzii de onoare.
Tot pentru marcarea acestui eveniment, în ziua de 24 februarie 2011, la Cercul Militar Constanţa a fost organizat un Simpozion dedicat acestui eveniment cu participarea unor istorici
de la Universitatea Ovidius şi de la Muzeul Marinei, urmat de un spectacol artistic organizat de instituţia gazdă a evenimentului.
În cinstea acestui eveniment au mai fost organizate şi un campionat de fotbal în sală
şi premierea cîştigătorilor Campionatului Militar de Şah al Forţelor Navale.
COL.(r) Gheorghe Tudoran
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