100 DE ANI. UN VEAC DE CÂND CEI 4 CĂLĂREȚI...
Lt.col. (rz.) Dan Nicolau

Prezentele rânduri nu au intenția de a reprezenta o cronică istorică a Războiului pornit
acum 100 de ani, nici o statistică a îngrozitoarelor pierderi umane și materiale sau a ceea
ce a însemnat el pentru România și Europa și Lumea acelei epoci din orice alt punct de
vedere.
Voiam doar să ne amintim și să înțelegem mai bine simbolurile celor 4 călăreți
(cavaleri) ai Apocalipsei, pe care i-a instituit ca simboluri necruțătoare Ioan din Patmos în
ultima parte a Noului Testament și să înțelegem altfel decât în poezii și declamații, mai
mult sau mai puțin patriotarde, jertfele, sacrificiile, suferințele, așa cum au fost ele atunci,
pentru ca noi să fim acum. Să înțelegem puțin altfel decât global, ca binecuvântații analiști
politici ai prezentului, momentul înfiorător al fiecărui individ implicat. Amintim că legați
strâns de semnificație, cei 4 călăreți înseamnă Războiul, Boala (Ciuma, la acea vreme),
Foamea și Moartea, patru semnificații profund înlănțuite într-o formă a dezastrului. A
căror înlănțuire nu s-a dezis nici la momentul la care ne referim, acela de acum 100 de
ani.
*
RĂZBOIUL, care se declanșase în 1914 în Europa, ne-a (sau l-am) ocolit doi ani.
Ani în care ne-am fi putut pregăti mai bine, dacă momente de pierzanie ale politicienilor
vremii, n-ar fi gândit păgubos (Constantin Argentoianu -1871-1955- medic, diplomat, chiar
ministru, spunea: „Cu Turtucaia a început la noi ura împotriva politicienilor!” Și continuă, aș
adăuga eu!).
La vremea iminentă a angajării noastre în conflict, eram firavi din punct de vedere
militar. Asta a creat prin înfrângerea de la Turtucaia, o pagină de grea umilință națională,
de pierdere greu de măsurat, neasumată de acei responsabili numiți mai devreme. Dar cei
peste 95 % dintre ostași, care erau plugari, oare cum au suferit-o? Prin comentarii literare
toți ar fi fost mândri să vină la oaste și să sufere frustrări, lupte, să-și dea sângele, viața
pentru țară. Dar gândul mereu în urmă, la pământul nearat, rodul necules, copii și femeile
și bătrânii lăsați fără sprijin? Ce era în acele suflete? Noi socotim evenimentele ca pe un
întreg social, politic, etc., dar individual, adică fiecare dintre ei, cum au primit știrea
clopotelor creștine (așa era chemarea creștină la oaste, din bătrâni!) ce adunau lumea să
plece la război? Cu ce inimă plecau? Și cu ce inimă își vedeau camaradul căzut, cel
chinuit de răni, sau cum, acel oștean a trecut înot Dunărea vreme de 4 ceasuri sub focul
inamic, pentru a salva Drapelul de luptă? Cum gândeau prizonieratul cei din lagăre care
adunau furia inamicilor, gândind mereu dacă vor scăpa vreodată?
*
Și BOALA... Care chiar dacă nu era Ciumă, era tifos exantematic, o expresie crudă,
nemiloasă, a unui complex de febre, hemoragii, dureri greu suportabile, accentuate de
depresie severă, complex deosebit de contagios, sfârșite aproape inevitabil conform
cunoștințelor medicale ale vremii, sub...cruce! Și multe altele incluse aici, ca mizeria și
păduchii și spitalele de campanie mereu puse pe fugă de obuze...La boală mai putem
aduce aminte și de invaliditățile apreciate în sintezele de război. tehnic în procente. Dar
jalea sufletului celui venit în cârje se cântărește tot în procente?
*
FOAMETEA nu este numai a oștii. Războiul o târăște permanent după el. Soldatul
avea să aibă blidul din ce în ce mai gol, iar familiile părăsite urmau să fie jefuite tot mai
acerb de trupele invadatoare. Care luau tot. Ba chiar soldații bulgari păreau mai puțin
interesați de mersul războiului decât de o vacă sau două oi „rechiziționate” și trimise în
Bulgaria... Nopțile de nesomn și griji ale celor rămași acasă nu țineau copiilor de foame.
Analizele profunde ale istoriei, concluziile docte privind tacticile, strategiile, tehnica militară
și alte alea, nu prea relevă cât de grav era resimțit fenomenul economic la nivel individual.
*
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Călărețul final și decisiv, MOARTEA, a umplut Țara de cruci și familiile de lacrimi și de
urmași care nu și-au cunoscut părinții... urmașii, le-au ridicat urme ale trecerii în
monumente pe care le găsim în mai toate satele comunele și orașele țării, unele din ele
neglijate mizerabil de atitudinea autorităților. O Divizie de voluntari, 1 Sârbă, a luptat în
Dobrogea acum 100 de ani, împotriva germanilor, bulgarilor și turcilor. Pentru apărarea
Dobrogei noastre! Vreo 50-60 dintre urmașii lor și ai voluntarilor cehi și slovaci au vrut la
100 de ani, să vadă unde, departe de țară, străbunii lor au murit. Pot evoca drept
lamentabilă și mojică atitudinea unui primar din zonă care a declarat textual că: „NU MĂ
INTERESEAZĂ!” Atitudine admirabilă a celor mai mulți dintre concetățeni, prezența
tinerilor și a copiilor la momentele de evocare șterg cu distincție astfel de derapaje.
*
Ca o concluzie, cred că drama individuală a fost cumva tratată nedrept sau măcar
insuficient, ca de fapt în orice război, de analize și sinteze științifice de tot felul. Este
adevărat că holismul nu reduce întregul la suma părților, dar în cazul nostru se aplică?
Ar fi de dorit să înțelegem fenomenul. Cum se spune, mai ales pentru a nu ne repeta
greșelile, deși la fel se spune că istoria se repetă (vezi atitudini politicianiste și politice,
războaie, suferințe interminabile, lacrimi prin cimitire), e un ciclu infinit pe care cei 4
călăreți ai Apocalipsei nu vor, cu voia noastră să-l părăsească. Și asta, fără a încerca să
fiu patetic, mai mereu cu plata plugarului, a individului, a necunoscutului ilustru.
P.S. Bunicul soţiei mele a murit atunci, nu se ştie pe unde. Bunicul meu, sergent „şef
de cuib de mitralieră” la Mărăşti, s-a stins şi el cu un picior mutilat şi poveştile lui prin 1981,
la 92 de ani. Avea o cruce de război cu nu ştiu ce spade şi lauri... Cui mai folosesc?

MILITARI CONSTĂNŢENI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Col. (rz.) Remus Macovei

După Pacea de la Bucureşti (din data de 10 august 1913), a urmat o perioadă de
acţiuni diplomatice de atragere a României de partea uneia din cele două alianţe
existente, care se îndreptau inevitabil spre confruntarea armată. România va semna la
4/17 august 1916 Tratatul de alianţă şi Convenţia militară cu reprezentanţii Antantei
(Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia), urmărind şi sperând că victoria acesteia în război
va permite realizarea intereselor naţionale ale românilor. În şedinţa Consiliului de Coroană
din 14/27 august 1916, regele Ferdinand I a adus la cunoştinţa participanţilor decizia sa de
a intra în război alături de Antantă pentru eliberarea fraţilor de peste Carpaţi. La 15
august/28 august 1916, odată cu decretarea mobilizării armatei, regele Ferdinand I
adresează următoarea proclamaţie către soldaţi:
„V-am chemat ca să purtaţi steagurile voastre peste hotare unde fraţii noştri vă aşteaptă
cu nerăbdare şi cu inima plină de nădejde.
Umbrele marilor voievozi Mihai Viteazu şi Ştefan cel Mare, ale căror rămăşiţe zac în
pământurile ce veţi dezrobi, vă îndeamnă la biruinţe ca vrednici urmaşi ai ostaşilor care au
învins la Războieni, la Călugăreni şi la Plevna. Veţi lupta alături de marile naţiuni cu care
ne-am unit.
O luptă aprigă vă aşteaptă. Cu bărbăţie să îi îndurăm însă greutăţile şi cu ajutorul lui
Dumnezeu izbânda va fi a noastră. Arătaţi-vă deci demni de Gloria strămoşescă. De-a
lungul veacurilor un neam întreg vă va binecuvânta şi vă va slăvI”.
După 11 luni de pace (august 1913 - 15 iulie 1914) şi peste doi ani de neutralitate,
România va intra în război la 15 august 1916.
La declararea mobilizării, în Dobrogea s-a înfiinţat un mare număr de unităţi de
rezervă, în care au fost încadrate toate persoanele cu obligaţii militare. Numărul exact al
acestora este imposibil de aflat deoarece arhivele constănţene au fost distruse în timpul
retragerii sau ocupaţiei străine. Singura sursă din care se poate estima cu aproximaţie
acest număr o reprezintă fondul Consilieratul Agricol Constanţa, care cuprinde listele pe
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localităţi cu persoanele îndreptăţite a fi împroprietărite, întocmite cu ocazia punerii în
aplicare a reformei agrare. Aceste liste cuprind persoanele care au fost mobilizate în
perioada 1916-1919, orfanii de unul sau ambii părinţi şi invalizii de război. Centralizând
aceste date, se poate estima că în judeţul Constanţa au fost mobilizate 11.790 de
persoane.
Marea majoritate a celor mobilizaţi au fost încadraţi, de regulă, în marile unităţi şi unităţi
existente în judeţele Constanţa şi Tulcea, dar au fost situaţii în care aceştia au fost
încadraţi şi în mari unităţi şi unităţi mai mult sau mai puţin apropiate de Dobrogea.
Conform documentelor Marelui Stat Major, aceste mari unităţi au fost:
- Divizia 9 infanterie formată din: Regimentul 9 Vânători,
Brigada 17
Infanterie(Regimentul 34 Infanterie “Constanţa”, Regimentul 40 Infanterie
“Călugăreni”), Brigada 18 Infanterie (Regimentul 35 Infanterie “Matei Basarab”,
Regimentul 36 Infanterie “Vasile Lupu”), Brigada 39 Infanterie (Regimentul 63
Infanterie, Regimentul 79 Infanterie), Brigada 9 Artilerie ( Regimentul 13 Artilerie,
Regimentul 18 Artilerie);
- Divizia 10 Infanterie formată din: Regimentul 10 Vânători, Brigada 19 Infanterie
(Regimentul 5 Infanterie “Ialomiţa”, Regimentul 39 Infanterie “Petru Rareş”), Brigada
20 Infanterie (Regimentul 33 “Tulcea”, Regimentul 38 Infanterie “Neagoe Basarab”),
Brigada 40 Infanterie(Regimentul 73 Infanterie, Regimentul 78 Infanterie), Brigada
10 Artilerie (Regimentul 3 Artilerie, Regimentul 20 Artilerie);
- Divizia 15 Infanterie formată din: Brigada 29 Infanterie (Regimentul 74 Infanterie,
Regimental 80 Infanterie), Brigada 30 Infanterie (Regimentul 75 Infanterie,
Regimentul 76 Infanterie, Regimentul 25 Artilerie);
- Trupe neindivizionate formate din: Brigada 5 Călăraşi(Regimentul 10 Călăraşi,
Regimentul 9 Călăraşi), Regimentul 5 Obuziere, Batalionul 5 Pionieri;
- Corpul Grănicerilor format din Brigada 1 Grăniceri (Regimentul 1 Grăniceri,
Regimentul 2 Grăniceri);
- Escadra de Dunăre din Marina Militară;
- Arsenalul Armatei.
La declanşarea mobilizării, constănţenii cu obligaţii militare s-au prezentat la unităţi, au
primit armamentul individual şi echipamentul militar, s-au integrat în subunităţile organice,
fiind în măsură să acţioneze imediat pentru îndeplinirea misiunilor stabilite de eşaloanele
superioare. Referitor la starea de spirit a celor mobilizaţi, perspectiva participării la
viitoarele acţiuni militare a produs sentimente diferite. O mare parte dintre aceştia şi-au
manifestat bucuria, plastic exprimată de sublocotenentul Ioan N. Dinu din Regimentul 39
Infanterie, care, referitor la aceste momente, îşi aminteşte următoarele: „La ora 11
noaptea este veselie mare în bivuac. Ne servim de lanterne pentru luminarea lui. Uralele
sunt nesfârşite. Se desfăşoară drapelul, iar în jurul lui s-a încins o horă mare în care s-a
prins toată lumea”.
Având în vedere faptul că o bună parte a militarilor constănţeni erau concentraţi încă din
noiembrie 1915 “pentru amenajarea poziţiilor de la Turtucaia şi Silistra şi pentru a
contracara o eventuală acţiune ofensivă bulgară”, aceştia priveau cu încredere viitorul,
bucuroşi că au scăpat să stea cu arma în mână degeaba şi încrezători că lucrurile se vor
petrece ca în anul 1913.
Un raport al Arhiepiscopiei Iaşilor scoate în evidenţă un aspect valabil şi pentru
constănţenii mobilizaţi: ”Vestea intrării României în război a produs şi îngrijorare,
durere, nenorocire şi chiar groază. Unii români erau abătuţi şi se gândeau atât la
fraţii care suferă, cât şi la greutatea războiului, la urmările lui. Era necunoscutul ce-i
aştepta pe fii, erau grija casei şi familiei, era despărţirea care se apropia între cei
chemaţi sub drapel şi toţi cei ai familiei, la care se adăuga grija pentru agoniseala de
o viaţă”.
După decretarea mobilizării, pentru militarii constănţeni au urmat trei ani şi patru luni
de grele încercări. Aceştia, în timp, au participat la următoarele acţiuni:
1916
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Luptele pentru apărarea Dobrogei – pe aliniamentul Turtucaia, Silistra, Bazargic; pe
aliniamentul Ostov, Negru – Vodă, Mangalia; pe aliniamentul Rasova, Cobadin,
Topraisar, Tuzla;
- Luptele de apărare din zona Curte de Argeş şi Câmpulung Muscel;
- Bătălia pentru apărarea Bucureştiului;
- Luptele de apărare pe Valea Prahovei;
- Luptele de apărare din zona Tabla Buţii – Siriu;
1917
- Luptele de la Mărăşeşti, Muncelu şi Zăbrăuţi;
- Dezarmarea trupelor ruseşti aflate pe frontul din Moldova;
1918
- Acţiunile pentru apărarea Bucovinei;
- Acţiunile pentru apărarea frontierei pe Nistru;
1919
- Acţiunile pentru înfrângerea rebeliunii bolşevice în zona Hotin – Atachi;
- Acţiunile pentru apărarea frontierei pe Nistru;
- Acţiunile împotriva bolşevicilor unguri.
-

În această perioadă, militarii constănţeni au plătit un greu tribut de sânge. Mii de
morminte aflate pe teritoriul Dobrogei, Munteniei, Moldovei, Bucovinei, Basarabiei şi
Transilvaniei stau mărturie aeroismului ostaşilor dobrogeni. Conform datelor existente în
Arhivele Naţionale Constanţa, un număr de 2.161 de militari constănţeni au murit în
Campania din 1916-1919, iar 550 au fost declaraţi invalizi.
Din cei 2.161 de militari morţi, 77 au decedat în lagărele din Bulgaria, Macedonia, Turcia şi
Germania, iar 435 au decedat în spitale în urma epidemiei de tifos exantematic sau a
tuberculozei contactată pe timpul campaniei. Pe timpul luptelor, cele mai multe victime sau înregistrat la Turtucaia – 335 şi Mărăşeşti – 94.
Sub drapelul tricolor şi-au jertfit viaţa 181 militari musulmani, 30 germani, 14 lipoveni, 6
evrei, 5 greci, 5 armeni, 1 bulgar şi 1 sârb.
Referindu-se la construcţia unor monumente în perioada imediat următoare primului
război mondial, la 27 martie 1927, Gherontie, episcopul eparhiei Constanţa, într-o
scrisoare înaintată Prefectului Constanţei, arăta: “Războiul întregirii Neamului purtat cu
jertfa vieţii a peste 400.000 de eroi purtători de arme şi epoleţi, care au pierit în iadul
ucigător şi alţi peste 400.000 de copii, tineri şi bătrâni, morţi cu ocazia şi din cauza
acestui groaznic război purtat pentru libertatea şi justiţia omenirii. Aceşti morţi ai
neamului nostrum au dat Ţării mărirea teritorială şi strălucirea ei, care numai prin
jertfe mari se poate căpăta.
O sfântă datorie de recunoştinţă şi pietate ne chiamă pe noi, supravieţuitorii acestui
groaznic război, către morţii glorioşi. Multe comune, autorităţi şi instituţiuni,
ascultând această sfântă chemare, au ridicat monumente şi în special plăci
comemorative, prin care au înveşnicit numele lor glorioase, săpându-le cu litere de
aur.
Multe iniţiative particulare răsăreau ca din pământ, după războiul cel mare,
manifestând în chipul cel mai înălţător, sentimentele lor patriotice din care se
desprindeau numai culorile naţionale: Roşu, Galben şi Albastru”.
Pentru construirea unui monument se constituia un comitet de iniţiativă format, de regulă,
din: primar, învăţător, preot, şef post jandarmi şi alte persoane cu activitate patriotică
recunoscută pe plan local. Prin contribuţia cetăţenilor localităţii sau a altor persoane sau
instituţii se adunau fondurile necesare realizării monumentului. Se alegeau apoi
proiectantul şi constructorii monumentului, un sprijin important primind din partea Societăţii
“Mormitele Eroilor Căzuţi în Război”, din 1927 redenumită Societatea “Cultul Eroilor”.
În perioada 1919 – 1938, în judeţul Constanţa au fost realizate 44 monumente, 6 troiţe, 3
plăci de marmură şi o placă din lemn. Situaţia realizării în timp şi dispunerea acestora pe
localităţi este următoarea:
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1919 – Monumentul Eroilor din Cumpăna;
1920 – Monumentul Eroilor din Crişani;
1921 – Monumentul Eroilor din Adamclisi; Monumentul Eroilor din Albeşti (reabilitat);
Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din Cimitirul Otodox Constanţa;
Monumentul Eroilor din Topalu; Placa de marmură din Biserica Catolică din Mihail
Kogălniceanu;
1922 – Monumentul Eroilor din Negru Vodă;
1923 – Monumentul Eroilor din Ţepeş Vodă;
1924 – Monumentul Eroilor din Cernavodă; Monumentul Eroilor din Hârşova; Monumentul
Eroilor din Siliştea, Monumentul Eroilor din Batalionul 5 Pionieri din Chirnogeni;
1925 – Monumentul Eroilor Regimentului 13 Artilerie din Constanţa; Monumentul Eroilor
din Carvăn; Monumentul Eroilor din Văleni (distrus în anul 2012); Monumentul Eroilor din
Horia (reabilitat 1998); Monumentul Eroilor din Almalău; Monumentul Eroilor din Saraiu
(aflat într-o stare avansată de deteriorare);
1926 – Monumentul Eroilor din Cogealac; Monumentul Eroilor din Canlia; Monumentul
Eroilor din Nicolae Bălcescu; Monumentul Eroilor din Osmancea;
1927 – Monumentul Eroilor din Cobadin; Monumentul Eroilor din Mereni; Monumentul
Eroilor din Ostrov (refăcut în anul 2002);
1928 – Monumentul Eroilor din Chirnogeni; Monumentul Eroilor din Ştefan cel Mare (aflat
într-o stare avansată de degradare);
1929 – Monumentul Eroilor din Cuza Vodă; Monumentul Eroilor din Târguşor (aflat într-o
stare avansată de degradare); Monumentul Eroilor din Vulturu; Monumentul Eroilor din
Techirghiol;
1930 – Monumentul Eroilor din Ciobanu; Monumentul Eroilor din Gârliciu; Monumentul
Eroilor din Murfatlar (distrus odată cu construcţia Canalului Dunăre Marea Neagră; a fost
salvată placa de bronz aflată astăzi în sediul primăriei);
1931 - Monumentul Eroilor din Dorobanţu;
1932 – Monumentul Eroilor din Medgidia (distrus, refăcut 1986, reabilitat 2015);
1933 – Monumentul Eroilor Marinari din Cernavoda - Hinog (distrus de germani în timpul
celui de-al doilea război mondial, refăcut în anul 1975); Monumentul Eroilor din Limanu;
1936 – Monumentul Eroilor din Cerchezu; Monumentul Eroilor din Viroaga; Monumentul
Eroilor din Conacu; Monumentul Eroilor din Mangalia (distrus în perioada comunistă);
Troiţa Eroilor din Tichileşti; Placa de bonz a Eroilor Normalişti dispusă pe holul central al
Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân;
1937 - Monumentul Eroilor din Cotu Văii; Placa de marmură din Biserica Ortodoxă Mihail
Kogălniceanu; Troiţa Eroilor din Limanu; Troiţa Eroilor din Nistoreşti; Monumentul Eroilor
din Tortomanu (reabilitat în anul 2000);
1938 – Monumentul Eroilor Regimentului 34 Infanterie.
Pentru troiţele din Limanu, Seimeni şi Valu lui Traian nu s-a putut constata cu certitudine
anul realizării, în aceeaşi situaţie aflându-se şi Placa din lemn dispusă în Biserica
Ortodoxă din Plopeni.
Mormintele de eroi existente pe teritoriul localităţilor din judeţul Constanţa au fost
concentrate în Grupuri Funerare dispuse de regulă în curtea bisericii (Bărăganu, Ion
Corvinu, Limanu, Movila Verde, Pantelimon, Ţepeş Vodă, Târguşor şi Zorile) sau în cimitir
(Băneasa şi Valu lui Traian). Pentru îngrijirea acestora s-au constituit comitete formate din
reprezentanţii primăriei, bisericii, şcolii, postului de jandarmi şi ai Societăţii Cultul Eroilor
(de preferinţă o văduvă de război). Începând cu anul 1928, a fost pus la dispoziţia acestor
comitete un fond special, înscris în bugetul comunei, denumit “fond pentru întreţinerea
mormintelor de război”. Fondurile aveau ca destinatie buna întreţinere a mormintelor,
împrejmuirilor şi a celorlalte construcţii aferente grupurilor funerare.
În acest fel, autorităţile şi cetăţenii localităţilor din judeţul Constanţa au înţeles că opera de
cinstire a eroilor căzuţi în război este o înaltă îndatorire de pietate şi recunoştinţă faţă cei
ce şi-au jertfit viaţa luptând pentru România.
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Un eveniment deosebit la Cultul Eroilor
Lt.col. (rz.) Dan Nicolau

Sofia
înseamnă,
după
greci,
înțelepciune.
Nu știu cum au ajuns vecinii bulgari la
alegerea numelui capitalei lor (începând din
1376 d. Chr.), cu tot cu o statuie simbolică a
Atenei-zeița înțelepciunii, dar am fost
onorați de invitația Academiei Militare
„Gheorghi C. Rakovski” din Sofia la un
simpozion pe teme de istorie, mai ales a
momentului intrării noastre în Primul Război
și al dureroasei umilințe de la Turtucaia, de
acum un veac.
Greu, tare greu de făcut față unei astfel de provocări, dar... secunda de diplomație
necesară și suficientă ne-a luminat să pornim spre această grea încercare. Vorbesc la
plural pentru că eram trei dârji
cavaleri români: col.(rz.) Remus
Macovei, președinte al Asociației
Naționale Cultul Eroilor – Filiala
Constanța, prof. Dr. Costin Scurtu,
director al Muzeului Militar Național
Ferdinand I, Filiala Constanța, și cu
voia
dvs.,
ultimul
pe
listă,
subsemnatul, lt. col (rz.) Dan Nicolau
(bulgarii m-au făcut colonel pe
ecusonul de participant, dar nu mă
supăr...), un vicepreședinte, și el
acolo, la Cult.
Am ajuns acolo după o repetată descindere la prietenii bulgari din Turtucaia(tare mă
sâcâie Tutrakan!) domnii Petr Boicev - directorul Muzeului Național de Istorie, Filiala
Turtucaia și domnul Simeon Radoslav, de la Muzeul din Dobrici. O frumusețe de mal de
Dunăre (de pe partea cealaltă), un oraș mic, calm, patriarhal. Patru ore de volan ne-au
adus la Sofia. Frumoasă, dar rece cu arhitectură aproape cunoscută, deși pășim prima
dată aici. Spun cunoscută, pentru că semănă uneori cu Bucureștiul.
Chestiile de bucătărie internă fiind
neimportante, în sala mare a
Academiei,
sub
oblăduirea
comandantului în exercițiu, dl. general
maior Todor Dotchev s-au derulat
expuneri și dialoguri de înaltă ținută,
multe dintre ele continuate în pauzele
de pe holuri, argument indubitabil în
favoarea nivelului înalt al schimbului de
păreri. Ce am remarcat a fost energia
reprezentantului Ucrainei, col. Sergei
Stutshuk, tânăr și neliniștit în a ne
contacta pe toți, dl. doctor în istorie
Cuneyt Akalin din Turcia, cu o prezentare de ținută și claritate științifică impecabilă. Ne-am
întreținut și cu dl. dr. John Dayton (SUA), de la un institut- Rochester, din Dubai(!!!). Ne-a
mai surprins tânărul istoric din Rusia, Vasili Kashirin, care în afara ținutei impecabile
(parcă era fotomodel pe catwalk) vorbea o română fără cusur și era foarte profund
cunoscător al cooperării româno-ruse de acum un veac.
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Materialele prezentate de delegația noastră au fost: „Acțiunile Regimentului 74
Infanterie la Turtucaia” al d-lui col. (rz.) Macovei, şi „Apărarea frontierei de sud a României
în primele două decenii ale secolului douăzeci” al d-lui prof. Scurtu. Materiale primite cu
interes de asistenţă şi traducerea lor solicitată pentru includerea lor într-un volum ce va
apărea până la sfârşitul anului, sub înaltul patronaj al Academiei Militare din Sofia.
Concluzia finală a fost că am schimbat idei, am avut de câştigat o mulţime de noi
informaţii, am schimbat cărţi de vizită şi angajamente de viitoare colaborări, dând măsura
firească a unui eveniment de mare importanţă şi de mare ţinută.

Frăţia de arme româno-sârbo-cehă
Col.(rz.) Cătălin Dănulescu
Divizia 1 Voluntari Sârbi a fost înfiinţată pe teritoriul Rusiei în iarna1915/1916, fiind
formată din prizonieri de război sârbi, croaţi şi sloveni din armata Austro-Ungariei aflaţi pe
teritoriul Rusiei, militari sârbi afalaţi în insula Corfu, voluntari sârbi din SUA, voluntari sârbi
refugiaţi în România, trecuţi ulterior în Rusia, 75 de ofiţeir cehi şi slovaci.Efectivele
Divizieie 1 Voluntari Sârbi, care a acţionat în Dobrogea au fost de 624 ofiţeri şi 18.244
soldaţi.
Principalele acţiuni la care a participat Divizia 1 Voluntari Sârbi în Dobrogea, în
perioada 17 august – 16 octombrie 1916, au fost:
- Concentrarea în raionul Medgidia: 17-18 august
- Acţiunile ofensive de la Dobrici: 25 august
- Luptele de apărare de la Hardali - Tekeresi: 31 august-1 septembrie
- Luptele de apărare de la Cocargea: 5-7 septembrie
- Luptele ofensive de la Amzacea: 19-20 septembrie
- Luptele de apărare de la Enghe Mahale(Mereni) şi Edilkioi(Miriştea): 7 - 8
octombrie
- Retragerea în nordul Dobrogei şi trecerea în Basarabia: 14-16 octombrie
În timpul desfăşurării acestor acţiuni militare pierderile suferite de către Divizia 1
Voluntari Sârbi au fost următoarele: 42 de ofiţeri morţi (vezi anexa nr.1), 192 ofiţeri răniţi,
1689 soldaţi morţi, 6.172 soldaţi răniţi, 866 soldaţi dispăruţi.
Pentru cinstirea memoriei acestora, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”
Filiala Constanţa şi Liga de Prietenie Româno - Sârbă au organizat Proiectul ”100 de ani
de la luptele pentru apărarea Dobrogei. Frăţia de arme româno – sârbo - cehă”.
Activităţile s-au desfăşurat în perioada 31 agust - 3 septembrie 2016, la ele participând:
- 32 de urmaşi ai voluntarilor sârbi, înalţi reprezentanţi ai Guvernului
Voievodinei, istoricii Dalibor Denda şi Milan Micic, o echipă a televiziunii din
Novi Sad;
- 41 oaspeţi cehi, o echipă de la televiziunea naţională cehă, preşedintele Ligii
Veteranilor de Război, un
reprezentant
al
Ministerului Apărării.
La 31 august, ora 18.00 a fost
inaugurată fotoexpoziţiei cu tema
”Acţiunile Diviziei 1 Voluntari Sârbi
pentru apărarea Dobrogei”, organizată
de către Muzeul de Istorie din Novi Sad. Aceasta a fost deschisă în
perioada 31 august – 30 septembrie la
Muzeul Naţional de Istorie Militară
”Ferdinand I” Filiala Constanţa.
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La 1 septembrie, s-a desfăşurat în Aula “Adrian Rădulescu” a Universităţii “Ovidius”,
sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema “Acţiunile Diviziei 1 Voluntari Sârbi în
Dobrogea”. Istoricii au prezentat studii
despre participarea militarilor sârbi la
apărarea Dobrogei în 1916, folosind
documente inedite descoperite în
arhive. Cu această ocazie a fost
lansată lucrarea bilingvă “Monografia
Monumentului Eroilor Sârbi” realizată
de către col.(r) Remus Macovei. A
urmat un concert al Coralei “Armonia”
a Arhiepiscopiei Tomisului şi al
grupului vocal ”ZVUCI s KAMENA” din
Serbia.
În ziua de 2 septembrie oaspeţii sărbi şi cehi au vizitat localităţile Cobadin şi Pietreni,
acolo unde voluntarii sârbi şi cehi au luptat cu eroism în perioada august-octombrie 1916.
La Cobadin, primarul localităţii, domnul Cornel Cocoş, sprijinit de militarii Brigăzii 9
Mecanizate “Mărăşeşti”, a organizat, pe
platoul din apropierea Monumentului
Eroilor, un ceremonial militar şi religios în
memoria eroilor sârbi şi cehi. Un sobor de
preoţi ortodocşi, monseniorul Iacob Ieronim
şi preotul musulman Memet Ibraim au
oficiat slujbe religioase în amintirea celor
jertfiţi în 1916 pe meleagurile dobrogene. A
urmat depunerea de coronae de flori la
Monumentul Eroilor, iar copiii ansamblului
“Bravisimo” al Căminului Cultural din
Cobadin şi ansamblul de dansuri tătărăşti”
Geanlar” au prezentat un scurt program artistic.
La
Pietreni, primarul comunei
Deleni, domnul Dan Marian a
organizat un ceremonial care a cuprins
o slujbă religioasă şi depuneri de
coronae la Monumentul Eroilor din
localitate. După ce au servit o masă cu
fasole şi cârnaţi, mâncarea preferată a
militarilor români care au participat la
Primul Război Mondial, oaspeţii s-au
deplasat şi au vizitat tranşeele din
apropierea localităţii Deleni, rămase
din 1916, în care militarii sârbi şi cehi
şi-au jertfit viaţa în luptele cu bulgarii. În memoria acestora, pe marginea acestor tranşee,
membrii grupului ”ZVUCI s KAMENA” au interpretat cântecele de război ale voluntarilor
sârbi. A fost probabil cel mai emoţionant moment al întregii activităţi.
La 3 septembrie, începând cu orele 10.00 s-a desfăşurat un impresionant Ceremonial
militar şi religios la Monumentul Eroilor sârbi din Medgidia. Au participat: ministrul Muncii,
Afacerilor Sociale şi al Veteranilor de Război din Serbia, domnul Alexandru Vulin;
ambasadorul Serbiei la Bucureşti, domnul Branko Brankovici; locţiitorul ambasadorului
Cehiei la Bucureşti, domnul Tomas Vostry; prefectul Judeţului Constanţa, domnul Adrian
Nicolaescu; viceprimarul Municipiului Medgidia, doamna Luminiţa Vlădescu; consilieri
locali, militari ai garnizoanei Medgidia, cadre active şi în retragere, numeroşi locuitori ai
localităţii.
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Slujba religioasă a fost susţinută de
IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului şi
monseniorul Iacob Ieronim. Au susţinut
alocuţiuni doamna Luminiţa Vlădescu,
domnul Alexandru Vulin, domnul Tomas
Vostry, domnul Adrian Nicolaescu şi
col.(rz.) Remus Macovei.
După depunerea coroanelor de flori
a urmat defilarea gărzii de onoare şi a
detaşamentelor
formate
de
reprezentanţii sârbilor şi cehilor echipaţi
în ţinutele de campanile din 1916.
Muzica a fost asigurată de Fanfara Reperezentativă a Statului Major al Forţelor Navale,
condusă de către col. Cornel Ignat.
Cu ocazia acestui periplu al delegaţiilor sârbe şi cehe s-au identificat noi direcţii de
întărire a colaborării între organizaţiile care se ocupă cu cinstirea memoriei eroilor căzuţi în
războaie pe teritoriul altor state. S-a stabilit ca prin ambasada Cehiei la Bucureşti să se
facă demersurile necesare pentru ridicarea, în Cimitirul Ortodox din Medgidia, în
apropierea Monumentului Eroilor Sârbi, a unui monument dedicat militarilor cehi care au
murit apărând Dobrogea în anul 1916.
De asemenea, s-a lansat ideea ridicării unui monument dedicat militarilor sârbi, ruşi,
cehi, români şi bulgari care şi-au pierdut viaţa în crâncenele lupte de la
Pietreni(Cocargea).

Aportul militarilor cehi din Divizia 1 Sârbă de Voluntari
Col. (rz.) Macovei Remus

Filiala Județeană Constanța a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a fost
onorată prin invitația de a participa în cadrul manifestarilor cultural-religioase la împlinirea
a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, dar și la împlinirea a 73 de
ani de la moartea mareșalului Constantin Prezan. Simpozionul pe aceste teme a avut loc
sâmbătă, 27 august 2016, la Mănăstirea Rafaila, din Județul Vaslui. Manifestările au fost
organizate de Arhiepiscopia Tomisului în colaborare cu Episcopia Hușilor, Asociația
Culturală „Astra Dobrogeană” și Asociația Culturală „Pro Basarabia și Bucovina” - Filiala
Negrești.

La rându-mi, subsemnatul, Oțelea Pavel,
am fost onorat să reprezint Filiala în calitate de
prim-vicepreședinte al acesteia și să prezint
acest articol. Deoarece deviza Asociaţiei,
„Neamul este etern prin cultul eroilor”, iar
aceasta funcţionează sub
patronajul
Ministerului
Apărării
Naţionale şi
sub
oblăduirea
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române, creează obligații de reprezentare.

Situația politico-militară a Serbiei la
începutul veacului al - XX - lea
Întrucât povestirea mea se
referă la Divizia 1 Sârbă de Voluntari ce a
acționat pe cămpurile de luptă din Dobrogea, iar în cadrul acesteia a unui grup de militari
cehi, în Primul Război Mondial, să vă spun câteva cuvinte despre Regatul Sârb în acel
moment.
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În 1876, Muntenegru, Serbia, și Bosnia au declarat război Imperiului Otoman și și-au
proclamat unirea. Totuși, Tratatul de la Berlin din 1878, care a fost semnat la Congresul de
la Berlin de către Marile Puteri, a acordat deplina independență doar Serbiei și
Muntenegrului, lăsând Bosnia și Raška Austro-Ungariei care a blocat unirea lor până la
Războaiele Balcanice din 1912 și 1913 și Primul Război Mondial. Asasinarea la 28 iunie
1914 a arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei la Sarajevo în Austro-Ungaria de către
Gavrilo Princip, un susținător al unității slavilor de sud, supus austriac și membru al
organizației Bosnia Tânără, a servit drept pretext pentru ca Austro-Ungaria să declare
război Serbiei. Tensiuni între Serbia şi Austro-Ungaria existau de mulţi ani, întrucât
naţionaliştii sârbi doreau să unească toate popoarele slave din Balcani într-un stat federal.
Din acest stat urmau să facă parte şi slavii de pe teritoriul Austro-Ungariei, fapt ce a
determinat împotrivirea fermă a imperiului. După atentat a început o furibundă propagandă
împotriva sârbilor în tot imperiul prin demonstrații și violențe împotriva acestora,
transformate într-o adevărată teroare cu atacuri asupra instituțiilor și averilor sârbești.
Iată și câteva spicuiri din presa vremii. Presa, îndeosebi cea clericală, a modelat
imaginea despre sârbi ca popor rebel, ucigaş şi porniţi să răstoarne sistemul social şi
sistemul politic european. Presa în Bosnia şi Herţegovina şi din Croaţia în concordanţă cu
cererile cercurilor clericale şi militare care pregăteau războiul, a insistat asupra urii faţă de
sârbi şi Serbia. Ziarul francofon „Croaţia” din Zagreb scria că „pe corpul nostru se găseşte
buba numită sârbi şi iubitori ai slaveno-sârbilor”, menţionând „de astăzi să ne fie datoria
pentru todeuna să-i dezrădăcinăm” . În ziarul Jurnalul, croat, a fost normal ca numele sârbi
să fie înlocuit cu câini, lotri, bandiţi, oameni de nimic, criminali, ucigaşi, răi. Puterea militară
instalată a ordonat că „în interesul conducerii militare trebuie neapărat întreprise arestări,
confiscări şi alungări a oamenilor care armatei şi sistemului politic se pare că nu sânt
deajuns de loiali şi că periclitează siguranţa publică”, iar în acelaş timp au fost foarte
violenţi faţă de ostateci. Primele arestări în masă au fost făcute în ziua proclamării
mobilizării, 26 iulie. Puterea Austro-Ungară a arestat pe cei mai reprezentativi sârbi şi
inteligenţa croată de orientare iugoslavă sub pretextul „trădării”, iar la începutul lunii august
a anului 1914 au fost interzise toate activităţile societăţilor cu prefix sârbesc. Pe teritoriul
Ungariei de sud în vara anului 1914, puterea militară l-a arestat pe Jaşa Tomici, jurnalist și
politician, şi mai multe sute de sârbi. Au fost interzise activităţile societăţilor sârbeşti şi
ziarele Steagul, Apărătorul şi Sârbii.
În Bosnia şi Herţegovina ca semn al represaliilor asupra sârbilor, puterea militară
austriacă a organizat aşa numiţii „Şuţcori”, „cete de apărare” formate din apartenenţi ai
populaţiei musulmane şi catolice. În Bosnia şi Herţegovina au fost peste 11 000 de
„şuţcori” în timpul războiului în toate localităţile cu un număr mai mare de locuitori. Aceste
cete au activat îndeosebi împotriva locuitorilor sârbi prin omoruri, violenţe, furturi în spatele
liniei frontului în Bosnia de răsărit şi în Herţegovina de răsărit. În districtul Banja Luka,
departe de linia frontului au fost 2.040 de „şuţcori”. Toate aceste elemente de învrăjbire
între etniile conlocuitoare, și am cules doar câteva dintre ele, au dăinuit și peste „Marele
Război”.
Declanșarea războiului
Pe fondul tensiunilor politico-militare arătate în data de 28 iulie 1914, la ora 11:00 am,
Austro-Ungaria a înmânat Serbiei declaraţia de război, monitoarele imperiale de pe
Dunăre bombardând capitala Belgrad.
În iulie 1914, Austro-Ungaria avea 1.800.000 de militari mobilizaţi, gata de luptă.
Dintre cadrele armatei imperiale, 44% erau slavi - sârbi, croaţi, bosnieci, sloveni, ruteni,
polonezi, cehi, slovaci; 28% erau austrieci; 18% erau maghiari; 8% români; 2% alţii.
Limba de comandă era germana, iar în „jumătatea” maghiară era maghiara. În
general, ofiţerii cunoşteau ambele limbi oficiale şi puteau cunoaşte, de asemenea, limba
unei alte etnii din Imperiu. Cunoştinţe de maghiară şi germană puteau avea şi tinerii care
studiaseră în şcoli înalte din Imperiu. Marea masă a soldaţilor, mai ales cei proveniţi din
zonele rurale, vorbeau limba sau dialectul propriu şi existau şanse să nu cunoască deloc
germana sau maghiara. Comunicarea, mai ales în situaţii de criză, devenea astfel
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anevoioasă sau chiar imposibilă. Loialităţile erau şi ele împărţite, mulţi negermani şi
nemaghiari fiind înclinaţi să se ataşeze de ideea independenţei provinciilor de provenienţă
(cehi, slovaci) sau să se îndrepte spre statele naţionale din jurul Imperiului (români, sârbi,
italieni). Pe măsura derulării războiului, aceste probleme se vor acutiza. De altfel, la acea
vreme, circula o glumă precum că în armata austro-ungară a comanda este în sine o
formă de război. La început armata sârbă a câștigat câteva victorii importante împotriva
Austro-Ungariei în timpul Primului Război Mondial, dar a fost copleșită, în final, de forțele
unite ale Germaniei, Austro-Ungariei și Bulgariei. În Primul Război Mondial, Serbia a avut
1 260 000 de victime - 28 % din totalul populației sale și 58 % din populația sa masculină.
Acțiunile de luptă pe teatru de operații
În timpul operaţiilor de război pe Frontul de Răsărit, împotriva armatei ruseşti în
Galiţia, în condiţiile în care linia frontului se schimbă, soldaţi sârbi austro-ungari au
dezertat la ruşi, sau foarte des, au fost luaţi ostateci în timpul atacurilor şi contra atacurilor
armatei ruseşti. Ei au fost aşa numiţi „ostateci uşori” pentru că nu au avut motiv să lupte
împotriva armatei ruseşti, îndeosebi că poporul sârb în Austro-Ungaria, mai ales în Bosnia
şi Herţegovina şi Srem în 1914 au fost supuși violenţelor constante de puterea civilă şi
militară austro-ungară. Unităţile de muncă formate din sârbi din Bosnia şi Herţegovina au
fost transformate în batalioane de rezervă, dar deja din noiembrie 1914 se consemnează
trecera lor de partea ruşilor. Predarea sârbilor, soldaţi austro-ungari unităţilor ruseşti în
timpul luptelor din toamna anului 1914 s-a desfăşurat în condiţii drmatice, pentru că
dezertarea, predarea sau căderea în prizonierat au fost foarte riscante pentru soldaţi,
foarte des au plătit cu viaţa în încercarea de a trece de partea ruşilor. În conglomeratul de
prizonieri de pe teritoriul Rusiei, căzuți cam în aceleași condiții ca cele descrise mai sus, sau aflat slovaci, sloveni, croați, cehi, polonezi, romăni.
Formarea unităților de voluntari
Condiţiile de trai a prizonierilor au fost diferite. Prizonierii au fost cazaţi în barăci în
condiţii foarte grele iar în afara lagărului au muncit la diferite lucrări. Dacă au fost angajaţi
la muncă în agricultură în timpul sezonului la gospodari au avut condiţii mai bune de locuit
şi îndeosebi s-au hrănit mai bine, viaţa în afara lagărului i-a împrietenit cu gospodarii şi
astfel au micşorat greutăţile de prizonierat. În timpul sezonului agricol, de primăvara până
toamna, prizonierii de război au trăit în condiţii mai bune, s-au hrănit mai bine şi în această
perioadă un număr mai mic de prizonieri s-a anunţat ca voluntari în armata sârbă.
Datorită acestor condiții de viață, în unele locuri crunt de grele, dar și a dorinței de a
lupta pentru eliberarea țărilor de origine, mulți prizonieri au solicitat organizarea în unități
militare de luptători voluntari. Rusia a răspuns cu prudență acțiunii, având în vedere
următoarele considerente:
- Rusia era semnatară a Convenției de la Haga care interzicea folosirea prizonierilor
de război în alte scopuri care ar fi putut afecta țările de origine;
- Aristocrația rusă considera jurământul militar sacru;
- Aceeași schemă putea fi aplicată și de Puterile Centrale, prin încurajarea prizonierilor
ruși pe care îi dețineau în lagăre;
- Posibile represalii care s-ar fi putut exercita asupra familiilor voluntarilor de către
autoritățile din țările de origini;
- Neîncrederea în legătură cu buna credință a prizonirilor de război.
Argumentul cheie care a făcut ca statul rusesc să-şi schimbe părerea faţă de
„problema voluntarilor sârbi” a fost înfrângerea şi ocuparea Serbiei în anul 1915. Armata
sârbească la începutul anului 1916 a putut să-şi completeze trupele doar din rândul
voluntarilor cetăţeni austro-ungari, cei mai mulţi prizonieri în Rusia, iar Rusia ca aliat al
Serbiei a acceptat obligaţia ca pe teritoriul său să completeze armata sârbească activând
numărul mare de prizonieri de război sârbi care au fost pregătiţi să se alăture armatei
sârbeşti.
Prin donarea a otpzeci de milioane de ruble în aur din trezoreria curţii cu menirea de a
finanța unităţile sârbeşti de voluntari din Rusia a fost un pas concret al guvernului care a
înlesnit formarea unităţilor de voluntari în Rusia. Colaborarea reprezentanţilor guvernului
11

sârbesc şi armatei din Odesa cu organele locale civile şi militare, dar şi cu organele
militare ruseşti pe întreg teritoriul Rusiei unde au fost lagăre de prizonieri, a fost premisă
concretă în organizarea formaţiunilor militare de voluntari (divizii, corpuri) şi rezolvarea
problemelor de zi care apăreau în transport, repartizare, alimentare şi instruirea
voluntarilor.
În formaţiunile volulntare sârbeşti în decursul anului 1916 s-a anunţat şi un număr
important de cehi precum şi slovaci, prizonieri de război cetăţeni austrieci care au fost
pregătiţi să lupte împotriva Austro-Ungariei pentru eliberarea propriilor ţări. În armata
sârbească s-au înscris cehi care în viaţa civilă erau intelectuali şi studenţi, care dealtfel au
fost ofiţeri de rezervă în armata Austro-Ungară. Din surse cehe, în cadrul D 1 Sârbe au
acționat aprox. 1000 de voluntari cehi, mare parte din ei țărani.
În paralel cu formarea unității militare de sârbi a demarat și acțiunea de formare a
Legiunii Cehe, spre finalul anului 1916 și la începutul anului 1917, în apropierea Kievului.
Odată cu formarea primelor unități cehe, o parte din acești voluntari au solicitat să se
încadreze în acestea. Din surse sârbe este confirmat faptul că în cadrul D 1 Sărbă au fost
încadrați cîțiva ofițeri, subofițeri și soldați cehi și slovaci. Este confirmată plecarea a 86
militari cehi și prezintă faptul că doar 75 de ofițeri cehi și slovaci nu au părăsit această
mare unitate, preferând să lupte alături de soldații pe care îi instruise și de care se simțeau
foarte apropiați.
Comdamentul a fost format din 132 de ofițeri şi funcţionari şi trimis de guvernul sârb
de pe Corfu în fruntea Diviziei 1 Sârbă de Voluntari din Odesa. Au călătorit în grupuri
peste Italia, Franţa, Anglia, Norvegia şi Suedia până în Rusia. Cu grupul de 36 de ofițeri şi
soldaţi plecaţi de pe Corfu spre Odesa, din Liverpool în Arhanghelsk au călătorit şi 76 de
membri ai spitalului scoţian al femeilor condus de dr. Elsie English, care au trebuit să se
alăture viitoarei Divizii de Voluntari. Din raportul colonelului S. Hagici trimis pretendentului
la tron Alexandru, la 28 aprilie 1916, la Odesa în acel moment s-au găsit 9 733 de
voluntari printre care 263 de ofițeri (120 de sârbi, 90 de croaţi, 40 sloveni, 9 cehi şi 3
ruteni). În acel moment se aştepta ajungerea a încă 3 482 de soldaţi voluntari. Iar în ziua
următoare, la 29 aprilie 1916, colonelul S. Hagici a primit comanda regimentului şi în acea
zi a fost formată şi Divizia 1 Sârbă de Voluntari.
Întâlnirea cu ofiţerii sârbi care au venit de pe Corfu, pentru volunatrii sârbi din Divizia
1 Sârbă de Voluntari a fost adevărata întâlnire cu statul sârb. Ei nu au avut nici o
credibilitate nici din partea cetăţenilor nici a organelor locale ale Odesei şi nici din partea
ofiţerilor. „Organele ruseşti militare şi civile, şi chiar cetăţenii Odesei, nu prea au încredere
în slodaţii şi ofiţerii acestei divizii, îndeosebi ofiţerii, cu motivul că dacă au trădat o armată
pot face aceasta din nou. Astfel de atitudine a cetăţenilor ruşi au avut-o şi organele militare
ruseşti care în aprilie 1916 au fost de părere că „divizia sârbească de voluntari formată din
prizonieri de război nu poate fi folosită în lupte după formare şi exerciţii militare, ci abia
atunci când dau dovadă de loialitate şi ofiţerii şi soldaţii, iar pentru aceasta trebuie mai
mult timp”.
Gata de luptă
Divizia 1 Sărbă de Voluntari, cea mai mare forță armată constituită din voluntari
cunoscută până atunci, a fost încadrată în Corpul 47 Armată Rus și s-a dislocat în iunie
1916, în cantonament în apropierea localității Reni în vedrea participării la acțiunile militare
din Dobrogea, în conformitate cu acordul ruso-român. Având în organică 16 batalioane de
infanterie și 12 baterii de artilerie, Divizia cuprindea un număr de 625 de ofițeri și 18.800
gradați-soldați.
Deși erau nemulțumiți de înzestrarea necorespunzătoare - puștile vechi, fără
încărcătoare și muniție, mitralierele vechi și care se defectau foarte ușor - toți militarii marii
unități erau convinși că relativ ușor, cu sprijinul unităților ruse și române, în cel mult o lună,
vor ajunge în Serbia.
Realitatea va fi cu totul alta. Din cauza unor grave erori de conducere ale
Comandamentului Român, cooperării necorespunzătoare între comandatul Armatei 3
Română și comandantul Corpului 47 Rus, a slabei pregătiri pentru luptă a unităților și
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marilor unități române și lipsa râvnei de a lupta a majorității unităților ruse au urmat
înfrângeri dureroase, soldate cu mii de morți, răniți sau prizonieri de război.
În toamna anului 1916 în luptele pentru apărarea Dobrogei, au durat 34 de zile de
război în septembrie-octombrie, s-a acoperit de glorie Divizia 1 Sârbă, care a acţionat în
cadrul Corpului 47 Armată Rus. Din cei 18.868 de militari ai Diviziei, în luptele de la
Bazargic, Ghelengic (Pecineaga) Cocargea (Pietreni), Mereni (Enghe Mahale), Miriştea
(Edilchioi) şi Topraisar, au căzut 239 ofiţeri şi 8.727 trupă. Marea frică a voluntarilor
pentru destinul familiilor lor a fost agravată prin fluturașe care se aruncau din avioanele
inamicului pe care se cerea predarea sub amenințarea că famiilile lor vor fi distruse. Din
cauza acestei frici, existau și sinucideri. ... „În cele din urmă la mulți ofițeri și soldați a
început să apară anxietatea pentru existența lor și a famiilor lor... Mulți răniți s-au sinucis,
multora se făcea pielea găină la gând că nu doar ei, ci și familiile lor vor fi maltratate și
distruse...” scria în raportul subcolonelului D. Milutinović în data de 11 noiembrie 1916 .
Din cauza temerii pentru soarta familiilor, voluntarii nu purtau ecusoane, iar în timpul
luptelor din Dobrogea, în situații disperate, voluntarii se sinucideau, vrând să evite
capturarea și astfel protejând familiile sale. («Doar mort poți cădea în mâinile inamicului» ).
În armata română atunci s-a născut mitul că „Sârbii vii nu se predeau” . „Dr. Stojanović a
fost conștient că toți sârbii au fost condamnați la moarte, ce se va și întâmpla dacă erau
capturați” a descris E. English, care era în fruntea Spitalului femeilor din Scotia. În cadrul
acestor lupte și-au pierdut viața și 13 militari cehi. Nouă ofițeri și patru gradați soldați.
Divizia Sârbă, după repaus la Ismail între 9 și 23 decembrie 1916, a fost mutată în
lagărele din Rusia, la Voznesenska și Berezovca. Experiența lor în ducerea răboiului de
pe frontul din Dobrogea, pe parcursul anului 1917, a determinat și modul de utilizare a
Corpului de Voluntari în viitoarele evenimente din război, dar a influențat și criza care
cuprindea unitățile voluntarilor staționate la Odessa, în primăvara anului 1917 („mișcarea
dizidenților”).
Acțiuni de recunoștință
În multe dintre localitățile constănțene se află
monumente ale eroilor, ridicate de către
autoritățile locale și care comemorează sacrificiul
ostașilor români în Primul Război Mondial, atunci
când Dobrogea a fost un adevărat câmp de
bătălie. Există și câteva monumente ridicate în
memoria soldaților de diverse etnii participante.
De departe, cel mai impresionant este însă
Mausoleul Eroilor Sârbi, o piramidă osuar,
Piramida Albă, care se găsește în orașul
Medgidia. Mausoleul de marmură, ridicat de
statul iugoslav, ascunde osemintele a 224 de
soldați din Divizia 1 Sârbă de Voluntari, care au
luptat alături de români și murit în bătăliile purtate
în zonă în perioada 25 august - 12 octombrie
1916. De altfel, pe una dintre laturile piramidei
sunt menționate bătăliile în care voluntarii au dat
dovada sacrificiului suprem: Dobrici, Kokardja, Amzacea, Topraisar.
Inaugurarea
„În seara de marţi, 7 septembrie 1926, au sosit în portul Cernavodă, cu vaporul
iugoslav „Alexandru I” oaspeţii sârbi şi un detaşament de armată iugoslav cu muzică
militară şi drapelele celor patru regimente care au luptat pe frontul dobrogean. Oaspeţii au
fost întâmpinaţi la debarcader de către Andrei Popovici, prefectul judeţului Constanţa,
generalul Vlădescu, comandantul Diviziei 9 Infanterie, domnul Grigore Stefu, inspectorul
general al siguranţei şi de către C. Rădulescu, primarul oraşului Cernavoda, care au urat
bun venit oaspeţilor. S-a vizitat apoi podul Carol I, iar peste noapte oaspeţii s-au odihnit la
bordul navei.
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În dimineaţa zilei de miercuri, 8 septembrie 1926, până la ora 8.30 au sosit în gara
Medgidia, cu două trenuri, oaspeţii iugoslavi. Pe peron aceştia au fost întâmpinaţi de
generalul L. Mircescu, ministru de război, generalul I.Popescu, reprezentantul armatei,
generalul I. Manolescu, directorul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, episcopul
Gherontie al Tomisului, A. Popovici, prefectul Judeţului Constanţa, dr. Al. Pilescu,
primarul Constanţei, dr. I. Themo, primarul Medgidiei, generali şi ofiţeri români care au
participat la luptele din Dobrogea alături de militarii sârbi.
Din Cehoslovacia au participat locotent colonel Tereya, maiorul Kasanek şi maiorul
Veijmeike care au luptat în cadrul Diviziei 1 Sârbă de Voluntari. Au mai fost prezenţi
ataşaţii militari ai Cehoslovacieiei, colonelul Silvester şi Franţei, căpitanul Berger.
La oprirea trenului în gară o companie din Regimentul 2 Grăniceri a dat onorul, fanfara
militară română a intonat imnul Iugoslaviei, iar fanfara sârbă a intonat imnul României.
Oficialităţile s-au îndreptat apoi cu automobilele, trăsurile şi căruţele spre Tabia
Turcească, locul unde se înălţa monumental sârb.
La ora 9.00, generalul L. Mircescu şi generalul Stefan Hadgici au trecut în revistă
garda de onoare formată din o companie din Regimentul 2 Grăniceri, un batalion infanterie
din Regimentul 34 Infanterie, o baterie din Regimentul 13 Artilerie, o baterie din
Regimentul 18 Obuziere, un escadron din Regimentul 9 Călăraşi, o companie de marină, o
companie din Batalionul de Jandarmi Cernavoda. În formaţie erau prezente şi drapelele de
luptă ale celor 4 regimente sârbe. Cel mai emoţionat moment al ceremoniei a fost cel în
care generalul Ştefan Hadgici s-a întâlnit cu colonelul Corneliu Dragalina, fostul
comandant al unui grup de artilerie grea română, care a susţinut eroic Divizia 1 Sârbă de
Voluntari. Bravii comandanţi din vremurile grele ale războiului, întâlnindu-se după 10 ani,
s-au îmbrăţişat vădit marcaţi de amintirile de luptă, glorie şi sacrificiu trăite în război.
La ora 13.30, în cazarma Regimentului 2 Grăniceri, a avut loc masa comună, la care
au luat cuvântul domnul general Ciolak Antici şi generalul L. Mircescu.
La ora 15 un tren special va transporta oaspeţii iugoslavi la Constanța, unde aceştia,
însoţiţi de membrii Consiliului Comunal, vor vizita silozurile. Ulteror s-a vizitat Mamaia,
unde s-a servit o gustare.”
În fiecare an, în luna noiembrie, la acest impunător monument au loc ceremoniale
militare şi religioase pentru omagierea eroilor sârbi, unde participă de fiecare dată și
reprezentanți oficiali și formații culturale sârbe.
Pentru eternizarea memoriei militarilor cehi căzuți în luptele din Dobrogea, Institutul
Pamatnik Osvobozeni, cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la proclamarea independenței
Cehoslovaciei a solicitatat autorităților române să le fie înaintați saci cu pământ din
localitățile românești în care au luptat legionari cehi. Conform ordinului M.St.M. primăriile
din localitățile românești Deleni și Cobadin au expediat doi saci cu 25 kg fiecare. Pământul
a fost luat din tranșeele în care au luptat militarii cehi. La activitățile de comemorare de la
Piramida Eroilor Sârbi, depuneri de coroane de flori, simpozioane tematice organizate de
diferite instituții locale și naționale, pelerinaje pe urmele militarilor sârbi ce au luptat în
Dobrogea, au fost prezente Filiala Județeană Constanța și Subfiliala Medgidia a Asociației
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Siriu – 2016
Col. (rz.) Budureanu Doru

Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea Armatei a II - a, o delegaţie a
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” Filiala Constanţa, formată din col.(rz.)
Budureanu Doru, col.(rz) Ţăranu Traian, col.(rz) Sârbu Petre şi lt.col.(rz) Nicolau Dan, toţi
fiind foste cadre ale Regimentului 34 Infanterie, a participat la ceremonialul militar şi
religios organizat la Complexul Comemorativ Siriu. La eveniment au participat prefectul
14

Judeţului Buzău, comandantul Diviziei 2 Infanterie “Getica”, cadre active, în rezervă şi în
retragere din Garnzoana Buzău, elevi din Siriu, fanfara militară. În alocuţiunea sa, col.(rz.)
Budureanu Doru a prezentat următorul material:
Domnule prefect, domnule general, stimaţi participanţi,
Invitaţia
de
a
paticipa
la
manifestările prilejuite de aniversarea
a 100 de ani de la înfiinţarea Armatei a
II - a reprezintă o onoare deosebită
pentru
reprezentanţii
Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”
Filiala Constanţa. Participăm cu mare
plăcere la această manifestare având
în vedere că înaintaşii noştri, militari
din
Regimentul
34
Infanterie
“Constanţa”, acum 100 de ani au
participat la crâncenele lupte de pe
valea Siriului.
Regimentele constănţene 34 şi 74
Infanterie, la declararea mobilizării au format Brigada 29 Infanterie, care au fost dislocată
în apropierea Bucureştiului făcând parte din Rezeva Marelui Cartier General. În zilele de
23 şi 24 august 1916 vor lupta în sprijinul forţelor din Capul de pod Turtucaia.
Efectivele care s-au salvat din
catastrofa de la Turtucaia au fost
aduse în Constanţa unde, împreună
cu efectivele părţilor sedentare ale
celor două regimente, conform
ordinului 876/1916 al Marelui Stat
Major, s-a constituit Regimentul
34/74 Infanterie, în perioada 1 – 4
septembrie 1916.
La comanda noii unităţi, organizată
pe două batalioane a fost numit
lt.col. Dumitru Mihail. Militarii au
fost
înzestraţi
cu arme noi
WETERLI, iar caii şi căruţele s-au
procurat prin rechiziţii şi completare
de la celelate unităţi din Constanţa.
Conform Registrului istoric al Regimentului 34 Infanterie ”Constanţa”, după ce şi-a
refăcut capacitatea de luptă, regimentul se va deplasa pe calea ferată ajungând la 29
septembrie 1916 în zona Nehoiaşu, judeţul Buzău, unde intră în subordinea Diviziei 6
Infanterie, formând rezerva generală a acesteia.
La 30 septembrie 1916 Regimentul 34/74 Infanterie începe deplasarea spre
Nehoiu.Pe timplul deplasării comandantul regimentului primeşte ordin să trimită o
companie pe vârfu Monteoru, să-l ocupe şi să facă legătura între trupele noastre de pe
valea Buzăului şi cele care luptau pe muntele Tabla Buţii. Compania a 4-a, comandată de
slt. Ştefănescu Ion primeşte ordin să execute această misiune şi la ora 12 începe
deplasarea. Ajunge la vârful Monteoru în noaptea de 31 septembrie, după ora 2 noaptea.
Restul regimentului se dispune la fabrica de cherestea din Nehoiu.
La 1 octombrie 1916, ora 14.00, plt.maj. Ilie Dumitru din Compania a 4-a, transmite
prin telefon, la Punctul de Comandă al regimentului, că subunitatea a fost atacată prin
surprindere şi că din informaţiile luate de la soldaţi, slt. Ştefănescu Ion a rămas mort pe
poziţie. Comandantul diviziei a ordonat ca un detaşament, comandat de mr. Rădescu,
format din Compania a 3-a din Regimentul 34/74 Infanterie şi Compania biciclişti, din
subordinea diviziei, să cucerească vârful Monteoru. Cele două subunităţi s-au pus în marş,
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ajungând la poalele piscului la ora 12
în ziua de 2 octombrie 1916. Maiorul
Rădescu face personal recunoaşterea
şi constată că inamicul părăsise poziţia
din cauza rezistenţei opuse de către
compania
comandată
de
slt.
Ştefănescu Ion. Acesta a fost găsit
mort lovit de un glonţ în frunte, alături
de trupurile a 12 soldaţi. Poziţia fusese
atacată de militari germani din
Regimentul 333, care au fost găsiţi
morţi în faţa tranşeei, 4 dintre ei fiind
sfâşiaţi de baionete. Alţi soldaţi
germani fuseseră aruncaţi într-o prăpastie de lângă poziţia ocupată de slt. Ştefănescu Ion.
Din verificările executate în Arhivele constănţene am putut identifica doar doi militari
morţi cu ocazia acestor lupte:
- Sold. Cairedin Alil – în vârstă de 31 de ani, din com. Pantelimon, tată a doi copii;
- Sold. Sabanof Abdula – în vârstă de 27 de ani, din Mdegidia, necăsătorit.
Am identificat şi următorii militari care în urma acestor lupte au fost reformaţi, fiind
declaraţi invalizi.
- Cap. Constantinescu Nicolae – în vârstă de 23 de ani, din Constanţa, necăsătorit,
rănit la cap;
- Sold. Savu Gheorghe – în vârstă de 28 de ani, din Constanţa, necăsătorit, amputat
braţ drept, grad de invaliditate 100%;
- Sold. Novac Ion - în vârstă de 28 de ani din Cumpăna, căsătorit, tată a 5 copii, rănit
la cap;
- Sold.Predescu Alexandru – în vârstă de 27 de ani , din T. Vladimirescu, căsătorit,
tată a 2 copii, rănit gamba stângă;
- Sold. Sefchi Isleam – în vârstă de 27 de ani, din Medgidia, căsătorit, tată a unui
copil, rănit mâna stângă.
După război camarazii acestora au ridicat în această zonă o cruce comemorativă, care
astăzi face parte din acest complex memorial.
Noi, rezerviştii Regimentului 34 Infanterie “Constanţa”, prezenţi la acest ceremonial, ne
îndreptăm cu pioşenie gândurile spre înaintaşii noştri, care au înscris o pagină de glorie, în
crâncele încleştări care au avut loc pe această frumosă vale.
În acelaşi timp, vă asigurăm că urmaşii bravilor ostaşi ai Regimentului 34 Infanterie
“Constanţa”, militarii Batalionului 341 Infanterie, continuă tradiţiile acestora, participând la
cea de a patra misiune în Afganistan.

Considerații privind participarea preoților militari constănțeni
la Primul Război Mondial
Prof. Daria Nicolae*
Președintă a Asociației Culturale „Astra Dobrogeană”

La împlinirea unui secol de la intrarea României în Primul Război Mondial, pe
parcursul anului 2016, se desfășoară, în două etape, Proiectul „Preoți militari dobrogeni în
Primul Război Mondial”. Instituțiile participante sunt: Departamentul Cultural al
Arhiepiscopiei, reprezentat de către protosinghelul Maxim Vlad și Ionuț Druche, directorul
Editurii Arhiepiscopiei Tomisului, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - Filiala
Constanța (reprezentat de către curator prof. dr. Costin Scurtu), Direcţia de Cultură a
Consiliului Judeţean Constanţa (reprezentată de către Mihaela Burlacu, consilier superior
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și membră a Uniunii Scriitorilor din Romania), Asociația Culturală „Astra Dobrogeană”
(reprezentată de președinta asociației, profesoara Daria Nicolae), Filiala Județeană
Constanța a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (reprezentată de către
președintele asociației, colonelul în rezervă Remus Macovei).
În cadrul Proiectului au fost comemorați preoți căpitani dobrogeni pe fondul
comemorării intrării României în Primul Război Mondial.
Preoții militari aveau de respectat, pe lângă misiunea sprirituală specifică și un
regulament militar, strict. Au fost stabilite Instrucțiunile, dar impresionante sunt și cele 10
cuvântări care au fost atașate de către Protopopul Preotilor militari, Constantin Nazarie,
menite să le servească drept model pentru încurajarea soldaților în diferite situații de
război. Astfel, preoților militari le revenea rolul de a le întări moralul soldaților prin diverse
cuvântări cu privire la: Ce înseamnă să fii soldat; Drapelul; De ce este necesară ascultarea
de superiori; La ce foloseste ostașului ajutorul lui Dumnezeu; Trezvia și militarul; Cuvântări
la declararea de război; Cuvântări înainte de a începe lupta; Cuvântări la câstigarea unei
victorii; Cuvântări de încurajare în caz de pierdere în luptă; Cuvântări la înmormântarea
unui ostaș în vreme de război. Toate acestea aveau scopul de a le întări moralul,
patriotismul si spiritul de jertfă pentru Țară.
Protoiereu Constantin Nazarie, șeful Serviciului Religios al Armatei, la 25 decembrie
1916, spunea că: „Preoții, în vremi așa grele, au dat dovezi de o abnegație, de un curaj,
de un spirit de jertfă și de o activitate așa de înțeleaptă, spornică și folositoare, că și-au
atras admirația și respectul tuturor militarilor, asigurându-și locul de cinste în rândurile lor”.
Preot căpitan Anastase Popescu în parohia Murfatlar, județul Constanța. S-a
născut la 16 iunie 1885 în familia preotului Dumitru Popescu din localitatea tulceană
Beştepe. În anul 1909 este hirotonit preot în parohia Murfatlar. În 1917, este mobilizat în
Regimentul 12 Infanterie „Dimitrie Cantemir”, Divizia 6 Infanterie, pe postul de confesor
militar cu grad de căpitan. A luptat pe
fronturile de la Mărăşeşti-Grozeşti, pentru
care este decorat cu „Coroana României”
cu spade în grad de ofiţer. Pentru
patriotismul său, un an mai târziu, a
primit Ordinul „Steaua României” în grad
de cavaler.
În vremea celui de Al Doilea Război
Mondial este consilier referent la
Episcopia
Constanţei
şi
susţine
conferinţe
împotriva
bolşevismului.
Pentru „munca deosebită, curaj şi abnegaţie pe frontul spiritual împotriva bolşevismului”, la
18 februarie 1942 a primit decoraţia „Bărbăţie şi Credinţă”.
După instalarea regimului comunist, părintele Anastase Dumitru este urmărit de
Securitate. În 1951, împuternicitul de culte îi retrage recunoaşterea de slujitor. În noaptea
de 15 spre 16 august 1952 a fost arestat. A primit o detenţie administrativă de 60 luni
muncă silnică şi a fost trimis la Penitenciarul Văcăreşti, apoi la Capu Midia. Probabil
datorită vârstei înaintate, la 11 iulie 1953, părintele Anastase Popescu a fost eliberat.
Preotul căpitan Alexandru Moroianu în biserica „Sfântul Gheorghe” din comuna
Mihai Kogălniceanu, județul Constanța. S-a născut pe 30 noiembrie 1876, în comuna
Casimcea, jud. Tulcea, fiind hirotonit preot pe 15 aprilie 1907. Între 1916 și 1919 a
participat în Primul Război Mondial și a fost avansat la gradul de preot căpitan. La biserica
„Sfântul Gheorghe” din Mihail Kogălniceanu a slujit între anii 1912 și 1927. Părintele
Moroianu este ctitorul bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena I” din municipiul
Constanța.
Preot căpitan Bănică Roşescu în parohia din Tuzla, județul Constanța. S-a născut
în anul 1870, a absolvit seminarul gr. I şi a fost hirotonit la 20 martie 1898 şi ulterior numit
preot la Tuzla. În vremea Primului Război Mondial, preotul Bănică Roşescu a fost trimis pe
front confesor al Regimentului 34 Infanterie, unde a pansat răniţi, i-a înmormântat
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creştineşte pe cei care au murit pe câmpul de luptă, iar când a pus piciorul pe pământul
Basarabiei a fost un apostol pentru românii de acolo. Preotul Bănică Roşescu de la Tuzla
era un bun patriot, în vremea luptelor a stat la postul de prim ajutor, dând ultima îngrjire
creştinească celor morţi, îmbărbătând pe cei răniţi. De la 1 aprilie 1917 până la 7 iunie
1917, trupa fiind în refacere, în acest timp am ţinut conferinţe şi mici servicii religioase de
trei ori pe săptămână pe batalioane, conform programului stabilit. Subiectele au fost alese
de subscrisul ca: îngrijirea şi curăţenia corpului, viaţa ostăşească, datoriile către superiori,
disciplină, ţinuta şi atenţiunea, ce au făcut strămoşii noştri şi ce suntem datori să facem noi
pentru patrie şi neam, bazaţi pe iubirea de patrie şi pe credinţă în Dumnezeu. În zilele de
duminică şi sărbători, am săvârşit serviciul divin, după împrejurări, vorbind ostaşilor despre
vieţile sfinţilor, dând exemple din viaţă lor ostăşească.
Pe pământul Basarabiei, la 7 mai 1919, a luat parte la înfăptuirea unei părţi din visul
dorit de străbunii noştri. Avea să scrie: „În ziua de 9 mai, când toţi basarabenii au obiceiul
de a serba pe Sfântul Nicolae de primăvară, am luat parte la serviciul divin în biserica din
satul Iablona; după serviciul divin, am oficiat în faţa trupei şi a sătenilor un Tedeum, după
care prin o cuvântare am amintit tot trecutul şi legăturile noastre de neam şi modul de
purtare ce trebuie să avem unii către alţii ca fraţi de sânge. După masă, domnii ofiţeri şi
trupa au luat parte la petrecerile sătenilor”. Pentru meritele sale, preotul a fost decorat cu
„Coroana României”, „Virtutea Militară”, „Crucea Comemorativă”, „Răsplata Muncii pentru
învăţământ” cls. I, „Victoria” şi cea de 25 de ani a Regelui Carol I.
Părintele căpitan Ioan Roșculeț la biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” din
Constanța. S-a născut la 25 septembrie 1879, în satul Șapte Sate, de lângă Brașov a fost
hirotonit preot pe seama bisericii din Mangalia, la 18 iunie 1907. În Primul Război Mondial
a fost repartizat la Spitalul 9 Evacuare din Fetești, fiind avansat, în ziua de 1 ianuarie
1918, la gradul de căpitan asimilat. De-a lungul vremii a primit mai multe decorații: „Crucea
Comemorativă a războiului 1916 -1918”, „Răsplata muncii pentru Biserică” cls. I, Ordinul
„Steaua României” în grad de cavaler, Ordinul „Coroana României” în grad de ofițer,
insigna „Cultul Eroilor”, pentru ca în anul 1910 să fie hirotesit iconom-stavrofor. A slujit la
parohiile: „Sfântul Gheorghe” din Mangalia (1907–1920), „Sfinții Împărați” din Constanța
(1920–1927) și „Sfântul Gheorghe” din Constanța (1927–1958). Preotul Ioan Roșculeț este
și ctitorul bisericii „Sfântul Gheorghe” din Mangalia, unde a pus piatra de temelie în ziua de
14 septembrie 1914. Părintele Ioan Roșculeț murit în 1958, fiind înmormântat în Cimitirul
Central Constanța.
Preotul căpitan Ioan Georgescu în biserica „Sfântul Gheorghe” din comuna
Oltina, județul Constanța. S-a născut la 4 martie 1887 și a fost hirotonit preot la parohia
din Oltina, la 15 noiembrie 1911. În timpul Primului Război Mondial s-a remarcat prin
curajul său, a fost alături de soldații din Regimentul 15 Evacuare în timpul luptelor din
1916. Pentru merite deosebite a fost decorat cu Ordinul „Coroana României”, medaliile
„Crucea de Război” și „Răsplata muncii pentru învățămănt”, cls. a II-a.
Preotul căpitan Constantin Sadeanu în biserica „Adormirea Maicii Domnului II”
din municipiul Constanța. A fost prizonier în Primul Război Mondial, în lăgarele din
Bulgaria. Din mărturiile preotului militar Constantin Sădeanu, amintim: „La câteva zile după
sosirea noastră la Sliven, au fost aduşi în lagărul de acolo aproape 8000 de prizonieri de
la Turtucaia. În ziua când a sosit acest convoi, s-a pornit o ploaie torenţială, însoţită de un
vânt rece şi puternic, care a ţinut trei zile neîntrerupt, care a găsit pe ai noştri fără adăpost,
i-a udat până la piele, iar în timpul acesta nu li s-a dat nici de mâncare. Din această cauză,
s-au găsit morţi de frig şi foame cincisprezece inşi, mureau zilnic 3-5 inşi şi atunci s-a
încuibat dizenteria între prizonierii români. Atunci am cerut voie de la comandantul
lagărului că să oficiez serviciul înmormântării la toţi românii decedaţi şi cât am fost ţinuţi
acolo, timp de o luna şi jumătate, am făcut serviciul înmormântării la aproape 50 de
decedaţi”.
A fost deportat de comuniști în județul Prahova. Acolo avea să moară. La acțiunea de
comemorare a fost prezent Mihail Sădeanu, nepotul preotului Constantin Sădeanu.
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Conferința „Preotul Dimitrie Chirescu și compozitorul Ioan D. Chirescu, valori
ale spiritualității și culturii dobrogene” în biserica „Sfinții Împărați Constantin și
Elena” din Cernavodă. Preotul Chirescu s-a născut în anul 1842, la Rasova, iar în anul
1872 a fost numit preot la Cernavodă. Membru al „Societății de cultură și limbă”, preotul
Chirescu a înființat școli în localitățile: Aliman, Cochirleni, Seimeni, Topalu, Dunăreni,
Vlahi, Urluia, iar la Cernavodă a zidit din temelii sediul pentru școală. A murit la 13
decembrie 1890. Fiul său, Ioan D. Chirescu s-a născut în data de 5 ianuarie 1889. Ioan D.
Chirescu pleacă pe front în 1916. Într-un sat din Moldova, în faţa Muncelului, după bătălia
de la Mărăşeşti, compune una din cele mai populare creaţii ale sale, „Mama”, pe versurile
învăţătorului Gh. Roiban, tipărite într-o foaie pentru front sub titlul „În repaus”. Tată și fiu,
preotul Dimitrie Chirescu și compozitorul Ioan D. Chirescu, și-au pus amprenta asupra
istoriei și culturii orașului Cernavodă. Este autorul a peste patru sute de piese corale,
multe dintre ele având ca sursă de inspirație folclorul muzical românesc. Compozitor,
profesor universitar și dirijor, Ioan D. Chirescu a murit pe 25 martie 1980.
Preotul Nicolae Coadă, în biserica din Rasova, județul Constanța. Născut în anul
1888, preotul Nicolae Coadă a slujit la parohiile Pantelimonul de Jos, Rasova, Hârsova și
la biserica „Sfântul Nicolae” din Cartierul Coiciu, din orașul Constanța. Odată cu începerea
Primului Război Mondial, a fost mobilizat ca preot locotenent la Spitalul de Boli
Contagioase Nr. 5 și la Spitalul Mobil Nr. 9 din Constanța. În ziua de 1 ianuarie 1918 a fost
avansat la gradul de preot-căpitan.
Conferința cu tema „Moralitate și patriotism” la Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”. Printre alte me s-a amintit că în 1942, orașul Tulcea, după orașul Constanța, în
vara anului 1941, a fost bombardat de marina rusească. Un obuz a căzut la 4 metri de
biserica Sf. Gheorghe, provocând stricăciuni majore. Pe front, când inamicul din față te
poate ucide în orice moment, te apropii de Dumnezeu. Te rogi în orice moment, deoarece
este singura speranță de a scăpa cu viață. În revista „Biserica Ortodoxă Română” din
1916 era publicată o rugăciune de război. Conform datelor statistice, încă provizorii, în
Germania sunt înhumați aproximativ 1800 de militari români, majoritatea morți în
prizonierat, în Primul Război Mondial, în orașe precum Ulm, Worms, Zwickau, Mannheim,
Haltingen sau Ingolstadt. Mormintele acestor eroi sunt bine îngrijite de autoritățile locale
germane.
Preotul Belizarie Popescu, slujitor la
parohia Engimahale (astăzi Mereni), județul
Constanța. La 9 iunie 2016, în parohia
Mereni, județul Constanța, a avut loc
comemorarea preotului cpt. Belizarie Popescu
la 100 de ani de la moartea sa pe câmpul de
luptă de la Turtucaia, în Primul Război
Mondial. Pentru a marca acest moment,
autoritățile locale din Mereni au dezvelit o
placă de marmură închinată preotului erou
Belizarie Popescu (1871-1916). A fost printre
primii slujitori ai altarelor, dacă nu cel dintâi,
care a plătit pretul jertfei pentru neam și țară”,
scria pr. Eugen Dragoi, în „Telegraful român”
din anul 1988, cea mai longevivă publicație din
Romînia, înființată la Sibiu, în 1853, de
mitropolitul Andrei Saguna.
Eroul sublocotenent Areta Teodorescu din
Parohia
Grivița,
jud.
Ialomița.
Areta
Teodorescu a murit în Primului Razboi
Mondial, în timpul luptelor din Dobrogea, în
toamna anului 1916. Evenimentul a fost
organizat
de
Arhiepiscopia
Tomisului,
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Departamentul Cultural-Educațional, în colaborare cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor,
Asociația Culturală „Astra Dobrogeană”, Filiala Constanța a Muzeului Militar Național,
A.S.C.O.R – Filiala Constanța și Filiala Județeană Constanța a Asociației Naționale Cutul
Eroilor „Regina Maria”, în cadrul proiectului „Preoti militari dobrogeni in Primul Razboi
Mondial.
Preotul Ioan Grigorescu la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Slujitor al
acestei biserici între anii 1904 și 1920, preotul Grigorescu a fost protopop al județelor
Tulcea și Constanța. În timpul luptelor a participat activ pe front, în calitate de confesor la
Brigăzii 9 Artilerie, fiind rănit grav de o bombă, la Flămânda. A murit în anul 1949 şi este
înmormântat în Cimitirul Central din Constanţa.
Comemorarea preoților militari din fostul Cadrilater: preotul Carol Voinea
(Silistra), preotul Ioan Popescu (Bazargic), preotul Ioan Bădașcă (Silistra) și preotul
Nicolae Ilie (Turtucaia) la Mănăstirea Dervent, jud. Constanța. La invitația
Arhiepiscopiei Tomisului, istorici dobrogeni și alți oameni de cultură ai spațiului pontic s-au
întrunit, la 23 iulie 2016, la Mănăstirea Dervent, în cadrul simpozionului: „Dobrogea în
Primul Război Mondial”. Evenimentul a marcat împlinirea a o sută de ani de la intrarea
României în Marele Război. Simpozionul „Dobrogea în timpul Primului Război Mondial”,
care, după cum a menționat unul dintre moderatorii săi, Ionuț Druche, este inclus în cadrul
proiectului „Preoți militari dobrogeni în Primul Război Mondial”, inițiat și susținut, în 2016,
de Arhiepiscopia Tomisului, în contextul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în
marea conflagrație mondială. Evenimentul s-a deschis cu o slujbă de pomenire a preoților
militari trecuți la Domnul, sâvârșită în biserica mănăstirii, unde la final s-a cântat
emoționantul „Imn al eroilor”. Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea avea să spună că:
„Mănăstirea de la Dervent se înscrie într-un fenomen, acela că mănăstirile noastre devin
centre de știință și de cercetare”. De asemenea, s-a amintit și de faptul că în acest an se
împlinesc 20 de ani de la înființarea Serviciului Religios al Armatei”.
Comemorarea Mareșalului Constantin Prezan la Dumești, jud. Vaslui. La
împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, dar și la 73 de
ani de la moartea mareșalului Constantin Prezan, au avut loc mai multe manifestări
cultural-religioase, un simpozion cu tema „România în Primul Război Mondial” sâmbăta,
27 august 2016, la Manastirea Rafaila, jud. Vaslui, dar si slujbe de comemorare a eroilor
din Primul Război Mondial, la monumentul dedicat lor din orașul Negrești, cât și la statuia,
casa memorială și mormântul mareșalului Constantin Prezan, șef al Marelui Cartier
General al Armatei între anii 1917-1919, din com. Dumești și satul Schinetea, jud. Vaslui.
Comemorarea eroilor Diviziei 1 Sârbă de Voluntari care au luptat în Dobrogea în
1916, la Medgidia. La invitația Filialei Constanța a Asociației Naționale Cultul Eroilor
„Regina Maria”, Liga de prietenie româno-sârbă, Filiala Constanța a Mzueului Militar
Național „Regele Ferdinand I” organizatorii evenimentului. S-a oficiat o slujba de pomenire
la Medgidia, la Monumentul închinat Diviziei 1 Sârbă de Voluntari, care a luptat în
Dobrogea, alături de trupele române, între 25 august și 12 octombrie 1916, urmată de o
slujbă săvârșită de către monseniorul Iacob Ieronim, parohul bisericii Sf. Anton din
Constanța. La eveniment au participat alături de prefectul Județului Constanța,
reprezentanți de la ambasadele și parlamentele Cehiei și Sebiei, asociații de tradiție
militară din Serbia si Cehia, membri ai Asociației Culturale „Astra Dobrogeană”, dar și
reprezentanți ai Primăriei Medgidia.
Comemorarea eroilor la Cimitirul de Onoare de la Şumenţi, Bulgaria (Turtucaia).
Slujbă de pomenire pentru soldații căzuți în luptele de la Turtucaia; Memorialului de la
Tutrakan, care cuprinde monumentul de pe platoul principal, o capelă şi Cimitirul de
Onoare Şumenţi (fost Daidâr), a fost construit în anul 1926 de românii din Cultul Eroilor
(Societatea „Mormintele eroilor căzuţi în război"). Aici sunt înmormântaţi soldaţii pieriţi în
cea mai crâncenă bătălie dată vreodată în Cadrilater. În centrul cimitirului, un monument
comemorativ a păstrat inscripţiile iniţiale în limba bulgară, română, germană şi turcă:
„Onoare şi admiraţie celor care au ştiut să moară vitejeşte pentru ţara lor. Două movile
adăpostesc cele două gropi comune, iar din noianul de cruci albe ale mormintelor
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individuale una singură poartă numele unui român: polcovnicul (locotenent-colonel) Ilie
Georgescu. La căpătâiul lui se adună românii veniţi la comemorare: reprezentanți ai
Cultului Eroilor, ai Muzeului Militar Constanța, ai ligilor militarilor, reprezentanţi ai
primăriilor Giurgiu şi Chirnogi - Călăraşi, ai Asociației Culturale „Astra Dobrogeană”, preoţi
şi călugări.
Simpozionul: „Jertfa preoților dobrogeni în Războiul pentru Întregire”, pentru
comemorarea preoților militari la Măcin, jud. Tulcea. Evenimentul organizat de
Episcopia Tulcii a avut loc în Sala de ședințe a Primăriei orașului Măcin, jud. Tulcea, la 11
octombrie 2016, după următorul program: Slujbă de pomenire la Monumentul Eroilor din
orașul Măcin, jud. Tulcea; Cuvânt de binecuvântare a Preasfințitului Visarion, Episcopul
Tulcii; dr. Costin Scurtu, directorul Muzeului Militar Național – Filiala Constanța,
Considerații generale privind participarea României în Primul Război Mondial; prof.
Niculae Rădulescu, Tulcea - Momente ale istoriei Dobrogei de Nord în vremea Războiului
pentru Întregire 1916-1919, prof. Sorin Mureșanu, Măcin, Orașul Măcin în perioada anilor
1916–1918. Aspecte sociale și religioase; Arhim. Maxim Vlad, Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Sf. Ap. Andrei” din Constanța; Organizarea Serviciului Religios Militar Român în
Primul Război Mondial; pr. Nicolae Catană, parohia Alba, jud. Tulcea, Preoți tulceni
slujitori ai Bisericii, Armatei și Țării în Primul Război Mondial; dr. Nicolae Georgescu,
Tulcea, Persecuțiile preoților din județul Tulcea de către armata bulgară; Ionuț Druche,
director al Editurii Arhiepiscopiei Tomisului, Preoți militari constănțeni în Primul Război
Mondial; prof. Daria Nicolae, președinte Asociația Culturală „Astra Dobrogeană”,
Organizarea serviciului religios în armata română după Primul Război Mondial.
În loc de încheiere amintim cuvântul Părintelui Protopop al preoților, după îndeplinirea
datoriei față de Țară, în Campania din 1916-1918: „Armata, este o adunare de forțe
individuale, ținute strâns unite printr-o disciplină de fier. Disciplina și autoritatea sunt
condiții sine qua non ale oricărei societăți în general și ale oricărei armate în special.
Disciplina și autoritatea trebuie să fie însă, numai mijloace pentru atingerea scopului, nici
de cum instrumente de opresare, de reducere a individualitații, de înăbușire a calităților
sufletești. Va trebui, dar, să transformăm cazarma în școală, într-o școala model. Care să
fie o pepiniera de ordine și disciplină, dar și de educare morală și de luminare intelectuală,
astfel, soldatul să se întoarcă la cămin, îmbunătățit sub toate spectele”.
Proiectul „Preoți militari dobrogeni în Primul Război Mondial” se va încheia cu un
simpozion național despre serviciul religios în Armata Română și participarea preoților în
Primul Război Mondial și la realizarea Marii Uniri.

Inaugurare monument la Mereni
Ionuţ Druchi

În ziua de 9 iunie 2016, de sărbătoarea Înălțării Domnului, când este prăznuită Ziua
Eroilor, la Monumentul Eroilor din localitatea Mereni, jud. Constanța, a avut loc un
ceremonial fastuos, dedicat unei personalități a satului, preotul cpt. Belizarie Popescu.
Evenimentul a fost organizat de Primăria Mereni cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la
moartea preotului Belizarie, în Primul Război Mondial, în luptele de la Turtucaia, din
septembrie 1916.
Momentul solemn a fost deschis de primarul din Mereni, Gheorghe Chiriac, care, după
ce a dat onorul militarilor din Batalionul 912 Tancuri din Murfatlar, a prezentat invitații și a
adus un omagiu veteranilor din localitate prezenți la festivitate.
La sfârșitul prezentării sale, primarul Gheorghe Chiriac a dezvelit o placă de marmură
închinată preotului Belizarie.
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Alături de fotografia preotului pe placă sunt scrise următoarele cuvinte: „1916-2016,
100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Căpitan, confesor,
preot Belizarie Popescu, n.1868 - d. 1916. Primul preot slujitor al parohiei noastre,
căzut eroic în luptele de la Turtucaia în septembrie 1916. Dulcea noastră țară, A-ți
salvat-o voi! Glorie eternă,
Dragilor eroi! Ridicată de
comunitatea
locală,
09.06.2016”.
După ceremonialul de
sfințire a plăcii, oficiat de
preotul
Ciprian
Bucea,
parohul bisericii din Mereni,
alături de protos. Maxim
Vlad,
invitații
au
luat
cuvântul, aducând fiecare
omagiul
sau
acestui
moment.
Astfel, a luat cuvântul col. (rz.) Remus Macovei, președintele Filialei Constanța a
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Domnia sa a prezentat pierderile umane
suferite de comună în cele
două războaie mondiale: „În
Primul Război Mondial din
localitatea dvs. 49 de
cetățeni au murit și 14 au
fost răniți, iar în cel de al
Doilea Război Mondial, din
67 de locuitori care au
participat la lupte, 12 au
murit, iar 6 au fost răniți.
Este o jertfă de sânge pe
care locuitorii comunei dvs,
fară ezitare, au făcut-o!”. De
asemenea, col. (rz.) Remus
Macovei,
și-a
exprimat
dorința de a edita în colaborare cu autoritățile din Mereni Cartea de Aur a eroilor localității,
carte care să poată fi consultată de cei interesați atât la bibliotecă, cât și la școală.
Apoi, protos. Maxim Vlad, de
la Catedrala Arhiepiscopală din
Constanța, a prezentat viața
preotului Belizarie și a subliniat
faptul că atât sfinția sa cât și
preotul erou Belizarie sunt
absolvenți
ai
Seminarului
Teologic Ortodox „Sf. Ap.
Andrei” din Galați, manifestânduși bucuria sufletească pentru că
a avut ocazia de a comemora un
înaintaș, absolvent al aceleiași
școli teologice. În deschiderea
cuvântului său, părintele Maxim,
a rostit câteva cuvinte despre
eroii neamului: „Trebuie să fim mândri că suntem români! Iar dacă astăzi ne numim
așa, se datorează sacrificiului și prinosului de sânge pe care eroii neamului nostru lau adus pe altarul neamului românesc, pentru ca noi să purtăm cu demnitate
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numele de români. Să nu uităm sacrificiul lor, să nu uităm că stăpânim acest pământ
pe care l-am primit de pe urma jertfei lor, pământ pe care nu trebuie să îl înstrăinăm
vreodată”.
Evenimentul comemorativ s-a încheiat cu defilarea militarilor din Batalionul 912
Tancuri din Murfatlar, spre bucuria copiilor și a tuturor celor prezenți.
Preotul Belizarie Popescu a fost mobilizat în ziua de 9 august 1916, în calitate de
confesor la Regimentul 34 Infanterie, cu care a plecat pe front. Aici a dat dovadă de
neasemuit curaj şi patriotică jertfelnicie. Dovadă stă mărturia unui soldat: „L-am văzut
trecând podul la Olteniţa, în fruntea regimentului, cu crucea în mână. Mi-a surâs;
poate ultimul surâs din viaţa lui. Era în ziua de marţi 25 septembrie. Luptele erau în
toi. Mi-a strigat: La revedere! Va fi poate revederea în altă parte, nu aici. A venit
dezastrul. După retragerea durereosă de la Turtucaia m-am interesat de soarta lui. A
fost văzut în clipe eroice. Când armata noastră părăsea poziţiunile din tranşee,
decimată de focul duşman, el, preotul Belizarie, într-un dor nespus de-a îmbărbăta
soldaţii cu epitrahilul pe gât, s-a aşezat într-o „mască”, alături de ordonanţa sa şi
luând o armă şi o traistă de cartuşe a tras 80 încărcătoare. Nemaiavând a trebuit să
se retragă spre Dunăre şi a luat drumul spre Silistra. Aici a fost văzut din nou, în
genunchi, cu epitrahilul de gât, sub un mal ferit de gloanţe: făcea rugăciuni. I s-a
strigat de cei ce se retrăgeau: Hai părinte! A făcut semn cu mâna, ceea ce arată:
„Plecaţi! Eu rămân la postul meu”. De acolo nimeni nu l-a mai văzut. Aşa a pierit
eroul preot Belizarie Popescu pentru ţara sa pe care şi-a iubit-o mult, dându-şi
viaţa”.
Enoriaşii au ţinut să
cinstească memoria fostului
păstor sufletesc încă de
atunci. Astfel, la 31 mai 1925
în biserica din Mereni s-a
oficiat un parastas pentru
sufletul preotului căzut la
datorie. Cu acest prilej pe
peretele din noasul bisericii, sa
aşezat
o
placă
comemorativă, având gravată
următoarea inscripţie: „În
amintirea preotului Belizarie
Popescu, mort în război la
Turtucaia, 1916. Prietenii
săi”. Placa se păstrează şi astăzi, iar deasupra ei chipul preotului într-o fotografie de
epocă, purtând pe piept o distincţie. De asemenea o stradă din comună poartă numele
preotului cpt. Belizarie Popescu.

Caravana Eroilor Constănţeni
Pentru a comemora 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial,
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Filiala Constanţa a organizat și
desfăşurat în perioada 9 septembrie - 25 octombrie 2016, Proiectul educativ “Caravana
Eroilor Constănţeni”.
Activităţile s-au desfăşurat după următorul program:
 Vineri, 9 septembrie, orele 10.00-11.00 - Ceremonial la Monumentul Eroilor din
Cumpăna. Activitatea a fost organizată de către primarul localităţii, doamna
Mariana Gâju;
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 Luni, 12 septembrie, orele 12.00-13.30 - Ceremonial la Monumetul Eroilor din
Ostrov. Activitatea a fost organizată de către primarul localităţii, domnul Niculae
Dragomir;
 Marţi, 13 septembrie, orele 11.30-13.00 - Ceremonial militar şi religios la
Monumentul Eroilor din Negru Vodă. Activitatea a fost organizată de către primarul
localităţii, domnul Petre Urziceanu;
 Vineri, 16 septembrie, orele 10.00-11.30 - Adunare festivă la Căminul Cultural din
Băneasa. Activitatea a fost organizată de către primarul localităţii, domnul Paul
Coliş;
 Sâmbătă, 24 septembrie, orele 10.00-11.30 - Ceremonial militar şi religios la
Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din Hârşova. Activitatea a fost
organizată de către primarul localităţii, domnul Viorel Ionescu;
 Miercuri, 28 septembrie, orele 10-11.30 - Ceremonial militar şi religios la
Monumentul
Eroilor
din
Primul
Război
Mondial
din
General
Scărişoreanu/Amzacea. Activitatea a fost organizată de către primarul localităţii,
domnul Constantin Radu;
 Vineri, 30 septembrie, orele 10.00-11.30 - Ceremonial la Monumentul Eroilor din
Grădina. Activitatea a fost organizată de către primarul localităţii, doamna Gabriela
Iacobici;
 Joi, 6 octombrie, orele 10.00-11.30 - Adunare festivă la Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi. Activitatea a fost organizată de către domnul col. Constantin Dima,
inspectorul şef al acestei instituţii;
 Duminică, 09 octombrie, orele 10.00-12.30 - Adunare festivă la Biserica catolică
din Oituz. Activitatea a fost organizată de către primarul localităţii Lumina, domnul
Ioan Roman;
 Miercuri, 12 octombrie, orele 10.00-11.30 - Ceremonial militar şi religios la
Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din Techirghiol. Activitatea a fost
organizată de către primarul localităţii, domnul Iulian Soceanu;
 Marţi, 18 octombrie, orele 10.00-11.30 - Ceremonial militar şi religios la
Monumentul lui Mihai Viteazul din orașul Năvodari. Activitatea a fost organizată
de către primarul localităţii, domnul Florin Chelaru;
 Luni, 24 octombrie, orele 15.00-17.00 - Adunare festivă la Cercul Militar Mangalia.
Activitatea a fost organizată de către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina
Maria” în colaborare cu reprezentanţi a numeroase asociaţii culturale şi şcoli din
localitate;
 Marţi, 25 octombrie, orele 10-11.30 - Ceremonial militar şi religios la Monumentul
Eroilor din Primul Război Mondial din Cernavodă. Activitatea a fost organizată de
către primarul localităţii, domnul Liviu Negoiţă.
Cu aceaste ocazii s-au oficiat slujbe religioase de către preoţi ortodocși, catolici şi
musulmani, s-au evocat figurile eroilor din localitatea respectivă şi faptele lor de arme şi sau depus coroane şi buchete de flori. La toate aceste evenimente au participat un număr
însemnat de elevi şi tineri.
Elevi din învățământul primar, elevi din gimnaziu și elevi de liceu sub îndrumarea
cadrelor didactice au prezentat scurte programe artistice cu caracter patriotic.
Redacţia revistei Arma Pontica
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Arc peste timp
22 AUGUST 1926 - 22 AUGUST 2016
de E. C. Ninu

Luni, 22 august a.c., a fost ziua mult așteptată de o mulțime de mangalieni.
După cum fusese planificat, din timp, s-a putut derula, și anul acesta, proiectul, devenit
de-acum tradițional, „Pe urmele Eroilor”, al cărui inițiator a fost chiar semnatarul acestor
rânduri.
Ocazia a fost determinată de identificarea de către dl col. (r) Remus Macovei,
președintele Flilialei Constanța a Asociație Naționale CULTUL EROILOR „Regina Maria”,
a unui document într-o revistă interbelică („România Eroică”, 1926), din care reieșea
marele eveniment trăit de locuitorii orașului nostru: exhumarea, pe 22 august 1926, a circa
1.700 oseminte ale Eroilor din plasa Mangalia și reînhumarea acestora într-un cimitir ce
avea să primească, ulterior, alte mii de rămășițe pământești ale celor și-au adus suprema
jertfă pe câmpurile de luptă.
Au participat membri și simpatizanti ai celor două asociații CULTUL EROILOR
MANGALIA (Subfiliala Mangalia a ANCERM, Asociația „Cultul Eroilor” Mangalia,
președinte E.C. Ninu), ai Filialei Mangalia „Viceamiral Gr. Marteș” a Asociației Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (președinte cdor Ctin Jiva), ai Asociației
„Alianța Demnității Noastre” (președinte G. Ninu), ai Ansamblului Folcoric „Litoral”,
reprezentanți ai Primăriei Mangalia (consilier Ana Toma) și ai Primăriei Negru-Vodă
(primar Petre Urziceanu).
Cimitirul Militar de Onoare Internațional „Mircea cel Bătrân” din Mircea-Vodă (Gară) a
impresionat în mod deosebit cu parcelele delimitate clar de varul proaspăt, cu aleile curate
și albul dominant ce-și împărțea culoarea cu verdele arborilor și al gardurilor vii, cu a sa
cromatică pastelată a florilor din straturi, toate făcând să fie mult apreciată strădania
măicuțelor și a stareței Veniamina Badea. Impresionante au fost și imaginile fixate pe
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retină, dar și de către profesioniștii sau amatorii mass-media (dnii George Șerban, Ionel
Rugea, Dan Nicolau, Pavel Oțelea), imagini ce înfățișează capela „Înălțarea Maicii
Domnului”, străjuită de monumentul din centru, având
avântată spre cer acvila, precum și siluetele unor
tunuri de epocă sau emblema aidoma celei de pe
pereții caselor în care au locuit, cândva, eroii plecați
„din câmp, de-acasă, de la jug” (V. Alecsandri).
La ceremonialul de pomenire a morților, au fost
prezenți reprezentanți ai administrației locale MirceaVodă (primar G. Ionașcu), ai Garnizoanei Militare
Medgidia (col. Vișan), ai Arhiepiscopiei Tomisului
Constanța (Î.P.S.S. Teodosie).
Frumoasa slujbă de pomenire, pregătită, din
timp, de către preotul parohiei, părintele Romaniuc,
a fost ținută chiar de către Î.P.S.S. Arihiepiscopul
Teodosie și de Corala „Armonia” din Constanța.
Alocuțiunea Primarului din Mircea-Vodă, dl
Ionașcu George, a fost urmată de cea a dlui col. (r)
Macovei Remus, președintele Filialei Costanța a
ANCERM, a dnei consilier Toma Ana, ce a transmis
mesajul dlui Primar al Mangaliei, Radu Cristian, și
cea a dlui E.C. Ninu, președintele Subfilialei
Mangalia a ANCERM și al ACEM.
Din luările de cuvânt, se pot reține câteva aprecieri sugestive pentru importanța
momentului desfășurat aici:
1. „Distinși reprezentanți ai localităților unde au
fost Eroi și au fost aduși aici, dle Președinte al
Cultului Eroilor, dle Primar, sigur că, pentru noi toți,
aducerea aminte de eroii care au luptat pentru
demnitatea umană, în primul rând, și, apoi, pentru
demnitatea românilor, pentru integritatea țării
noastre, pentru libertatea noastră de exprimare,
face ca toți aceștia să fie niște lumini, care trebuie
să strălucească mai departe. Așa cum strălucesc
în cer, noi trebuie să luăm lumină de la ei și să fim
și noi următori acestora. Eroii, niciodată, nu-și
sfârșesc existența, existența luminoasă, pentru că existența nu și-o sfârșește niciun om.
Orice om este făcut să dăinuie-n veci, în lumină sau în întuneric. Eroii, înttodeauna, pentru
că au luptat pentru semenii lor, s-au umplut de lumină și se află în lumina cea cerească.
Noi, pomenindu-i pe aceștia, primim de la ei lumină și de la Dumnezeu, pentru
recunoștința pe care le-o arătăm lor.” (Î.P.S.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului)
2. „Unic, în felul lui, în Europa, prin faptul că, aici, șiau găsit loc de odihnă atât amici, cât și inamici, români,
nemți, bulgari și austrieci, Cimitirul, amplasat lângă
„Monumentul Eroilor”, reprezintă un corolar al istoriei, ca
un argument solid, care să justifice buna conviețuire de
astăzi dintre etniile Dobrogei.
Aducem, astăzi, prinosul nostru de cinstire și
recunoștință, tuturor ostașilor ale căror trupuri
neînsuflețite stau la temelia zidului istoriei și le
aprindem, în suflet, candela recunoștinței. Actualei și viitoarei tinere generații de români, le
transmit îndemnul de a nu uita niciodată jertfele Eroilor Neamului și, ori de câte ori vor
merge pe drumurile țării și vor întâlni o cruce, sau pe un monument pe a cărui piatră sunt
săpate nume de eroi, să citească cu adâncă emoție aceste nume, să se descopere, să se
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aplece, plini de smerenie, și să aprindă o lumânare pentru neuitarea lor, spre bineritata
slavă și prețuire a noastră. Numele lor rămân în cartea veșniciei și a zbuciumatei noastre
istorii.
Fiți binecuvântați, ostași!
Glorie și recunoștință bravilor noștri eroi!
Dumnezeu să-i ierte!” (G. Ionașcu, Primar Mircea-Vodă)
3. „Stimați participanți!
Vreau să vă prezint un scurt istoric al acestui
obiectiv istoric, deosebit de important.
În exact acum 100 de ani, pe treitoriul Dobrogei,
s-au desfășurat lupte deosebit de crâncene, între
germani bulgari și turci, pe de-o parte, și români, sârbi,
ruși, cehi, de cealaltă parte. Un număr important de
militari, care mureau pe câmpul de luptă, erau
îngropați în morminte individuale, grupuri de morminte
sau în gropi comune. Imediat după terminarea
războiului, cea mai grea problemă pentru autoritățile dobrogene au constituit-o aceste
morminte, împrăștiate pe raza întregului județ. S-a luat hotărârea să fie inventariate toate,
în perioada 1919-1926, iar, ulterior, acestea să fie centralizate în cinci cimitire: Turtucaia
(Tutrakan), Bazargic (Dobrici), Constanța, Mircea-Vodă și Tulcea. În anul 1926, începe
efectiv deshumarea militarilor îngropați în Plasa Mangalia, la 22 august 1926, peste 1.700
militari, îngropați în această zonă, au fost aduși în Piața Centrală a localității. Aici, a avut
loc un ceremonial deosebit de fastuos, la care au participat toate autoritățile centrale și
locale, după care rămășițele lor au fost transportate cu camioane la Constanța și, ulterior,
cu trenul, la Mircea-Vodă. Se estima ca, până în 1928, cimitirul să fie gata, dar nu s-a
putut executa, datorită complexității lucrărilor, pe care trebuia să le întreprindă cei 30 de
soldați, coordonați de locotenentul Nicolae Copaciu. Lucrările se vor întinde până în 1932,
când, aici, vor mai fi reînhumați 5.100 de militari. În perioada următoare, mai sunt
descoperite rămășițele și ale altor militari, astfel că, până în 1941, aici, vor fi înhumați
5.300 de militari. Înhumarea s-a făcut în patru parcele mari: una pentru germani, una
pentru bulgari, una pentru ruși și una pentru români și două parcele mai mici, a cîte 30 de
morminte, în care sunt îngropați militari din toate aceste neamuri. Până în 1948, acest
Cimitir de Onoare este îngrijit de călugări. În 1948, se desființează Asociația Națională
CULTUL EROILOR și, odată cu acest eveniment, are loc luarea ub îngrijire a acestui
cimitir de către Ministerul Apărării Naținale, până în 1975, când cimitirul trece în îngrijirea
autorităților locale din cadrul Primăriei Mircea-Vodă. Etapa ultimă a perioadei comuniste a
fost o perioadă grea, obiectivul fiind lăsat în părăsire: capela a fost transformată în depozit
de cereale, schitul în cârciumă, iar printre morminte pășteau animalele celor din localitate.
Prin contribuția preotului Vârlan, care, după 1990, a întreprins o serie de măsuri, atât de
ordin administrativ, cât și juridic, cel care avea în concesiune acest obiectiv a fost
îndepărtat și s-a revenit la normal, acest cimitir fiind îngrijit de către preotul Vârlan și de
către militari din garnizoana Medgidia. Pe parcursul timpului,
au avut loc mai multe renovări, cea mai importantă fiind cea
din perioada 2005-2007, în urma căreia monumentul este
declarat „Monument de categoria A”, cea mai înaltă
categorie existentă în evidența Ministerului Culturii. Aici, în
fiecare an, au loc ceremoniale, prin care se aduce un
omagiu tuturor militarilor care își petrec somnul de veci pe
aceste locuri.
Este deosebit de plăcut, și îi mulțumesc dlui profesor
Emil-Cornelu Ninu, care a avut inițiativa organizării acestui
eveniment, să fiți alături de noi, într-un asemenea moment,
într-adevăr, atât de deosebit.” (Col. Remus Macovei, președintele Filialei Constanța a
ANCERM)
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4. „Suntem datori ca și noi să lăsăm copiilor și nepoților noștri astfel de evenimente și
să dea Bunul Dumnezeu să nu mai avem ocazia să
lăsăm astfel de Eroi copiilor și urmașilor lor. Să dea
Dumnezeu să-i comemorăm pe aceștia pe care-i
avem, că sunt destui.
Suntem mândri că mai există oameni care știu
să păstreze vie flacăra recunoștinței!” (Ana Toma,
Primăria Mangalia)
5. „ Eroii trăiesc prin ceea ce facem noi.
Amintirea lor face ca ei să dăinuie în veci ...
... Este un început. Desigur că, peste 10 ani,
vrem să ducem mai departe această ștafetă și sunt sigur că vor răspunde mult mai mulți
chemării noastre ...
... Gestul nostru de a comemora evenimentul trăit în prezent mai are un obiectiv pe
care am să vi-l mărturisesc. Un an mai târziu, pe 22 august 1927, s-a înălțat „Monumentul
Eroilor Dobrogeni” în Mangalia. Lumea este intrigată: de ce „Monumentul Eroilor
DOBROGENI”, iar nu „Monumentul Eroilor MANGALIENI”, așa cum îi apărea numele pe o
carte poștală. Iată că, prin acest monument al tuturor naționalităților prinse într-un conflict
mondial, al osemintelor aduse aici, se explică numele respectiv. Din păcate, prin 1950,
monumentul a fost distrus și am vrea, cu sprijinul dumneavoastră, să refacem acest
monument deosebit ...”
În încheiere, și-a prezentat versurile inspirate de un alt „Cimitir Militar Internațional”,
cel de la Dobrici (Bazargic).” (Emil-Corneliu Ninu, inițiatorul proiectului)
A urmat, apoi, înmânarea unei plachete comemorative, „90 de ani de la exhumarea
osemintelor din Plasa Mangalia și reînhumarea lor în Cimitirul de Onoare Internațional de
la Mircea-Vodă, jud. Constanța, România”, Arhiepiscopiei Tomisului, Primăriei MirceaVodă și Garnizoanei Militare Medgidia.
Totodată, au fost acordate și diplome de excelență, însoțite de câte o insignă
comemorativă Arhiepiscopiei Tomisului, Primăriei Mircea-Vodă, Garnizoanei Militare
Medgidia, Primăriei Mangalia, și Primăriei Negru-Vodă.
Ceremonialul încheiat a prilejuit celor prezenți momente de adâncă reflecție, legate de
istorie, datorie față de țară, destin uman, recunoștință și dragoste de semeni.
GLORIE ȘI RECUNOȘTINȚĂ VEȘNICĂ EROILOR!
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IN MEMORIAM
Col (rz.) Marian Anghel

A trecut mai bine de un secol de când bravii eroi ai neamului nostru românesc s-au
jertfit pentru apărarea pământului strămoșesc, iar noi , urmașii lor, nu contenim să-i
omagiem și să le purtăm vie recunoștință pentru tot ceea ce au făcut, ca noi , urmașii lor,
să trăim liberi și demni. Evocăm cu pioșenie luptele purtate până la sacrificu suprem,
încercăm să retrăim emoțiile victoriilor lor, să-i admirăm
și să le urmăm exemplul de dăruire și patriotism.
La toate aceste emoții s-au gândit și cei din
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala
Jud. Constanța prin președintele col (rz.) REMUS
MACOVEI care a oganizat activitatea intitulată generic
„Caravana Eroilor”. Cum era de așteptat caravana a
poposit și în orașul Băneasa în ziua de 16 septembrie
2016, condusă de președintele Asociației col (rz.) Remus
Macovei însoțit de col (rz.) Cătălin Dănulescu, col (rtr.) Mihai Andreescu și col (rz.) Dan
Nicolau.
Prilej cu care s-a desfășurat o frumoasă activitate
la care au participat membri de seamă ai comunității
locale în persoana d-lui PAUL COLIȘ, primarul orașului,
dna ELENA RUGINĂ, consilier pe probleme culturale, dl
prof. FLORIN TUDORA, directorul Liceului Teoretic
Băneasa, dna prof. Ștefania Brăilescu, director adjunct al
liceului, prof. istorie Elena Bragadereanu, prof.ing.Ion
Boroica, prof. religie Nicușor Daniel Zăbun, informatician
Gabriel Criestea, preot paroh Ionuț Oprea și un grup de
elevi ai liceului.
Sub coordonarea col (rz.) MARIAN ANGHEL
activitatea a debutat cu intonarea imnului național, urmat
apoi de un Tedeum oficiat de
preotul paroh din localitate
IONUȚ OPREA. Momentul
încărcat
de
emoție
și
solemnitate a fost completat
de dl col (rz.) Remus Macovei
care
a prezentat câteva
evenimente ce s-au derulat în
Primul Război Mondial
în
această zonă a Dobrogei,
subliniind eroismul soldaților
români în confruntarea de la
Turtucaia (Tutrakan-Bulgaria),
atunci teritoriu românesc. În amitirea acelor momente
dramatice pentru armata română, dl col (rz.) a făcut un apel
la toți cei prezenți pentru a păstra un moment de reculegere,
moment solem ce a trezit în sufletele tuturor emoții puternice de recunoștință.
În acest context dl col (rz.) Cătălin Dănulescu a completat tabloul istoric cu
menționarea atât a eroilor din localitatea Băneasa cât și a celor care au fost răniți pe
acest teritoriu, remarcându-se astfel: cpt. Avramescu, ulterior fiind avansat la gradul de
general, comandant al Corpului Alpin (vânători de munte).
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Acest brav erou, în amintirea acelor clipe grele prin care a trecut în fruntea armatei
române a ridicat o troiță în această localitate, monument
ce există și azi ca mărturie a acelor vremuri.
Activitatea a continuat cu un emoționant moment
religios susținut de preotul paroh Ionuț Oprea care a
evidențiat rolul Armatei Române de-a lungul vremii dar și
în prezent, eroismul
de care au dat
dovadă
soldații
conduși de bravii lor
conducători, animați
și susținuți de credința profund creștin –ortodoxă care
i-a călăuzit pe câmpul de luptă și în teatrele de
operații, încheindu-și alocuțiunea prin rugăciunea
„Tatăl Nostru” dedicată celor care s-au jertfit pentru
țară.
Solemnitatea evenimentului a fost completată cu intervenția d-lui col (rtr.) Mihai
Andreescu care a recitat cu multă pasiune poezia „Nu plânge, Maică Românie”, poezie
găsită în ranița unui soldat român mort în 1918 pe câmpul de luptă.
În această atmosferă solemnă dra
prof. de istorie Elena Bragadereanu,
profund emoționată a subliniat faptele de
eroism ale poporului român și implicațiile
politice și economice pe plan intern și
extern. A insistat pe respectul ce trebuie
acordat Armatei Române și necesitatea
educării patriotice a tinerei generații în
spiritul respectului față de trecutul glorios
al poporului nostru.
A urmat un frumos program de
cântece și poezii patriotice susținut de
elevii Liceului Teoretic Băneasa sub
coordonarea prof. Nicușor Daniel Zăbun pe fundalul unor imagini cu acțiunile B 341I
„RECHINII ALBI ” din garnizoana Topraisar, în Irak și Afganistan, prezentat de dl Gabriel
Cristea.
Astfel s-a încheiat activitatea ce a adus pentru un moment în sufletul celor prezenți
respectul pentru jertfele poporului român. Activitatea desfășurată a impresionat asistența
prin conținutul ei profund patriotic și de respect față de Eroii neamului, ce s-au jertfit în
Primul Război Mondial.

Ziua eroilor dobrogeni
marcată la Monumentul Eroilor din Negru Vodă
Prof. Natalia Palas

13 septembrie 2016... un orășel ca oricare altul... sau poate că nu. Un oraș, o palmă
de pământ ce marchează granița României cu Bulgaria. O zi însorită de toamnă, cu
foșnet de frunze purtate de vânt cu glasuri curate de copii, cu voci tânguite de preoți....
Vasile, Gheorghe, Ioan, Matei, Niculae...
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Prezent! se aude vântul, Prezent! răspunde frunza ce
cade, Prezent!.. sunt aici pe vecie... răsună văzduhul!
...Și da, am asistat cu mândrie la o lecție de istorie vie,
când lacrima abia ținută a umezit ochii tuturor, când toți
cei prezenți au avut candela aprinsă în suflet de ceea ce
se cheamă dragoste de neam și țară.
Glasuri pline de emoție au făcut să foșnească file din
istoria acestui neam greu încercat și am văzut aievea
parcă scene de luptă, soldați prinși în grozăvia
războiului... război de la care se împlinesc 100 de ani. Am
privit apoi chipurile elevilor ce aduceau omagiul lor în
versuri rostite cu glas tremurat de emoție, privirea dârză a

militarilor cu arma lipită la piept
pregătiți pentru onor, geamătul înăbușit
al celor vârstnici și am înțeles că
sângele vărsat atunci nu s-a risipit.... el
a renăscut însutit și înmiit cu aceeași
dragoste și dor pentru pământul
străbun.
Această zi de aducere aminte ne-a
întors către noi, uni către alții și fiecare privire spunea: -Da, e al meu... și Gheorghe și
Vasile... și Ion… da ei sunt ai noștri și jertfa lor face ca și aici la Negru Vodă să ardă
flacăra veșică pe altarul dragostei pentru Maica noastră România.
Printre cei căzuți si pomeniți în
această zi se numără și dascăli,
învățători ce au predat o lecție pentru
veșnicie tuturor generațiilor de elevi...
Biruința este a celor ce luptă!!
Locul acesta ne leagă pe toți, prin
sângele vărsat, cu o pecete nevăzută...
numită Dor.., dor de acele locuri sacre
ce au făcut istorie… Dor de ai noştri,
dor „de loc”, de oameni, cer şi pământ
și să ne amintească tuturor că suntem
datori de a fi „străjeri” ai Neamului
Românesc.
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„CARAVANA EROILOR” LA MANGALIA
de E.C. Ninu

Deși programată, inițial, miercuri, 14 septembrie
a.c., în calendarul județean, ce cuprindea depuneri
de coroane de flori sau adunări festive în 20 de
localități, activitatea aceasta a fost penultima, care a
precedat sărbătorirea „Zilei Armatei Române”.
Anunțată din timp, în Mangalia, cu invitațiile de
rigoare, a antrenat un mare număr de organizații și
persoane, ce urmau a aprecia eforturile depuse de
către membrii Subfilialei Mangalia a A.N.C.E.„R.M.”,
pentru comemorarea, cum se cuvine, a jertfei Eroilor
neamului nostru, întru împlinirea marilor idealuri
naționale, respectiv făurirea României Mari.
Așadar, înscrisă în seria marilor evenimente,
respectiv „CENTENARUL INTRĂRII ROMÂNIEI ÎN
RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE A NEAMULUI 19162016”, „CARAVANA EROILOR CONSTĂNȚENI” a
avut loc la „Cercul Militar” din bătrâna urbe de pe
malul mării, într-o zi de luni, 24 octombrie 2016,
orele 15,00.
În ciuda faptului că era o zi lucrătoare, prezența
în sală a fost masivă, cei mai mulți dintre participanți
aparținând domeniului educației: cadre didactice, elevi și părinți ai acestora, dar și cadrelor
militare, reprezentanților celor două culte (creștin și musulman), Primăriei și, desigur, unor
organizații non-guvernamentale: „Filiala Mangalia a Asociației Naționale a Veteranilor de
Război”, „Liga Navală”, „Filiala Mangalia VICEAMIRAL ING. GR. MARTEȘ a A.C.M.R.R.”,
„Clubul Artelor SOLTERIS”, „Alianța Demnității Noastre”.
Programul stabilit a necesitat eforturi deosebite, pentru finalizarea fiecărui punct:
1. SLUJBA DE POMENIRE A EROILOR MANGALIENI, oficiată de
reprezentanți ai Protoieriei (părintele Sorin Cîrlan) și Cultului Islamic (hogea
Halil Ismet) din localitate;
2. ALOCUȚIUNI pe tema PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (col. r. Remus
Macovei, cdor P. Pîrvu, cercetător șt. dr. S.-M. Colesniuc, prof. El.-S.
Pădureanu, prof. Emil-Corneliu Ninu);
3. ÎMPĂRȚIREA de diplome și plachete unor instituții, asociații
nonguvernamentale etc.;
4. EXPOZIȚIE DE PICTURĂ (Alexandru Ghinea, Marieana Oleniuc, Nicolae
Găgeanu, George Șerban, Iulian Liță);
5. PROGRAM ARTISTIC SUSȚINUT DE CĂTRE ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE
NR. 3 MANGALIA, coordonați de către dna
prof.
Cristina-Maria Tîmplaru, plus alte
surprize lirice și muzicale;
6.
ANIVERSAREA
UNUIA
DINTRE
VETERANII
DE
RĂZBOI
AI
MANGALIEI,
DL
PROF.
DR.
GHEORGHE ALDEA.
Dechiderea a fost făcută de către
președintele Subfilialei Mangalia a ANCERM,
Emil-Corneliu Ninu.
Slujba de pomenire a Eroilor a debutat
cu frumoasa cuvântare a dlui Halil Ismet,
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hogea moscheii „Esma-han Sultan”, din care punctăm ideea esențială:
„Fie ca Bunul Alah pe toți Eroii să-i odihnească în pace! Noi, etnia noastră, turcomusulmană, am fost alături întotdeauna și vom fi alături de poporul român, fiindcă și noi
am pierdut în luptele din cele două războaie mondiale. Și din partea noastră au fost eroi!
Dumnezeu, încă o dată, să-i odihnească în pace!
Așa să ne-ajute Dumnezeu!
Și la bine, și la greu, am fost împreună și vom fi mereu împreună. Amin!
Dumnezeu să-i odihnească în pace! Să le fie țărâna ușoară! Amin!”
A urmat slujba pentru Eroii creștini, ținută de părintele Sorin Cîrlan, care, după
rugăciunea „Tatăl nostru”, a menționat numele Eroilor mangalieni, căzuți în Primul Război
Mondial.
Iată câteva fragmente specifice oficierii acesteia:
-Cu duhurile celor drepți ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, sufletele adormiților
Tăi, păzindu-i pe dânșii întru viața cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de Oameni!
Cu odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții se odihnesc, odihnește și sufletele robilor Tăi,
căci Tu, singur, ești fără de moarte.
-Slavă Tatălui și Fiului, și Sfântului Duh, amin! ...
-Să ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu: Ioan, Dumitru,
Ion, Gheorghe, Armeneac, Dumitru, Iordan, Nicolae, Aldea, Trandaburu, Ilie, Tudor,
Florea, Cosntantin, Ioan, Mihai, Constantin, Vasile, Vasile, Dumitru, Nicolae, Cristian,
Marin, Tache, Iulius, Ion, Ion, Vasile, Ștefan, Teodoru, Florea, Constantin, Nicolae, Ion,
Dumitru, Ion, Dumitru, Gheorghe, Dumitru, Ion, Ilie, Nicolae, Nicolae, Oprea, Pandelică,
Dumitru, Traian, Ion, Gheorghe, Traian, Bănică, Ion, Gheorghe, Ilie, Gheorghe, Tacu, Ion,
Stan, Vasile și pentru ca să li se ierte lor greșeala cea cu voie și cea fără de voie!
-Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluie-, miluiește! ...”
În continuare, dna Emilia Dabu, vicepreședintele
organizației, a prezentat celelalte puncte din program,
după ce a făcut câteva considerații proprii:
E. Dabu: -Dzeu să-i ierte, Dzeu să-i pomenească și,
mai ales, să le dea lumină acolo unde sunt și să nu ne uite
niciodată, cum nici noi nu-i uităm!
Slujba de pomenire, așa cum ați văzut, a fost ținută
de toată lumea și, de aceea, țin să le mulțumesc și
reprezentanților părții române, și reprezentanților părții
turco-tătare, pentru că oamenii sunt oameni, indiferent cum s-ar numi și din ce lume ar
face parte.
Mă bucur că, aici, la Cercul Militar, Asociația Națională CULTUL EROILOR „Regina
Maria”, prin subfiliala ei din Mangalia, a reușit să facă această stare de frumusețe, această
stare de omenie, să existe.
A fost un eveniment care, deși pare simplu, e foarte greu de realizat, pentru că
oamenii abia au timp pentru evenimentele zilelor noastre contemporane. Este foarte greu
să-i convingi pe oameni că, dacă nu-și respectă trecutul, n-or să aibă nici prezent, nici
viitor. De aceea, le mulțumesc tutror celor care, astăzi, ați venit să vă respectați înaintemergătorii, pentru că, dacă nu ar fi fost ei, n-ar fi fost cei care s-au luptat pentru
reîntregirea neamului, ca război să nu mai fie
niciodată, cu toate este zilnic. Războiul începe
de acasă, începe de la faptul că nu ne
înțelegem între noi, că un război mai mic, la un
moment dat, devine marele război. Nu știu,
poate că viitorul va explica mai bine taina
aceasta.”
Astfel, a vorbit, pentru început, dl
comandor
Petrică
Pîrvu,
comandantul
Garnizoanei Militare Mangalia:
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„-Suntem onorați să găzduim etapa finală a „Caravanei Eroilor”.
Vă rog să-mi permiteți să felicit CULTUL EROILOR Mangalia, pentru această
admirabilă inițiativă, de a promova, elogia, evoca Eroii care, sub steagul tricolor, și-au dat
viața între cele două conflagrații mondiale, pentru independența țării, pentru suveranitate,
pentru ca noi, astăzi, aici, să putem fi, să vorbim limba română, să ne înțelegem și să ne
meargă bine.
Alături de dv. este și personalul Garnizoanei și vă adresez invitația de a participa,
mâine, 25 Octombrie, la „Complexul Monumental” din „Piața Republicii” Mangalia, unde
vom evoca și noi faptele de vitejie ale Eroilor. Îi vom comeora pe toți cei care sunt înscriși
pe placa comemorativă, acolo, indiferent de naționalitate.
Sper ca, și de acum încolo, să avem astfel de manifestări, adevărate lecții de istorie,
care să ne aducă aminte pentru ce suntem aici, pentru ce mergem mai departe.”
Dl cercetător științific dr. Sorin-Marcel Colesniuc a punctat, încă de la început, esența
alocuțiunii d-sale:
„- Am pregătit un material, de fapt este un rezumat al unui articol, pe care eu l-am
trimis la București și voi participa cu el la o conferință internațională. Am, aici, trei pagini.
Un rezumat prin care vreau să vă demonstrez că mai sunt și alți Eroi, în afara celor pe
care noi îi omagiem. Și am să fac o foarte scurtă prezentare a
conflictelor care au avut loc în Dobrogea, în timpul Primului
Război Mondial, după care voi da niște citate din „Raportul
Prefecturii județului Tulcea către Ministerul de Interne, referitor
la pagubele suferite de locuitorii județului Tulcea, de pe urma
armatelor bulgare, rusești, germane și turcești, în timpul
Primului Război Mondial”, document datat în 10 februarie
1919.”
Faptele cuprinse în acest „Raport”, violuri, jafuri, crime, umilințe ș.a., au șocat, prin
cruzimea lor, auditoriul înțelegând că orice război își are fără-de-legile lui, scăpate de sub
control, la acestea dedîndu-se chiar unii militari cuprinși de furia răzbunării, fie chiar
reprezentanți ai unor administrații vremelnice de ocupație.
„Ce am dorit eu? Să pot să vă demonstrez că Eroi nu sunt doar soldații care au luptat
și și-au dat viața pe front. Sunt și copiii și preoții, de care și-au bătut joc armatele de
ocupație din Dobrogea. Sunt și copiii români, care nu reușeau să învețe, într-un timp foarte
scurt, limba bulgară și să vorbească în limba bulgară. De asemenea, Eroine pot fi
considerate și fetele, și femeile de care și-au bătut joc soldații armatelor străine, care, în
urmă cu 100 de ani, au ocupat Dobrogea.”
Dna Emilia Dabu readuce la normal starea sufletească, răvășită de astfel de atrocități,
citind poemul său, „Mare ticăloșie Războiul a fost și este”.
Intervenția dnei profesoare Sanda-Elena Pădureanu
(Liceul Teoretic „Callatis”) a fost ascultată cu interes, mai
ales că, prin precizările făcute, se explică numele
„Monumentului Eroilor Dobrogeni” (1927), ridicat, aici, în
1927, distrus prin anii 1950, pe care mangalienii își
doresc atât de mult să-l refacă.
„-Dl Ninu m-a invitat să vorbesc, dacă se poate,
despre plasa Mangalia. Cred că foarte puțini se gândesc
la această idee, deși își aduc aminte că plasa Mangalia
este, alături de orașul Mangalia, o unitate teritorial-administrativă, care a funcționat între
1878-1950.
... Bogăția de care beneficia această plasă se datora, în mod deosebit, comunității
locale, de factură turco-tătară, dar, mai ales, românilor, veniți într-un proces de colonizare
mai intensă și stimulată, oficial, în mai multe etape, pentru că s-au împărțit pământul și
acești oameni au venit aici ca într-un „Tărâm al Făgăduinței” și nu numai atât. Procesul
acesta a semănat foarte mult, chiar dacă nu ne mai aducem aminte, cu procesul de
cucerire a „Westului Sălbatic” de către americani, cam în aceeași perioadă.
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... Statisticile din 1922 ne arată că refacerile de după război au fost minimale și că
ceea ce a fost bogăție, în 1916, în 1922, în plasa Mangalia, nu se reface. Lumea își reia
viața, dar toată cu o sincopă, cu o cezură foarte urâtă, datorită războiului.”
Alocuțiunea dlui E.C. Ninu, președintele subfilialei locale a ANCERM și al Asociației
„Cultul Eroilor” din Mangalia, a subliniat câteva aspecte.
Pentru început, s-a afirmat următorul mesaj:
„-Iată că se poate! Se poate să fim o mână de
oameni, se poate să ne adunăm, de la vârsta cea mai mică
până către vârsta maximă, vârsta spre care toți aspiră, așa
cum este vârsta de 98 de ani, a dlui veteran de război
Jarcalete Dumitru, sau 93 de ani, a dlui prof. dr. Gh. Aldea,
care este o altă speranță a noastră.
Este atât de greu să menții flacăra aceasta a
CULTULUI EROILOR, înr-un context total nefavorabil. Dar
am găsit forța în existența acestor oameni minunați și în cadrul Subfilialei, și în cadrul
organizației CULTUL EROILOR Mangalia, și, desigur, al unor mangalieni sufletiști.
De aceea, fiindcă tot este vorba despre Centenar, am să citesc numele Eroilor din
Primul Război Mondial, lăsând la latitudinea Dv. să apreciați numele acestora:
Plt. OPRIȘAN DUMITRU, Plt. BULUC IOAN, Serg. TEODORU GHEORGHE, Serg.
STOIA C. ION, Caporal HARDUVLI IORDAN, Caporal COSOREANU DUMITRU,
Caporal STAVRU NICOLAE, Caporal CARACAȘ ARMENEAC, Sld. ALDEA GH.
ALDEA, Sld. ALDEA TRANDABURU, Sld. ARIEȘEANU ILIE, Sld. BARBU NEDELEA,
Sld. BELDIE TUDOR, Sld. BULERCĂ MARIN, Sld. CARAVAN FLOREA , Sld. HERMAN
CRISTIAN, Sld. CIONTEA CONSTANTIN, Sld. COMITESCU IOAN, Sld. CRISTEA
MIHAIU, Sld. DOBRE C. CONSTANTIN, Sld. ECHIM VASILE, Sld. EPURE VASILE, Sld.
IANI T. DUMITRU, Sld. ION MECU, Sld. IONAȘCU NICOLAE, Sld. IONAȘCU TACHE,
Sld. LIH IULIUS , Sld. MEMET IONUS, Sld. NARTEA ION (?MARTEA), Sld. POHRIB
VASILE, Sld. POPESCU MARIN, Sld. RADU ȘTEFAN, Sld. SPIRU TEODORU, Sld.
TRUCMEL FLOREA.
Întrucât este vorba de „Centenarul Intrării României în Primul Război Mondial”, am
apelat la Primăria din localitate și mi s-a dat „Centralizatorul străzilor din Mangalia”. Sunt
222 de străzi, de la Mangalia la Olimp, și le-am selectat pe diferite domenii. Din cele 11
domenii (Eroi, Istorie, Cultură și artă, Știință, Personalități locale, Politicieni, Toponime,
Evenimente social-istorice și culturale, Natură. Floră și Faună, Profesii și vârste), primul,
cel al Eroilor”, este reprezentat de nume ale unor Eroi naționali, ca: Avram Iancu,
Corneliu Coposu, General Boerescu, General Dragalina, General Vârtejanu, Maior
Giurescu, Maior Șonțu, Valter Mărăcineanu, Vânători, Arcului, Veteranilor, dar și
nume de Eroi locali, precum: Dumitru Ana, Aldea Gh. Aldea, Dumitru Ana, Oprea
Crușoveanu, Ion Mecu, Dumitru Ana.
Desigur că va trebui să facemdemersurile pentru redenumirea câtorva străzi. Astfel, se
poate constata că un fost primar al Mangaliei, Nicolae Roșculeț, cel care a salvat drapelul
de luptă al Regimentului 74 Rezerviști, în luptele de la Turtucaia, din septembrie 1916, își
are numele dat unei străzi din ... Constanța, nicidecum din Mangalia. Sau numele marelui
patriot al Revoluției de la 1821, Tudor Vladimirescu, olteanul „ce a îmbrăcat cămașa
morții” pentru poporul său, este omis din nomenclatorul străzilor mangaliene. Ori numele
regelui care a făcut România Mare și care trebuia să inaugureze, în iulie 1927,
„Monumentul Eroilor Dobrogeni”, Ferdinand, a dispărut, deși marca bulevardul 1
Decembrie 1918 (fost bld 30 Decembrie 1947. Sau cel a Reginei Maria pe care l-a avut
faleza, nume devenit, ulterior, în 1974, str. 8 Mai 1921, adică ziua înființării PCR, azi
numindu-se strada Teilor).
... Ca atare, Mangalia își așteaptă, în continuare, noi nume pentru unele străzi, pentru
că se întîmplă ca una și aceeași stradă să continue sub formă de unghi ascuțit (str.
Cartier-Vest), cu aceeași denumire sau să aibă numele aceluiași Erou, reluat cu alte
cuvinte: Vlad Țepeș-Țepeș-Vodă. Ca fost elev, țin minte că strada din centru, numită,
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astăzi, șoseaua Constanța, se numea cândva, str. Traian și, apoi, Oltului, amintind de
vechii coloniști. Îmi pare rău că nu s-a păstrat una din aceste denumiri, pentru că, pentru
mulți din coloniștii vechi, este o amintire deosebită a obârșiei lor.
Mă întreb, însă, în ce măsură propunerea mea, pe care o voi face, la timpul cuvenit, în
mod oficial, va găsi sau nu va găsi audiență și accept din partea locuitorilor Cartierului de
Nord-Vest. al Mangaliei. Cartierul, după cum v-am spus, se numește Coloniști. Este o
mândrie, o fală pentru noi, care trăim sentimentul acesta al plenitudinii. Numele
sintetizează pe cei care au fost „plugari”, când i-a chemat țara, și care s-au dus, pentru
că, e firesc, să-și fi arătat recunoștința pentru pământul primit în Dobrogea, să-și jertfească
viața pentru o Românie Mare.
De aceea, dorim ca acest nume să-l poarte „Școala
Gimnazială Nr. 1” de aici.”
În continuare, au fost înmânate șase plachete aniversare,
„CENTENARUL INTRĂRII ROMÂNIEI ÎN RĂZBOIUL PENTRU
ÎNTREGIREA NEAMULUI”, unor instituții și ONG-uri, precum
Primăria Mangalia, Cercul Militar Mangalia, Clubul Artelor
SOLTERIS, și trei instituții școlare (Colegiul Economic Mangalia,
Liceul Teoretic CALLATIS și Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia),
iar 48 „Diplome de excelență!” unor instituții, ONG-uri, celor trei
cercuri școlare și membri sau simpatizanți ai CULTULUI
EROILOR Mangalia, invitați.
(Ca niciodată, numai în acest an, au fost
înființate trei cercuri școlare „CULTUL EROILOR”,
în instituțiile amintite, ceea ce demonstrează și
interesul tinerei generații pentru istoria noastră
națională, pentru tradițiile de luptă ale armatei,
pentru jertfa Eroilor neamului.)
În continuare, dna E. Dabu a făcut o
prezentare succintă a veteranului de război
GHEORGHE ALDEA (n. 24.11.1923, com.
Saraiu, jud. Constanța), a cărui zi de naștere
coincide cu cea a CARAVANEI EROILOR.
Cartea sa de vizită este impresionantă:
Este sculptor și pictor, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, din 1968, a absolvit
„I.A.P.” din București, cu expoziții în țară și în străinătate: „100 de ani de la întemeierea
învățământului artistic în România”, „1848 în arta plstică românească”, „25 de ani de la
Eliberarea Patriei”, „Pictura și sculptura orașului București”, „Bienala de artă București”,
„Salonul de primăvară”, „Expoziția de desene a sculptorilor și graficienilor București”,
„Bienala de artă 1972”, expoziții personale la București, la Varșovia („Expoziția țărilor
socialiste”), lucrări de artă monumentală: monumentul „Petru Maior” (Reghin), decorat, cu
5 medalii, pentru participarea la războiul antihitlerist și pentru merite în activitatea
obștească, bursier-salariat al municipiului București (bursa „N. Grigorescu” și bursa
republicană), cercetător științific, la Institutul de Istoria Artei și la Institutul de Cercetări
Etnologice și Dialectologice al C.C.S., dr în istoria artei, cu lucrarea „Sculptura populară
românească”. Participă la elaborarea „Tratatului de
artă populară românească” (1969, cap. „Sculptura
populară” și „Despre formele plastice”) și la
culegerea materialelor, pentru „Atlasul etnografic al
României” (până în 1980), vol. „Sculptura populară
românească” (1996).
Adresându-se auditoriului prezent în sală, d-sa
a ținut să remarce, cu oarecare tristețe:
„-Aș fi dorit ca viața mea să se termine în
pace, în condiții omenești, în toate domeniile de
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activitate, să se termine într-o țară care a fost renumită, timp de secole, cu un popor
român, împotriva căruia marile imperii au stat tot timpul deasupra lui, împotriva poporului
român, ca sabia lui Damocles. Amenințat de Imperiul Otoman, de cel Habsburgic și de
Imperiul Țarist.
Cine a spus că istoria se repetă a fost un om de mare cultură, un geniu. A trebuit să
ne luptăm pentru Unire. Unirea Principatelor, cu un prinț român, Alexandu Ioan Cuza,
colonel în armata română. A trebuit, după aceea, să ne luptăm pentru unirea întregii țări,
în 1918, după Primul Război Mondial, cu sacrificii ce s-au văzut, din ce a prezentat
colonelul nostru de ședință comună, dl dr. S.-M. Colesniuc. După Al Doilea Război
Mondial, lucrurile au căpătat, o perioadă, o față dramatică, perioada cominternistă, în care
poporul român nu putea hotărî nimic: toate comenzile veneau de afară. A trebuit să se
producă o schimbare, în 1989, o schimbare pe care o aștepta multă lume, cu justificări,
fără justificări.
Dar, cel puțin în ceeea mă privește pe mine, sunt total dezamăgit de ce se-ntâmplă în
țara mea. Oamenii s-au schimbat la față, nu prea se mai respectă, sunt cu ochii după
„ochiul Satanei”. Știți ce înseamnă: „ochiul Dracului”, bănuțul, indiferent în ce condiții și de
unde!
Aș dori să mai trăiesc și să văd că România intră cu toate drepturile în Uniunea
Europeană, să fie respectată ca a 7-a țară, ca mărime, în Europa. Aș dori ca fiii noștri,
rudele noastre, prietenii noștri să revină în țară, să ne apucăm de treabă, să refacem ceam stricat. Am fost ca niște copii cărora li s-a dat drumul într-o cameră plină de jucării și
am început să rupem câte o rotiță, câte un șurubel. Și acum, să ne întoarcem și să
reparăm!
Este de datoria noastră, înainte de toate, să ne iubim Patria! Un om fără Patrie este ca
o râmă care umblă pe suprafața pământului, caută de lucru, lucrează acolo unde găsește,
se mulțumește cu ceea ce i se dă. Englezii au imnul lor, „Dumnezeu să o apere pe
Regină!” sau „Dumnezeu să-l apere pe Rege!”
Ce pot eu să-l rog pe Dumnezeu este să apere România și
pe noi toți!”
Sosiți, între timp, invitații constănțeni și-au cerut scuze
pentru întârziere, dându-se cuvântul dlui col. (r) Remus
Macovei, care a punctat, secvențial, episoadele dramatice ale
luptelor din septembrie 1916:
„- Noi, cei de la „Cultul Eroilor”, în perioada 22 august-25
octombrie, am desfășurat o activitate intitulată „Caravana
Eroilor Constănțeni”, activitate prin care am vrut să aducem în
amintirea locuitorilor din cât mai multe așezări ale județului Constanța, pe cei care, în
1916, au participat la luptele pentru apărarea Dobrogei, în cadrul luptelor pentru apărarea
României.
Vreau să vă aduc la cunoștință că, în 1916, în noaptea de 14 spre 15 august, toate
clopotele din România au sunat. Anunțau mobilizarea generală și intrarea României în
război. 833.000 de români au plecat să lupte pentru România și pentru realizarea Romîniei
Mari. Acțiunile s-au desfășurat pe două fronturi: în Transilvania, pentru eliberarea fraților
de sub asuprirea austro-ungarilor, și pe
frontul de Sud, în Dobrogea, pentru
apărarea graniței României. O să mă
refer, în continuare, mai mult, la
apărarea Dobrogei.
La 19 august, bulgarii, prin
surprindere,
au
atacat
punctele
grănicerești și trupele care erau în
acoperire, la frontiera de Sud. Până la
24 august, vor reuși să cucerească
primul aliniamnet, pe care noi îl
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consideram că este deosebit de bine de apărat, cel reprezentat de capetele de pod
Turtucaia, Silistra și zona pregătită pentru apărare, din jurul Bazargicului (Dobriciul de
astăzi). Urmează retragerea trupelor române și apărarea celui de-al doilea aliniament, cel
de pe vechea frontieră Ostrov-Băneasa-Negru-Vodă-Mangalia. Aici, deși se putea rezista
mult mai mult, și acțiunile au avut chiar unele succese în zona apărată de trupele sârbești,
Chioseler, vizavi de Dumbrăveniul de astăzi. S-a luat, totuși, hotărârea retragerii pe
aliniamentul ultim, cel de la Rasova-Cobadin-Topraisar-Tuzla. Și, aici, într-adevăr, se
reușește, după 5 septembrie, oprirea ofensivei trupelor germane, bulgare și turcești. Timp
de mai bine de o lună de zile, planul de cucerire rapidă a căii ferate Constanța-Cernavodă
nu a putut fi realizat de generalul Mackensen. Rezistența a durat până pe 25 octombrie,
când ultimele trupe române de la Cernavodă au părăsit Dobrogea. În această perioadă,
pierderile românești au fost imense. Numai la Turtucaia, 28.500 de militari români au fost
luați prizonieri, iar peste 5.500 au murit, în urma acțiunilor militare sau înecați în Dunăre.
De ce au fost aceste înfrângeri?

Mangalia și cele dintâi zile de Prim Război Mondial
E. C. Ninu

Cum România, în Consiliul de Coroană din 14 august 1916, decisese intrarea de
partea Antantei (Marea Britanie, Franța, Rusia), date fiind promisiunile și perspectivele
constituirii României Mari, consecințele, firește, nu au întârziat să apară.
Dacă, pe frontul din Transilvania, victoriile au fost cele așteptate, trupele române
înaintând impetuos în inima Ardealului, în schimb, în Dobrogea, evenimentele au debutat
cum nu se poate mai prost: tatonări, hărțuiri, pentru ca, la Silistra-Turtucaia, înfruntarea să
se desfășoare cu tot ce avea ea mai dramatic. Incompetența conducătorilor, cunoașterea
planurilor strategice, neglijarea posibilității intrării în război a Bulgariei (o va face, pe 20
august 1916), ca posibil adversar (dornic să-și recapete teritoriile luate, respectiv
Cadrilatrul, în urma celui de-Al Doilea Război Balcanic), lipsa de experiență a frontului,
delăsarea aliaților ruși, starea depășită a armamentului etc., etc. au dus la una din cele
mai grele înfrângeri, soldată cu mii de morți, răniți și dispăruți, numărul prizonierilor români
chiar depășind limitele verosimilului. („Pierderile românești s-au cifrat la aproximativ
34.000 de oameni (morți, răniți și dispăruți), alți 3.500 de oameni reușind să iasă spre
Silistra din încercuirea realizată de trupele bulgaro-germane, în timp ce aproximativ două
mii de ostași au scăpat trecând Dunărea spre Oltenița, înot sau cu ajutorul marinei fluviale
române. Pierderile sângeroase ale românilor (morți și răniți) au totalizat 160 de ofițeri și
6.000 de soldați, în vreme ce 480 de ofițeri și 28.000 de soldați au ajuns în prizonierat.”
(cf. ro.wikipedia.org)
Mangalia nu a cunoscut înfruntări terestre de trupe. Dar bombardamentul navelor
inamice a făcut să se înregistreze și victime din rândul civililor. Cui au aparținut aceste
nave inamice pare a fi, încă, o enigmă: submarin german, nave turcești, nave germane și
turcești, nave germane, turcești și bulgărești (?).
Părerile sunt împărțite, de aceea, în încheiere, am să enumăr pe cele ale unor autori,
cunoscuți de către mulți mangalieni.
1. Biserica ruinată a fost vizitată, în 1922, de către scriitorul teolog Gala Galaction,
cel care a locuit o vreme şi la casa parohială, la pr. Gheorghe Chiorpec. Impresiile sale au
fost publicate în cartea sa, intitulată „Mangalia”, apărută la Editura „Casei Şcoalelor”, în
1947, în care scria:
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„... În silueta ei înscrisă în smaraldul cerului, proeminează o biserică începută şi
neisprăvită ... Mangalia a avut onoarea de peste două sute de ghiulele, azvârlite din largul
mării de pe un vapor inamic. Mai toate casele au rămas schiloade ... Zeci de alte case,
găurite de câte o ghiulea, au căzut pradă jafului şi ruinii.”
2. Aurelia și Ștefan Lăpușan („Mangalia în paginile vremii”, ed. „Dobrogea”,
Constanța, 2007, pag. 61) comentează, succint, episodul bombardării bisericii „Sf.
Gheorghe”:
„În timpul războiului, Mangalia a fost în mare parte dărâmată. A fost bombardată
sistematic de pe mare, din aer și de pe pământ, casele i-au fost distruse, patrimoniul
arheologic prădat sau distrus, și ce a mai rămas în picioare a fost jefuit de ocupanți, dar și
de ai noștri, rămași fără lege și autorități, sub cerul liber. Biserica începută și înălțată până
la acoperiș a fost și ea bombardată fără milă.”
3. În splendida sa proză memorialistică,
„Fiul
ceasornicarului”
(editura
„Omonia”,
București, 2011, pag. 11), arhitectul, pictorul,
scriitorul Stephan Eleutheriadis constata, cu
mâhnire:
„Când a izbucnit Primul Război Mondial în
1914 și Mangalia a fost bombardată de un
submarin german, populația s-a speriat și a
început să evacueze orașul... Populația de
români și greci a început să se retragă împreună
cu trupele românești înspre nord, fără nicio țintă
și fără nicio orientare.”
4. Lucrarea „Ferestre în pridvor. Istoricul bisericii SFÂNTUL MARE MUCENIC
GHEORGHE din Mangalia” (editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2014), având,
ca autori, pe preotul protoiereu Vasile Cîrlan și pe Ionuț Dimache, prezintă și ea
următoarea informație:
„Astfel, la 14 septembrie
1914, episcopul Nifon Niculescu
al Dunării de Jos sfințește piatra
de temelie a bisericii, preot paroh
fiind
Ioan
Roșculeț,
iar
constructorul bisericii Avram
Marcu din Constanța, care s-a
angajat să predea biserica la
roșu în toamna anului 1916.
Acest lucru nu a fost posibil,
deoarece biserica, construită
până la corniza superioară, a fost
bombardată în 1916 de turci, de pe mare, după începerea Primului Război Mondial. În
timpul bombardamentelor asupra bisericii, a murit șeful de șantier Dimitrie Marcu, unchiul
antreprenorului bisericii.” (pag. 8)
5. D. Isac, în lucrarea sa, „Mangalia, recunoștință veșnică armatei române. (Repere
istorice cronologice)”, coordonatori M. Ionescu, E.C. Ninu (ed. „Imperium”, Constanța,
2014, pag. 23-24) făcea unele precizări nu lipsite de interes:
„Pe 16 august 1916, la începutul Primului Război Mondial, Mangalia a fost
bombardată violent de către artileria navelor inamice, a Puterilor Centrale (Tripla Alianţă),
printre care şi a vecinului nostru de la Sud, Bulgaria. Atunci, o parte a oraşului a fost
ruinată. Singurul edificiu de cult distrus a fost noua Biserică "Sf. Gheorghe", considerată
"inima istorică şi spirituală a oraşului". Cu acea ocazie nefastă, Dimitrie Marcu, care se
afla în Biserică pentru finalizarea unor lucrări, a fost omorât sub dărâmături. El este
considerat prima victimă a Primului Război Mondial la Mangalia. Speriată, populaţia s-a
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refugiat în Pădurea Hagieni, apoi spre nord-estul ţării, iar bunurile lor au căzut pradă
cotropitorilor.” (Dosar istoric Biserica "Sf. Gheorghe", Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului
despre bombardamentul Mangaliei din 16 august 1916)...
... „În Primul Război
Mondial (1916-1918), pentru
apărarea
şi
reîntregirea
neamului, din Regimentul 34
Infanterie Constanţa, au căzut
la datorie, pe câmpul de luptă,
32 de eroi, fii ai Mangaliei:
plut. Buluc Ioan, plut. Oprişan
Dumitru, serg. Stoia J. Ion,
serg. Teodoru Gheorghe, cap.
Caracas
Armeneac,
cap.
Coşoreanu
Dumitru,
cap.
Harduveli Iordan, cap. Stavru
Nicolae, sold. Aldea Gh.
Gheorghe,
sold.
Aldea
Trandaburu, sold. Arieşanu
Ilie, sold. Beldie Tudor, sold.
Caravan Florea, sold. Ciontea
Constantin, sold. Comitescu
Ion, sold. Cristea Mihai, sold.
Dobre Constantin, sold. Echim
Vasile, sold. Epure Vasile,
sold. Gemai Bertula, sold. Iani T. Dumitru, sold. Ionaşcu Nicolae, sold. Ionaşcu Tache,
sold. Light Iulius, sold. Mecu Ion, sold. Memet Ionuş, sold. Mustafa H. Amet, sold. Mustafa
Ramazan, sold. Nartea Ion, sold. Prohib Vasile, sold. Radu Ştefan şi sold. Spiru Teodoru.
Aceşti Eroi şi-au vărsat sângele pentru Ţară, în luptele de la Mărăşăşti (aug. 1917), pentru
respingerea ofensivei germane conduse de feldmareşalul August von Mackensen.”
6. În acest sens, sunt necesare și alte consemnări ale aceluiași D. Isac, autorul
lucrării „100 ani. Centenarul Bisericii SF. GHEORGHE”, coordonator E.C. Ninu (ed.
ETNOUS, Brașov, 2015, pag. 5-6):
„La începutul Primului Război
Mondial, în toamna anului 1916,
biserica (n.n., „Sf. Gheorghe”) era
ridicată până la acoperiş. A fost
adusă în stare de ruină de către
artileria navelor inamice, care au
bombardat violent oraşul...
Tot despre eroi, astăzi, în arhiva
parohială a bisericii, se păstrează
un mare document istoric, intitulat
„Tabel cu Eroii Regimentului 36
Infanterie, căzuţi pe câmpul de
onoare, în Războiul 1916-1918, din
com. Mangalia”.
Pentru a venera cultul eroilor,
acel tabel a fost denumit „Pomelnic
pentru ostaşii dispăruţi pe câmpul
de luptă, pentru apărarea şi
reîntregirea neamului în Războiul
1916-1918, din com. Mangalia.”
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În cinstea şi amintirea celor 32 de eroi, fii ai Mangaliei, care au udat cu sângele lor
pământul Dobrogei, în august 1927, în memoria acestora, a fost înălţat un Monument al
Eroilor Dobrogeni.”

CINSTIREA EROILOR HÂRȘOVENI CU PRILEJUL
CENTENARULUI PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Col. (rz.) Dănulescu Cătălin

Ȋmpreună cu preşedintele Filialei Constanţa a Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor
„Regina Maria” col.(rz.) Remus Macovei, prim-vicepreşedintele Filialei cdor.(rtr.) Pavel
Oţelea și subsemnatul, ne-am deplasat pe data de 24.09.2016 în localitatea Hârşova,
localitate cu o vechime de peste şapte milenii, fiind fortificația cunoscută în izvoarele
romane cu numele Carsium (un toponim de origine tracică legat de aspectul stâncos al
zonei). Localitate cu un bogat trecut istoric, fiind când sub ocupaţie romană, otomană,
bulgară, bizantină şi iar otomană, cunoaşte de-a lungul vremii o dezvoltare constantă, iar
în secolul XIX, mocanii ardeleni care se stabilesc aici, construiesc orașul modern.
Centrul
acestuia
se
afla pe malul
Dunării.
În
jurul portului
se construiesc
prăvălii,
depozite,
bănci, iar pe
dealul dinspre
vest, o școală
monumentală
și o biserică
pe
măsură.
Școala
a
adăpostit
și
un
muzeu,
primul muzeu
regional
al
Dobrogei. Nu
întâmplător a
fost
aleasă
data de 24 septembrie pentru a ne deplasa la Hârşova şi a comemora eroii localităţii căzuţi
în Primul Război Mondial. Este data când în urmă cu 100 de ani, respectiv 24 septembrie
1916, trupele germano-bulgare au ajuns pe aliniamentul localităţii şi au început luptele de
apărare, lupte finalizate, cu învingerea ostaşilor români cu tot eroismul acestora şi arderea
în întregime a oraşului.
Cinstirea eroilor localităţii s-a concretizat prin ridicarea unui Monument al Eroilor locali,
Monument în jurul căruia ne-am adunat împreună cu primarul localităţii dl. Viorel Ionescu,
preoţii de la Biserica „Sfinţii Constantin şi Elena”, iar din localitate, profesori şi elevi,
consilieri ai Primăriei, reprezentanţi ai Ministerului de Interne, locuitori ai oraşului Hârşova.
Activitatea a fost condusă de primarul localităţii, care după intonarea Imnului de Stat al
României, a făcut o scurtă prezentare a scopului adunării, importanţei momentului şi
nominalizarea participanţilor. Un sobor de preoţi din localitatea Hârşova, a oficiat slujba
religioasă pentru pomenirea Eroilor localităţii morţi în Primul Război Mondial.
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A urmat expunerea profesorului de istorie Mărculescu care în cuvântul său a făcut o
analiză a situaţiei părţilor beligerante, vorbind despre sacrificiile umane, atât de Primul
Război Mondial, cât şi de Al Doilea Răboi Mondial.

Ȋn continuare a luat cuvântul preşedintele Filialei Constanţa a Asociaţiei Naționale
Cultul Eroilor „Regina Maria”, col.(rz.) Remus Macovei, care a punctat importanţa
momentului, rolul localităţii de la Dunăre în planurile de campanie ale beligeranţilor, făcând
un apel la cei prezenţi şi în special la copii, de a nu uita eroii neamului nostru, momentele
de sacrificiu din istoria poporului român pentru libertate, apărarea gliei străbune şi o viaţă
mai bună. După acest moment, subsemnatul am dat citire listei cu eroi ai localității găsiți în
documente ale Direcției Județene Constanța a Arhivelor Naționale: 29 de morți și 12 răniți.
În completarea listei eroilor, președintele „Cutului Eroilor” Constanța a prezentat Cartea de
Aur a localității, carte redactată de membri ai acestei Asociații și editată de Primăria
Hârșovei.
Activitatea s-a finalizat cu depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor din
Primul Război Mondial.

Eveniment comemorativ la Cumpǎna – 100 ani de la
intrarea României în Primul Război Mondial
Insp. Ivǎnescu Valeriu - Primǎria Cumpǎna, județul Constanța

Primul Război Mondial a însemnat pentru România pierderea a sute de mii de vieți
omenești (aproape un milion de români morți, răniți, dispăruți sau secerați de diferite boli).
Locul și rolul României și al armatei sale în prima mare conflagrație a secolului XX
a fost unul deosebit de important, dar totodată și deosebit de costisitor în pierderi umane și
materiale. Este necesar să ne amintim de aceste momente grele, fiindcǎ numai așa vom
putea deveni mai înțelepți, mai toleranți, vom înlătura diferențele dintre noi găsind căile de
a trăi în pace pe acest Pământ.
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Pe timpul desfășurării războiului, la loc de cinste se găsesc faptele de arme ale miilor
de eroi ”țărani în haina militară”, care și-au plămădit sângele și trupurile cu țărâna gliei
străbune.
La această mare conflagrație au
participat și au plătit cu viața lor și ostași
din
comuna
Cumpăna,
județul
Constanța. Aceștia au dat un mare
tribut în luptele de la Mărășești, Mărăști
și Oituz. În Divizia 9 Dobrogea – astăzi
Brigada 9 Mărășești din km 4-5
Constanța, eroii comunei Cumpăna au
luptat cu ȋndârjire și vitejie.
Primăria şi Consiliul Local al
comunei Cumpăna, în parteneriat cu
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria” - Filiala Constanţa, au
organizat ȋn data de 9 septembrie,
ȋncepând cu ora 10.00, la monumentul eroilor cǎzuți ȋn Primul Rǎzboi Mondial, situat pe
şoseaua Constanţei, în imediata apropiere a Bisericii Adormirea Maicii Domnului,
manifestările prilejuite de comemorarea eroilor marii conflagraţii mondiale şi aniversării a
100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial.
Invitaţi de onoare au fost reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere - ANCMRR şi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război
– ANVR, alǎturi de cei doi veterani de
rǎzboi ai localitǎții aflați ȋn viațǎ,
domnii Ceapǎ Ioan și Crǎciun
Gheorghe.
În cadrul evenimentului, Garda de
onoare a Brigăzii 9 Mecanizată
Mărăşeşti a defilat în cinstea eroilor
căzuţi pe front sub directa comandǎ a
domnului general locotent Adrian Soci.
Prezența fostului comandant, domnul
general
de
brigadǎ
Vasile
Hermeneanu a subliniat ȋncǎ o datǎ
seriozitatea și caracterul permanent al
deosebitei colaborǎri dintre reprezentanții armatei române și cei ai administrației locale din
Cumpǎna.
Totodată, a avut loc şi o slujbă de pomenire a ostaşilor căzuţi la datorie în Primul
Război Mondial, oficiată de preoții parohi ai comunei, urmatǎ de ceremonia depunerii de
coroane de flori la monument .
Un
lucru
deosebit
de
emoționant
ȋn
cadrul
evenimentului a fost reprezentat
de dezvelirea și sfințirea plǎcii
comemorative. Alǎturi de un
secol ȋn ceruri, reuniți acum pe
frontispiciul monumentului din
localitate ȋnchinat lor, stau nume
simple de patrioți, ȋn marea lor
majoritate plugari, alǎturi de
cismari și servitori, așa cum reiese
din ȋnscrisurile avute la dispoziție.
Cǎci este bine de amintit cǎ
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ctitorirea edificiului eroilor ȋn anul 1919, așa cum ne povestește nea Gheorghe Secui, un
respectat om al localitǎții, s-a fǎcut cu informații culese prin viu grai, inițiatorii mergând din
poartǎ-n poartǎ, ȋntrebând cine a fost plecat la rǎzboi și cine s-a mai ȋntors teafǎr. Prin
grija Primǎriei și a Consiliului Local Cumpǎna, cu sprijinul Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor „Regina Maria” - Filiala Constanţa, care a pus la dispoziția factorilor implicați, un
extras din arhivele militare, alǎturi de cele 26 nume existente pe monumentul ridicat ȋn
anul 1919 au fost inscripționate, la loc de cinste, alte 15 nume prețioase de eroi cǎzuți ȋn
campania 1916-1918 pentru ȋnfǎptuirea „patriei mari”: Jipa Nicolae, Albu Sava,
Boșcăneanu Constantin, Moldoveanu Ion, Agi Omer, Simion Grama, Brǎtianu Gheorghe,
Rizea Nicolae, Prunaru Ion, Nemeș Dumitru, Krugher Daniel, Ibram Suliman, Ion Marin,
Oprea Stoica, Ernest Alexandru, Mihai Marin, Nicolae Sighișoreanu, Tudose Nicolae,
Besnea Ștefan, Popa Gheorghe, Asan Șucuri, Marin Stoica, Bǎdilǎ Ion, Barbu Ștefan,
Dinu Ion, Șefelti Rustein, Miu Gheorghe, Barbu Ion, Dobrotă Gheorghe, Dragomiroiu
Constantin, Solomon Filip, Frățilă Tudor, Ioana Ion, Ivănescu Gheorghe, Marica
Gheorghe, Marin Gheorghe, Mihai Stan, Nae Tănăsie, Novac Ion, Ticameș Constantin și
Tihames Dumitru.
Finalul activitǎții a adus deopotrivǎ emoția recunoștinței și a respectului fațǎ de Eroii
Neamului, atunci când primarul
localitǎții Cumpǎna, doamna
Mariana Gâju, a ȋnmânat
drapelul României și diplomǎ
de recunoștința post-mortem
urmașilor acestora prezenți la
eveniment.
Tot cu aceastǎ ocazie au
fost ȋnmânate celor doi veterani
de rǎzboi prezenți drapele și
diplome de excelențǎ pentru
demnitatea cu care au apǎrat
interesele
și
integritatea
României, precum și invitaților
de onoare ȋn semn de
recunoștințǎ pentru menținerea
unei deosebite colaborǎri de-a
lungul calendarului de activitǎți
susținut de administrația localǎ.

CINSTIM JERTFA EROILOR
Prof. Bardac Anghel

Din anul 2011 în centrul civic al localității Grădina se înalță falnic Monumentul Eroilor
locali din cele două războaie mondiale, locul de desfîșurare a principalelor activități
educative cu caracter patriotic. Joi, 29 septembrie 2016, în localitatea noastră - Comuna
Grădina - a avut loc o activitate deosebită în cinstea eroilor luptători pentru apărarea
Dobrogei acum 100 de ani.
La activitate a participat și o delegație din partea Filialei Județene Constanța a Asociației
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” din care au făcut parte col. (rz.) Macovei Remus,
cdor. av. (rtr.) Oțelea Pavel, col. (rz.) Dănulescu Cătălin, col. (rtr.) Andreescu Mihail.
A participat un număr impresionant de locuitori, elevi și cadre didactice de la școala
din localitate, reprezentanți ai administrației locale în frunte cu dna primar Gabrilela
Iacoboci, organizatoarea de fapt a festivității.
44

Manifestarea a început cu intonarea Imnului național al României de către Fanfara
„Muzica Apelor“ a SC RAJA SA - Constanța.

În deschiderea activității festive a luat cuvântul dna primar Gabrilela Iacobici care a
expus motivul și programul acestei manifestări. Apoi, dl. col. (rz.) Macovei Remus a relatat
în cuvinte elogioase și mișcătoare evenimentele petrecute în urmă cu 100 de ani. S-a
evidențiat faptul că au participat la aceste lupte peste 60 de soldați din localitate din care
s-au mai înapoiat doar 19. După această expunere, col. (rz.) Dănulescu Cătălin a dat citire
eroilor localității găsiți în documente la Direcția Județeană Constanța a Arhivelor
Naționale, listă ce a fost înmânată Primăriei pentru a completa ceea ce se știa și din alte
surse

A fost un model de lecție de istorie locală.
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Tot pe această temă a luat cuvântul și dl. col. (rtr.) Andreescu Mihail care a recitat
poezia „Nu plânge, Maică Românie! - versuri găsite în ranița unui soldat anonim mort în
toamna anului 1918, pe muntele Sorica, din Carpaţii de Curbură
.
Elevii din localitate, îmbrăcați în noi costume populare, au pregătit și susținut un
montaj de versuri și cântece patriotice adecvate activității care s-a bucurat de aplauzele
celor prezenți.
În continuare a avut loc ceremonia de depunere a coroanelor de flori în fața
monumentului, concomitent, fanfara intona „Imnul eroilor”.
Activitatea s-a încheiat cu o horă a unirii în care s-au prins majoritatea participanților,
de la elevi la cei mai în vârstă.
A fost o zi de neuitat pentru toți participanții, dovadă sunt și imaginile prezentate.

DISCUȚIE DESPRE CUM S-A RIDICAT MONUMENTUL
EROILOR DIN SAT OITUZ, COMUNA LUMINA,
JUDEȚUL CONSTANȚA
Cdor av. (rtr.) Oțelea Pavel

Am cunoscut localitatea Oituz și o parte din locuitorii ei de prin anii 1974-1975 cănd
nevastă-mea a fost învățătoare în acest sat.
Locuiam în Comuna M. Kogălniceanu. Am fost
curios să știu câte ceva despre ei, mai ales prin
învățătoare, aflând că sunt o minoritate etnică mai
apate în peisajul social dobrogean, ceangăi, și de
religie catolică. Biserică catolică aveam și-n
Kogălniceanu. Astfel, am aflat că sunt oameni
care se țin de cuvânt, harnici și buni agricultori.
De altfel pământul a fost cel care i-a adus și i-a
stabilizat pe aceste meleaguri. Asta s-a întâmplat datorită Reformei Agrare din anul 1921
promisă de către Regele Ferdinand în anul 1917, pe front, „ca un act de justiţie socială dar
şi o recunoaştere a contribuţiei ţăranilor la Războiul de Reîntregire Naţională”.
Și iată cum, în aprilie 1923, vreo 45 de familii printre care văduve şi orfani de război ai
celor căzuţi pe valea Oituzului, la Grozesti, Mărăşti şi Mărăşeşti din localităţile Luizi
Călugăra şi Poduri primesc câte 9 ha teren agricol plus un ha pentru casă, iar pentru
biserică 10 ha pe expropierile făcute de pe moşiile lui Luca Ionescu şi Voicu Voievod aflate
între localităţile, acum, Ferdinand I şi Valea Neagră.
După mulți ani, de astă dată în calitate de membru la „Cultul Eroilor” - Constanța,
particip în anul 2010 la sărbătorirea a 87 de ani de la înființarea Satului Oituz, ocazie de a
mă reîntălni cu oameni despre care v-am vorbit mai sus. Am fost impresionat de numărul
mare de personalități din domeniul istoriei și culturii ale județelor Bacău și Constanța
participante la această festivitate. Memoria fotografiei a mai reținut un înscris de pe
bannerul postat cu acea ocazie: „Pe urmele strămoșilor noștri, Eroi - 1877, 1917, 1944”.
Pe lângă evocarea eroismului înaintașilor, am observat că ceangăii dobrogeni se
mândresc cu obiceiurile și costumele populare pe care le-au păstrat de la străbunici şi
bunici şi nu trece nicio sărbătoare importantă din calendar sau eveniment deosebit istoric,
ori religios, fără să nu le îmbrace.
Rămânând propagandist pe tărâmul „Cultul Eroilor” și, în același timp, prieten al
oituzenilor, împreună cu aceștia am desfășurat multe activități de factură istorică, culturală,
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religioasă. Împreună am omagiat memoria înaintașilor la Monumentul Eroilor din Luizi
Călugăra, la bustul primului militar cu gradul de soldat, Andrei Lupu, căzut pe câmpul de
luptă la Nicopole în Războiul de Independență, aflat în Satul Osebiți, Comuna Luizi
Călugăra, la Cimitirul de Onoare de la Oituz, Județul Bacău, la Cimitirul Internațional de
Onoare din Satul Poiana-Sărată, Județul Bacău și la multe alte așezăminte socialculturale, precum și evenimente istorice. Între timp s-a înființat Subfiliala „Cultul Eroilor” Oituz și Cercul Cultul Eroilor „Regina Maria”.
Sufletul, animatorul, omul ce s-a dăruit cu patos activităților evocate și a tot ceea ce
ține de „patima” cultului memoriei înaintașilor a fost și este „țăranul agricultor”, locuitor al
Satului, Rujanschi Emanoil. Cu el voi purta discuția despre cum a apărut în peisajul
așezării Monumentul Eroilor.
- Domnule Rujanschi, cu ocazia Ceremoniei de sfințire a bisericii romanocatolice „Adormirea Maicii Domnului” din 15 august 2016, moment de mare
importanță spiritual-religioasă în viața Satului, tratat ca atare de prezența Înalt
Preasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, a fost sfințit, laolaltă, și
un inedit monument, al cărui autor moral și material sunteți. Când v-a venit ideea
ridicării unei astfel de lucrări?
- Domnule comandor, pe fondul multora din activitățile făcute, cele mai multe
împreună, încolțirea ideii ridicării unui monument în memoria eroilor satului era lesne să
apară, mai ales că nu aveam niciun simbol pe această temă. Aveam genealogia familiei
Rujanschi de la anul 1760-90. Prin anul 2005 o nepoată, elevă la școla din localitate, a
avut ca temă, „Cum s-a format Satul Oituz?”. Atunci mi s-a stârnit interesul cristalizării unui
scurt istoric despre strămoșii locuitorilor satului proveniți din două etnii, germană și
ceangăi români, ambele de religie romano-catolică, și a pomenirii eroilor printr-un
monument. Am fost ajutat în acest demers, mai ales pentru centralizarea eroilor din
Comuna Luizi Călugăra și M Kogălniceanu, respectiv Oituz, de către: primarul Comunei
Luizi Călugăra, Funaru Mihai, președintele Filialei „Cultul Eroilor” - Bacău, col. (rz.) Timofte
Paul, profesorii universitari doctori din Bacău, Coșa Anton și Dănilă Ioan, directorul
Direcției Județene Bacău a Arhivelor Naționale, prof. Munteanu Vilică, președintele Filialei
„Cultul Eroilor” - Constanța, col. (rz.) Macovei Remus, directorul Direcției Județene
Constanța a Arhivelor Naționale, prof. dr. Coman Virgil.
- Să intrăm mai la concret, mai aproape de cum s-a realizat acest monument?
- Aveam în gând să-l fac și căutam o modalitate de concretizare. Aceasta a venit de la
tânărul Mocanu Georgică care lucra la noua biserică și mi-a propus să încastrez plăcile
memoriale într-o nișă a peretelui exterior al bisericii cu vizibilitate la stradă. Consultândumă și cu preotul paroh, Mihăică Petru, care a fost de acord cu ideea, am trecut la scrierea
și montarea a două plăci de marmură, 2 m/ 1m, pe care sunt trecute numele eroilor din
Luizi Călugăra, de unde au venit ceangăii, din Karamurat(M Kogălniceanu) și Oituz. Mai
sunt două plăci, una sus pe care sunt trecuți preoții parohi ce au păstorit comunitatea din
anul 1924 până azi și una jos de 1m/1m unde se menționează motivul ridicării acestei
opere. Toate acestea au în mijlocul lor statuia Sfintei Maria, 2m/1m, protectoarea eroilor.
- Activitatea cea mai grea, domnule Rujanschi, e realizarea practică a ceea ce ați
dorit să realizați. Important este și momentul inaugurării acestui Monument al
Eroilor Oituzeni-Dobrogeni. Un prim moment de inaugurare s-a desfășurat odată cu
ceremonialul sfințirii noii biserici, moment de mare fast religios, când am depus și o
coroană de flori, dar a mai fost un moment inaugural pe data de 9 octombrie 2016.
De ce și acest al doilea moment fesitiv?
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- Plecând de la Proiectul „Caravana Eroilor” inițiat de Filiala „Cultul Eroilor” Constanța, prin care s-au comemorat eroii diferitelor localitîți în cadrul Centenarul Primului
Război Mondial, aniversat la nivel național, m-am gândit să omagiem și noi eroii căzuți în
luptele de apărare din data de 9-11 octombrie 1916 desfășurate în jurul localității
Karamurat de atunci, M. Kogălniceanu, acum, unde avem multe rude datorită familiilor
mixte, ceangăi, germani.
De asemenea, am vrut să punctez faptul că
am gândit acest monument și ca o bornă de reper
în istoria satului prin care să fie relevat eroismul
etnicilor ceangăi care au luptat sub Drapelul
României în războaiele purtate pentru păstrarea
ființei naționale. Omagierea înaintașilor jertfiți pe
câmpurile de luptă nu putea fi mai nimerită decât
cu o inauguirare personalizată, individualizată, de
această dată, a Monumentului Eroilor.
Am fost mulțumit să văd participarea elevilor
îmbrăcați în costum național, a reprezentanților și membrilor diferitelor instituții ale statului
și a unei delegații din partea Filialei „Cultul Eroilor” - Constanța, condusă de președintele
acesteia, col.(rtr.) Macovei Remus.
Ambele momente inaugurale au fost urmate și de câte o masă comună unde
gospodinele ceangăilor s-au întrecut în arta culinară specifică etniei.

CARAVANA „CULTUL EROILOR” LA TECHIRGHIOL
Col. (rtr.) Andreescu Mihail

În acest an, 2016,
comemorăm 100 de ani de
la intrarea României în
Primul Război Mondial.
În ziua de 12 octombrie,
Caravana
Eroilor
Constănţeni, organizată de
Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor “Regina Maria”, a
poposit şi în Techirghiol,
localitate care în zilele din
toamna anului 1916 a avut
de suferit cumplit în urma
invaziei bulgaro-germane.
Festivitatea de omagiere a eroilor locali a avut loc pe platoul din fața Monumentului
realizat de conducerea și cetățenii orașului, imediat după terminarea Marelui Război.
Primarul Orașului şi Consiliul local a reușit să organizeze festivitatea și să-și
primească oaspeții în cele mai bune condiții.
La festivitate au participat locuitori ai orașului, elevi de la instituțiile școlare, respectiv
Liceul Teoretic „Emil Racovita” și Grădinița , reprezentanți și funcționari ai instituțiilor
publice din localitate, primărie, cele două sanatorii, poliția orașului, precum și inițiatorii
acestui Proiect, membri ai Filialei „Cultul Eroilor” - Constanța.
Totodată, a participat și un sobor de preoți de la bisericile ortodoxe din oraș și un
pluton Gardă de Onoare de la Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi” - Topraisar.
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Festivitatea s-a desfășurat conform ritualulilor ceremoniilor militar-religioase și a
început cu intonarea Imnului de stat al României, moment în care Plutonul de Gardă a dat
onorul, iar ceilalți participanți au luat o poziție de respect cu mâna dreaptă la inimă.
În continuare, soborul de preoți a ținut o slujbă de pomenire a Eroilor Neamului,
nominalizându-i pe acei eroi ai localitîții identificați la Direcția Județeană a Arhivelor
Naționale Constanța. Au fost pomeniți și Eroii din cel de Al Doilea Război Mondial. La
ceremonial a fost prezent
și un veteran de război,
Toma Nicolaie, singurul
dintre veteranii localității,
ce mai sunt în viață, care
se poate deplasa.
După
cuvântul
domnului primar, Soceanu
Iulian Constantin, care a
marcat
importanța
momentului, președintele
Filialei
Constanța
a
Asociației Naționale Cultul
Eroilor „Regina Maria”,
colonelul
în
rezervă
Macovei Remus a ținut o
lecție
de
istorie,
prezentând cu lux de amănunte evenimentele din toamna anului 1916 privind invazia
Dobrogei de către trupele germano-bulgare. Au fost subliniate luptele duse în localitățile
din apropierea orașului, îndeosebi cele de la Movila Muratan, unde și-au dat viața pentru
apărarea țării peste 2000 de ostași.
Colonelul în rezervă Dănulescu Polizu Cătălin a dat citire listei cu toți Eroii localității din
Primul Război Mondial, iar colonelul în retragere Andreescu Mihail a recitat poezia „Nu
plănge, Maică Românie” , poezie gasită în ranița unui soldat anonim mort în toamna anului
1918, pe muntele Sorica, din Carpaţii de Curbură.
A urmat programul
artistic susținut de
către elevii claselor aVI-a B și a-VII-a B de
la Liceul Teoretic „Emil
Racoviță”, grup care a
fost
condus
de
profesoara
Neagu
Mihaela. După acest
moment artistic s-a
trecut la festivitatea
depunerii de coroane
de flori la Monumentul
Eroilor.
Ceremonialul s-a
încheiat cu defilarea
Gărzii
de
Onoare
reprezentată de plutonul de la Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi” - Topraisar.
La plecare toți participanții au avut cuvinte de apreciere la adresa colectivului de
organizare, iar câțiva dintre copii, în special fete, mergeau în pas de defilare, încercând
să- i imite pe militari.
Eu, subsemnatul, președinte al Subfilialei Techirghiol a Asociației Naționale Cultul
Eroilor „Regina Maria” nu am putut sâ-mi închei misiunea în această activitate până nu l49

am condus acasă pe veteranul nostru, Toma Nicolae, care m-a rugat să-l invit și cu alte
ocazii festive.

ÎNMORMANTAREA EROILOR DESCOPERIŢI
ÎN CURTEA BISERICII DIN ADAMCLISI
Preot Ştefan Corleancă

Cu prilejul lucrărilor de construcție efectuate în cursul anilor 2013 și 2015 în cadrul
Bisericii de la Adamclisi cu hramul Sfântul M. Mc. Gheorghe, în zona „Clopotniță" și
„Cantina socială", sub supravegherea arheologică a personalului de specialitate de la
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, au fost descoperite mai multe
resturi osteologice umane disparate, însoțite de mai multe obiecte de inventar.
În cea mai mare parte a
lor, resturile respective au
apărut tangențial, în pereții
șanțurilor sau în limitele
suprafețelor executate prin
săpături destinate realizării
investiției dorite. De cele
mai multe ori amestecate,
aceste
resturi
indicau
înmormântări colective sau
„îngropări"
directe
în
posibile
foste
tranșee
(intersectate de săpătura
contemporană)
a
mai
multor persoane, probabil
în urma prăbușirii în scurt
timp de la deces a malurilor
existente.Aceste „înmormântări" au fost surprinse în poziții nefirești, iar solul, pe alocuri,
era afânat și răscolit din vechime, poate de la bombardamente.
Revenind la inventarul
amintit acesta poate fi
descris
după
cum
urmează. Amintim, mai
întâi, nasturii de la haine și
bumbii extrem de corodați
(4 exemplare), dar cu
agățătoare
interioară
intactă (2 exemplare), de
la eventuale vestoane.
Apoi reținem un număr de
16 cartușe de calibru
mare, 3 de calibru mic, 5
cartușe trase. Continuăm
cu un briceag și o lingură
din
trusa
cu
efecte
militare, ambele foarte
corodate. Adăugăm 4 monede, dintre care două sunt ilizibile, două putând fi identificate.
Una este de 10 bani, emisă de către statul român în cursul anului 1906, iar a doua este de
10 stotinky, emisă de către statul bulgar în 1888. Toate monedele reprezintă un numerar
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extrem de redus ca valoare. Încheiem, în sfârșit, cu menționarea fragmentelor a cinci-șase
încălțări (de la unele se mai păstrau tălpile).
În urma acestui inventar, domnul Gabriel Mircea Talmaţchi, expert arheolog, abilitat de
Ministerul Culturii, concluzionează că, toate descoperirile descrise mai sus ar putea,
probabil, să provină și de la unități militare românești, ai căror soldați au căzut la datorie în
timpul Primului Război Mondial, diferite acțiuni militare fiind desfășurate în Dobrogea, în
zonă, în perioada lunilor septembrie - octombrie ale anului 1916.
De menționat faptul că
locul unde s-au făcut
aceste descoperiri este
destul de înalt pentru a
adăpostiri tranșeele unui
posibil punct întărit pentru
supravegherea militară a
împrejurimilor imediate.
Cunoscând
acest
inventar
si
concluziile
experților,
s-a
luat
hotărârea ca osemintele
celor 10 soldați să fie
păstrate într-un loc special
in Biserica cu hramul
Sfântul M. Mc. Gheorghe
din localitatea Adamclisi
până la stabilirea zilei și locului înmormântării lor.
Astfel, Consiliul Parohial în frunte cu preotul paroh Corleancă Ștefan și autoritatea
locală în frunte cu doamna primar Șerbănescu Dorina - Cecilia sub îndrumarea și
binecuvântarea ÎPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, au hotărât data de 15 octombrie
2016 ca dată a înhumării lor într-un loc special amenajat în curtea bisericii ținând cont și
de faptul că in jurul acestei date se împlinesc 100 de ani de când acești soldați au căzut la
datorie.
Acest eveniment a început cu oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preot protoiereu Cloșcă Marin și un mare
sobor de preoți și diaconi veniți din localitățile limitrofe. A continuat cu slujba înmormântării
celor 10 soldați într-o
criptă comună si s-a
încheiat cu o pomenire
si
depunere
de
coroane la Monumentul
Eroilor din localitate.
La acest eveniment
au participat domnul
Costin
Scurtu,
directorul
Muzeului
Militar National „Regele
Ferdinand I” Filiala
Constanta,
domnul
Remus
Macovei,
președintele
Filialei
Cultul Eroilor „Regina
Maria”
Constanța,
domnul Nicolaie Moga, senator la Parlamentului Statului Român, reprezentanți ai
Prefecturii și Consiliului Județean Constanța, soldați din garnizoana Basarabi, elevi ai
Liceului Tehnologic „Jean Dinu ”, din localitate, îmbrăcați in costume populare si un mare
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număr de credincioși din localitate și localitățile limitrofe.
Concluzionând desfășurarea evenimentelor începând de la scoaterea la lumina a
primelor oseminte ale acestor soldați și perioada când au ieșit la lumină până la
reînhumarea lor, am putea spune că Bunul Dumnezeu a voit ca fix după 100 de ani de la
bătăliile dintre români și bulgari din perioada septembrie-octombrie 1916, acești eroi
soldați să își găsească liniștea veșnică, să poată avea parte de o înmormântare
creștinească, de un mormânt la care urmașii să vină să le aducă o rugăciune, o floare, o
lumânare pentru iertarea păcatelor și recunoștință pentru sângele vărsat. Şi dacă un
gânditor român afirma că „Eroismul nu e decât rezistență la sfințenie”, am putea spune că
„eroismul este cel mai aproape de sfințenie”, iar eroii aduc cinste și onoare poporului din
care s-au ridicat și se constituie ca parte a sufletului acelui popor.
Glorie eternă şi recunoștință veșnică Eroilor Martiri ai Comunei Adamclisi!

CARAVANA EROILOR CONSTĂNŢENI LA NĂVODARI
Col.(rz.) Cătălin Dănulescu

În 18 octombrie 2016, între orele 10.00 – 11.30, în Parcul “Ion Dobre” din Năvodari, pe
platoul din faţa Monumentului lui Mihai Viteazu, s-a desfăşurat ceremonialul militar şi
religios dedicat cinstirii memoriei eroilor constănţeni care în perioada 1916-1919 şi-au
jertfit viaţa pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial. Evenimentul a fost
organizat de Primăria Năvodari şi Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” - Filiala
Constanța.
Garda de onoare a fost formată din militarii din UM 01853 Capul Midia şi UM 02052
Mamaia Sat, iar muzica a fost asigurată de Fanfara RAJA Constanţa.
După intonarea Imnului Naţional, un sobor de preoţi din toate parohiile oraşului
Năvodari au oficiată o slujbă de pomenire a militarilor români morţi pe câmpurile de luptă
sau în lagărele de prizoniei.
După intonarea Imnului Naţional, un sobor de preoţi din toate parohiile oraşului
Năvodari au oficiată o slujbă de pomenire a militarilor români morţi pe câmpurile de luptă
sau în lagărele de prizoniei.
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Edilul oraşului Năvodari, domnul Florin Chelaru a susţinut o alocuţiune despre curajul
și devotamentul cu care militarii noștri au apărat glia străbună.

În continuare col.(rz.) Remus Macovei, preşedintele Asociației Naționale Cultul Eroilor
“Regina Maria” - Filiala Constanța, a prezentat aspecte despre participarea militarilor
constănţeni la prima conflagraţie mondială, dar şi suferinţele îndurate de către populaţia
rămasă în Dobrogea, sub ocupaţia străină.
Elevii școlii generale “George Enescu” din Năvodari au încântat asistența cu un scurt
program artistic, care a cuprins poezii patriotice şi cântece populare specifice Dobrogei.
În continuare s-au depus corone de flori de cătredomnul Florin Chelaru, primarul
oraşului Năvodari, consilieri locali, comandanţii UM01853 şi UM 02052, reprezentanţi ai
Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria” - Filiala Constanța, Poliţie Locale şi
partidelor politice.
Activitatea s-a încheiat cu un potpuriu de melodii populare susţinut de Fanfara
RAJA Constanţa care a încântat toţi participanţii la acest eveniment.
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COMEMORAREA A 100 DE ANI DE LA DRAMATICELE LUPTE
DIN BULGARIA TUTRAKAN, 14 SEPTEMBRIE 2016
de Emil-Corneliu Ninu

Ca și în alți ani, câțiva membri și simpatizanți ai unor organizații nonguvernamentale
mangaliene, ce au, ca obiectiv major, printre prevederile statutare, cultivarea sentimentului
patriotic, a onorării și recunoștinței față de eroii neamului, cum sunt Subfiliala Mangalia a
Associației Naționale CULTUL EROILOR
„Regina Maria”, „Asociația CULTUL EROILOR
Mangalia” și „Alianța Demnității Noastre”, au
depus, împreună cu membrii Filialei Mangalia
„Viceamiral Gr. Marteș” a „Asociației Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere”, o
coroană de flori la „Monumentul Eroilor” din
„Cimitirul de Onoare Internațional de la
Tutrakan” (Turtucaia) din Bulgaria.
De trei ori, în ultimii cinci ani,
drumul Mangalia-Turtucaia a fost
parcurs, în periplul nostru, cu o
mână de sufletiști, fie cu autocarul
angajat de către Filiala Constanța,
fie cu autoturismele unor membri
ai subfilialei noastre. Membri și
simpatizanți ai asociației, din
rândul cărora trebuie remarcate și
câteva membre ale Ansamblului
Folcoric „Litoral”, cu brâul lor
tricolor.
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De fiecare dată, ne-am reîntors cu noi și noi impresii, la înălțimea evenimentului!
De fiecare dată!
Așa a fost și acum!
Dar să lăsăm imaginile să vorbească de la sine, așa cum au fost ele adunate și
selectate de către dl Dan Nicolau (căruia îi mulțumim, pe această cale) sau, cu telefonul,
chiar de către autorul acsetor rânduri. Se pot vedea, laolaltă, bulgari, români, musulmani,
dar reprezentanți ai unor state potrivnice, în acel început sălbatic de secol al XX-lea,
precum, Germania, Rusia, Turcia.

Programul a fost cel așteptat: slujba de pomenire a Eroilor, oficiată de către episcopul
bulgar, intonarea imnurilor unor state ale căror steaguri se vedeau pe înaltele catarge,
ținerea unor alocuțiuni de către personalități bulgare (vicepreședinte, primar, generali),
festivitatea depunerii a peste o sută de coroane și, ca în urmă cu cinci ani, simularea unor
lupte cu actori îmbrăcați în uniformele armatelor ce se înfruntau dramatic pe terenul
tomnatic, manevrând puști, mitraliere și tunuri, al căror fum se înălța în nori groși,
deasupra lizierei împrejmuitoare.
Sentimentul onoarei celor înfrățiți cu glia, al slavei și recunoștinței față de jertfa lor a
dominat gândurile participanților, fețele acestora împrumutând ceva din sacralitatea
momentului unic trăit.
Speranța că asemenea clipe nu se vor mai repeta, că oamenii sunt datori să
viețuiască pașnic împreună, că viața este bunul cel mai de preț ce li s-a dat și că nimeni
nu are dreptul să dispună de el, după bunul plac, așa cum au făcut-o și tot încearcă s-o
facă unii conducători, înfierbântați de orgolii patriotarde, jucători, la rulota istoriei, ai
destinelor unor popoare!
GLORIE ETERNĂ TUTUROR EROILOR!
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CENTENARUL EPOPEII AUTUMNALE
A PRIMEI MARI CONFLAGRAȚII MONDIALE.
PELERINAJ LA DOBRICI
- 25.09.2016 Emil-Corneliu Ninu, cdor. (rtr.) Pavel Oțelea, Cristi Mihai
Din
timp
pregătită,
deplasarea
la
„Cimitirul
Militar Internațional” din
Dobrici,
duminică
25
septembrie a.c., nu a
înregistrat, nicidecum, un
număr mare de amatori
mangalieni,
care,
cu
mijloacele lor de transport,
să fi intrat într-o preconizată
coloană de mașini.
Cu
numai
două
autoturisme,
proprietate
personală, zece „peregrini”,
membri și simpatizanți ai
unor asociații locale, ce au
drept deviză „Glorie și recunoștință veșnică EROILOR NEAMULUI”, întrunite în ceea ce se
numește „CULTUL EROILOR MANGALIA”, ne-am deplasat în Dobrici, pe o vreme ce a
ținut cu noi, în ciuda prognozei meteorologice, total nefavorabile.
Cu grupul similar al celor de la Filiala Constanța, ne-am orientat repede în „Cimitirul
Militar” din oraș, bucurându-ne revederea unor veterani de război din Al Doilea Război
Mondial, așa cum este cazul eroului bulgar din fotografia alăturată, ce își mai scălda
amintirile în dulcele nostru grai.
Srăjuind, la intrare, liniștea defuncților „îngemănați cu glia”, interesantul „Muzeu”
expune vizitatorilor, sub vitrine sau pe verticala pereților, decorații, documente de epocă,
decorații de luptă, hărți ale desfășurării aprigelor lupte din acel „septembrie de foc 1916”, o
„Carte de aur”, cuprinzând impresii și aprecieri. Totul, aici, păstrează patina vremurilor de
început de secol.
După intonarea Imnului
de Stat al Bulgariei, a avut
loc slujba de pomenire a
Eroilor, oficiată de către doi
prelați
ortodocși,
bineînțeles
în
limba
bulgară,
după
care
comandantul garnizoanei a
trecut în revistă garda de
onoare,
urmată
de
alocuțiunile primarului, a
directorului muzeului din
incintă,
ale
unor
reprezentanți ai armatei,
personalități locale ș.a.
În continuare, au fost depuse coroane de flori, la micuțul monument, reprezentativ
prin placa ce înfățișa o scenă de atac la baionete. În imediata vecinătate, fluturau, pe
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înalte catarge, steagurile țărilor beligerante: Bulgaria, România, Rusia, Germania, Turcia,
Serbia.
Ca
semn
de
aleasă
prețuire, s-au așternut, la baza
monumentului,
„ale
laurilor
flori”, din partea guvernului, a
Primăriei, a Garnizoanei, a unor
delegații
reprezentând
ambasadele
și
consulatele
țărilor prinse în „jocul cu
moartea” de la începutul
secolului trecut.
O lecție vie de istorie,
pentru ca astfel de momente,
din greu plătite cu prețul a sute
și sute de mii de vieți omenești
să nu se mai întâmple!
Clipa
de reflecție, în
legătură cu ororile războiului,
care poate răsturna prietenia și conviețuirea pașnică în ură și răzbunare, va dăinui, cu
speranța că nu numai în inimile celor prezenți la ceremonial, ci, mai ales, în ale celor care
pot decide destinul umanității, aflate la răscrucea dintre viață și moarte!

14 NOIEMBRIE – ZIUA DOBROGEI
Vasilica MITREA

În sala Remus Opreanu a avut loc un Simpozion privind Ziua de 14 Noiembrie – Ziua
Dobrogei. Înainte de toate, s-a cântat Imnul României. Prefectul Constanței, în cuvântul
domniei sale a subliniat importanța acestui eveniment. Astăzi se împlinesc 138 de ani, de
când, în 1878, autoritățile civile și militare române intră, pe la Măcin, în Dobrogea,
preluând-o de la administrația temporară rusă.
Dobrogea a trăit
momente
istorice:
restabilirea
autorităţii
statului român asupra
Dobrogei,
străveche
provincie românească.
României
i
se
deschidea o faţadă
maritimă, în lungime de
240 km, împreună cu
portul
Constanţa,
permiţându-i
să
participe
sub
toate
aspectele:
economic,
politic şi spiritual la
dialogul mondial. Unirea
Dobrogei cu România la 1878 reprezinta, dupa unirea Moldovei cu Tara Romaneasca la
1859, o noua si importanta etapa in procesul formarii statului national unitar roman, proces
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incheiat prin marea unire de la 1918. Prin actul Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 1859,
se va da coerenţa cuvenită acţiunilor guvernului întru recuperarea Dobrogei.
Președintele
Consiliului
Județean
Constanța,
domnul
Țuțuianu, arată că :
autorităţile
româneşti
au
preluat
oficial
administraţia Dobrogei,
dar trupele ţariste au
continuat să staţioneze
aici încă un an de la
semnarea păcii, adică
şi la începutul anului, 4
aprilie
1879.
Jugul
asupririi
străine
a
continuat, dar nu a
putut împiedica realizarea legitimă a aspiraţiilor sale de cucerire a libertăţii şi unităţii, de
asigurare a procesului social. Se spunea că unirea a fost hotărâtă de „marile puteri prin
tratatul de la Berlin”, pentru a nu se crede că România a acceptat un schimb de teritorii
(Basarabia pentru Dobrogea). Carol I spunea că: „populaţia din Dobrogea se simte foarte
fericită să fie unită cu România şi mi-a trimis adrese numeroase”. A încheiat spunând că :
locuitorii Dobrogei sunt toți locuitorii ei, indiferent de etnie !
Vicepreședintele din Tulcea, spune că, astăzi este Ziua în care Dobrogea s-a unit cu
țara mamă. Ultima ocupare străină trece sub ocupație romînească.
Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău. Astăzi, trebuie să-i mulțumim și
autorului acestei legi care a făcut posibilă această sărbătoare, deoarece s-a îndeplinit nu
numai la nivel declarativ, ci și de facto. Nouă nu ne rămâne decât să fim curajoși prin
multe proiecte, inclusiv printr-un proiect de înființare a unui centru multicultural, care să
evidențieze identitatea noastră de dobrogeni.
Prof.dr. Costin Scurtu – este o zi de sărbătoare. Toți vorbitorii s-au referit la acest
eveniment și nu pot să nu-mi imaginez ce s-a întâmplat acum 138 de ani ! Marea Unire de
la 1918 a început în Dobrogea. Aici a fost mica-mare unire. Momentul a fost greu,
deoarece a fost nevoie să cedăm trei mari teritorii : Cahul, Bolgrad, Ismail. Asta se cerea
de către marile puteri Dobrogei, străveche provincie românească. României i se deschidea
în schimb o faţadă maritimă, în lungime de 240 km, împreună cu portul Constanţa,
permiţându-i să participe sub toate aspectele: economic, politic şi spiritual la dialogul
mondial.
Clasa
politică
românească a încercat
evitarea
pierderii
sudului
Basarabiei,
pentru că nu s-a dorit o
tranzacţie teritorială pe
seama unor teritorii
româneşti. I.C. Brătianu
a pledat pentru dreptul
istoric
al
României
asupra Dorogei, printrun discurs în senat:
„Provoc
pe
oricine
poate demonstra cu
dovezi că Dobrogea ar
fi
aparţinut
statului
58

bulgar. La începutul secolului al XV-lea turcii au furat Dobrogea de la noi cu sabia. (..) Noi
suntem stăpânii legali prin sânge, am pierdut-o prin sabie şi acum este a noastră... prin
sabie”. De asemenea, Mihail Kogălniceanu, spunea în Parlament că „românii şi
musulmanii de-abia aşteaptă pe români”. România obţinea, prin ceea ce avea să devină
cunoscut „Războiul de Independenţă” recunoaşterea suveranităţii sale asupra teritoriului
dintre Dunăre şi Marea Neagră. De fapt era vorba de vechea posesiune a lui Mircea cel
Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare, deci „posesiunea vechilor domni” aşa că, românii nu intrau
în Dobrogea ca nişte „cuceritori”.
La 14 noiembrie 1878, după Războiul de Independenţă, Carol I semnează un Înalt
Ordin de Zi către armată la ocuparea Dobrogei.
„Marile Puteri europene, prin tratatul de la Berlin, au unit cu România Dobrogea,
posesiunea vechilor noştri Domni.
Astăzi, voi puneţi piciorul pe acest pământ care redevine ţară română.
Voi nu intraţi în Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca amici, ca fraţi ai unor locuitori care
de acum sunt concetăţenii voştri.
„Ostaşi! În noua Românie, voi veţi fi o populaţiune în cea mai mare parte română! Dar
veţi găsi şi locuitori de alt neam, de altă religiune. Toţi aceştia, devenind membri ai Statului
Român, au drept deopotrivă în protecţiunea, la iubirea voastră.
Între aceştia veţi afla şi populaţiuni musulmane a căror religiune, familie, moravuri se
deosebesc deale noastre. Eu cu dinadins vă recomand de a le respecta.
Fiţi în mijlocul noilor voştri concetăţeni ceea ce aţi fost până acum şi în timp de pace şi
pe câmpul de onoare, ceea ce cu mândrie constat că va recunoaşte astăzi Europa
întreagă, adică model de bravură şi de disciplină, apărătorii drepturilor României şi
înaintemergătorii legalităţii şi civilizaţiunii europene.
Cale bună dară, ostaşilor, şi Dumnezeu să vă proteagă! Cugetările Mele cele mai
afectuoase sunt nedespărţite de voi.
Să trăiască România!”
(Dat la Brăila, la 14 noiembrie 1878)
Au fost luate măsuri urgente pentru asigurarea ordinii şi legalităţii, desfiinţarea unor
dări împovărătoare şi reducerea altor obligaţii. În zilele preluării Dobrogei, deşi au
participat la festivităţi peste 5000 de persoane, mulţi veniţi din localităţi apropiate, nu
sau înregistrat nici un fel de atitudini potrivnice. Domnul Costin Scurtu a încheiat acest
discurs, urând tuturor constănțenilor un călduros LA MULȚI ANI !

TEATRUL FOLCORIC
„PACEA GENERALĂ”
de E. C. Ninu

Teatrul folcloric rămâne una din modalitățile artistice de reflectare a unor teme majore
pentru spiritualitatea unei colectivități, în cadrul căreia respectarea tradițiilor își are rolul
esențial.
Cu sau fără măști (animale ori umane), piesele de teatru popular varia de la subiecte
religioase („Irozii”) la cele evenimențiale, așa cum este și cazul prezentării colective a unor
momente istorice („Jienii”, „Predarea lui Osman”, „Pacea generală”).
Dramatică, în sine, prin jertfa unora dintre membrii colectivității sau chiar ai familiilor
autorilor anonimi ori actorilor, tema Primului Război Mondial a subliniat nu numai
împlinirea visului de realizare a României Mari, ci și pe cel de înăbușire a unui uriaș măcel
uman.
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Lucrarea unuia dintre eminenții profesori universitari ieșeni,
Vasile Adăscăliței, „Teatrul folcloric din județele Neamț și Bacău”
(Bacău, 1968), sublinia:
„Teatrului folcloric din județul Neamț îi sunt în bună măsură
specifice piesele inspirate din evenimentele istorice mari, mai
apropiate de zilele noastre: Războiul de Independență, Primul
Război Mondial. (În zone învecinate județelor Bacău și Neamț, care
țin administrativ de județul Iași, faptele sunt reprezentate dramatic,
în continuitatea lor, până la zi, fiindcă apar și spectacole despre Al
Doilea Război Mondial. Este vorba despre „Predarea lui OsmanPașa” sau „Căderea Plevnei”, de „Pacea” sau „Pacea generală” ...,
„Încheierea Păcii” sau „Masa verde”, cum i se mai spune.” (lucr. cit.,
pag. 19) „ ... Primul Război Mondial și chiar cel de-Al Doilea Război
Mondial primesc interesante comentarii, caracterizate printr-o
sinceritate deosebită. Faptele sunt reduse la esența lor, bine
înțeleasă.” (idem, pag. 164)
Dar iată conținutul uneia dintre acele creații populare anonime, existentă în arhiva în
manuscris a prof. univ. V. Adăscăliței, și inclusă în volumul amintit, culeasă din satul Grași,
comuna Timișești, jud. Neamț, de la Livadaru Paraschiva, în 1957, mai scurtă, ca text,
decât surata ei, din satul Soci, comuna Borca, același județ, în varianta lui Ruscanu Ilie, în
1951.
Personajele:
-Regele României;
-Împăratul Germaniei;
-Un general român;
-Un general german;
-Un căpitan român;
-Un grănicer român:
-Un grănicer neamț.

Toți, intrând în casă, cântă:
-Oștile stau față-n față,
Strânse în câmpia de război.
Lupta e aproape să înceapă,
Lupta crâncenă de-apoi.
Deci, maică înstrăinată,
În ascuns și scurt minut,
Îți trimit, măicuț-, o dată,
Înc-o dată, un salut.
Iar când vestea morții mele,
Când la tine va sosi,
Bate munții și vâlcele,
Trpul meu spre a-l găsi.
Negăsindu-l, te oprește
Și te-ndreaptă către cer,
Căcă acolo locuiește (sic!)
Toți acei ce-n lupt pier.”

Regele către generalul român:
-Tu, viteze generale,
Ia comanda armeții -ntregi,
Cu-ndrăzneala cea mai mare,
Carpații să mi-i treci
Și pe toți frații români,
Din robie, să-i dezlegi!
Generalul răspunde:
-Să trăiți, maiestate!
Am înțeles ordinele date.
Comanda armeții voi lua,
Peste Carpați voi pleca
Și ținutul României
Din robie-l voi scăpa.
Generalul român către generalul german:
-Ah, tu, mândre căpitane,
Șef armatelor germane !
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Ce-a călcat tu, crunt păgân,
Pe pământul meu român ?
Căci pământului din Ardeal
Pe care tu îl stăpânești,
Traian și Decebal
I-au pus nume românesc.
Generalul german către generalul român:
-Ce spui, tu, generale ?
Pentru-aceste vorbe date,
Voi da ordin la armate
Și vei fi supus la moarte!
Ah, războinice general,
Nici nu vreau să știu măcar.
De- armată așa de mică,
Am ajuns să-mi fie frică ?
Generalul român către grănicer:
-Tu, grănicere, fii gata !
Să strângi în mână arma,
Căci, în toată țara,
S-a ținut alarma !
Voi să fiți cu mine
Și eu voi fi cu voi
Și, într-o unire,
Să mergem la război !
Grănicerul:
-Să trăiți, domnule general,
Ura, să trăiască armata românească
Și-n orice luptă ea să biruiască !
Generalul german către grănicerul
german:
-Dar tu, mândre grănicere,,
Cum crezi că ar fi mai bine ?
Să mai luptăm cu românii
Ori să facem pace mai bine ?
Grănicerul german:
-Să trăiești, domnule general,
Vă rog să încheiați pace,
Căci de patru ani de zile,
Nu mai putem lupta,
Stând pe locuri dace !
Împăratul către Rege:

-Ah, tu, Rege-al României !
Capul meu îl plec, azi, ție,
Căci nu mai putem lupta.
Pace voi ca să-ncheiem,
Căci la Jiu, la Mărășești,
Au albit câmpii de oase,
Morții de săbii tăioase.
Și, acum, cu toții
Să cântăm un cântec de bătălie !”
Toți cântă:
-Pe Valea Sticlăriei,
La coșna și Oituz,
Curgea, ziua și noaptea,
Obuz lângă obuz.
Sus, bubuie tunul
Și îmi pare rău,
Căci, în astă luptă,
Cu noi e Dumnezeu.
În luptă grea,
În luptă grea.
Regele către căpitanul român:
-O, tu, mândre căpitane,
Ce pentru țară ai luptat !
Ce luptă sângeroasă
Pe tine te-a apăsat ?
Căpitanul:
-Să trăiești, majestate !
La Oituz,
O schijă de obuz
Lângă mine s-a sfărâmat
Și bațul mi-a fracturat.
Regele:
-Voi, toți, ce pentru țară
Ați luptat cu vitejie,
De mine sunteți decorați
Cu „Avântul României” !
Toți joacă „Hora Unirii”, pe care o
interpretează taraful de care sunt însoțiți.”
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SIMPOZIONUL DE LA PITEȘTI 2016
Vasilica MITREA

Anul acesta, s-a desfășurat Simpozionul Internațional Pitești 2016 – Experimentul
Pitești – Reeducarea prin tortură, a XVI-a ediție, între 30.09-02.10.2016, cu o largă
participare din afară: Germania, Canada, Nordul Bucovinei, Basarabia și din multe orașe
din țară. Din Constanța au participat prof.univ.dr. Olga Duțu, prof.dr. Anastasia Dumitru,
prof. Ghiuner Akmola, scriitor și redactor Vasilica Mitrea, ziarist Codruț Burdujan.
Anul acesta, s-a desfășurat Simpozionul Internațional Pitești 2016 – Experimentul
Pitești – Reeducarea prin tortură, a XVI-a ediție, între 30.09-02.10.2016, cu o largă
participare din afară: Germania, Canada, Nordul Bucovinei, Basarabia și din multe orașe
din țară. Din Constanța au participat prof.univ.dr. Olga Duțu, prof.dr. Anastasia Dumitru,
prof. Ghiuner Akmola, scriitor și redactor Vasilica Mitrea, ziarist Codruț Burdujan.
Acesta a fost organizat de Fundația Culturală MEMORIA, filiala Argeș; Asociația
Foștilor Deținuți Politici din România; Muzeul Județean Argeș; Primăria Pitești; Fundația
Română pentru pentru Democrație București; Institutul de Istorie Socială Pro Memoria,
Universitatea Chișinău, Republica Moldova; Inștitutul Biblioteca Română, Freiburg,
Germania; Centrul de Cercetări Istorice, Cernăuți, Ucraina.
Pe lângă comunicările expuse de către participanții la Simpozion, a avut loc și lansări
de carte, vizită la Grupul Monumental și la Expoziția Experimentul Pitești, participarea la
slujba de pomenire a martirilor în lupta împotriva comunismului, excursie de documentare
tematică la Muzeul Închisoarea Jilava, Fortul 13.
Întâlnirea de la Primărie a adunat în sală oficialități piteștene, istorici, scriitori, dar și
elevi de liceu, pentru a lua la cunoștință despre istoria adevărată, reală a unei perioade
istorice totalitariste, cum a fost comunismul.
Viceprimarul orașului Pitești a subliniat: este o satisfacție pentru noi să vă avem
oaspeți. Mă bucur că sunt și mulți elevi care vor fi martori la scrierea adevărată a istoriei.
Prefectul județului: sunt onorat să particip și să spun bun venit oaspeților din
Basarabia, Germania, Canada, Bucovina și din țară.
Vicepreședintele Consiliului Argeș: Experimentul Pitești - un experiment tragic. Să nu-i
uităm niciodată pe cei care și-au sacrificat viața. Nu se epuizează niciodată această temă.
Încă nu se știe nici acum totul.
Deputatul țărănist Sergiu Rizescu: Nu se vrea să se studieze istoria – sunt călăi și
eroi. Eram înfometați, închiși în beciurile securității. La 12.00 noaptea începea anchetarea.
Până acolo mergeai cu ochelari negri. La anchetă te obligau să spui ce vroiau ei. M-au
prelucrat două ore să mă facă informator. Neeacceptând, eram liber, deși eram închis.
Regretăm că nu a trecut legea lustrației de George Șerban. S-a votat, dar CCR a spus că
nu este constituțională.
Lucia Hosu Longin, membră de onoare a AFDPR: Am fost curând invitată la
Prefectura județului Argeș, la Nucșoara, unde au comemorat-o pe eroina Elisabeta Rizea.
Are cea mai frumoasă cruce, măcar cu atâta să poată fi răsplătită. Am dori să facem Casă
Memorială la ea acasă și la Maria Chirca. În 14 august s-au împlinit 25 de ani de la prima
filmare a Memorialului Durerii. Până acum, am realizat 208 filme, pentru care aduc
mulțumiri tuturor, celor care m-au sprijinit. Istorie corectă și nu mistificată. Corneliu Coposu
a fost chinuit în închisorile comuniste. A fost unul din victimele marilor torționari, Vișinescu,
un subOM, Enoiu, Drăghici, Eugen Țurcanu, Fecioru, iar acum ne este milă de ei, precum
Vișinescu, că este prea bătrân să-și execute pedeapsa. El și alții ca el. Ce s-ar fi
întâmplat dacă nu erau aceste filme, mărturii vii a tragediilor din Argeș.
Mihai Neagu Basarab, director la Centrul Cultural Român, Freiburg, Germania: Numai
aici se spun lucrurilor pe nume la nivelul maximei sincerități. Se păstrează discernământul
prin voința lui Dumnezeu. Scopul acestor întâlniri este acela de a extrage istoria cât mai
reală și a învăța din aceasta.
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Prof. Vasile Șoimaru, ASEM Chișinău: Particip pentru a treia oară la această
conferință. De doi ani de zile avem o colaborare frumoasă. Am organizat deja două
conferințe și la noi acasă. Mă bucur și vă felicit că organizați anual acest simpozion, pentru
a păstra vie memoria tinerilor.
Senatorul Sorin Ilieșiu, profesor la Academia de Teatru și Film București: Vă aduc
salutul Comisiei pentru Cultură din cadrul Senatului. Consider că ceea ce faceți
dumneavoastră intră în acest act de păstrare a memoriei antitotalitare, anticomuniste.
Citind cartea lui Virgil Ierunca am rămas îngrozit, teroarea depășea orice închipuire. De
aceea, până în prezent am intervievat 75 de foști deținuți politici, pe care i-am filmat, 450
de ore de film până acum. Voi face o selecție optimă pentru montaj. Impactul emoțional va
fi foarte mare privind aceste inregistrări.
Dr. Constantin Nedea, Ph.D., Chemist, President, Montreal, Canada: Comunitatea din
Montreal este foarte activă. Ca fiu al acestor meleaguri activăm și noi, aducând în atenția
diasporei, în comunitate și la biserica românească, veche de 103 ani, sacrificiile și jertfele
făcute de eroii acestor locuri și le cinstim împreună memoria. Sunt ginerele avocatului
Adamescu care a luptat în rezistența din Argeș și voi aduce la cunoștință, în cadrul
discuțiilor, mai multe amănunte.
Dl.prof.univ.dr.ing. Ilie Popa, președintele și organizatorul acestei manifestații dă citire
mesajelor trimise din țară și din afară și își prezintă volumul: Antologia liricii de detenție și
anticomunistă în spațiul românesc, în care sunt incluse 1310 poezii, 176 poeți care au
creat și memorat în închisorile comuniste, precum Radu Gyr, poezie ce este valabilă și
actuală și astăzi, ș.a.
O amplă și documentată lucrare a avut și doamna prof.dr. Anastasia Dumitru,
profesoară la Liceul Lucian Blaga, Constanța: Memorie. Demnitate. Responsabilitate.
Vasilica Mitrea – Enescu Mihai, deportat din Basarabia.
Prof.univ.dr. Olga Duțu a adus în atenția auditoriului: Ion Valjan, un mare om de
cultură – victimă a închisorilor comuniste.
Istoricul și omul de cultură basarabean Ion Negrei a participat cu o comunicare despre
Ștefan Holban (1886-1961), martir al neamului românesc.
Au fost expuse comunicări cu teme de mare valoare istorică, care vor fi editate în
volumul EXPERIMENTUL PITEȘTI, Fundația Culturală Memoria, filiala Argeș.

O mare mârșăvie Războiul a fost și este!
de Emilia Dabu

„Valuri de foc, valuri de fum,
sate de mărăcini și glasuri disperate
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de răni aspre și grele,
copii barbar uciși și mame, și bătrâni.
Ce oameni buni striviți de gloanțele rebele!
Și Dobrogea cuminte tainic plânge.
Întreaga țară e o rană vie:
carne de tun, în șanțuri mari de sânge,
caii nechează, pierind în agonie.
Silistra, Turtucaia, Dobrogea!...
Batalioane de armată omemenească.
Pe ceruri a mai scăpat, murind, câte o stea:
cei ce-au luptat în clipa nelumească.
O mare mârșăvie Războiul a fost și este!
Pacea n-o poți avea prin moartea celoralți.
Oștirea românească și-a scris trista poveste
și s-a jertfit, salvându-i pe ceilalți.
Poporul respira prin sare și tămâie,
căci pâinea dispăruse.
Dar cine să te crează?
Zahărul se vindea la preț de apă vie,
salvarea României și azi se mai visează.
Bunicul chiar la Turtucaia a luptat
și-a străbătut Infernu-ntreg pe jos,
nemernicii barbare a-ndurat,
să-i fie țării sale de folos.
Ce n-a înțeles, nicicând, de pe a sa redută:
de ce să-ți ucizi vecinul frate,
de ce să vrei tu pâinea lui durută,
ce moarte să aducă libertate?
Sunt sute de mișei ce țara și-au vândut
și astăzi se ascund sub măști semețe, reci,
la umbra binelui, ei lumea și-au crescut
și le-au strivit și zbor, și-a viselor poteci,
căci, veșnic, cel ce-nvinge-n iarnă grea
stăpân va fi pe soarta tuturor.
Rămâne doar credința-n țara ta,
unire sacră, strânsă-n Tricolor.
Rămâne-un univers, chiar scris pe-o stea,
în astă lume tristă, disperată,
cât zâmbetul-copil viața va lumina,
Război să nu mai fie niciodată!”

DATE GENERALE DESPRE DIVIZIA 1 VOLUNTARI SÂRBI ȘI
ACȚIUNILE MILITARE DESFĂȘURATE ÎN DOBROGEA ÎN 1916
Vasilica MITREA

Domnul colonel (r) Remus Macovei a scris o carte de excepție (bilingvă), o carte
document, informându-se temeinic, dintr-o bibliografie foarte stufoasă, pentru a scoate în
evidență: acțiunile militare desfășurate în Dobrogea de către Divizia 1 Voluntari Sârbi.
Domnia-sa are în palmares mai multe volume scrise despre eroii români, musulmani,
și iată acum, scriind și despre eroii sârbi. Este o mare calitate, că are răbdare să
răsfoiască toate arhivele pentru a nu lăsa uitării, mai cu seamă, eroii și istoria Dobrogei.
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Numai lecturând acest volum ne facem o imagine asupra faptelor de vitejie din
Perioada Primului Război Mondial, îndeosebi a Diviziei 1 Voluntari Sârbi: când a fost
înființată divizia; din cine a fost formată; efective, acțiuni, pierderi suferite; recompense
oferite de către autoritățile române. Este cu atât mai interesant să aflăm acum, la
împlinirea celor 100 de ani de la Primul Război Mondial, demersurile care s-au făcut între
cele două state – România și Serbia – pentru alegerea locurilor de veci pentru eroii sârbi și
corespondența purtată între cele două guverne privind acest demers. Pentru că, un alt
capitol este și construirea monumentului eroilor sârbi, concomitent cu identificarea,
exhumarea și reînhumarea lor. Cu privire la acest lucru, domnia sa, specifică: În perioada
1919-1926, în întreaga Dobroge, s-au desfășurat activități de inventariere a tuturor
mormintelor individuale, a grupurilor de morminte și a gropilor comune.
După terminarea inventarierilor, autoritățile române și cele iugoslave, au stabilit ca, la
8 septembrie 1926 să se desfășoare un fastuos ceremonial, militar și religios, întocmind în
acest sens un plan de măsuri. Ca dovadă stau mărturiile oaspeților iugoslavi, care, la 14
septembrie 1926, adresează conducerii Societății Mormintelor Eroilor Căzuți în Război o
telegramă, semnată de generalul Iosifovitch, care suna așa: Reîntorși din piosul nostru
pelerinaj, vă adresăm cele mai călduroase mulțumiri pentru opera admirabilă, realizată de
dumneavoastră și societatea pe care cu atâta demnitate o conduceți, în memoria fraților
noștri morți în Dobrogea.
Am ținut să subliniez acest aspect, pentru că, urmaș demn al ducerii mai departe a
acestei misiuni de cinstire a memoriei eroilor este însuși domnul colonel (r) Remus
Macovei, în calitatea sa de scriitor, dar și de președinte al Asociației Cultul Eroilor Regina
Maria, Constanța. Alături de întreaga sa echipă, de membrii acestei asociații, face lucruri
minunate și nu lasă în uitare memoria eroilor neamului.
Aflăm despre toate acestea răsfoind volumul la capitolul: Cinstirea memoriei militarilor
sârbi care și-au jertfit viața în luptele pentru apărarea Dobrogei, într-o cronologie de date,
începând cu 7 septembrie 1928 și până astăzi.
Nu pot decât să-l felicit pe domnul Macovei pentru această creație literară și să ne
spună de unde putem face rost de acest volum, mai cu seamă că este și un omagiu adus
la împlinirea celor 100 de ani de la Primul Război Mondial.

de George Ninu

Nea Costea, Eroul de la Mărășești

(Lucrare premiată în cadrul ediției a treia a concursului „EROUL DIN FAMILIA MEA”)
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Întotdeauna m-am întrebat de ce, oare, există o discrepanța uriașă între eroii mai
vechi și cei noi, în ceea ce privește recunoașterea meritelor acestora.
Că străbunicul meu, Vasile Ninu, a căzut la Opanez, „plecat din câmp, de-acasă, de
la plug”, să apere „scumpa țară” și că a primit „o sfoară de moșie”, cu teren arabil și
pădure, am înțeles. Răsplata pe care le-o făgăduise regele Carol I, cu cea mai lungă
domnie (1866-1914), mai lungă chiar decât cea a lui Ștefan cel Mare (1457-1504), a fost
binevenită pentru familia numeroasă a Ninuleștilor.
În schimb, nu am putut pricepe
de ce atât bunicul dinspre mamă,
Cătănoiu Dumitru, cât și tatăl, Ninu I.
Constantin, au fost umiliți și vânați în
viață pentru că și-au făcut datoria față
de o patrie așezată la răscruce de
drumuri europene, placă turnantă a
istoriei europene.
Despre acest bunic, Cătănoiu Dumitru,
căruia oamenii îi spuneau mai simplu,
„nea Costea”, simt nevoia să vorbesc.
Prin el, desigur, și alții, sunt sigur,
vor
fi
pomeniți,
cunoscuți
și
necunoscuți, pe „ale căror oase se
sprijină” toată istoria noastră, cum ar fi
spus Delavrancea, în a sa piesă, „Apus
de soare”!
Numele
i-a
fost
predestinat,
„cătană” fiind cel chemat sub arme,
într-o tânără armată națională, înființată
de Cuza, după Unire. Spiritul acid al
oltenilor i-a imprimat amprenta prin
sufixul augmentativ „-oiu”. „Cătana
împărătească” era și sintagma potrivită
pentru cei înrolați în armata imperială,
în Ardealul habsburgic și, ulterior,
austro-ungar. Ce ocazie i-a prilejuit
întâlnirea cu oștirea nu am putut afla. (Să fi venit de
acolo, trecând munții, prigonit, ca mulți români, după
„Suplica” de la sfârșit de secol al XVIII-lea, poate fi
doar o supoziție. Mai degrabă credem că între
înaintașii lui s-a aflat cineva care a făcut pionieratul
în ale primelor trupe regulate românești. În acest
sens, poezia „Marșul (Oștirii române)” a lui Vasile
Cârlova ar putea fi un argument.
Fapt este că acest bunic dinspre partea mamei
avea tot ceea ce poate caracteriza un oltean:
răbdarea, cutezanța, inteligența nativă, spiritul viu,
dinamic, capacitatea de se jertfi, la nevoie.
Născut la
Căpreni, în 7 septembrie 1892,
decesul survenind în pragul centenarului, pe 27
martie 1991, avea 24 de ani, când România a intrat
în război, în ziua Stămăriei Mari, a lunii gustar.
A făcăt parte, la un moment dat, din același
pluton cu fiica renumită a Gorjului, Ecaterina
Teodoroiu, pe care o pomenea deseori, în
povestirile sale, pentru cutezanța și trăinicia iubirii,
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care o determinase să plece pe front, alături de logodnicul ei.
Ca veterinar, pe front, avea grijă de caii regimentului, fiind expus, ca și ceilalți
camarazi, la toate ororile războiului. Astfel, ne povestea el, fiind încartiruit într-un sat de
prin munți, împreună cu un alt gradat, din cauza bombardamentului german, pornit pe
neașteptate, cum obuzele începuseră să cadă peste case, scurmând pământul și
înfiorându-i cu zgomotul lor pe civili și militari, deopotrivă, s-a întâmplat, involuntar, în
somn, să le cedeze bășica udului. De rușine, mai ales că avea gazda lor și o fată ce le
făcuse ochi dulci, semeți și chipeși, cum erau, au turnat iod peste pătura cu care se
înveliseră, pentru a nu se fi făcut de râs în ochii ei.
Altă dată, a scăpat cu greu din încercuire, după ce-și epuizase muniția, trăgând în
nemții ce se repeziseră asupra lor. Cu greu a scăpat, aciuindu-se pe spinarea unui cal
rătăcit și înspăimântat de exploziile grenadelor, pe care l-a liniștit, în prealabil.
După trădarea rușilor, cu frontul descoperit în Moldova, România a încheiat o pace
rușinoasă, în urma căreia au putut să se întoarcă acasă. Ghinionul a făcut ca, aflat în
trenul ce ducea spre Tg.- Jiu, acesta să deraieze și, rănit fiind, să poată fi lăsat la vatră.
Aici, în Căprenii Gorjului, a curtat-o pe bunica mea dinspre mamă, Elena Burnaz,
descendentă din familia boierească a „coanei Lizaveta”. Născută Golumbeanu, a rămas
văduvă cu mai mulți copii: moș Titu de la Piscoi, țațele Matilda, Speranța, Fima, nea
Petrică.
Ceilalți doi copii i-a avut cu tatai, respectiv unchiul Aristică și mezina, Aurelia, mama
mea. Născută în 1925, aceasta avea să fie înregistrată cu numele Burnaz și, abia apoi,
mai târziu, să capete numele de Cătănoiu, întrucât mamaia, „mama Lena”, cum era
cunoscută în sat, și-ar fi pierdut dreptul la împroprietărire, dacă s-ar fi recăsătorit. Cu
pistolul a păzit-o tatai, pentru a nu fi pețită de alți pretendenți, care ar fi putut-o curta.
Ales primar, sub țărăniști, și-a păstrat verticalitatea, demnitatea sa amintind de vorbele
personajului Ilie Moromete, al lui Marin Preda: „Domnule, eu, toată viața mea, am fost un
independent!” A rămas, totuși, țărănist, deși, la Melinești, fiind întrunire politică, în preajma
alegerilor, a văzut-o pe maică-mea, fetiță de-o șchioapă, umilită de copiii grangurilor sosiți
de la Craiova. Întâmplarea îmi stârnește o altă amintire, amuzantă, oarecum, din primele
zile de școală la Mangalia, când, fiind în clasa a treia, și fiind întrebat de „tovarășa”
învățătoare ce sunt, deoarece aveam în clasă o mulțime de minorități naționale (turci,
tătari, lipoveni, nemți), am răspuns că sunt „țărănist”. Aceasta a provocat nu numai râsul
celorlalți elevi, care, mult timp, m-au poreclit „țărane”, ci și luarea în colimator de către
organizația de pionieri, care, ulterior, m-a exclus din rândurile ei, o lungă perioadă.
Nu a admis niciodată să fie ironizat. Pe un secretar din primărie, l-a așteptat sub un
pod, la o oră târzie de noapte și i-a aplicat o sfântă de bătaie, încât, auzită în sat,
întâmplarea l-a ridicat în ochii locuitorilor: „Cin’ se ia cu mine rău / Să-l păzească
Dumnezeu, / Că sunt șarpe de dudău, / D-ăl galbin, ce mușcă rău … ” Versurile de mai
sus se crede că datează din vremurile de restriște ale Olteniei, când Iancu Jianu, „zapciul”,
a intrat definitiv în legendele localnicilor, ca apărător al nevoiașilor, în preajma revoluției
unui alt fiu al acelor locuri, Tudor din Vladimiri, satul de peste deal de Căpreni.
Cel mai mult, însă, m-a impresionat o altă întâmplare, petrecută chiar sub ochii mei,
când eram copil. Trebuie să fi fost prin primăvara lui 1951, când, în toamnă, aveam să
descifrez buchile abecedarului.
Fratele mamei, Cătănoiu Aristică, fiind pădurar, fusese„turnat” de către un locuitor,
suspectat acesta de furturile și prădăciunile din așezările vecine, că ar deține o armă de
război. Strigat de către milițianul însoțit de un jandarm, tatai a deschis, larg, poarta,
permițându-le intrarea. Atunci, milițianul, pentru a-l potoli pe Pleșa, câinele nostru, legat cu
lanț, pe o sârmă lungă, ce străbătea întreaga ogradă, a dat drumul alui său, dotat cu
zgardă împrejmuită cu cuie. Acesta s-a și repezit la Pleșa, care se rănise, după mușcătura
la gâtul rivalului său. Dându-și seama că Pleșa nu avea nicio șansă, bunicul a pus mâna
pe o furcă, sprijinită de casă, și i-a spus milițianului că-i ucide câinele, dacă nu-l potolește.
La intervenția jandarmului, milițianul a luat mâna de pe arma pe care și-o scosese de pe
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umăr, pentru a trage în câinele nostru și și-a îndepărtat patrupedul înfuriat, dresat să
ucidă.
Au fost anii prigoanei asupra celor declarați chiaburi, dacă aveau mai mult de 5 ha, ca
și asupra foștilor primari din regimul „burghezo-moșieresc”.
Cu greu, la insistențele mamei, tatai a acceptat să vândă o parte din pământ propriului
frate, nea Goange, pentru a scăpa de stigmatul de „chiabur” și de cotele imposibile, puse
pe întreaga suprafață deținută, deși lipsa brațelor de muncă nu le permitea decât să
lucreze o mică parte din lotul deținut.
„-Tată, gândește-te că ai copii și nepoți! Nu are rost să înfunzi pușcăria, pentru un
pământ pe care nu mai are cine să-l lucreze!”, îi spunea mama, care părărsise, încă din
1953, plaiurile gorjene, pentru a-l însoți pe tatăl nostru, mutat, de la un regiment de
artilerie din Tg.- Jiu, la Mangalia.
Câte drumuri făcea la Bibești cu carul, trecând, uneori, desculț, apa Gilortului, la
vreme de iarnă, căci podul de lemne avea prea multe „blane” lipsă. Fie ducând cotele, fie
însoțindu-ne la tren, cu carul plin de bagaje, imaginea lui se profila pe cerul albastru,
împrejmuit de verdele pădurilor seculare ale Călugărului, Cetății, Culei, până înspre
Andreești, unde își întemeiase gospodărie unchiul Aristică.
Cu cei doi boi, Ungurean și Joian, se înțelegea ca și cum ar fi fost cu toții frați. La
câmp, bunicul, apăsând pe coarnele plugului, trudea cu vitele sale, imagine milenară
surprinsă inegalabil de Tudor Arghezi (descendent din părinți târg-cărbunișteni), în „cea
mai măreață odă închinată țăranului român, Belșug”, așa cum o aprecia Tudor Vianu:
„El, singuratic, duce către cer
Brazda pornită/n țară de la vatră,
Când îi privești împiedicați în fier
Par el de bronz și vitele-I de piatră.”
Mort la aproape 100 de ani, „nea Costea” a fost
martorul unei istorii nefavorabile nouă, românilor, în ultimii
ani, căci nutrea, deseori, speranța că „vin americanii”, așa
cum circula zvonul în sat, desprins din căștile unui aparat
cu
galenă,
al
învățătorului Vișan,
prin anii ’50.
Dar n-a mai
apucat astfel de
vremuri!
Fapt este că
umbla cu toporul
prins la spate, în
cureaua
de
la
pantaloni, și se tot
ușura
sufletește,
descărcându-se în
familie, că nu se
lasă până n-o lovi
vreun
„neisprăvit”
de activist de partid,
dacă nu vor înceta
să-l mai năpăstuiască.
Vremurile ieșiseră din matca lor și satul românesc
rămăsese, acum, anacronic, păstrându-și, totuși, matricea
veșniciei, cum avea să spună un alt mare poet „nepereche”, Lucian Blaga.
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