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EDITORIAL

„Bătălia” pentru cimitirul
din Valea Uzului
General maior (rtr) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE
În prima decadă a lunii octombrie 2020, în spaţiul media apărea un comunicat al Agenţiei Maghiare de
Presă (MTI), având următorul conţinut: „Curtea de Apel Târgu Mureş a respins marţi prin sentinţă definitivă
acţiunea oraşului Dărmăneşti în vederea anulării hotărârii Consiliului Local Sânmartin prin care Cimitirul
militar din Valea Uzului a fost trecut în proprietatea publică a comunei. Curtea de Apel a respins, ca instanţă
de apel, recursul primăriei oraşului Dărmăneşti împotriva hotărârii în prima instanţă, cu conţinut similar.”
Pentru cititorul mai puţin avizat, precizăm că apartenenţa localităţii Valea Uzului, în prezent nelocuită,
a cimitirului militar şi a clădirilor de cazarmă aflate pe teritoriul aşezării, precum şi parcela românească
înfiinţată în anul 2019 în acest cimitir fac obiectul a numeroase procese la tribunalele româneşti. Unele
din aceste procese au fost iniţiate de Sânmartin, altele de Dărmăneşti. Un alt treilea grup de procese a fost
intentat de prefectul judeţului Bacău.
De unde un asemenea interes pentru unul dintre sutele de cimitire militare aflate pe teritoriul României,
multe dintre ele suferind nepermis de mult la capitolul îngrijire, întreţinere şi reparaţii? De ce această
„bătălie”, demnă de o cauză mai bună, pentru Valea Uzului, o localitate părăsită, din vârf de munte carpatic?
Pentru a înţelge mai bine conotaţiile multiple ale acestei lupte surde şi absurde pentru morţii din
războaie, o scurtă incursiune în trecutul nu foarte îndepărtat este mai mult decât necesară.
În primul rând, trebuie menţionat că în cimitirul din Valea Uzului sunt înhumaţi peste 1140 de soldaţi
de mai multe naţionalităţi, eroi ai Primului şi ai celui de-al Doilea Război Mondial. Majoritatea soldaţilor
înhumaţi erau de naţionalitate maghiară, însă, pe lângă aceştia s-au numărat şi militari germani, români,
ruşi sau austrieci.
De asemenea, este foarte important de reamintit că cei căzuţi în lupte în această zonă au aparţinut
ambelor părţi beligerante (spre exemplu, românii sau ungurii au făcut parte fie din armata austro-ungară,
fie din armata română). Destinul a făcut ca vieţile să le fie curmate în aceste zone de operaţii, iar trupurile
să fie îngropate în Valea Uzului.
Cert este că, după Marele Război şi Marea Unire, autorităţile române, prin Societatea „Mormintele
Eroilor Căzuţi în Război”, s-au ocupat de amenajarea cimitirului militar de la Valea Uzului, dându-i un
caracter internaţional, în spiritul legislaţiei europene. În aceeaşi perioadă, potrivit documentelor vremii,
148 de morminte ale militarilor români de aici au fost strămutate în cimitirul eroilor din Comăneşti.
În perioada comunistă, cimitirul, ca de altfel majoritatea operelor comemorative de război, a fost
oarecum neglijat, multe cruci fiind din lemn şi lăsate în paragină, putrezind.
Începând cu anul 1990, de îngrijirea acestui cimitir s-a ocupat primăria comunei Sânmartin, din judeţul
Harghita, pe al cărui teritoriu se află potrivit legii de sistematizare a teritoriului României din anul 1967. În
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aceste condiţii, la 26 august 1994, în cimitir, a fost ridicat un monument al eroilor maghiari căzuţi în zonă în
al Doilea Război Mondial. Martori oculari au relatat că pe timpul construcţiei monumentului au fost scoase
toate crucile eroilor români, unele fiind aruncate şi acoperite cu pământ, iar altele au fost arse... Un act de
profanare incalificabil!
A fost prima dintr-un şir lung de ilegalităţi şi sfidări ale opiniei publice româneşti, dar şi a Statului român.
Astfel, în anii 2011; 2012-2015, primăria Sânmartin a executat lucrări de renovare a cimitirului fără
respectarea planurilor iniţiale ale necropolei din 1927, realizate de Societatea „Cultul Eroilor”, amplasând
trei monumente comemorative ungare, panouri informative, plăci comemorative şi aproximativ 600
de cruci cu însemne naţionale ungare inclusiv pe parcele cu morminte aparţinând, potrivit planurilor,
militarilor români şi de alte naţionalităţi, ale căror elemente de identificare nu se mai regăsesc în prezent.
Lucrările au fost finanţate din resursele primăriri Sânmartin, contribuţii ale unor persoane fizice, dar şi din
donaţii ale Ministerului Apărării din Ungaria, fără înştiinţarea şi fără consultarea părţii române, conform
reglementărilor dreptului internaţional umanitar, precum şi prevederilor acordului româno-ungar în
domeniu.
Având în vedere situaţia neclară a apartenenţei localităţii şi Cimitirului Eroilor Valea Uzului, primăria
Dărmăneşti, cu aprobările de rigoare, a alocat fonduri pentru, citez, „Reabilitarea cimitirului Internaţional
al Eroilor situat în Valea Uzului, la limita cu judeţul Harghita”. Solicitările au fost adresate Ministerului
Culturii şi Ministerului Apărării Naţionale, în cadrul unui plan mai amplu de activităţi dedicate centenarului
Marii Uniri, documentele fiind promovate în iulie şi noiembrie 2018.
De menţionat faptul că în afara avizelor de specialitate ale celor două ministere, din anul 2004
autoritatea legală şi instituţională în domeniu, abilitată să acorde avize, a devenit Oficiul Naţional pentru
Cultul Eroilor, care atât în cazul acţiunilor întreprinse de primăria Sânmartin, cât şi de primăria Dărmăneşti,
nu a acordat niciun aviz favorabil.
Deşi nici cele două ministere nu au avizat lucrările respective, primăria Dărmăneşti a eliberat autorizaţia
de construcţie şi a adoptat o hotărâre pe 29 martie 2019 prin care a introdus cimitirul din domeniul privat în
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Dărmăneşti. În continuare, au fost construite
un monument şi 50 de cruci în memoria soldaţilor români căzuţi aici în timpul Primului Război Mondial.
Pe 2 mai 2019, reprezentanţi ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România au adresat scrisori către
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Culturii, Inspectoratul de Stat în Construcţii, prefecţilor de Harghita
şi Bacău, în care au cerut oprirea construcţiei şi amânarea inaugurării până la clarificarea situaţiei juridice,
pentru prevenirea unor tensiuni interetnice. Acţiunea s-a finalizat, însă.
În ziua de 16 mai 2019, câteva persoane de etnie maghiară au acoperit crucile şi monumentul soldaţilor
români cu pungi negre de plastic. Gestul maghiar, incalificabil, orice argumente s-ar aduce, a revoltat
opinia publică românească.
În 29 mai 2019, primarul localităţii Sânmartin a luat decizia de a închide accesul în cimitirul Valea
Uzului pe o perioadă de 30 de zile. Se acorda, totuşi, o oră/săptămână (!) de vizite în cimitir... De ce 30 de
zile, de ce nu 10 zile sau 50 sau 60 de zile? Simplu: măsura primarului era menită să obstrucţioneze Ziua
Eroilor, sărbătoare naţională a românilor, pe 6 iunie, când este şi Ziua Înălţării. Prin urmare, prin decizia sa
primarul n-a făcut altceva decât să-i sfideze pe români şi să amorseze conflictul interetnic.
Dincolo de aspectele menţionate, este evident că acest conflict în jurul unui cimitir, fie el şi al eroilor,
îmbracă conotaţii politice şi ascunde interese meschine. Acum, nu mai este un secret că partidele politice
au negociat, atunci, alianţe şi scopuri politice pe termen scurt (alegerile europarlamentare) şi pe seama
evenimentelor de la Valea Uzului.
UDMR s-a folosit de aceste confruntări interetnice – de care, chipurile se detaşează cu superioritate
seniorială!? – pentru a-şi menţine poziţia de influenţă pe scena politică românească şi a-şi atinge obiectivele
iredentiste, stimulate – nu încape nicio îndoială – de la Budapesta. Căci miza cea mare vine de la Budapesta,
acolo unde se ţes intrigile şi visele de mărire ale Ungariei...
4
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Ca român, nu poţi să nu te întrebi de ce sunt tolerate la nesfârşit aceste derapaje şi încălcări ale legilor
ţării. De ce, în propria lor ţară, românii nu sunt stăpâni la ei acasă?
Cauzele sunt multe şi nu le vom putea elucida noi în acest articol. Cert este că se manifestă o de neînţeles
slăbiciune şi o lipsă de fermitate din partea statului român. Cel puţin aşa o percepem noi, oamenii de
rând. În timp ce în Ungaria, cimitirele eroilor români au dispărut cu desăvărşire, în România, numele de
la căpătâiul eroilor români sunt maghiarizate sau, şi mai grav, le sunt distruse crucile. Se vorbeşte despre
toleranţa, bunătatea şi ospitalitatea românilor. Incontestabil, aceste sentimente sunt reale, ţin de fiinţa
acestui neam. Dar cu ce monedă ţi se răspunde?
Din toate cele prezentate aici un lucru este clar, oricât am vrea să ne facem că nu vedem: lipsa de respect
nu numai faţă de români şi eroii lor, ci şi faţă de mormintele altor militari (germani, ruşi, austrieci, italieni),
care îşi dorm somnul de veci în cimitirul de la Valea Uzului.
„Bătălia” de azi pentru cimitirul de la Valea Uzului îmbracă dimensiunile absurdului. Nu ştim să mai
existe cazuri asemănătoare în lume, când justiţia este chemată să se pronunţe într-o cauză care ţine de
„lumea cealaltă”. Şi totuşi, invocarea morţilor într-o bătălie pierdută acum o sută de ani, şi în care istoria
şi-a dat verdictul suprem, nu se va opri aici. Valea Uzului va continua să fie un „focar” de care iredentiştii
maghiari se vor folosi cu orice ocazie.
Istoria, cu biruinţele şi înfrângerile ei, ne-a învăţat sau ar fi trebuit să ne înveţe să privim în viitor,
construind un prezent mai bun pentru toţi, indiferent de origine etnică. Oare va fi vreodată aşa?
Post Scriptum. Sperăm ca Ministerul Apărării Naţionale – prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor –
să clarifice statutul Cimitirului internaţional al eroilor de la Valea Uzului şi să asigure posibilitatea tuturor
naţiilor care au morţi îngropaţi în acest spaţiu românesc să-şi cinstească aşa cum datina străbună a
fiecăreia o cere! În opinia noastră, câteva lucruri trebuie să fie clare pentru toţi cei implicaţi în acest caz. În
primul rând, cimitirul respectiv se află pe teritoriul României, iar de întreţinerea şi restaurarea lui trebuie să
se ocupe autorităţile româneşti. În al doilea rând, în tot ceea ce se întreprinde, trebuie respectată legislaţia
naţională şi internaţională, inclusiv din punct de vedere al avizelor. În acest context, orice iniţiativă venită
din afara ţării trebuie să aibă baza juridică stabilită în convenţii bilaterale ori internaţionale. Şi ar mai fi
ceva care ţine de suflet, dar cu putere mai presus de orice lege, şi anume: eroii îngropaţi la Valea Uzului nu
mai au naţionalitate, ei sunt ai noştri, ai tuturor! n
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PUNCTUL DE VEDERE

Nevrednici de moştenire
General de brigadă (rtr) Grigore BUCIU

Am mobilizat 10 la sută din populaţia ţării ca să intrăm cu număr mare şi arme puţine în
Marele Război. Miza era uriaşă: Unirea Ardealului, Bucovinei şi Basarabiei cu patria-mamă.
Un ziarist din Craiova striga: „Ne trebuie Ardealul!” şi o fată din Caraş-Severin era arestată şi
executată pentru răspândirea strigătului în Ardeal. Şi unirea cea neaşteptat de mare s-a făcut.
Dar cu câte sacrificii, Doamne! Se estimează că aproape 800 000 de oameni au murit pe fronturi
(vorbesc şi de transilvăneni) ori în alte situaţii generate de tragismul războiului, pentru această
unire politico-administrativă a tuturor ţinuturilor româneşti.
Şi s-a făcut, aproape mistic, dacă ne gândim că Basarabia cea neluată în calcul la proiectul
unirii a fost prima care a venit acasă. Marea şi superba moştenire zidită pe sacrificiu, pe sânge,
suferinţă, inteligenţă şi noroc ne-a fost atacată şi am plecat cu oştile peste Prut, aliindu-ne cu
fostul inamic care voise să ne spulbere ca stat, numai ca să luăm Basarabia şi Bucovina, străvechile
pământuri româneşti, de la ruşii imperialişti. Ştiu că era URSS în ‘40, dar tot imperiu se chema,
chiar dacă era o uniune de state după model american, dar de culoare şi credinţă deferite!
Tot pentru Marea Unire am plecat şi atunci la luptă, simţindu-ne îndreptăţiţi şi legitimaţi să
mergem până la Nistru. L-am trecut însă şi am pierdut. Multe vieţi am risipit pentru ideea de
onoare militară şi alianţă şi asta ne-a costat. Am plătit iarăşi cu sute de mii de vieţi şi am rămas cu
moştenirea ciopârţită. Chiar şi aşa, oare ne-am dovedit vrednici de ea, în ultimii treizeci de ani,
ori socotim că am devenit un maidan european, adică nedefinit, pe care oricine îşi poate lega
caii la păscut?
Am crezut, naiv fiind ca mulţi alţii, că în ciuda războiului pandemiilor în care ne lăsăm antrenaţi
cu atâta vervă, vom marca şi noi prin ceva, oricât de fără anvergură, ca să nu ofuscăm vecinătăţile
şi nostalgicii, data Trianonului. Nu a fost să fie! A trecut ca o zi de miercuri, când e post şi nu se
fac nunţi! În prealabil, eroii neamului, cei fără număr, risipiţi peste tot, n-au avut parte de nicio
floare. Toate florile erau purtătoare de viruşi şi nici mai marele şef al statului nu s-a îndurat să-şi
pună masca şi o floare la Mormântul Soldatului Necunoscut.
Trianonul e important pentru că ne-a dat certificatul de garanţie pentru hotărârea istorică
de la Alba Iulia, prin obligarea Ungariei să renunţe la orice pretenţie asupra teritoriilor locuite de
români majoritar.
Trianonul şi celelalte tratate semnate la Conferinţa de Pace de la Paris au stabilit graniţele
şi stăpânirea românilor asupra pământurilor lor strămoşeşti. Acele pământuri din care dacii, pe
care-i ignorăm intens, se aplecau să ia un pumn de ţărână sacră şi s-o strângă cu credinţă în timp
ce mureau zâmbind.
Ce-am făcut noi cu ele în aceşti 30 de ani, de când ne tot lăudăm cu democraţia, statul de
drept şi libertăţile omului?
6
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În loc să ne unim forţele şi să primim înapoi ceea ce pierdusem, adică Basarabia,
într-un moment oportun, dacă am fi fost deştepţi şi hotărâţi, ne-am grăbit să-i recunoaştem
independenţa. Gest diplomatic, frăţesc am zis noi atunci, dar a fost primul gest oficial de anulare
a hotărârilor de la Paris.
Indirect, am recunoscut că Trianonul nu mai e valabil, căci Basarabia nu mai e unită cu ţaramamă, ci o soră românească divorţată, dar ţinută în continuare de mână de fostul soţ – Rusia.
Am dat şi Insula Şerpilor pe nimic, renunţând oficial la orice drept asupra ei, rezolvând astfel
întreaga problemă a ţinuturilor româneşti de răsărit.
De ce ar fi murit miile de soldaţi, chiar şi un general, Poetaş, ca să apere Basarabia de atacurile
bandelor bolşevice şi graniţa ei de pe Nistru? Şi apoi ceilalţi care au trecut Prutul să o elibereze
de sub ruşi şi să o readucă în unitatea cea mare, lăsându-şi oasele pe la Ţiganca, Orhei ş.a. Habar
n-am, vai de mine!
Cu Bucovina a fost alt preşedinte european al nostru care a zis că nu putem face nimic pentru
fraţii de acolo. Ucraina e suverană şi chipurile democratică, deci, Bucovina fiind a lor, să-i lase
pe români să înveţe în linişte ucrainiana până or uita cine sunt. De ce au murit soldaţi români
chemaţi de Flondor să apere Cernăuţii uniţi pentru vecie cu România? Cine ştie! Mă rog doar ca
cei rămaşi acolo fără sprijin din ţară să găsească puterea de a nu uita cine sunt şi să-şi vorbească
limba neamului lor cel vechi!
Ardealul! Ne trebuie Ardealul! Ce titlu incitant de poem. Ardealul ne-a rămas întreg, după
anularea Dictatului de la Viena. Cu crucile de la Ip şi Trăsnea, cu cele de la Moisei, cu osemintele
celor 11 000 de soldaţi şi ofiţeri ucişi la Oarba de Mureş şi cu cele semănate pe drumul de luptă
al oastei până la Carei şi apoi până în Munţii Tatra.
Pământul strămoşesc al Ardealului este al românilor! Oare? Păi, ia să vedem ce-am făcut cu
această moşie pentru care s-a murit cumplit în Războiul cel Mare. După statistici, cam 46 % din
terenurile din Ardeal sunt în proprietatea străinilor.
De drept privat Transilvania mai aparţine României doar în mică parte. Aparţine de drept
public, dar asta e altceva şi nu ştim ce rol va juca dreptul privat în constituirea entităţilor
politice în viitor. Şi Kosovo a fost de drept public al Serbiei şi a devenit republică independentă
musulmană. Dreptul privat e foarte important în toate timpurile. Brătienii care au făcut România
modernă s-au luptat tot timpul să nu se vândă pământul ţării străinilor.
Păguboasa Lege „Lupu” care a legiferat restituirea in integrum fără a limita retrocedările doar
la anul 1945, a anulat Trianonul. „Optanţii” unguri care au fost despăgubiţi de Statul român după
Marele Război cu 500 de tone de aur pentru moşiile lor lăsate în Transilvania. Urmaşii lor au venit
după 1990 şi profitând de imbecilitatea Reformei Lupu şi a Legii Fondului Funciar nr. 18/1991,
şi-au cerut averile despăgubite atunci, înapoi. Iar cârdăşia cu judecătorii corupţi le-a dat câştig
de cauză. Exemplul Parcului Retezat este grăitor şi răsunător. A fost retrocedat rapid lui Ladislau
Kendeffy (urmaşilor), deşi acesta primise despăgubiri de la statul român după 1920, şi apoi în
urma unui proces câştigat la Paris mai primise preţul a doua oară. Generosul judecător de Haţeg
şi prefectul de Hunedoara i-au dat îndărăt moşia despăgubită de două ori: 10 000 de hectare.
Retrocedarea in integrum a bunurilor Forumului German, confiscate de rege, în baza
hotărârilor de la Nürenberg, se înscrie în această logică a unei legi devastatoare pentru statul
român.
Mai nou, ungurii extremişti au câştigat în instanţă dreptul de proprietate asupra cimitirului
internaţional din Valea Uzului. Ştim scandalul cu primăria din Dărmăneşti, care a îndrăznit să
refacă la standarde onorabile parcela eroilor români. Ce se va întâmpla cu ei? Vor fi daţi afară?
Vor fi scoşi eroii şi aruncaţi pe maidan. Noi, românii, urmaşii eroilor care au murit pentru Ardeal,
vom fi daţi afară, forţaţi de efectele dreptului privat al străinilor asupra pământului? Sau vom
pleca de bunăvoie!?
Toate abuzurile acestea, auzi Cetatea Poenari a lui Vlad Ţepeş e în proprietatea unui privat,
mă îndreptăţesc să zic: vai nouă, nu suntem vrednici de moştenirea ce ne-au lăsat-o eroii! O
risipim ca proştii, socotindu-ne foarte europeni. Vai nouă! n
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Cornel DUMITRIU

Eroul Dragalina
şi euhemerismul
la Români
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Profesor Emeritus de Chirurgie şi Urologie “Albert Einstein” College Of Medicine, din Bronx, New York şi Columbia
University “College Of Physicians&Surgeons”, Manhattan, New York.
În prezent retras, a practicat Urologia în Statele Unite şi New York peste 50 de ani. Cunoscut pentru interesul şi
lucrările academice în domeniul exegezei şi hermeneuticii; publică numai sub pseudonim, articolul de faţă fiind o
excepţie.
De aproape 10 ani este colaborator statornic al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” şi al revistei
“România Eroică”, dar şi susţinător al concursului de istorie Gala Premiilor Cultul Eroilor.

Intenţionam să spun câteva cuvinte despre eroul Ioan
Dragalina a cărui imagine caldă şi paternalistă s-a extins
peste un secol, în generaţia noastră, cum se lungesc
umbrele toamna, atotcuprinzătoare, derivată dintr-o
imagine imaterială, alegorică, uşoară cum e suflarea
îngerului, mai mult o prezenţă ontică şi, negreşit, una
mitică, greu de măsurat şi încă şi mai greu de explicat,
eroul Dragalina neavând, în mod putativ, un palmares
de heracliade istorice. El este autorul unui singur act,
măreţ, peremptoriu, sacrificial şi definitiv, un act care urcă
imediat în legende şi balade cazone, ori spuse mai târziu
la focuri de tabără străjereşti.
Dragalina, am înţeles de la prima gândire, era “descins”
în istorie abrupt, ori mai degrabă “chemat” în istorie
şi parcă din alt tărâm, cu toate că provenea dintr-o
tradiţie militară, descins însă dintr-un tărâm nedesluşit
nouă, “tertium quid”, un tărâm primordial, de unde
purced începuturile, archaic, cu autoritatea irefutabilă a
“Precedent-ului” însuşi, ştiut fiind că Dragalina avea să
devină capul de serie al Eroului Român Modern, o nouă
genealogie, nu numai în familia lui, unde ambii feciori i-au
urmat paşii cu onoare, dar mai ales ca prototip de paladin
modern şi patrimonial.
În pragul unui secol nou, care nu avea să se
asemene întru nimic cu ceea ce existase mai dinainte,
secolul totalitarismului şi al globalismului, dimensiuni
necunoscute până atunci şi nemaipomenite, dar
dimensiuni incluse, obligatorii, şi grozăvii previzibile în
ochii celui dintâi Ostaş Român care avea să confrunte
Gândirea Macro.
Vorbirea folosită aici este voit dilatată şi superlativă
pentru a sublinia magnitudinea extraordinară şi noutatea
orbitoare a conceptelor puse dinaintea celor care
porniseră în Marele Război cu armele, conceptele şi
galanteria, de curând şi proaspăt dobândite în cele două
războaie Balcanice, dar mai ales puse înaintea primului
Comandant de Armată Română, când însăşi noţiunea
de conflagraţie “universală” era de negândit, iar dincolo
de această enormitate, primul monstru globalist, “Liga
Naţiunilor”, îndrăgit de Wilson şi alintat de-al nostru
Nicolae Titulescu, putea negreşit să fie întrezărit.
Ioan Dragalina “descinde” sau răsare în acel ceas de
nevoie, păşind apăsat în Primul Război Mondial, deja în
curs, o dimensiune la fel de necunoscută în arta militară,

cum era şi în istorie, în care cinci continente îşi aruncă
forţele în luptă. Dragalina este Primul Comandant Român
Modern, Primul căzut în Prima Linie a Primului Război
Mondial, în fruntea Armatei Întâi a României. Adus
la Bucureşti în stare gravă, Thoma Ionescu, părintele
chirurgiei moderne româneşti, un alt archetip, se grăbeşte
de la Iaşi să-i sară-n ajutor, dincolo de orice nădejde,
cu dezarticularea braţului veştejit. În agonie, şi tot din
refugiul de la Iaşi, sosesc în grabă Capul Încoronat al Ţării,
Ferdinand, care îi decorează pieptul pe patul de moarte,
Prim- ministrul Take Ionescu (frate cu Thoma) şi alţii, toţi
Bărbaţii Ţării, Viribus Unitis, prieteni şi fraţi – cetăţeni ai
naţiunii – să-l vegheze şi să-l petreacă pe ultimul drum…
Şi-am avut nuntaşi / Brazi şi păltinaşi.
Această inculcaţie mioritică, ar trebui spus dintrunceput, spre a preveni atribuţiile grăbite de facilism, este
mai degrabă inevitabilă unei analize critice, cu neputinţă
să nu remarce că gestul ultim al lui Dragalina se află în
profundă afinitate cu întreg ethosul baladei noastre
definitorii. Din puţinele cuvinte rostite, care ne-au rămas
de la el, ori mai bine zis din parcimonia sa legendară (din
cât se ştie, la oaste ca şi în familie, generalul era sfătos, dar
scurt şi axiomatic), Dragalina, confruntat cu amputarea
braţului, este citat să fi spus: ”Doctore, amputează-l
negreşit şi cât mai repede, ca să mă pot reîntoarce în luptă”
(citat în parafrază).
Ceea ce s-a reproşat dintotdeauna eroului mioritic,
anume supuşenia sa revoltătoare, sau submisiunea totală
în faţa unui eveniment fatidic, ori poate chiar imobilitatea
neputincioasă faţă-faţă cu o ameninţare vitală, iminentă;
lipsa de opoziţie, lipsa de rezistenţă reprezintă, de fapt,
nu numai percepţia cosmică, providenţială şi bucolică
a ameninţării sau a morţii însăşi, o percepţie aparte,
netemătoare, dar mai mult decât atât, constituie cu
adevărat caracterul esenţial sublim şi de nepătruns al
“eroismului mioritic”, derivat cu precădere din poziţia sa
specială faţă de sacrificiu. Pretutindeni în “spaţiul (nostru)
mioritic” sacrificiul eroului nu este nici “epic”, nici “glorios”,
aşa cum el există în alte spaţii mitice (Arthur-ian, Walhalla,
Olympus etc.), ci are o natură distinct piaculară1, fie că
nota expiatorie a sacrificiului este directă, cum e cazul
“celui Moldovan”, care, aproape explicit, se destăinuieşte
mioarei şi păşeşte “cu ochii deschişi” în “auto-immolatio”2,
jertfirea de sine, fie că expierea este prin “ofrandă”
România Eroică nr. 2 (61) - Serie nouă 2020
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[substituţie], aşa cum se întâmplă în cealaltă mare baladă,
Meşterul Manole. Şi chiar dacă nu în întregime soteriologic,
sacrificiul mioritic este profund consimţit şi nemăsurat de
profund, generos ca un dar, o duioşie senină în anticipaţia
unui bun infinit mai cuprinzător şi universal. Ciobanul “cel
moldovan”, după câte ne lasă să înţelegem, transcende,
prin alegoria nupţială, într-o lume pură, imaculată,
curăţită cu isop, cum spune psalmistul; şi fără să ne
divulge scopul imediat al imolaţiei, decât în abstracţie,
ne dezvăluie în schimb, dincolo de necesitate, Telos-ul
luminos şi senin, o destinaţie “in excelsis” mult râvnită;…
nu tocmai departe, aşa cum s-ar crede, ci chiar acolo
în vatra stânii, …şi las altora să traseze acest “catharsis
universalis” al eroului mioritic într-o analogie, poate
legitimă, cu seninătatea cosmică a morţii la triburile getodacice, consemnată de Herodotus (Histories, vol. 11)*, cu
un frison de nedumerire…
Suficient de menţionat aici naraţiunea eroului
nostru mitic Mărţişor (de multe ori, în eclogurile rurale,
sinonim cu Făt Frumos), a cărui epopee datează
cu siguranţă din secolul I al ocupaţiei Romane, dar

Generalul Ioan Dragalina, 1914
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probabil, mai exact, cu două milenii mai devreme, din
vremuri archaice3 indeterminate, a existat adică în
“matrix”, şi a descins dimpreună cu agricultura, artele
şi dansurile în matricea noastră originară. Mărţişor
este simbolul de reînnoire a vieţii, repetiţia ciclurilor
cosmice, renaşterea, iar legenda autochtonă care ne-a
parvenit (versiunea, aici, cea mai coerentă) pare să fie
legată de un eveniment istoric real, şi anume o eclipsă
solară totală, în sec. I (î.d.c.). Pe scurt, ni se spune că
festivalurile de primăvară (Marcyas-Silen) erau atât
de cuceritoare încât însuşi Soarele, sedus şi fermecat
de voioşia umană, se transformă în om, pe furiş, şi se
strecoară pe pământ ca să ia parte la sărbătoririle
exuberante; o imprudenţă şi o libertate depravată,
de care Zmeul cel Cumplit se foloseşte cu brutalitate;
Zmeul prinde Soarele în forma sa vulnerabilă de om,
şi Soarele este întemniţat şi dus departe, pământul
se scufundă în jale şi întuneric, fluviile înţepenesc în
matcă, pădurile se vestejesc şi orice bucurie pe pământ
este stinsă… până când un fecior curajos iese în faţa
lumii să înfrunte Zmeul, care, viclean, se ascunde.
Mărţişor îl fugăreşte trei lungi sezoane: o vară, o
toamnă şi o iarnă. Când în sfârşit îl ajunge din urmă, o
luptă deznădăjduită se încinge, zile de-a rândul, până
când viteazul Mărţişor îl răpune cu o dublă lovitură
mortală de sabie şi buzdugan. Soarele liberat aprinde
cerurile şi primăvara izbucneşte, …dar prea târziu
pentru Mărţişor, care rănit, sângerând de moarte,
sucombă… Neconsolaţi, aflăm că Mărţişor nu apucă
să vadă prima zi de primăvară, în schimb, acolo unde
se prăbuşeşte, în propriul său sânge, izbucnesc imediat
din zăpada primăverii o mulţime de ghiocei… Şi deatunci încoace, ghioceii răsar în fiecare primăvară, fără
greş… (stigma sau simbolul acestei “pătimiri” sunt
firele împletite de alb şi roşu – sânge şi zăpadă – care
atârnă de amulete; la ţară, tradiţional, se atârnă fire de
lână albă şi roşie pe poarta gardului ori între coarnele
boului…).
Piacular cu adevărat şi renăscător, Eroismul mioritic
este structural derivat din sacralitatea acelei unităţi
de măsură ireductibile, care se numeşte sânge şi care,
antropomorfic vorbind, precede şi determină orice
altă valoare, în fapt, precede şi determină însăşi istoria;
“strigarea sângelui” (din pământ), invocaţia, având loc
înainte ca omul să facă primul pas în istorie, de la noua
sa adresă... Ţara lui Nod (“la est de Eden”). Strigarea4 sau
apelul irepresibil se înalţă din pământ, din primordium
şi de dincolo de moarte, pentru a sublinia caracterul
primar şi absolut al sângelui, ca preţ şi ca măsură
ultimă a vieţii. Revelaţia gravă şi indelebilă, prilejuită
de acest eveniment, şi primită de om chiar atunci, la
începutul vremurilor, ab initio, anume că sângele este

INVITATUL REVISTEI
unitatea incoruptibilă a vieţii (al cărui glas se revendică
din adâncuri), a funcţionat în întreg cursul istoriei, şi
continuă să funcţioneze azi, ca “prix d’achat” plată-şirăsplată, ori “răscumpărare” [în timp, atenuat cu diferite
remedii, începând cu legea Mozaică din antichitate, iar
mai târziu, în evul de mijloc, ar trebui spus, “preţul în
sânge” al vieţii a fost “monetizat” sau transpus în obligaţii
de “contravaloare” – cum ar fi oferta în matrimoniu
(forţat) a nubilelor, înrudirea, contopirea averilor –
pentru a evita intransigenţa nimicitoare prescrisă de
“Lex Talionis” (dinte pentru dinte), care să satisfacă însă
rigorile acelui “prix d’achat” aspru şi feroce, prin mijloace
substitutive, sau vicariante, altele decât lugubrele
vendettas].
Eroismul mioritic nu se vrea triumfant, cum e cazul,
să zicem, cu cel Teutonic, nici marţial, aşa cum există în
cultura Greco-Romană; vitejie pentru vitejie în sine, o
dedicaţie ardentă a trupului şi a minţii pentru a genera
o virtute, acolo unde una nu există în stare nativă, o
glorie demnă mai repede de performanţele olimpice,
cu care, dealtfel, arta şi valoarea militară în antichitate
erau aproape sinonime. Şi cu atât mai neînţeleasă şi
exotică trebuie să fi fost seninătatea morţii şi sublime
neînfricare, întâlnite la triburile geto-dacice.
Exerciţiul voinţei, armele, abilitatea şi arta militară
formală se reconstituie după confuzia şi decăderea
suferite la prăbuşirea Imperiului Roman, în sec. VI, se
reconstituie în familia feudală, unde “primogenitura” de
parte bărbătească, capabil sau nu, devenea subiectul
unui program riguros de instrucţie militară, şi toate
resursele familiei erau investite în armuri şi echipament
(a căror manufactură era prohibitiv de scumpă) în
detrimentul celorlalte vlăstare ale familiei, în timp
ce noul “luptător” se înrola în ordinele cavalereşti,
singura armată “formală” a vremii. Aşadar, distincţia
observată în antichitate de Herodotus, cu privire la
comportamentul eroic al primului secol, se adânceşte
şi, în esenţă, se defineşte cu mai multă claritate în epoca
post-creştină, post-medievală, Românul contemplativ
şi pastoral în spaţiul său mitic Carpato-Dunărean, şi
în general Byzanţul, se dezvoltă cu o viziune, sau un
“Geisteshaltung” fundamental diferit.
În orice caz, şi ca să rămânem, deocamdată, în
antichitate, analogia spectaculară care ar avea o atracţie
imediată, între Dragalina şi Gaius Mucius Scaevola, ar fi
eroare nedorită. Braţul sfrijelit în foc al lui Scaevola este
un act săvârşit sub doctrina “quod erat demonstrandum”,
tipic unui viteaz al Romei5; (tânărul Nietzsche, obsedat
cu “voinţa”, în şcoală fiind, îşi arde palma în public. J. J.
Rousseau încearcă şi el experimentul), în timp ce braţul
sfârtecat de proiectile al lui Dragalina cade sub doctrina:
“do ut des”6, caracteristică unui act religios.
Generalul Ioan Dragalina este răpus prematur, la

numai trei luni de la începutul acelei campanii, dar
de ajuns ca iscusinţa şi curajul său să fi oprit avansul
trupelor Germane şi să stabilizeze frontul.
Ca şi Mărţişor, eroul Dragalina nu apucă să vadă
prima zi de primăvară (pacea), dar tot ca în legenda
Mărţişor, Valea Jiului din 1916 era să fie ziua când eroul
nostru a eliberat partea lui de soare, prima stavilă pe
care s-a zidit România Mare.
Nu există nicio îndoială hermeneutică cu privire la
natura mioritică a eroului Dragalina, nu neapărat la
modul idilic, cu toate că nu i se poate nega o inflexiune
romantică, dar mioritic în consangvinitate şi mai ales
în concrescenţă cu folklorul nostru, ori altfel spus, cu
patrimoniul nostru naţional.
Dar asta nu explică nici pe departe “mitopeieza”
(μυθοποίησις)7 aproape eterală, o alegorie puternică,
care pluteşte în spaţiul nostru mitic actual, o alegorie
care se desprinde din legendă şi pe care o lasă în urmă,
cum e parfumul florilor de tei, adus seara, de neunde,
tot aşa cum nu explică căldura şi prezenţa sa morală
în generaţia de azi, şi intenţionam să propun o nouă
viziune a eroului nostru (Balcanic), o viziune byzantină,
voit divorţată de întreg conceptul apoteotic al Apusului
(al Romei).
Intenţionam să spun câteva cuvinte noi despre
eroul Dragalina, când graiul mi-a fost tăiat de titlul unei
rubrici, din revista “România eroică”, numită “Eroul din
familia mea”…!!!
Sunt dezolat să spun că eu n-am avut niciun erou în
familie, în afară, poate, de cei imaginari.
În schimb, când mă gândesc, eram înconjurat
de militari de tot felul; am crescut şi trăit pe o stradă
îngustă, modestă, dar strălucitoare, şi romantică,
cu caldarâm de bazalt şi cu vile ori case numai pe o
singură parte; pe partea opusă era o pădure întinsă
de salcâmi şi dincolo… o sălbăticie vastă, zeci şi zeci
de hectare, cândva proprietatea unei mănăstiri, care
ţinuse grădini de zarzavaturi în nisip, şi încă mai de
dinainte, cu secole în urmă, fusese carieră de argilă şi
nisip..., acum, în timpul meu, era un paradis sălbatic şi
aventuros, unde la început de secol Casa Regală încă
venea în partide de vânătoare de vulpi şi iepuri… În
casa vecină de la dreapta noastră locuia Col. ret. Scarlat
(ofiţer de artilerie), veteran, cu un monoclu negru
sperios; pierduse un ochi în campania din 1916, eram
prieten cu feciorul lui. Câteva case mai încolo era Col.
Dr. (veterinar militar) activ Căpăţână, prieten cu băiatul
lui, la stânga era locuinţa Cpt. de Jandarmi Lupoaia, de
la Jandarmeria Generală, la numai o aruncătură de băţ,
ai cărui băieţi erau mult peste vârsta noastră, în schimb
ţinea două ordonanţe, tineri prietenoşi de la ţară; dar
cel mai misterios era Dl. Col. ret. Mircea, un domn cu
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pălărie tare, neagră, pantofi cu scârţ, ghetre albe-gri,
culoarea oului de raţă, şi în mod obligatoriu floare la
butonieră, de obicei garoafe sau, mai rar, trandafiri,
când ieşea zilnic în oraş, la amiază; saluta politicos
toţi trecătorii, cu mâna pe borul pălăriei, era burlac,
într-o casă cu etaj şi două femei, rude. Doamna Mircea,
o bătrână cuminte, distinsă şi fragilă, care nu ieşea
niciodată, decât pe verandă, sora colonelului, se credea;
şi Duduia Mircea, o femeie trecută, probabil friguroasă,
totdeauna cu un jerseu sau o broboadă luxoasă
pe umeri, nepoata colonelului, fusese învăţătoare,
vorbăreaţă şi moralistă. Ştiam că la origine erau din
Huşi şi vorbeau cu un pronunţat accent molatec de
moldoveni. Într-o zi m-am nimerit cu dl. Col. Mircea,
într-un atelier de tocilărie, la Romană - Viitor, unde dl.
Colonel, care evident se cunoştea cu meşterul, venise
să ridice nişte obiecte nobile, aduse la şlefuit: arme de
oţel; eu, adolescent, făceam un comision pentru tata
şi tocmai trecusem strada de la simigeria ţinută de
Greci, cu şorţuri albe până în călcâie şi cu fesuri roşii de
velur, încă la preţ în Levantul acelor zile. Ne-am urcat
la bordul aceluiaşi tramvai şi întreţineam o conversaţie
stângace. Staţia următoare, anunţată de taxator, era
Badea Cârţan, o staţie zisă “facultativă”, cine dorea să
coboare trăgea de şnurul din tavanul vagonului care
suna un clopoţel în cabina vatmanului, dacă erai la
sol, făceai semn de oprire cu mâna, dl. Col. Mircea mi-a
spus povestea extraordinară a Dacului alunecat din
Columnă şi găsit la temelia ei, în Forul Traian, ţăranul
iliterat, autodidact, erou al cărţii şi agent în propăşirea
culturii româneşti din Ardeal. În timp, o amiciţie întru
totul asimetrică ne-a adus împreună; dl. Col. Mircea
fusese cartograf militar de campanie, făcând revelări şi
hărţi în câmpul de luptă; avea o colecţie copleşitoare
de arme albe, expuse pe pereţii tuturor odăilor, parter
şi etaj, care mai întâi erau drapate cu covoare persane,
iar armele erau expuse pe fondul covoarelor; săbii
ornate, pumnale, arme istorice medievale, otomane,
arabo-iberice, antice greco-romane şi din Extremul
Orient, arme şi topoare de luptă, …o fascinaţie de
obiecte cu adevărat manufacturate, eu i-am arătat
hărţile incunabule din colecţia Amiral Gottlieb von
Bellingshause, dăruite mie de Ur Onkel Heinrich, cu care
am făcut mare impresie.
Când, în 1945, tumultul celui de-al Doilea Război
Mondial se rostogolise peste zarea dinspre soare apune,
salcâmii îşi scuturau podoaba pe caldarâmul cald în ploile
de iunie, cu un miros dulceag de vitalitate descompusă, iar
campania Aliată încheiase la Berlin dezastrul nemăsurat al
ultimei confruntări est-vest.
…În şcoala, cu ferestrele deschise, noi tocmai
încheiasem ciclul Iliadei lui Homer, cronica extraordinară
12
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în stihuri a primului conflict est-vest, la fel de încleştat
şi nimicitor ca cel de pe urmă, care tocmai se risipise,
fumegând dincolo de salcâmi. Conflictul Homeric purtat
în istoria încă virgină a lumii, un conflict smuls parcă
din protoistorie, unde pe semne începuse în forma
embrionară, undeva în hăul indeterminat al timpului,
conflict în forma sa archertypală, “est-vest”, descins în
lume, la o vreme când însăşi limba scrisă, necunoscută
încă, se afla şi ea ascunsă în prologul mut al Troyei, şi
aveau să se rostogolească ambele într-o împreunare
strânsă şi neaşteptat de matură; limba bardului, dintrunceput măiastră şi războiul de neuitat al Troyei, zece
ani de atriţiune, ambele de-a valma în matca primară a
istoriei.
Achille, Hector, Ajax, Patroclus…, toţi eroii erau
morţi, văzduhurile erau goale şi salcâmii dezolaţi se
aplecau osteniţi în căldura oraşului nostru de şes… Şi
mai ştie cineva că salcâmii sunt pomeniţi în aceeaşi
vreme archaică, de o altă chronică, încă mai de seamă
şi mai temută, chronica de dinaintea oricărei limbi
omeneşti, chronica rostită de însăşi gura Domnului (în
cartea Exodului ). Căci a fost salcâmul, lemnul din care
s-a construit Chivotul Domnului8, lemn indestructibil, o
esenţă care în apă se întăreşte şi mai mult.
Văzduhurile noastre de adolescenţi, orizonturile
noastre la sfârşitul campaniei Aliate erau la fel de goale
şi disperate ca cele din campania Acheiană. Equinoxul
primăverii era înţepenit în ceruri şi scârţâia uscat în
adâncuri, istoria parcă ajunsese la sfârşit, …orizonturi
de cenuşă şi fum; o stare deznădăjduită şi perplexă de
Götterdämmerung era peste tot împrejurul nostru…
Atunci, în acel context, am auzit prima dată numele
de Ioan Dragalina, o poveste mai mult ca o baladă rostită
moldoveneşte de dl. col. Mircea; eu am repetat-o altora
cu aura unui oracol optimist şi permanent, fiindcă aşa
mi se păruse mie atunci, valabil pentru toate vremurile,
având între noi valoarea unei legende voevodale de
descălecători, nu pentru că ar fi limpezit orizonturile
noastre sumbre, ci dimpotrivă, pentru că se ridica tocmai
din negura unor depărtări abia închipuite, primare,
ascunse înăuntrul unei “centralităţi” universal râvnită,
mai ales în timpurile noastre rătăcite, şi indicând anume
o proximitate deosebită cu: “Archē“9, cu “principiul”
începutul, centrul, ceea ce îl face pe Dragalina, în mod
necesar, mai mult un erou mitic, abstractizat, unde chiar şi
faptele de arme sunt convertite în alegorie, o alegorie care
se arcuieşte peste toată întinderea conceptului de erou, ca
un curcubeu, şi, în consecinţă, Dragalina este o prezenţă
“ontologică” neobişnuită în cultura şi în patrimoniul
nostru naţional. Iar acest din urmă comentariu ne aduce
mai aproape de un concept şi o interpretare a mitului, cu
precădere a mitului eroic, puţin cunoscută la noi, dacă nu
chiar cu totul ignorată, o interpretare mito-morphologică,
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care datează de peste două milenii, preponderentă
mai ales în Byzanţ. Este vorba de “euhemerism” sau, în
ortofonetica byzantină din Principate, “evhemerism”.
Euhemerismul (după numele autorului, Euhemerus din
Messene) este o metodă de interpretare a mitului conform
căreia zeităţile (Greciei antice, cum ar fi Cronos, Uranus sau
Zeus) sunt de fapt eroi de mare distincţie dintr-un trecut
îndepărtat, glorificaţi la vremea lor de către contemporani
şi mai târziu “deificaţi” de o posteritate infinit distantă.
La scurtă vreme după moartea lui Alexandru cel
Mare (323), Euhemerus din Messene10, un scrib mitograf,
care slujeşte la curtea lui Cassander (Diadoch Antigonic
în Macedonia) şi probabil prieten personal al regelui,
în jurul anului 300 (idc) în acel “fin de siecle” care
marchează începutul “perioadei helleniste”, întreprinde
o călătorie fabuloasă undeva, între ficţiuni copioase
şi, poate, câteva realităţi, o călătorie al cărei jurnal,
dacă ar fi să-l calificăm în termeni literari, ar fi, poate,
o anticipaţie curioasă a romanului epic “picaresque” al
Renaşterii, romanul de tip don-quijotesque. Euhemerus
se îmbarcă într-o călătorie în sudul Oceanului Indian
(destul de necunoscut navigatorilor antici, aproape de
coasta Arabiei, unde descoperă un arhipelag de insule
(imaginare), dintre care una, numită insula Panachea,
are distincţia unei coloane de aur, în templul lui Zeus
Triphylius, pe care sunt înscrise preistoria omenirii (i.e a
Grecilor), o naraţiune redată de el sub numele de Hiera
Agraphe (Istoria sau scrierea sacră)11 sau istoria sacră,
din care reiese că zeităţile Olympice – Uranus, Cronos şi

Zeus – erau în fapt regi eroici ai trecutului glorificaţi şi
deificaţi. În Panachea, Euhemerus descoperă o societate
archaică, iar prin “călătoriile lui Zeus”, naraţiunea
utopică descrie numeroase locuri şi popoare…
Ideea de“Homo-Deus” (om-zeu) avansată de
Euhemerus a fost, încă din primele decade ale
hellenismului, dislocată din mitopieza unde îşi avea locul,
politizată şi apropriată cu căldură de diadochii guvernanţi,
de obicei tiranici, la curtea cărora euhemerismul a fost
încorporat într-o nouă “cultură a puterii” (în sec. II - I î.d.h.),
unde guvernanţii aşteptau sau revendicau în schimbul
serviciilor lor eminente, glorificarea şi deificarea. Această
nefericită însuşire neautorizată a conceptului şi, în pofida
faptului că fenomenul, istoric vorbind, a fost în întregime
episodic, euhemerismului i s-a atribuit un nume rău,
ireconciliabil pentru mai toţi istoricii realităţilor moderne
(a căror perspectivă, prin necesitate post-hegeliană, este
refractară şi opacă mitului, orişicum). Şi ar trebui să ne
amintim, chiar dacă numai în fugă, că gloriosul “Hellenism”,
cu arhitectura şi monumentele sale “autoritare”, realiste,
o noutate stridentă pentru clasicismul antic Grec, abia
adormit în cuminţenie, hellenismul (formal definit între
anii 323 - 331 î.d.h.), dar de fapt cu repercusiuni care s-au
extins peste secole) a fost o perioadă foarte asemănătoare,
dacă nu chiar cultural identică cu cea din zilele noastre,
la fel de devastatoare pentru a sumedenie de culturi şi
tradiţii regionale şi ethnice; intens secularistă, cu demitologizarea radicală nu numai a istoriei archaice, ci şi
a cosmogoniei ca întreg, o cultură nouă “cosmopolită”

Ofiţerii Batalionului 1 din Regimentul VII Racova nr. 25. În mijloc (x) colonelul Ioan Dragalina, comandantul batalionului.
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(cogent cu globalistă), peste măsură de mercantilă, cu
noi tratate comerciale extravagante şi trafic maritim
de bunuri, aduse de departe, în detrimentul producţiei
locale, destinată atrofiei, lingua franca vorbită în toate
teritoriile fostului imperiu fiind acum un vernacular
grecesc numit “koine” (noul testament este scris în koine)
şi, în general, o umanitate alienată, masiv deculturalizată,
în pofida focarelor extraordinare de cultură din Alexandria
şi Pergamus, o umanitate care trece de la democraţia
intimă de “Cetate-Stat” (polis) la vacuitatea impersonală
a imperiului vast şi indolent, guvernat cu nepăsare rece şi
opresivă.
Euhemerismul s-a impus cu o respectabilă durabilitate
şi este recunoscut ca o metodă (“realistă” sau, după
alţii, “istorică”) de interpretare, nu numai a mitului,
ci şi o metodă de examinare, în rândul altor metode
hermeneutice şi contextuale. Cariera istorică şi academică
a euhemerismului în lumea antică, în literatura creştină
patristică a bisericii primare, precum şi în literatura
religioasă Hebraică, este complexă şi peremptorie, extinsă
în hermeneutica modernă.
Rândurile de faţă nu pot fi decât o enunţare sumară a
principiului euhemerist adoptat aici, în cele ce urmează,
ca destinaţie mitică finală a eroului nostru naţional, dar pe
de altă parte, rândurile de faţă sunt implicit un prilej şi o
invitaţie de dezbatere academică.
Asta cu atât mai mult, cu cât Eusebius din Caesareea,
părintele istoriei eclesiastice din sec. IV, care cunoaşte
lucrarea (pierdută) a lui Euhemerus din traducerea latină,
ţine să întărească, într-un Epitom, impresia deja stabilită
că insula sau insulele lui Euhemerus sunt o referinţă
directă la “Insula celor Fericiţi” din Hesiod12, sau ţinutul
de dincolo, sub domnia eternă a lui Cronos. Este cu
precădere această sublimare a unui spaţiu legendar al
eroilor şi al drepţilor în beatitudinea Câmpiilor Eleusine,
care conferă euhemerismului o calitate sau o funcţie, ce îl
plasează mult dincolo de o metodă de interpretare, chiar
dacă o metodă realistă şi solidă, pentru că euhemerismul,
în opinia mea, este înainte de toate o “teleologie”, o
destinaţie. Şi, în cazul acesta, o “transpunere” a celor
aleşi în beatitudine fără de necesarul şi mult temutul
eschaton; fără de surparea lumii. Un privilegiu metaphysic
binemeritat eroilor noştri.
Şi probabil pentru aceeaşi raţiune, euhemerismul este
mai puţin discutat în hermeneutică; în schimb, figurează cu
oarecare proeminenţă ca parte din “philosophia perennis”.
Dragalina a fost transpus cu întreg nimbul său mioritic
şi aşezat în spaţiul acela legendar, a fost “euhemerizat”,
ori, spun exegeţii, deificat, un cuvânt mult prea tare în
limba Română, când de fapt noi vorbim de “theosis”, o
operaţiune a spiritului, la care noi toţi (creştinii orthodocşi)
aspirăm, theosis fiind actul substantiv în “uniunea”
cu Dumnezeu, ori, spunem noi, canonic vorbind,
14
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îndumnezeire (ceea ce ar fi cu totul altceva decât deificare,
deşi, semantic, termenii pot fi văzuţi drept compatibili.
Euhemerismul este în mod particular, potrivit culturii
noastre naţionale şi mai ales “cultului” ca rit, în cazul
nostru, “cultul eroului”, pentru afinitatea mistică cu
orthodoxismul. Theosis, în practica orthodoxă, este un
proces de contemplare reciprocă în relaţia cu divinitatea,
care se desfăşoară în ambele direcţii, cu un triplu conţinut:
spiritual, liturgic şi gnostic; în esenţă, o stare de rugăciune.
Pe de altă parte, euhemerismul tradiţional, propus aici
pentru integrarea rituală a eroului, este în mod similar o
deificare, rezultată, însă, nu prin proclamaţie, aşa cum ar
fi consacrarea în cazul “apotheozei” imperiale din vechea
Romă, ci din întrepătrunderea mistică cu divinitatea de
dincolo. Pretutindeni, în toate culturile naţionale, care
întreţin un cult al eroului, există un proces de deificare, de
admitere în clubul sacru, sau în insula “muy hermosa”.
Secolul al XVIII-lea în Europa, poate ca o reacţie în
stăvilirea raţionalismului iluminist, înălţa o viguroasă
defensivă cu privire la veneraţia eroilor “deificaţi” aflaţi
sub asalt, cu o resurgenţă euhemeristă, în special în
Franţa (abbé Antoine Banier, în a sa“Mythologie et la
fable expliqués par l’histoire”, 1711), în mod deschis
euhemerist, alţii se asociază: Étienne Clavier, Guillaume
de Sainte-Croix, Desiré-Raoul Rochette, Emile Hoffmann
şi, într-o mare măsură, chiar Herbert Spencer. Mai târziu,
în sec. XX, Robert Graves rescrie o mitologie greacă
bazată oarecum pe un paralelism cu intrigile istorice
ale timpului, transpuse într-o versiune euhemeristă şi
evident antropomorfică – The Greek Myths (1955), o
lucrare serioasă, care demonstrează în complexul “deusanthropos” un flux virtual în ambele direcţii.
(În ce ne priveşte, conceptul de “homo-deus” se pare
că era solid stabilit la triburile Geto-Dacice. Herodotus,
în acelaşi loc unde discută neînfricarea Dacilor, spune că
din cunoştinţele Grecilor din ţinutul Pontului, Zalmoxis,
deitatea princeps din credinţa Dacilor, ar fi fost cândva
sclav în casa lui Pythagoras şi că, după eliberare, a
dobândit mare faimă şi bogăţie…, adulat atunci când
s-a reîntors printre ai săi) – ecce homo!
Dar cea mai elocventă şi deliberată este theogonia
medievală Icelandica, scrisă în 1220 şi propusă de bardul
şi istoricul Snorri Sturluson, şi anume că deităţile din
“Proza Edda” erau, de fapt, conducători războinci şi roiali,
şi unde Odin, părintele deităţilor Norse, este identificat cu
un caracter istoric, undeva pe coasta Anatoliei (Turcia de
azi), înrudit cu Priam, regele Troyei. Cândva, după victoria
Acheiană, Odin o apucă spre nordul îndepărtat, diametral
opus lui Aeneus, dar evident în paralelism… sau în simetrie
cu Aeneida lui Virgilius. În cursul călătoriei spre miazănoaptea cea întunecată, Odin instaurează, în popasuri,
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rând pe rând, roialităţile în Danemarca, Suedia şi Norvegia.
În mitografia modernă, dar şi în istoriografia curentă,
“Somnul lui Odin”, cu perioadele sale de trezie, este văzut
ca o întrupare sau o dublă iteraţie a libertăţii de a circula
pe ruta deo-anthropos într-o manieră bi-direcţională, un
fel de balanţă în timp şi în realitate, o stare care cel mai
potrivit descrisă, dacă ar fi să împrumut un termen tehnic
din retorica formală, şi anume “prolepsis-analepsis (sau, în
gândirea pragmatică americană: “flashback-flash forward”),
prin care se înţelege că ordinea lineară a naraţiunii ori a
faptelor este în mod continuu răsturnată şi răscolită. Se
vorbeşte în acest context despre o “theogonie fluidă” în
cadrul complexului homo-deus, şi anume o fluiditate ce
are loc în spaţiul de dinaintea revelaţiei, când religia era
cosmică, universală şi inexorabilă.
Parabolic vorbind, o iteraţie mitică a “King’s Highway”
(sau“Via Nova Traiana”, numită astfel după renovarea
dispusă de Traian).
Şi mă întrebam atunci, privind la solemnitatea râului
Hudson, sub fereastra mea, mai ceva decât Dunărea la
Cazane, cu malurile stâncoase, abrupte şi împădurite de
salcâmi înfipţi în granit, ca un codru sucit, mă întrebam, de
ce ne-am mira atunci că imeaginea eroului Dragalina s-a
extins peste noi, în timp şi spaţiu, cum se lungesc umbrele
toamna, atotcuprinzătoare…
Note
1. Piaculum (pl. piaculi) piacularis - expiere
de la “piare” satisfacere.
2. Immolatio - sacrificiul unei fiinţe vii, de
obicei prin ardere (ekpyrosys), de asemenea
înţeles în termeni ritualitici, ca “ardere de tot”.
*Herodotus (Histories) relatează că a învăţat
de la Grecii care trăiesc dincolo de Hellespont
şi Marea Neagră cu privire la credinţele
religioase ale Geţilor (i.e. Dacii) şi în particular
despre deitatea lor Zalmoxis, că …Geţii, spune
Herodotus, ”sunt cei mai viteji şi cei mai devotaţi
legii dintre toţi Thracii şi că sunt imortali, având
credinţa fermă că ei nu mor, ci că cei plecaţi din
viaţă se reunesc cu Salmoxis ori Gabeleisis, cum
îl numesc unii”... Herodotus, “Histories” 4.93 & 4.94
translate by A.D. Godley - Classical Loeb Library
vol 11. (NA traducere liberă în limba română).
3. O versiune, acreditată tradiţional şi fără
un aparat critic explicit, menţine că Mărţişor
este echivalentul lui Mars (Martius) apropriat
din cultura Romană, deitatea războiului şi a
agriculturii, unde cele două culori, roşu şi alb, ar
fi pentru război şi pace. De fapt, există suficiente
artefacte arheologice care pre-datează ocupaţia
Romană şi Mărţişor este cunoscut Dacilor
din festivităţile de primavară Marcyas-Silen,
ale Thracilor, reprezentând faimosul patron
musical al agriculturii, din mitologia Greacă
archaică, precum există şi amulete vechi de cca
patru milenii descoperite în regiune, amulete
perforate, cu rămăşiţe textile, socotite să fie
Mărţişoare.
4. Gen 4; 9-13, Domnul a zis lui Cain: „Unde
este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt

El e ştiut pe drumuri neîncetat, pe toate drumurile
sufleteşti ale Românilor.
În Postscripum ar mai fi de menţionat, cu valoare de
“glossar” pentru viitor, că spaţiul nostru mitic (Mioritic)
este populat de legende, spre deosebire de alte spaţii
mitice, al căror conţinut major este Saga. Diferenţa
principală, în opinia mea, este că legenda depinde de un
spaţiu definit (geografic, fictiv-idilic, sau mitic) un spaţiu
distinct (în cazul nostru Carpato-Dunărean), unde Baba
Dochia, de exemplu, bântuie şi prin alte părţi din Bulgaria
şi Serbia, neştiutoare de graniţe, dar consemnată într-un
spaţiu pe cât de inefabil, pe atât de precis şi că legenda
este întrutotul indiferentă cu privire la Timp. Pe de altă
parte, Saga, celălalt tip de naraţiune, se desfăşoară în mod
necesar într-un Timp distinct (real, istoric, fabulos, fictiv,
sau mitic), dar o temporalitate care face loc ciclurilor,
vârstelor şi genealogiilor, de protagonişti stratificaţi în
leagănul timpului, şi oarecum fără interes în limitele
spaţiale; războinici, alungându-se unii pe alţii, prin
orizonturi vaste, ca nori fugăriţi în firmament. n

eu păzitorul fratelui meu?”. Şi Dumnezeu a zis:
„Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă
din pământ la Mine. Cornilescu 1924 - Revised
2010, 2.
5. In Paradiso Canto IV| 84-87 Dante
elogiază voinţa eroică a lui Mucius Scaevola
(din care probabil se inspiră tânărul Nietzsche).
Ştiinţa medicală modernă, cu toate astea,
îi reneagă această virtute lui Scaevola, şi
presupune că el suferea de “Syringomyelie”, o
maladie demieliinizantă care consta în pierderea
sensibilităţii pentru căldură şi durere.
6. ”Do ut des” este expresia ritualistică
folosită în religia Romei antice, echivalentă cu
“quid-pro-quo” din vorbirea profană, înţeles
aici drept un consimţământ sau un contract
comutativ prin care un bun sau valoare este
avansată cu funcţia de arvună în anticipaţia
unui alt beneficiu de obicei altruistic. Expresia
“do-ut-des” îşi are originea între Frates Arvalis
(fraţi ai lanurilor şi câmpiilor care slujeau lui
Lares, deitate a fertilităţii agriculturii şi ocrotitor
al gospodăriilor) – primul colegiu clerical Frates
Arvalis, stabilit, a fost înfiinţat, spune legenda,
de către Romulus, el însuşi mare preot, în fruntea
celor 11 fraţi, feciorii naturali rămaşi de la mama
sa adoptivă, Acca Larentia).
7. Mithopesis sau mythopoeia în înţelesul
direct “creaţiune de mit”, un gen literar de ordin
fictiv-real, fără nicio obligaţie de exactitate cu
privire la componentul real.
8. Chivotul şi capacul ispăşirii. “Să facă
un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui
să fie de două coturi şi jumătate, lăţimea de
un cot şi jumătate şi înălţimea de un cot şi

Cornel I. Dumitriu, MD
New York
jumătate”. Exod 25:10 (trad. Cornilescu 1924;
rev. 2014) (esenţa salcâmului oriental este
rezistenţa la apă şi extrem de durabilă; folosit
de marangozii antichităţii în construcţia de
ambarcaţiuni. Salcâmul nostru importat din
Nord America este o specie în întregime
diferită (Robinia sau Acacia Pseudoleguminosa
– numit astfel din cauza păstăilor produse),
dar extrem de rezistent în terenuri firave.
9. Arche (de la αρχή) un concept în gândirea
Greacă veche, presocratică, cu înţelesul de:
origine, început, centru, mai târziu dezvoltat de
Aristotel (în Metaphysica) cu înţelesul de “first
principle”, causa causorum,…primum movens.
10. Messeme sau Messina de azi, în Sicilia,
atunci colonie grecească, parte din “Magna
Graecia”.
11. Hiera agraphon - Ἱερὰ ἀναγραφή. Din
lectura acelor inscripţii, Euhemerus află că
Uranus ar fi fost de fapt un astronom faimos al
vremii, care a introdus cultul constelaţiilor, iar
Zeus, un renumit conducător şi binefăcător care
a desfiinţat tirania.
12. Insula universal recunoscută de Homer,
Hesiod, Pindar, dar poate cel mai eloquent
descrisă de poet (Virgilius). “Fiecare din noi
are de îndurat propriul său spirit şi lăsat să
rătăcească după buna sa plăcere, în bucuria
nesfârşită a Câmpiilor Eleusine până la
împlinirea acelor vremuri când nimic nu mai
rămâne decât simţirea pură eterală şi flacăra
spiritului. Virgilius, “Aeneida” 6.742. M. Eliade,
într-un alt context se foloseşte de o referinţă la
fel de poetică: ”una isola muy hermosa”…
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ACTUALITATEA

Generalul Dragalina, “Cetăţean
de Onoare” al Caransebeşului
La 22 septembrie 2020, în
Caransebeş a avut loc o manifestare
omagială în cadrul căreia a fost
acordat titlul de “Cetăţean de Onoare”
generalului Ioan Dragalina, erou al
Primului Război Mondial, născut pe
aceste meleaguri în urmă cu 160 de ani
(16 decembrie 1860)!
Iniţiativa de acordare a acestui
titlu de onoare aparţine Asociaţiei
Cadrelor Militare Femei în Rezervă şi în
Retragere „Slt. Ecaterina Teodoroiu”. La
manifestare au participat, în calitate de
invitaţi de onoare, trei dintre urmaşii
generalului-erou: doamna Rodica
Voiculescu, (foto dr. sus), una
dintre cele trei nepoate în viaţă ale
eroului, domnul Răzvan Voiculescu,
strănepot, domnul comandor prof.
univ. dr. ing. Alexandru Dragalina şi
trei reprezentante ale A.C.M.F.R.R.”Slt.
Ecaterina Teodoroiu” – col. (r) Damian
Natalia, col. (r) Chis Lucia şi lt. col.(r)
Stoian Floare.
Ceremonia a început cu depunerea
de coroane de flori la casa natală
a generalului Dragalina, a urmat

16
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întâlnirea cu membrii Consiliului
Local al Caransebeşului, în cadrul
căreia viceprimarul oraşului a înmânat
nepoatei eroului titlul de CETĂŢEAN DE
ONOARE celui care a murit cu gândul
la bănăţenii lui. n

ACTUALITATEA

Omagierea Întâiului Ierarh
al Episcopiei Armatei
Din Franţa, dl. Dr. Dan Teculescu,
un prieten apropiat al Cultului Eroilor,
ne-a trimis un mesaj căruia îi facem
locul cuvenit în cele ce urmează:
Stimate Domnule Colonel, iată
câteva imagini ale ceremoniei
binecuvântării bustului bunicului meu,
episcopul Justinian Teculescu, la Alba
Iulia, în 29 noiembrie 2019. Nu am făcut
deplasarea din motive de sănătate,
dar au fost de faţă fratele meu, Şerban
Teculescu, precum şi trei nepoţi mai
tineri.
Slujba de binecuvântare a bustului
episcopului Justinian Teculescu,

aşezat în Parcul Unirii, în apropierea
Monumentului Marii Uniri, a fost oficiată
de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Irineu.
Manifestarea a fost organizată
la inițiativa şi prin strădania
Despărțământului ASTRA „Eugen Hulea”
Alba Iulia, cu sprijinul Arhiepiscopiei
Alba Iulia și al Primăriei municipale, și se
înscrie în seria evenimentelor dedicate
Zilei Naţionale a României.
După cum bine cunoaşteţi, Justinian
Teculescu (1865-1932) a fost, între
anii 1901-1922, protopop de Alba
Iulia. Cu prilejul mărețului eveniment
de la 1 Decembrie 1918, a contribuit

la buna organizare a Marii Adunări
Naționale de la Alba Iulia, când a avut
loc proclamarea unirii Transilvaniei cu
România. În anii următori, 1922-1924,
a devenit întâiul ierarh al Episcopiei
Armatei, după care a ocupat funcţia de
Episcop al Cetăţii Albe-Ismail. A trecut
la Domnul în ziua de 16 iulie 1932, fiind
înmormântat în cimitirul bisericii din
localitatea sa natală, Voineşti-Covasna.
Vă rog să primiţi cele mai calde
urări de sănătate şi progrese pentru
dumneavoastră si asociaţia Cultul
Eroilor.
Cu sentimente amicale dr. Dan
Teculescu n
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ACTUALITATEA
Într-o zi de toamnă, 20 octombrie
2020, spre amiază, a fost spartă
pandemia gripală de acţiunea
spirituală în Cişmigiu, între vestita
buturugă, unde pe vremuri se bea bere
la halbă, şi statuia delicată a Izvorului.
Peste treizeci de oameni s-au
strâns în aer liber, sub bolta de toamnă
multicoloră a platanilor seculari, cu
dizgraţioasele măşti anticovid trase
peste feţe, după cutumă şi lege, pentru
a asista la lansarea lucrării semnate de
colonelul în retragere Remus Macovei,
preşedintele Cultului Eroilor, Filiala
Constanţa. Biografia „Stan Poetaş.
Generalul nepereche”, apărută de
curând la Constanţa, sub egida Editurii
Next Book, este cea de-a 19 carte a lui
Remus Macovei!
Aşadar, un eveniment cultural
obişnuit, aş spune – şi totuşi,
neobişnuit, dată fiind „ţinuta
obligatorie” inedită a participanţilor.
Programată să aibă loc într-o sală
de pe str. Anghel Saligny, în imediata
apropiere a Primăriei Capitalei,
lansarea de carte a intrat, brusc, sub
incidenţa, deciziilor antipandemie ale
guvernului, riscând să fie amânată sine
die sau anulată pur şi simplu. Soluţia
salvatoare a venit pe loc: lansarea de
carte se va muta în aer liber, „peste
drum de primărie”, în parcul Cişmigiu.
O clipă de istorie pentru evocarea
unui erou, Stan Poetaş, „generalul
nepereche, cum l-a numit Remus
Macovei.
Cu puţini ani în urmă, Remus
Macovei a obţinut Marele Premiu
„Comandor Virgil Alexandru Dragalina”,
al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria, pentru o istorie a
eroilor dobrogeni căzuţi în Primul
Război Mondial („România eroică”
nr. 1(56), 2018). Stan Poetaş este al
treilea general al armatei române căzut
pe front în acei ani cumpliţi pentru
România. Primul a fost generalul
David Praporgescu, în toamna anului
1916, în timpul luptelor de apărare a
Regatului, căzut pe înălţimea Coţi din
Munţii Coziei, aproape de localitatea
Câineni. Al doilea a fost generalul
Ioan Dragalina, rănit în Defileul Jiului,
înaintea lui Praporgescu, dar care a
18
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Colonelul în retragere Remus Macovie îşi pregăteşte condeiul pentru autografe...

Din vremea pandemiei

Lansare de carte în... Cişmigiu

murit, după el, două săptămâni mai
târziu, în spitalul din palatul regal din
Bucureşti.
Stan Poetaş este unul din generalii
aproape uitaţi, pe măsură ce ne-am
îndepărtat de Marele Război şi mai ales
din cauza ideologizării istoriei după cel
de-al Doilea Război Mondial. De ce?
Pentru că el a căzut lângă Nistru, asasinat
de rebelii bolşevici, pe 7 ianuarie 1919,
în timp ce îşi inspecta trupa însărcinată
să apere graniţa de răsărit a României
şi Marea Unire. Este generalul care cade
apărându-se cu arma în mână, într-o

luptă disproporţionată, el împreună cu
doi soldaţi, care-l părăsesc, lăsându-l
singur în faţa unui grup de vreo 15
inşi, din banda bolşevică conducă de
G. Bărbuţă. O femeie dintr-o casă din
apropiere a declarat: „Domnule general
a căzut jos, bolşevicii începând să-l
lovească cu securi şi ciomege. După
aceea l-au dezbrăcat cmplet de haine şi
l-au lăsat în pielea goală. Corpul a fost
lăsat despuiat până seara în drum.”
Colonelul Remus Macovei a
considerat că este de datoria lui să
scrie această carte, în care sunt inserate
peste o sută de pagini de anexe
documentare, ca succesor la comanda
unei unităţi comandate cândva de
generalul Stan Poetaş.
Generalul Nezir Gelaledin, şi el
aparţinând ca ofiţer tânăr, la începutul
carierei sale, aceleiaşi unităţi, a
sponsorizat apariţia lucrării.
La lansare au vorbit generalii Virgil
Bălăceanu, Nezid Gelaledin, Dumitru
Siserman, Grigore Buciu, colonel
Cristian Scarlat ş.a. n
Grigore Buciu

ACTUALITATEA

Colonelul Constantin Chiper
aduce încă un omagiu „scripta manent”
eroilor judeţului Prahova!
O lansare de carte inedită, în spirit
pandemic am putea spune, a avut loc
joi, 3 septembrie 2020, la Ploieşti, în
organizarea Filialei judeţene a ANCERM
(preşedinte interimar – colonel Puiu
Cujbă) şi cu sprijinul Consiliului
Judeţean Prahova, al Asociaţiei
Române de Drept Internaţional
Umanitar, Filiala Prahova (preşedinte –
colonel prof. univ. dr. Dumitru Codiţă)
şi al Bibliotecii Judeţene „Nicolae
Iorga” (manager şi director – doamna
Mihaela Radu). Istoricul şi publicistul
Constantin Chiper, ale cărui tenacitate
şi travaliu documentar în arhive sunt
binecunoscute, a lansat o nouă carte.
Este vorba de volumul „Omagiu Eroilor
şi Veteranilor de Război Prahoveni”,
apărut în acest an la editura KartaGraphic.
După cum se poate vedea şi din
imaginea alăturată, evenimentul s-a
desfăşurat „în aer liber”, mai precis în
curtea interioară a Bibliotecii Judeţene
„Nicolae Iorga”, şi ne demonstrează,
dacă mai era nevoie, că vorbele
cronicarului Miron Costin – „Nu
sunt vremile sub cârma omului, ci
bietul om sub cârma vremii!” – sunt

valabile încă, după atâtea veacuri pe
care le-au traversat.
Şi totuşi, în pofida pandemiei şi cu
toate restricţiile impuse – şi respectate
cu stricteţe pe tot parcursul acestei
manifestări culturale – oamenii se
dovedesc optimişti şi încrezători
în lumina cărţii şi puterea ştiinţei şi
culturii de a trece peste toate crizele
civilizaţiei umane.
Despre carte şi autorul ei au vorbit
cu simţire, sinceritate şi aleasă nobleţe
intelectuală: prof. univ. dr. Dumitru
Codiţă, Rodica Paraschiv, deputat de
Prahova, Mihaela Radu, managerul
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”,
prof. dr. Maria Mariana Gheorghe,
inspector şcolar, generalul de brigadă
Grigore Buciu, vicepreşedinte al
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria”.
Din cuvântul acestor distinşi
vorbitori am reţinut un amănunt
extraordinar, care m-a bucurat sincer,
mai ales că eroul acestei întâmplări
culturale este „megieşul” meu, cum
îmi place să-i spun în dulcele grai
moldovenesc, din judeţul Vaslui
(satele noastre, Bouşori şi Tanacu

fiind la o aruncătură de băţ unul de
altul): Constantin Chiper se bucură de
respect şi apreciere în comunitatea
prahoveană, nu numai pentru hărnicia
şi cultura sa, ci şi pentru anii dăruiţi cu
toată fiinţa unei cauze nobile: Cultul
Eroilor. De altfel, doamna Rodica
Paraschiv chiar aşa s-a şi exprimat:
„Când vorbesc de Cultul Eroilor,
vorbesc de colonelul Constantin
Chiper!”. Ce poate fi mai emoţionant
şi mai plăcut pentru un om ajuns la o
vârstă venerabilă – pe care o poartă pe
umeri şi în părul cărunt cu demnitate
– şi care îşi vede munca respectată şi
apreciată de semenii săi.
Şi dacă n-ar fi zis-o cronicarul, mi-aş
fi dorit să o spun eu într-un asemenea
moment: „Nasc şi la Moldova oameni!”
Felicitări, domnule Constantin
Chiper! Cinste tuturor celor prezenţi la
eveniment! n
Dumitru Roman
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ACTUALITATEA
Plăci comemorative pentru
eroii din cele două războaie
mondiale
De Ziua Armatei Române, 25 octombrie
2019, în localitatea Făgărașu Nou, din
judeţul Tulcea, au fost dezvelite două plăci
comemorative cu numele eroilor satului
căzuți în cele două războaie mondiale.
Acţiunea a fost posibilă cu sprijinul
financiar al Primăriei comunei Topolog şi
al colonelului (rtr) Stan Vasile, președintele
Filialei Tulcea a Asociației Naţionale Cultul
Eroilor „Regina Maria”.
Plăcile comemorative au fost aplicate
pe lateralele clopotniței de la intrarea în
biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli. n

Ziua Armatei României

Membri ai Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria”
distinşi cu Emblema de Onoare
a Statului Major al Apărării
Consemnăm cu plăcere un
eveniment plăcut petrecut de Ziua
Armatei. Prin Ordinul şefului Statului
Major al Apărării, colonelului (rtr) Ionel
G. Gîbu i-a fost conferită Emblema de
Onoare a Statului Major al Apărării,
iar colonelului (rtr) Ioan S. Timofte şi
locotenent-colonelului (rtr) Gheorghe G.
Buşe le-au fost conferite Emblema de
merit Rezerva Armatei României clasa
a II-a.
Această apreciere onorează Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria –
ai cărei membri sunt cei trei ofiţeri – şi
răsplăteşte activitatea remarcabilă pe
care o desfăşoară de ani buni, în filialele
judeţene din care fac parte, pentru
cinstirea memoriei eroilor şi pentru
protejarea operelor comemorative de
război. n
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România
Eroică 60!

Revistă editată de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”
* Fondată în 1919 sub numele “Cultul Eroilor Noștri“ *

Nr. 1 (60)
Anul XXIII - 2020
Serie nouă

În iulie 2006, când
am pornit la drum, la
conducerea acestei
revistei, scriam în
editorialul acelui număr
(1/30): „România Eroică
este o publicaţie a cărei
autoritate culturală o dau
DOSAR România Eroică (2)
tradiţia, spiritul civic şi
prestigiul colaboratorilor.
Dorim, şi pe mai departe,
să ne onorăm tradiţia,
p. 18
să nu uităm că această
Din
publicaţie a fiinţat sub
sumarul
Despre război şi pace cu Gala Premiilor
Vindecarea
Eroul din
ocrotirea Reginei Maria
„CULTUL
domnul profesor doctor
acestui
prin pelerinaj familia mea
EROILOR”
Ioan Scurtu
număr:
şi a Bisericii Ortodoxe
p.
27
p. 10
p. 7
p. 39
Române şi că în paginile
ei au semnat scriitori şi
publicişti de prestigiu: Liviu Rebreanu, Gib Mihăescu, Gala Galaction, G. M.
Zamfirescu, Radu Rosetti, Constantin Bacalbaşa, Mircea Rădulescu, Jean
Bart ş. a. Acest trecut ne dă dreptul să privim cu încredere în viitor.”
Au trecut 15 ani de atunci, revista a ajuns la nr. 60 şi încheie anul cu
încă un număr.
Mulţumim tuturor colaboratorilor, redactorilor şi cititorilor care ne-au
fost aproape în toţi aceşti ani.
La mulţi ani, România „Eroică! n
Dumitru Roman

Ostaş român lăsat
în urmă!...

EVENIMENT

Marele Premiu

“Comandor Virgil Alexandru Dragalina”
al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor

“REGINA MARIA”

Premiul “Sublocotenent Ioan R. Marinescu”

al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor

“REGINA MARIA”

Premiul “Căpitan Alexandru Manoliu”

al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor

“REGINA MARIA”

Gala premiilor
Cultul Eroilor
ediţia a VII-a, 2020
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” lansează
ediţia a VII-a a Premiilor Anuale acordate celor mai bune lucrări
având ca domeniu de cercetare participarea armatei române
pe câmpurile de luptă ale războaielor din 1877-1878; 1913;
1916-1919; 1941-1945 (analize ale unor bătălii; memorialistică
de război, biografii ale unor personalităţi militare; soarta
prizonierilor de război; militari dispăruţi pe front; monografii
ale unor opere comemorative de război sau ale unor unităţi
combatante - batalioane, regimente, brigăzi, divizii, nave de
luptă etc.).
La această ediţie vor fi acordate trei premii:
- Marele Premiu “Comandor Virgil Alexandru Dragalina”, în
valoare de 1000 de dolari SUA;
- Premiul „Sublocotenent Ioan R. Marinescu”, în valoare de 500
de dolari SUA;
- Premiul „Căpitan aviator Alexandru Manoliu”, în valoare de
500 de dolari SUA.

Condiţii de premiere:
1. Sunt considerate eligibile pentru a fi premiate lucrările de autor (colectiv) în limba română editate în anul 2020.
2. În evaluarea volumelor propuse pentru concurs, membrii juriului vor ţine seama de următoarele criterii: valoarea
ştiinţifică; noutatea temei; originalitatea conţinutului, analizei şi interpretării datelor de arhivă; stilul de redactare;
aparatul critic; prezentarea grafică.
3. Nu vor fi luate în consideraţie lucrările reeditate sau cele de ficţiune.
4. Volumele câştigătoare vor fi stabilite de un juriu a cărui componenţă va fi aprobată prin decizia Biroului Executiv
Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”.
5. În cazul în care vor fi mai multe lucrări cu acelaşi număr de puncte, departajarea se va face în funcţie de punctajul
obţinut la criteriul valoare ştiinţifică.
6. Lucrările (cel puţin două exemplare) propuse pentru concurs se trimit prin poştă sau curier, în plic închis, cu menţiunea
Premiile ANCERM, pe adresa: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Bd. Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1,
Bucureşti, Cod poştal: 011203.
7. Termenul limită de depunere a lucrărilor (cărţilor): 31 decembrie 2020.
Biroul Executiv Central
al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”
România Eroică nr. 2 (61) - Serie nouă 2020

21

DOSAR România Eroică

În vremea aceea...
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Memorialistica de război, în vreme de pace...
Când colonelul Grigore Lăcusteanu (1813-1883) s-a apucat să-şi scrie amintirile (1874),
nici prin gând nu-i trecea că va intra în istoria literaturii române. Norocul lui a fost că un
mare scriitor, Camil Petrescu, a avut curiozitatea să citească volumul apărut, postum,
în 1935 (sub îngrijirea lui Radu Crutzescu, nepotul colonelului) şi, entuziasmat de cele
citite, l-a comparat pe Lăcusteanu cu Ion Ghica şi Nicolae Filimon, afirmând că amintirile
lui „reconstituie halucinant momente (...) colorate şi cruciale ale acestui veac de renaştere
naţională cu iz de senzualitate grecească, război endemic, chef arhieresc şi molime de tot
soiul.”. Camil Petrescu a fost vocea, autoritatea, care a girat intrarea în lumea literară a
unui ofiţer pe care istoria armatei române nu-l reţine în niciun fel, nici de bine, nici de rău.
Dar câţi dintre cei care s-au apucat să-şi scrie “amintirile” au avut şansa să se întâlnească
cu un Camil Petrescu sau un George Călinescu?
Ca să nu mai spunem că această condiţie – necesară, desigur – nu este şi suficientă
pentru a-ţi asigura succesul. Mai ai nevoie, cel puţin, de un element: darul povestirii,
talentul de a pune pe hârtie cele trăite într-o viaţă de om sau într-un moment decisiv al
existenţei. Aprigul polcovnic de la ‘48 îndeplineşte – fără să ştie! – această condiţie sinequa-non a literaturii, şi-l face pe Călinescu să constate că, deşi „scriitorul e străin de orice
idee de artă”...”autenticitatea integrală, sub raport psihologic, a memoriilor produce o
plăcere de ordinea umorului.”
Dar să-l lăsăm pe colonelul Lăcusteanu şi veacul lui şi să venim mai încoace, în vremea
războaielor mondiale, când mulţi români au plecat pe front şi nu s-au mai întors niciodată
acasă, iar dintre cei care s-au întors, unii, puţini la număr, s-au încumetat să-şi pună pe
hârtie exprienţa tragică prin care au trecut. Însemnările lor fac parte din ceea ce numim
„memorialistica de război”, un gen ignorat cu desăvârşire de critica literară de la noi, din
motive care ne scapă ori pe care nu dorim să le discutăm aici.
În cei 15 ani de gazetărie la “România eroică”, am avut marea şansă să intru în posesia
câtorva manuscrise ale unor “oameni care s-au dus”. Din fericire, însemnările lor au fost
păstrate cu mare grijă de urmaşi şi nu ştiu prin ce întâmplări providenţiale au ajuns la
redacţie, oferite cu încredere şi cu nădejdea că vor fi publicate în paginile revistei noastre.
Le-am pregătit pentru tipar cu convingerea că aceste propoziţii grăbite şi, uneori,
stângace fac parte din istoria noastră: iubire, suferinţă, sacrificiu, speranţă, toate astea se
află în paginile următoare. Să nu uităm!... n
Dumitru ROMAN
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Un memorialist
mai puţin cunoscut
În ziua de 8 februarie 1917, la Iași, pe platoul din Copou
al Regimentului 13 infanterie, în fața propriilor trupe,
generalul Alexandru Socec a fost degradat la gradul de
soldat și i s-a rupt sabia, gest suprem de umilință pentru un
general.
Această situație reprezenta materializarea uneia din
deciziile rezultate din procesul său intentat pentru „părăsire
de post”, în calitate de comandant al Diviziei 2/5 în timpul
operației de pe Neajlov-Argeș. De asemenea, el a fost
condamnat la cinci ani de închisoare.
Cine era generalul care s-a aflat în această postură
neobișnuită, care a făcut multă vâlvă în epocă?1
S-a născut la 17 august 1859, în București, tatăl său
fiind celebrul librar şi editor I.V. Socec. Acesta a participat la
revoluţia transilvană din 1848 și a fost nevoit să se refugieze
la Bucureşti, unde, în anii următori, a reușit să-şi facă o bună
situaţie materială.
Alexandru Socec a fost trimis la studii în Austria,
Germania şi apoi în Franţa, dar fără a le definitiva pe cele
universitare. Nemulțumit, tatăl său l-a înscris la Școala de
subofițeri de la Mânăstirea Dealul, pe care a urmat-o în anii
1880-1882 și la absolvirea căreia a fost înălțat, în baza unei
legi speciale, sublocotenent. Și-a completat studiile militare
la Școala militară de cavalerie la Viena (1883-1885).
A avut o carieră remarcabilă, ajungând, în ierarhie, până
la gradul de general, obținut la 1 aprilie 1913. La 1 aprilie
1914 a fost numit la comanda Comandamentului 5 teritorial
(Constanţa), în această calitate asigurând buna desfăşurare
a vizitei ţarului Nicolae II (1/14 iunie 1914).
La intrarea în război, generalul Socec comanda Divizia
13 infanterie. În noaptea de 19/20 august a primit comanda
Diviziei 2, dispusă pe valea Oltului. La 31 august, marea sa
unitate a fost deplasată în Dobrogea, unde situaţia devenise
gravă. A rămas pe acest front până la 28 octombrie 1916.
La 28 octombrie, diviziile 2 şi 5 au fost contopite într-o
singură mare unitate – Divizia 2/5 infanterie – pusă sub
comanda generalului Socec şi, după o scurtă şi insuficientă
perioadă de refacere, a fost trimisă la Piteşti. De aici, a
fost dispusă pe malul răsăritean al Oltului, iar în noaptea
de 12/13 noiembrie 1916 a primit ordin să rupă lupta cu
inamicul, pentru a putea fi angajată într-o operaţie pe
Neajlov-Argeş, în apărarea Capitalei.
Potrivit concepției bătăliei, Divizia 2/5 a fost plasată în
grupul de manevră, care trebuia să atace din flanc, gruparea
Kosch care traversase Dunărea și înainta spre Bucureşti.
24

România Eroică nr. 2 (61) - Serie nouă 2020

Generalul Alexandru Socec

În primele zile ale confruntării, Divizia 2/5 a obținut unele
succese, dar situația a devenit treptat critică.
La 19 noiembrie, Divizia 2/5 era dispusă în semicerc
în jurul localităţii Matei Basarab, opunând rezistenţă
inamicului spre nord-vest, vest şi sud. Lupta căpătase, însă,
accente deosebit de violente, iar punctul de comandă al
generalului Socec, pe platoul de lângă localitatea Matei
Basarab, era deosebit de expus. La propunerea maiorului
francez René de Vauchier, care îl asista, Socec a ordonat
mutarea punctului de comandă la Iepureşti, la 2 km sud
de Matei Basarab. Din păcate, ordinul s-a executat fără
precauţiile necesare, deplasarea precipitată a grupului de
călăreţi ce deservea punctul de comandă dând ostaşilor
din unităţile vecine impresia unei retrageri. Supralicitată
şi isterizată de atacul convergent al inamicului, trupa a
început să părăsească poziţiile, încercările lui Socec de a
redresa situaţia rămânând fără rezultat. Întregul front a fost
zdruncinat, iar bătălia de pe Neajlov-Argeş s-a soldat cu un
grav eşec, Bucureştii fiind ocupaţi de inamic în ziua de 23
noiembrie 1916.
Acest incident minor în dinamica bătăliei a fost
amplificat considerabil în epocă, generalul Socec fiind
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învinuit de “părăsire de post” şi considerat vinovat de
pierderea bătăliei.
Procesul s-a ţinut în ziua de 21 ianuarie 1917, la Bârlad,
iar Consiliul militar de judecată l-a găsit vinovat pe Socec
pentru “părăsire de post” şi l-a condamnat, cu patru voturi
pentru şi o abţinere, la 5 ani închisoare şi degradare militară.
După formarea guvernului Marghiloman, una din
măsurile adoptate a fost şi promulgarea Legii revizuirii
proceselor militare. Primul dintre ele a fost procesul
generalului Socec, rejudecat la începutul lunii septembrie
1918. Comisia de judecată s-a pronunţat pentru achitare.
Socec a fost pus în libertate şi reintegrat în drepturi, iar la 1
octombrie 1918, cu aprobarea comandamentului german,
s-a întors la Bucureşti.
A rămas, însă, cu onoarea pătată, iar ultimii ani de viață
(a murit în 1928) i-a trăit în marginalizare.
*
* *
Generalul Al. Socec este autorul unui jurnal fluviu, rămas
needitat până acum, care acoperă o perioadă de peste
jumătate de secol, respectiv între 1874 și 1928. Fiul unei
bogate și influente familii, el a făcut parte din high-life-ul
bucureștean și a cunoscut bine epoca și personalitățile
exponențiale ale acesteia. Însemnările sale vădesc o
foarte bună cultură și spirit de observație, contribuind la
conturarea unui tablou credibil al realităților românești de la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Foarte relevante sunt notațiile sale referitoare la războiul
româno-bulgar din anul 1913, la neutralitatea României, el
fiind un adept convins al aderării României la Antantă, la
campania din anii 1916-1917, atât de dramatică.
Poliglot (cunoștea limbile franceză, germană, engleză)
a călătorit mult în diverse țări europene, ca turist sau cu
diferite însărcinări la cel mai înalt nivel (era preferat de
regele Carol I pentru astfel de misiuni confidențiale), iar
observațiile lui sunt pline de substanță.
Pentru cititorii revistei „România Eroică” am selectat o
serie de notații din jurnal care privesc anul 1914, an în care
Europa a plonjat din „la belle époque” în cataclismul „Marelui
Război”, cum a mai fost denumită conflagrația mondială din
anii 1914-1918.
Extrasele din jurnal sunt publicate fără intervenții pe
text. Am intervenit doar în unele cazuri, adaptând unele
forme vechi, cum ar fi, de exemplu, ear, la normele actuale
ale limbii române. Pentru orientarea cititorului în atmosfera
epocii, am adăugat o serie de note privind personalitățile
și evenimentele evocate. Referirile în paranteze drepte ne
aparțin.
Petre Otu
* Prezentarea cazului în Petre Otu, Pace și război în spațiul
românesc. Secolul al XX-lea, Editura Militară, București, 2010, p. 64-72.
( Biografii uitate. Cazul generalului Socec)

Alexandru Socec,
Jurnal, 1914
1 ianuarie. S-a mai întâmplat în viața mea să trec de la 31
Decembrie la 2 Ianuarie fără a mă opri la ziua de 1 Ianuarie!,
însă preocupat de vreo petrecere à la colonel Odobescu
la care începea ziua de 1 Mai la 30 Aprilie și se termina la 3
Mai! Astă dată, realmente am lucrat până la 5 dimineața, am
dormit până la 10 apoi am dejunat și am continuat a lucra la
Comenduire fără întrerupere până la 8 seara. Cât m-am trudit
să mă țin departe de orice mișcare politică – până anul trecut
îmi reușise – dar acum, vrând-nevrând, am uneori contact cu
oameni politici, însă mă feresc de a mă pronunța pentru unii
sau alții. După căderea generalului Averescu1 era s-o pățesc,
fiind luat de câțiva liberali prea zeloși drept „averescan”
înrădăcinat și dacă n-ar fi fost Ministru ad interim la Război,
Thoma Stelian2 , un om cu minte, era să fiu mutat din oficiu în
provincie.
3 ianuarie. Chestiunea Albaniei tot mai preocupă Palatul
și în special pe buna dar naiva noastră Regina Elisabeta3!
Este incontestabil o femeie superioară, de o inteligență
remarcabilă și inimă de aur, însă de o naivitate în toate
privințele, care se explică prin faptul că orizontul de activitate
al Reginei a fost și este enorm de restrâns…
4 ianuarie. Neînțelegerile în sânul Conservatorilor
se accentuează pe zi ce trece mai mult. Nicu Filipescu4,
un caracter onest, loial – sui generis – de o impulsivitate
bolnăvicioasă, face mult sânge rău „șefilor” conservatori.
Chestiunea „șefiei” preocupă pe mulți – Jean Lahovary5,
Filipescu, Take Ionescu6, Maiorescu7 , Marghiloman8, toți au
veleități mai mult sau mai puțin pronunțate.
5 ianuarie. Ministrul Austro-Ungariei9 este privit cu
neîncredere, eu îl cunosc de peste 20 de ani de la Contele
[cuvânt indescifrabil] . El este un om foarte abil, din înalta
societate cehă, dar cu desăvârșire Imperialist, prin urmare
contra curentului de independență ungară și de autonomie
cehă. Czernin și-a prezentat anul trecut la 20 noiembrie
scrisorile de acreditare Regelui Carol. Când a venit la mine sămi facă vizita mi-a spus că scopul lui principal este să creeze
o apropiere intimă între Austro-Ungaria și România. I-am
ripostat că Ungurii nu sunt oameni de înțeles, oameni care
în oarba lor megalomanie caută să întunece orice sentiment
naţional al Românilor din Ardeal. Mi-a răspuns: Multă vreme
n-are să mai dureze preponderența ungurească, cât o mai trăi
bătrânul împărat, dar dacă o veni Franz Ferdinand10 la cârma
statului, se va schimba mult, cu alte cuvinte, se va tăia din
unghia Ungurilor.
Eu: Uiți că Ungurii nu vor face dificultăți de a recunoaște
„Regină” pe soția lui Ferdinand (contesa Chotek11) și în
schimbul acestei „recunoașteri” se vor face noi concesiuni
Ungurilor!
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Czernin: Crede-mă că în cercuri suspuse din Viena
se vehiculează (sic !) cu energie continuă de a stabili
o apropiere de România, chiar cu riscul de a intra în
conflict direct cu Ungurii numai cu tendința de a atrage
România în sfera de acțiune politică a Puterilor Centrale.
(f.1355). Adevărul este că-mi aduc aminte că arhiducele
Ferdinand cu care am făcut Școala de cavalerie (șase luni)
la Viena avea mari simpatii pentru Români, însă este un
lucru cunoscut că „ moștenitorii”[când ] vin la tron atârnă
mantaua după vânt!
6 ianuarie. După ce a prezentat Maiorescu demisia
guvernului său la 31 decembrie anul trecut, l-a însărcinat
Regele Carol pe Brătianu12 cu formarea noului cabinet.Acum
le pare rău Conservatorilor că s-au jucat cu focul!
10 ianuarie. Albania amenință de a deveni „mărul de
discordie” între puteri. Principele de Wied13 nu este la
înălțimea situației, deși este foarte bine informat. Îi lipsesc
două elemente pentru a ține piept valurilor de intrigă –
abilitatea și banii. Mai are și pe ambițioasa sa soție, care
plesnește de dorința de a fi suverană, așa că este complet
dezorientat și influențat de un oarecare Noya și înșelat
de aventurierul Essad Pașa și de Erem Bey, șeful familiei
Vlasa. Locotenentul Christescu din Cavalerie formează cu
ajutorul princepelui de Wied și cu notabilități (!) albaneze
din România o gardă personală prin care se va sprijini și păzi
Principele de Wied în Albania.
15 ianuarie. Nici până astăzi n-am terminat bilanțarea
refugiaților din Capitală. Numit imediat după terminarea
Campaniei din 1913 membru în Comisia de Control al
cheltuielilor cauzate de această campanie n-am mai putut
lucra mai mult de șase ore la bilanțul refugiaților. Înscriu cu
această ocazie un fapt care s-a petrecut anul trecut în luna
Octombrie, bunul simț m-ar opri să mă erijez în cercul de
mare încredere al Regelui Carol, însă mă mândrește mult
gestul Marelui meu rege și va explica poate invidia care
nutresc mulți camarazi contra mea. Guvernul a avut intenția
de a numi o comisie mixtă civilă-militară care să contrroleze
toate cheltuielile făcute în Campania din Bulgaria și să
verifice, respectiv să constate abuzurile semnalate guvernului
în așa mare măsură.
S-a prezentat M.S. Regelui o listă pe care figurau mai
mulți foști miniștri, înalți demnitari și generali de divizie.
Regele cu mâna sa a însemnat pe Istrati14, fost ministru,
Morțun 15, fost ministru, Thoma Stelian, fost ministru, și doi
generali de divizie – gl Culcer16 și Zotu17 și pe al treilea l-a
șters, înlocuindu-l cu numele meu. Când a venit ministrul
de Război, gl. Hârjeu18, să ia lista de la M.S. Regele și văzând
numele meu i-a spus Regelui: „Maiestate, generalul Socec
este de abia de un an general și să devanseze el pe atâția
generali mai vechi decât el!?”. Regele a răspuns scurt „Se
poate, dar am nevoie de un om absolut corect și gl. Socec
este „cristal”. Nu este lipsă de modestie că înscriu în jurnalul
meu această frază măgulitoare a Regelui. Este numai o
datorie a mea să exprim pe această cale devotamentul și
recunoștința mea pentru buna apreciere Regală. Au rămas
dar: fostul ministru Istrati, președinte, Mortzun, fost ministru,
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Manolescu, președintele Curții de Compturi, Lupu Costache,19
inspector administrativ, g-lii Culcer și Zottu și eu – membri.
Intendantul colonel Zaharia și magistratul Antoniade –
secretarii comisiei.
Despre lucrările noastre n-am scris nimic în jurnalul
meu! Am un dosar întreg [pe] care-l voi desființa într-o
zi, pentru a nu eterniza rușinea națională, greșelile de
neiertat, furturile și escrocheriile comise de ofițeri superiori
și inferiori din armată! Este destul de clar că din „mulți”
s-au găsit numai 3 care s-au împușcat, 6 cari și-au dat
demisia din armată și 2 cari au dispărut. Mă mărginesc
numai a preciza că Comisia a găsit în defect: 1 General,
2 coloneli de front, 2 coloneli intendanți, 1 lt. col de
front, 2 lt. col intendanți, 17 maiori de front, 6 maiori de
intendență, 1 maior medic, 27 căpitani de front, 16 căpitani
de intendență și de manutanță, 20 de locotenenți, 15
administratori, 3 medici locotenenți și 14 sublocotenenți de
toate armele. Nu s-a luat nici o sancțiune în contra acestor
abuzuri. Au fost iertați. Cine știe ce tâlhării vor comite într-o
zi de mâine acești bravi șarlatani.
20 ianuarie. Sunt președintele Comisiei de lichidare a
rechizițiilor din Capitală. Pe lângă delegatul Ministerului
de finanțe mai aveam pe prefectul Capitalei, col rez. Dem.
Moruzzi, care în urma schimbării guvernului fu înlocuit cu
Corbescu. M-am înțeles bine cu Moruzzi, dar mă înțeleg mai
bine cu Corbescu, care n-are atâția „protejați” ca Moruzzi!
21 ianuarie. Prințul Carol20 a plecat la Berlin pentru a
face un stagiu în armata germană. Este însoțit de Colonelul
Perticari21 cu D-na, născută Davilla22. Gurile rele pretind că
D-na P[erticari] s-a însărcinat cu educația psihică a tânărului
principe, f[oarte] afemeiat pentru vârsta sa fragedă. Unii
pretind chiar a ști că-l va păzi grozav de bine de tentațiuni
- pentru că este moartă după junele Prinț, iar Colonelul
Perticari după frumusețea lor! Să bage de seamă Colonelul
Perticari să nu ofere Prințului Carol două păzitoare!
28 ianuarie. Alegerile noi se prepară în liniște!
Compromisurile sunt multiplie și la ordinea zilei. Când mă
duc pe la 5-6 p.m prin Jockey-Club am ocazia să aud de toate
culorile ! Un al 2-lea Parlament unde pune țara la cale!
4 februarie. Aflu cu mare satisfacțiune că Comitetul
Inspectorilor Generali a discutat pe generalii propuși pentru
marile comandamente și m-au caracterizat ca bun atât
pentru Divizia de Cavalerie, cât și pentru Divizia de Infanterie.
Am comandant doi ani Brigada, am comandat Divizia de
cavalerie așa că este probabil să mi se încredințeze comanda
unei Divizii de Infanterie.
18 februarie. Alegerile „libere” s-au terminat – ca de obicei
– spre nemulțumirea tuturor opozanților. Se vorbește de cele
mai grozave ingerințe. Fratele meu, Emil23, fost deputat, a
reușit să aibă mai multe voturi decât tribunul Fleva24….!
20 februarie. Am fost cu Susie invitați de Take Ionescu.
Am avut ocazia să constat ce mare s-a făcut animozitatea
dintre Take Ionescu și Nicu Filipescu. Take Ionescu, cu toată
inteligența sa, cu toată superioritatea sa intelectuală, cu
toată ura contra „ciocoilor”, are un mare faible pentru boieri;
îi înjură pe ascuns, dar aleargă după ei și se simte cel mai
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fericit când poate să le facă un „serviciu”, solicitat de ei! Cu o
mare voluptate îi place să le spună „tu”. Îi crește inima dacă
poate spune lui Jean sau Jacques Lahovary25, tu! Slăbiciuni
omenești. Numai lui Alex. Lahovary26 n-a cutezat a-i spune
„tu”! sau chiar pe nume Alexandre! Petre Carp27 îi spune lui
Take „tu”, iar el îi spune „coane Petrache” și…. „D-ta”! N-am
putut înțelege asemenea slăbiciuni decât la oameni de
duzină, și doar Take nu este un om de duzină!
23 februarie. Citesc cu mult interes jurnale străine: „Le
Temps”, „Le Journal”, „New York Herald Tribune”, „Pester Lloyd”,
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plus cele ilustrate din care văd că atmosfera este încărcată!
Cel mai tare este regele Eduard care nu-l iubește deloc pe
nepotul său Wilhelm al II-lea! Tripla Înțelegere – Franța, Rusia
și Anglia – se comportă din ce în ce mai compactă. Este, după
opnia mea, o fericire pentru Franța că Anglia este adversara
Germaniei și, în consecință, aliata Franței! Altfel, sunt convins
că Germania ar termina războiul cu Franța singură [subliniere
în textul original] în 3-4 săptămâni! Tripla Înțelegere, însă, are
mijloace mai puternice pentru a încolți pe Germani-AustroUngarii și Italienii! Încai Italia nu înseamnă nimic. În 10 zile
dacă o blochează Anglia, n-are Italia ce mânca!
26 februarie. La ordinea zilei – împroprietărirea nouă
a țăranilor. Se muncesc politicienii noștri de a crea o
reformă radicală a vieții constituționale! (f. 1364) Moarte

latifundiarilor! Foarte bine! Dar este un cuțit cu două tăișe.
Nu mă prea pricep pe acest teren, dar cât mă învață mintea și
experiența altor țări cred că trebuie multă chibzuință pentru
a nu regreta într-o zi avântul general al proprietarilor! Se mai
naște întrebarea dacă va fi în stare țăranul, micul propietar
fără „capital” să lucreze ca marele proprietar, care dacă n-avea
capital, avea credit!?
1 martie. Marea reorganizare a armatei prevede pe lângă
cele cinci corpuri de armată existente înființarea a încă 5
Comandamente teritoriale cu câte 8 regimente de infanterie,
un spor de 40 de regimente, așa că vom avea în caz de
mobilizare 80 de regimente a 3 batalioane. Acest spor de 5
generali comandanți ai comandamentelor teritoriale ne va fi
de folos, va lăsa cavaleriști ca comandanți de divizii.
4 martie. Ca de obicei am fost duminică dim[ineața] la
M.S. Regele pentru a prezenta raportul și diferite alte cestiuni.
M.S. Regele îmi întinde o mică cutie: „Primiți de la Regele
dvs. o amintire – Medalia „Avântul Țării” care va memora
Campania noastră în Bulgaria. (Eu mi-o procurasem din
comerț) Ați contribuit cu multă activitate la întreaga mea
operă”.
Eu: Este foarte bine chibzuită inițiativa, simbolizează toată
existența noastră.
Regele: Ah, da. Eu am combinat fiecare detaliu”! Curioși
oameni! Cu de-a sila au vrut să-mi impună tot felul de semne
și figuri alegorice. Eu am pus tot la sertar și am făcut așa cum
am vrut eu. Și panglica am compus-o eu. A doua medalie o
veți da soției dvs.[sublinieri în textul original]. După această
scurtă conversație am prezentat Regelui o listă în care am
orânduit portul decorațiilor și medaliilor.
Regele: Ah, da, Foarte bine. Dar m-am gândit și eu la
acest lucru. Am observat că fiecare poartă după gustul său
insignele. Zicând aceasta îmi înmâneză o listă scrisă de
mâna sa cu următoarea ordine: „Ordinul Carol I”; „Steaua
României” de război; „Steaua României” de pace; „Coroana
României”; „Crucea Trecerii Dunării”; „Medalia Comemorativă
a Războiului 1877-1878”; Medalia „Bărbăție și Credință”război; „Avântul Țării”- Campania 1913 în Bulgaria; „Medalia
„Beni Merenti”, cls. 1 și 2; Medalia „Bărbăție și Credință”- pace ;
Medalia „Răsplata Muncii”; Medalia „Răsplata Serviciului
Sanitar”; Medalia „Răsplata pentru Biserică”; Medalia
„Răsplata pentru Comerț și Industrie”. Încă o dovadă că acest
Rege se gândește la toate.
10 martie. La Ministerul de Război se lucrează cu ușile
închise. Mistere! Surprize! Sper să n-am vreo surpriză
neplăcută./…/
16 martie. În politica europeană se resimte influența
politicii lui Eduard al Angliei 28 în contra Germaniei. Neliniștea
sau mai bine zis tulburările vor porni tot din Balcani, unde nu
s-a făcut încă o ordine stabilă. Venizelos29 mi-a spus după un
dineu la mine: „Nu este apă destulă în mările care înconjoară
peninsula balcanică pentru stinge focul care arde pe toată
peninsula. Acei care cred că vom stabili „o pace” durabilă
se înșeală, Veți vedea, Generale, că am dreptate. În Rusia, în
Bulgaria, în Serbia și la noi în Grecia sunt importante cestiuni
de rezolvat și nu cutează nimeni să se atingă de ele”.
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Venizelos este un mare amic al lui Take Ionescu care-l
găsește „un geniu”, un „Cavour”. Eu nu împărtășesc această
apreciere! Evident că Venizelos este un om de mare valoare,
însă mie îmi face impresia unui abil revoluționar, curajos
până la extrem, capabil de a distruge, dar incapabil de a crea
sau de a guverna „în stare normală”. Un element puternic
pentru…. de a impune voința sa, dar îndată ce domnește
„buna ordine” pierde din valoare! Am avut cu Venizelos
multe conversațiuni interesante. Așa de exemplu în privința
Diadohului, anul trecut. Era vorba ca prințul Gheorghe să
se logodească cu principesa Elisabeta. El era amorezat de
principesă, ea însă deloc! Gândul îmi zbura la niște copilandri
impertinenți, prieteni rău aleși ai prințului Carol, între care lua
primul loc Romalo30, un june rău crescut și lipsit de orice bun
simț.
M-am dus cu Prințul la Cișmigiu, unde patina lumea și
ambele principese în compania a 5-6 domnișoare și 10-12
tineri. Cu toate că ne-a văzut, Principesa Elisabeta nici nu
s-a deranjat a-l saluta. M-am apropiat de Principesă și i-am
spus pe românește: Prințeso, nu-l lăsa așa de singur pe bietul
Diadoh! Uite cum se uită la Dta? Te rog du-te la el. Principesa
a început să râdă, dar s-a dus la el.
Pentru România ar fi o căsătorie cu Prințul Gheorghe
foarte avantajoasă pentru că noi n-avem prea multe interese
cari se bat cap în cap cu ale lor. O căsătorie cu un Principe
german nu ne-ar aduce nici un folos. Ea pleacă, în scurtă
vreme se germanizează complet și este pierdută pentru
noi, pe când dacă ar lua pe viitorul Rege al Greciei după
regele Constantin, s-ar strânge legăturile cu Grecia care la
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urma urmei se vor sprijini pe Români și pe Sârbi în contra
„Bulgarilor”, dușmanii noștri de mâine. Asta este cert? Nu uită
Bulgarii Dobrogea veche și nouă!
Dar și din acest punct de vedere cred că ar fi bine să se
căsătorească Prsa Elisabeta cu Grecu. S-ar introduce, cum s-ar
zice, „sânge nou” în trupul familiei noastre regale. Relațiunile
noastre familiare cu Danemarca și Anglia s-ar mări. Statele
nordice, inclusiv Anglia, s-ar ocupa mai mult de viața noastră
privată. Nu vreau să zic că în zilele noastre mai au căsătoriile
capetelor încoronate importanța de altă dată, dar relațiunile
între State tot se accentuează mai mult dacă există legături
de sânge între familiile domnitoare.
Iată familia regală germană: Casa Schleswig-Holstein –
Sondenburg-Glücksburg: Constantin, născut 21 iulie/1868,
fiul R. George, asasinat la Salonic 5/3 1913&Psa Sofia de Prusia,
n.1870, 14 iunie. Copii: Pr Georgios, n. 1890; Pr. Alexandru, n.
1893 ; Psa Elena, n.1896 ; Pr. Paul, n.1901 ; Psa Irena, n.1904 ; Psa
Caterina, n. 1913.
Nu știu pozitiv ce s-a petrecut în culisele palatului,
dar sunt convins că se trag sforile de mâini abile. Cu toată
puternica împotrivire a Regelui de a tolera „Camarille”, tot se
încearcă câteva „fuste” de a forma o camarilă în jurul reginei
Elisabeta care să contracareze „impulsivitatea” crescândă
a Principesei Moștenitoare. Aceste dame sunt în primul
rând doamnele gl. Băicoianu, gl. Poenaru, N. Filittis și Sofia
Vălleanu, Szecoulici, Romalo, Perticari etc, etc.
Regele Carol a îmbătrânit, a mai pierdut din vechea lui
energie, iar preocupările sale multiple consumă o mare parte
din puterile sale disponibile. Și dacă nu cutează multe să
se împotrivească Regelui sau să încerce să-l influențeze se
datorește marelui prestigiu care-l are. Nu o dată mi-a spus: „A
căutat să mă inducă în eroare”! Așa mi se pare mie că mariajul
Diadohului nu se va face deocamdată cu Principesa Elisabeta.
Mi s-a spus de o persoană bine informată că ar mai fi o
altă cauză. Principesa Elisabeta ar trebui să facă înainte de a
se mărita o cură la Tekirghiol! Alții pretind că Regina Elisabeta
n-ar fi străină de o oarecare uneltire contra acestui mariaj!
20 martie. Am cumpărat un nou automobil Daimler
limusină, model 1914, ultima perfecțiune de la fabrica
din Viener Neudorff. Am desființat cu totul caii de trăsură.
Regret pe de o parte că cel mai elegant automobil nu va
înlocui niciodată pentru promenade un cupeu sau Victoria
[-Daumont]31 trasă de caii stilat îmbrăcați.
22 martie. Cu mare greutate am reușit să reabilitez încă
trei foști camarazi de școală care au comis câteva nereguli în
campania în Bulgaria; vezi pag.., [lipsă în text]
24 martie. Prezentându-mă azi, M. S. Regele Carol
mi-a spus: „Am semnat azi, numirea Dvs. ca Comandant al
Comandamentului 5 teritorial din Constanța. Să nu vă pară
rău că plecați din București pentru că aveți un câmp larg de
activitate în Dobrogea, unde este mult de făcut. Deocamdată
păstrați pentru dvs. și soția dvs; aceasta este o știre bună care
vă dau”.
1 aprilie. Sunt numit comandantul Comandamentului
teritorial nr. 5; este o onoare care mi se face. Nu mă pot
plânge; cariera mea în armată s-a făcut cu momente grele
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din cauza invidiilor, dar bunul D-zeu nu m-a părăsit și până
în ultimul moment al vieții mele nu voi ezita să slăvesc pe
marele nostru Rege Carol I care m-a cinstit cu bunăvoința
lui în atâtea rânduri. Am fost înaintat s-locotenent la 1 apr.
1883, apoi la alegere locotenent la 1 dec. 1887; tot la alegere
căpitan la 8 apr. 1893; cu examen de maior am fost înaintat la
8 apr. 1898; am fost înaintat lt.colonel la 10 mai 1904; am fost
înaintat colonel la 10 mai 1907 și general la 1913.
2 aprilie. Astă dată a pierdut gl. Pretorian32 trenul, el
nefiind caracterizat nici pentru Divizie de Cavalerie și nici mai
puțin pentru marile comandamente. A rămas neînaintat în
funcție, tot la Brigada de Cavalerie.
3 aprilie. Am fost la Marele Stat Major. Am primit o
sumedenie de instrucțiuni, directive și ordine pentru
organizarea marilor comandamente care dă 8 regimente de
infanterie noi. Cei 5 noi comandanți sunt rugați cu insistență
de a pleca cât mai grabnic la marile comandamente.
4 aprilie. Azi m-am prezentat la plecarea din garnizoana
București la M.S. Regele, la A.S.R principele Ferdinand și
la Ministerul de Război. Mi-am luat o casă foarte bună și
spațioasă la Constanța, chiar la colțul bulevardului, lângă
cathedrală.
6 aprilie. Casa din București am lăsat-o complet instalată
cu un servitor și cu o bonă. Am lăsat și automobilul la
București pentru că la Comandament am 3 automobile
având regimentele mele și depozitele de recrutare pe
întregul teritoriu al Dobrogei. Am luat cu mine 5 cai de
călărie/…/
10 aprilie 1914. Cu șeful meu de stat major locotenentcolonel Dragu33 și cu cei trei căpitani de stat major lucrăm
zilnic 8-10 ore pentru a organiza noul comandament. Am
câte un regiment a 3 batalioane: la Constanța; la Brăila; la
București, la Oltenița, la Slobozia, la Urziceni, la Călărași și
la Tulcea, un regiment de artilerie a 6 bat. la Medgidia și
3 baterii la Turtucaia, plus depozite la Bazargic, la Silistra,
la [indescifrabil] și Balcik. Avem de fiecare regiment între
5-10.000 de oameni!
1 mai1914. Optsprezece zile am inspectat noile
regimente. Are fiecare statul major, 1 col, 1 maior, 4 căpitani,
4 lt., 4 slt. Și o companie de cadre de 165 de oameni trupă
și 5-10.000 de rezerviști. Este o muncă enormă organizația
acestor regimente, care nici în 10 ani nu vor forma o trupă
capabilă de a face război! Întreaga idee este o fantasmagorie,
o autosugestiune! Este o nenorocire la noi, fiecare maior care
se simte, vrea să reorganizeze armata.
Îmi amintesc o prea justă observație a M. S. Regelui.
Într-o zi mi-a dat generalul Hârjeu, ministrul de Război, un
dosar (eram tocmai în biroul său): „Dacă te duci azi la Palat
să depui acest dosar M. Sale; este proiectul de reorganizare
a Arsenalului”. Ducându-mă ca de obicei, la 111/2 a.m. la Palat
am predat M.S. dosarul din ordinul Ministrului.
Regele: „Ce este acest dosar?
Eu: Reorganizarea Arsenalului!
Regele: cu tonul caracteristic al vocii sale. Cum? Iar un
proiect de reorganizare? Asta este „golozal” ([colosal]. Toată
lumea reorganizează. Nimeni nu vrea să organizeze. Acum

câteva zile a venit să se prezinte la mine generalul Iannescu34
și mi-a pregătit un proiect de reorganizare ….a armatei.
Eu l-am întrerupt. Poate aveți un proiect de reorganizare a
Institutului geografic!? El mi-a răspuns:„Nu, Maiestate. Am
studiat un proiect de reorganizare a armatei”. Este „golozal”. A
stat 10 ani la Institutul geografic, departe de armată, și vrea
să reorganizeze „armata”!
Ce dreptate are Regele. Așa fac toți. Am la regimentele
mele două secții de mitraliere, două secții!! La un regiment
de 4 000 de oameni. Pentru a întări în populație credința
românească am înființat în fiecare regiment o unitate
de gimnastică și ele trec cu filiale în toate satele. Se țin
ușoare conferințe, se cântă cântece naționale și vesele,
se joacă dansuri naționale, în fine se iau măsuri pentru a
dezvolta sentimentele patriotice vorbind românește, fără
bagatelizarea sau jignirea naționalităților străine de origină a
diferitelor minorități. Am un prețios ajutor în maiorul Dragu,
care a înțeles vederile mele. Naționalizarea nu se face cu
bâta! Ungurii ne dau cel mai bun exemplu de nereușită față
de Români, Sași, Croați și Sârbi. Prin bunătate, superioritate
intelectuală a administrației trebuie să câștigi încrederea
minorităților și această încredere aduce cu sine iubirea și în
cel mai rău caz stima. Sper cu aceste principii să reușesc la
români și la minorități. (f.1381) Până acum, nici o lună n-a
trecut s-au înființat 5 societăți de gimnastică prin regimentul
de la Tulcea, unde maiorul Popovici depune o stăruință
deosebită.
3 mai. Un ordin ministerial care-mi displace ne-a sosit
astăzi: „Ministerul neputând procura corpurilor de trupă
„îmbrăcămintea” și o parte a echipamentului, se însărcinează
corpurile cu confecționarea îmbrăcămintelor! Se transformă
regimentele în ateliere de confecțiune, ofițerii în maiștri și
mănunchiul de oameni cadre în lucrători. Cum și când să mai
faci instrucția și serviciul în campanie!? Mai mă tem de un
lucru! Tentațiunea! Ca în 1913, în Campania din Bulgaria, se
vor găsi mulți care nu vor rezista tentațiunii când se vor găsi
cu sume mari de bani în mână.
4 mai. Aflu că gl. Pretorian trecut la ultima înaintare în
funcțiune și-a dat demisia din armată – demisie primită.
Această descalificare i se mai trage și în urma notei
generalului Mustață35, care comanda, în 1913, divizia în
care gl. Pretorian comanda o brigadă. Fiind foarte fricos,
l-a surprins gl. Mustață de 2-3 ori în defect și l-a notat în
consecință, adăugând la sfârșit: „Nu pricep cum a dotat D-zeu
un corp așa de frumos și mare cu un suflet așa de mic”. Soarta
l-a ajuns.
5 mai. Se fac mari preparative pentru serbarea de 10 mai.
8 mai. Prefectul Mumuianu a venit la mine să stabilim
programul definitiv al serbării. Defilarea o va primi
Comandantul Corpului 5 armată, George Georgescu36, iar eu
voi comanda parada. După defilare și Te Deum (f.1383) va
primi prefectul în numele guvernului felicitările autorităților
civile și ale corpului consular destul de numeros la Constanța.
9 mai. Cu vaporul „Principesa Maria” a sosit din
Constantinopol o societate întreagă de [indescifrabil] care
vor să asiste la serbarea de mâine. Mi s-a spus că unii vor
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să joace la Cazinoul nostru, fiind mari jucători de cărți de
meserie. A mai venit multă lume din Cernavodă și Călărași.
10 mai. Conform programului s-a petrecut totul în
perfectă regulă. Au defilat 6 batalioane de infanterie, 1
batalion de vânători, 1 regiment de artilerie, 1 regiment
de cavalerie, pompierii și școlile. Au felicitat consulii și
consulii generali ai Austro-Ungariei, a Belgiei, a Bulgariei, a
Danemarcei, a Engliterei, a Franței, a Germaniei, a Greciei, a
Italiei, a Rusiei, a Serbiei și a Turciei. Seara dineu de gală la
Prefectură.
14 mai. Am făcut o excursiune cu „Împăratul Traian” la
Constantinopol și înapoi. Cunosc bine Constantinopolul
de când am fost în misie, trimis cu ocazia raidului făcut
de la București la Constantinopol de către căpitanii C.
Scărișoreanu37 din cavalerie și Alexiu38 din infanterie; vezi
pag…,[ lipsește mențiunea - n.n.]
17 mai. Plec cu șeful meu de stat major cu automobilul
și cu doi ofițeri în inspecția regimentelor care-și termină la 1
Iunie concentrarea.
29 mai. Brăila. Chemat telegrafic la București la Minister.
31 mai. Am primit instrucțiuni rezervate în privința vizitei
[pe] care o va face Țarul Rusiei, Nicolae II, Regelui Carol I la
Constanța. Deși înscriu această notă în jurnalul meu, dar am
păstrat cea mai absolută discreție. Am ordinul de a nu spune
nici un cuvânt nici comandantului Corpului 5 de armată. Se
întorc cu mine, la Constanța, subdirectorul serviciului secret
din St. Petersburg, cu 10 agenți superiori. Am ordin să-i
plasez la diferite hoteluri și să le dau explicațiuni necesare
despre situația orașului și a portului. Acești 10 agenți vor
primi încă 125 agenți superiori pe care însă eu nu-i cunosc.
Cinci agenți călătoresc cu mine deseară cu vagon de dormit
și cinci vin mâine cu trenul accelerat.
1 iunie. Constanța. Am luat toate dispozițiunile stabilite
cu ministrul plin al Rusiei, Poklevski-Koziel39. Nixi, prefectul
de Constanța este pus în cunoștință prin poliția locală abia
cu 2 zile înainte de sosirea țarului. Vor lua numai agenți
superiori contact cu poliția prefectului Constanța. Acești
agenți superiori rusești vorbesc perfect de bine frantuzește,
nemțește și englezește, probabil și alte limbi. S. directorul
mi-a spus că vor sosi încă 4-5 inspectori ai serviciului de
siguranță, necunoscuți chiar agenților superiori (!).
2 iunie. Se iau măsuri extraordinare de securitate. Fac un
studiu foarte interesant asupra modului cum operează aceste
legiuni de „secreți”. Toți au bani berechet! Trebuie să consume
enorme sume de bani, judecând după cum cheltuie la hotel
având aerul că nu se cunosc între ei. Câțiva dintre agenții
inferiori vorbesc românește fără cel mai mic accent. Având
enorm de mult de lucru, nu mai notez în jurnal detalii, ci voi
nota în întregime vizița țarului după ce va părăsi România.
3 iunie. A sosit un batalion de grăniceri comandat de
maiorul Bădulescu.
4 iunie. Trupele se concentrează supt pretextul că se vor
face manevre.
14 iunie. Constanţa. Vizita ţarului Nicolae II. Un eveniment
de cea mai mare importanță s-a petrecut. De la 1878 este
cel dintâi semn de prietenie care ne dă Rusia. In 1913, când
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eram comandantul Bucureștilor, am simțit, cu ocazia vizitei
misiunei ruse care a asistat la inaugurarea monumentului
rus [al generalului Suvorov] la Râmnicu Sărat, că se încearcă
o apropiere. Am fost însărcinat de M.S. Regele cu primirea
și îngrijirea acestei misiuni compuse din 14 ofițeri și 6 grade
inferioare. Acum însă întinde chiar țarul o mână prietenească
regelui nostru.
Oricât de puțin preț se poate pune pe sinceritatea
demonstrațiunilor prietenești ale Rusiei, nu se poate
tăgădui caracterul politic al vizitei! Șoaptele – din culise,
că este vorba de o căsătorie proiectată între Carol și una
din prințesele imperiale – ar avea şi ele o valoare, dar
sâmburele politic al importanţei acestei vizite trebuie
căutat mai departe. Și din lungile conversaţii pe care le-am
avut cu ministrul [Rusiei la Bucuresti] Poklewsky-Koziell,
cu directorul de Siguranță, cu colonelul Solowiew şi cu alti
„ruși” de importanță, am dedus că scopul adevărat este
de a ne scoate din orbita de acțiune a focarului austrogerman! Europa vede două centre puternice faţă-n faţă.
Care pe care?! Iată misterul marilor prefaceri. Numai o mână
norocoasă ne va da o soluțiune favorabilă.
MMLL şi AALLRR [Altețele Lor Regale] au sosit cu suitele
lor la Constanța, luând reşedința în palatul Prefecturii, în
pavilionul de la mare și în hoteluri. După ce s-a anunțat
oficial vizita, s-a construit în paiantă un pavilion de recepție
la debarcader și o sală de gală lângă palatul Prefecturii, unde
vor avea loc dejunurile și dineurile de gală.
În ziua sosirii țarului a început lumea, la 7 dimineața, să
se posteze înapoia cordoanelor duble de soldați din Divizia a
9-a și o parte a Comandamentului 5 teritorial. Era ordin să fie
toate ferestrele închise, însă în ultimul moment s-a permis,
„pe răspunderea” directă a proprietarului, să stea lumea și
la ferestre, numindu-se personal fiecare spectator agenților
împărțiți pe sectoare. Toți suspecții polițiilor ruso-române au
fost expediați din Constanța sau închişi. În ajunul sosirii, am
trimis 43 de indivizi suspecți cu 280 de soldați şi 10 agenți
ruși la Analdakioi, închiși într-un grajd.
Regele Carol, cu regina și AALLRR, a sosit la 9.45
dimineața la debarcader. La 9.50 minute s-a apropiat
„Standard ”[iahtul imperial] la 1,5 mile de port și la 9,55 s-a
tras primul tun de salut de la bateria română.
Punct la 10 a.m. a intrat frumosul iaht imperial: țarul
Nicolae II a venit cu toată familia. Pe puntea de strajă
s-au întâlnit întâi cei doi suverani, regele - în uniforma
Regimentului [rus] de Wologda, cu Ordinul „Sf. Andrei”,
țarul - în uniformă de colonel rus, ca fost adjutant al tatălui
sau Alexandru III. După ce și-au strâns puternic mâna, s-au
sărutat suveranii de două ori și s-au îndreptat: regele - spre
țarină și țarul, cu chipiul în mână, către regina Elisabeta,
sărutându-le mâna și obrazul. Apoi urmau salutările AALLRR
și a suitelor.
Țarul era însoțit de ministrul de Externe rus Sazonov 40,
regele de aproape toți miniștrii pare-mi-se. De la pavilion,
unde s-au făcut prezentările uzuale, a plecat cortegiul
imperial-regal la Catedrală, unde urma să se celebreze un TeDeum. În primul Victoria-Daumont [trăsura] cu 6 cai negri ruși

DOSAR “ROMÂNIA EROICĂ“
conduși de 3 jokey și doi „Vorruteri” era țarul, având la stânga
pe regele. La dreapta țarului călarea generalul Georgescu
– la stânga regelui călăream eu; în al doilea Daumont erau
țarina cu regina; în alte 6 trăsuri de gală urmau AALLII si RR
[Maiestăţile Lor Imperiale şi Regale].
În momentul când a sosit cortegiul la cotitura dealului
care duce spre bulevard aud vocea regelui: „General Socec,
opriți caii trăsurii!” Eram așa de surprins încât nu știam ce
s-a întâmplat. A doua oară strigă alandala regele: „Opriți caii
trăsurii, generale Socec!”.
Atunci m-am repezit în fața înaintașilor și am oprit cu
crupa imensului meu irlandez „Antal” cei 6 cai! Eram sigur
că s-a întâmplat ceva - vreun atentat sau așa ceva. Țarul
era palid, Regele Carol însă, calm și impasant – cu bastonul
de mareșal în mână – s-a sculat în picioare și s-a adresat
țarului: „Sire, aduc cu respect la cunoștința Maiestății Voastre
Imperiale că am hotărât s-o rog pe Maiestatea Voastră să fie
proprietarul Regimentului meu 5 de roșiori” [în original, în
limba franceză].
Apoi s-a adresat Regimentului 5 roșiori, care venise să ia
parte la paradă și care era așezat tocmai în cotitura în coloana
de regiment, spunând acelaşi lucru regimentului, terminând
cu: „Să trăiască M.S. Împăratul Neculae al II-lea, stăpânul
tuturor rușilor!” Erau momente sublime!
Seara mi-a spus regina: „N-a știut absolut nimeni ceva
despre intenția regelui - nici țarul, nici eu! Sărmana țarină
era aproape leșinată și chiar cu tremurături la tot corpul!”
Cortegiul şi-a urmat calea până la Catedrală, iar după TeDeum a început defilarea. În capul trupelor s-a așezat M.S.
Regele Carol, prezentând, cu o eleganță care caracteriza
întreaga persoană a marelui nostru rege, trupele Corpului 5
și ale Comandamentului 5 teritorial. Cele patru regimente de
cavalerie le-am prezentat – din ordinul special al regelui – eu,
deşi comandamentul nu era de infanterie. Este o cinste mare
care mi-a făcut-o regele!
Când a sosit Regimentul 5 roşiori, a trecut țarul în capul
regimentului și l-a prezentat regelui. Este inutil de a mai
menționa că aplauzele frenetice, strigătele entuziaste,
aclamațiuni furtunoase însoțeau toate aceste demonstrațiuni
de amiciție.
După terminarea defilării s-au suit înalții oaspeți în trăsuri,
îndreptându-se spre pavilionul de gală unde s-a luat dejunul.
La ora 5 p.m. mi l-a cerut contele Taube pe „Antal”, [pe] care
l-am vândut cu 14.000 franci.
La ora 5.30 p.m. am primit Marele Cordon al Ordinului
„St. Stanislas” și asemenea generalul Georgescu; la 6 p.m.
am luat toți generalii români și coloneii comandanți de
regimente și lt. col. Herescu Teodor - comandantul Reg. 5
roşiori - ceaiul pe Standard. La 8.15 seara - dineu de gală în
pavilion. Cordonul de trupe s-a rupt. Poporul s-a apropiat
de trăsuri la doi paşi! Poliția țaristă și română au dat greș. Cu
strigăte de „Ura! Să trăiască!”, cu entuziasm nebun, au fost
conduși oaspeții regelui la pavilion și înapoi la Standard,
fără cel mai mic incident, iar în fața iahtului imperial s-au
apropiat locuitorii până la bordul cheului – la un metru de
Standard!!! Țarul şi-a exprimat mirarea! Aşa ceva [atmosfera]

de încredere reciprocă între suveran și popor nu și-a putut
închipui că există!
Pe la 11.15 seara au luat MMLL şi AALLRR bun rămas de
la familia imperială și încet-încet s-a îndepărtat „Standard”
în întunericul Mării Negre, însoțit de entuziastele urale
ale populației. În 20-30 de minute se vedeau numai
puncte luminoase – luminile electrice ale frumosului iaht
imperial. MMLL și în special regele erau deplin mulțumite
de strălucirea zilei și de desăvârșitul succes care l-a avut
întâlnirea intimă şi plină de dragoste între suverani!
A doua zi a fost un dejun restrâns la care am fost și noi
cei doi generali din Constanța, invitați (32 de persoane), iar
seara a dat Regele un dineu de 120 de tacâmuri. Rareori
am văzut pe Regele așa de vesel și de comunicativ ca în
această seară! El anima conversația! și vorbind de yahturi
a povestit următoarea istorioară! „După ce am luat frâiele
țării, am luat direct și indirect dispozițiuni diplomatice
pentru a face o vizită sultanului41 însă cu condițiuni de
demnitate admisibile pentru un domn al țărilor românești
de viță domnească (vorbele Regelui „demn de un prinț de
Hohenzollern”). (f. 1396) Se hotărâse ziua și Eu am plecat
pe la Giurgiu și Rusciuk, unde m-a întâmpinat un pașă,
care m-a însoțit până la Varna, de unde mi s-a atașat o
delegație turcească până la Constantinopol. Acolo m-a
primit sultanul cu multă dragoste, m-a instalat în palatele
imperiale de la Dolmabahçe42 și mi-a remis ordinul If
[indescifrabil].
După ceremonii, Sultanul a vrut să-mi facă o deosebită
plăcere și mi-a propus să vizitez insulițele din Marea
Marmara, punându-mi la dispoziție yahtul personal al
Sultanului43. Seara la 6, eram foarte obosit, eu m-am instalat
în salonul de dormit și ca să mă odihnesc puțin, eu m-am
lungit fără ghete în picioare, pe divan, când deodată în acea
liniște eu am auzit un zgomot și ce să văd trei mari șobolani
în colțul patului. Oh! Eu așa m-am scârbit și speriat că am luat
repede ghetele și am plecat din dormitor......”
Toți au râs cu hohote, iar când Regele, fără să se fi gândit
la ceva, a zis „trei mari șobolani”, se schimbau vederi între
diferiți comeseni! Regele era foarte mulțumit, mi s-a părut că
a simțit o satisfacție de a fi îndrumat o nouă linie politică.
20 iunie. Am fost la București la concursul hipic fiind în
comitetul de direcție. S-au făcut frumoase progrese în călărie
și în dresaj. Nu este modest dacă pretind că-mi se datorește
în mare parte acest progres, dar așa este adevărul. Numai
eu știu câte sacrificii am făcut pentru a crea și întreține
[indescifrabil] ajutat numai de căpitanul Marin de Costin.
Dovada cea mai bună este de când nu mai sunt continuu în
București nu s-a mai făcut nici o vânătoare.
22 iunie. În locul maiorului Dragu mi-au fost mutați ca
șef de stat major maiorul Todericiu D-tru și căpitan Rovinaru.
Ambii foarte buni ofițeri, regret totuși plecarea lui Dragu
pentru că avea multă impulsivitate naționalistă.
25 iunie. Ce am prevăzut cu cheltuielile și cumpărăturile
executate direct de regimente din nenorocire s-a și
întâmplat. Am două cazuri de „abuzuri” la doi locotenenți.
27 iunie. A început lumea să vie la Constanța. Mulți au
România Eroică nr. 2 (61) - Serie nouă 2020

31

DOSAR “ROMÂNIA EROICĂ“
angajat case și odăi pentru sejur care a început la Tekirghiol
(Băi de nămol).
1 iulie. Bandiții de la Casinoul de la Constanța44, frații de
Marçay45 au sosit cu toți tâlharii de crupieri. Acești bandiți
vin golași din Paris și pleacă la fiecare sfârșit de sezon cu
buzunarele pline de bani.
4 iulie. Avem o locuință foarte confortabilă și bine
împărțită pentru a primi. Tot ce este mai select vine la noi;
din fericire se găsește la Constanța tot ce trebuie pentru un
menaj convenabil, mai cu seamă pescăriile care le primesc, ca
membru în comisia zootehnică din Ministerul Agriculturii, din
prima sursă și cu preț redus. Atât folos am și eu.
7 iulie. O știre senzațională a umplut lumea de groază.
Vine știrea din Sarajevo că Arhiducele Ferdinand cu soția sa
Sofia au fost asasinați de un tânăr student „Princip”.
8 iulie. Azi aduc gazetele detalii mărunte asupra odiosului
atentat de la Sarajevo. Arhiducele Ferdinand s-a dus în
inspeccții la Sarajevo; la ieșirea din palatul guvernatorului
a tras liceanul Princip, un tânăr de vreo 18 ani, focuri de
revolver asupra arhiducelui Ferdinand și asupra soției
sale morganatice (ea este născută contesa Chotek). Acest
asasinat este odios! M-a atins și pe mine această crimă. L-am
cunoscut bine pe arhiducele și ea a fost una din dansatoarele
mele; ambii erau oameni de treabă și el era chiar Românilor
simpatic, era antimaghiar. Să sperăm că acest atentat nu va
avea consecințe grave, mai cu seamă că s-a întâmplat pe
teritoriu austro-ungar.
10 iulie. După ultimele telegrame se pare că lucrurile
se complică din ce în ce mai mult! Am impresia că sunt
diplomați care vor să pescuiască în ape tulburi și caută o
turburare cu tot dinandinsul.
12 iulie. Se vede clar că cercurile guvernamentale austroungare caută în acest atentat un pretext de a căuta nod în
papură Serbiei cu care mai are în multe cestiuni de regulat!
13 iulie. Austro-Ungaria a adresat un ultimatum
Serbiei care atinge chiar demnitatea suveranității unui stat
independent. Pare că pretind jurisdicțiunea, în propriul Regat
al Sârbilor. Se zice ză Patsitich46 face tot ce este omenește cu
putință pentru a împăca lucrurile.
14 iulie. Din ultimele telegrame publicate în gazetele
noastre reiese că Serbia a primit toate condițiile
ultimatumului austro-ungar, cu toate că erau jignitoare
pentru demnitatea națiunii sârbe.
15/28 iulie. O telegramă ne aduce știrea că AustroUngaria a declarat război micului stat Serbia! Găsesc că
s-a pus la cale cea mai cinică crimă împotriva umanității.
Se dovedește încă o dată că politica Austriei este cea mai
imorală care o cunoaște istoria lumii. De secole nu face
Austria altceva decât să pândească momentul de a sugruma
statele care îi stau în măsea și de a anihila viața națională a
popoarelor subjugate. Așa a făcut pe la începutul secolului al
15-lea în Italia (ca imperiu german), așa a făcut în Olanda, în
Bohemia, în Ungaria, în Croația, în Transilvania – în fine, acolo
unde a pus Consistorul din Viena piciorul.
18 iulie. Acum se află că telegraful a lucrat necontenit
între Viena și Berlin! Surprinderea este mare și la noi! Acest
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eveniment nu va rămâne fără consecințe. Nu se poate
admite ca Rusia să rămâie cu brațele încrucișate. Indignarea
este generală în toate cercurile românești. Am întâlnit ieri la
București pe Czernin. I-am spus că toată suflarea românească
condamnă impetuositatea lui Tisza47 care l-a împins pe
contele Berchtold48 la declanșarea războiului! El avea aerul
foarte abătut și mi-a spus: „Mă tem de complicații! Nu văd că
vor rămâne Rușii în inactivitate! Din contră o să ceară sprijinul
Francezilor!”
19 iulie. Se colportează atâtea știri contradictorii încât nu
mai știi ce să crezi! Armata este absolut anti-austriacă; sunt,
însă, ofițeri cau au simpatii pentru armata germană, dar 90%
sunt francofili. Germania a declarat formal război Rusiei (31
iulie st.nou.)
3 august st.n. Germania declară război Franței și în aceeași
zi invadă teritoriul belgian! (Cum rămâne cu garanția pentru
Belgia!?)
3 august. După cum aud din oameni bine informați,
se află regele Carol în mare emoție; de altfel fire liniștită,
cumpătată, cu multă stăpânire de sine, se observă la regele
Carol o enervare neobișnuită care indică că se petrece ceva
în crezul acestui mare om pentru aproapele viitor! Atitudinea
României întrucât-va hotărâtă încă din 1884!49 Regele Carol
este o ființă eminamente cinstită, dar este și un patriot
român! Ce se petrece în sufletul acestui mare Rege?? Pentru a
clarifica situația României, s-a convocat la Sinaia un Consiliu
de Coroană.
5 august. Consiliul de Coroană a fost foarte emoționant.
Pentru întâia oară s-a vorbit franțuzește la un consiliu de
coroană românesc! Regele Carol a cerut să se vorbească
franțuzește pentru a evita fraze eventual cu înțeles neclar.
În limba franceză se redă [redau] toate nuanțele particulare
(f. 1404) . Se zice că Regele a fost foarte categoric și a
învederat situațiunea fără înconjor. Să mergem cu Rusia,
cu Austro-Ungaria sau să rămânem neutri! Au asistat la
Consiliul de Coroană: Guvernul în cap cu președintele
Consiliului de Miniștri Ion I. C. Brătianu, președinții Corpurilor
legiuitoare, foștii prim-miniștri și șefii partidelor politice!
Incontestabil s-a simțit că Regele se găsea sub imperiul
vechilor sale obligațiuni din 1884. Sigur și de sdrobitoarea
forță a Germaniei, crede regele Carol că acele obligațiuni
contrasemnate de Ioan Brătianu în 1833 și reînnoite de
guvernele Catargiu-Sturdza și Maiorescu nu pot fi decât
folositoare României! Dar cu toată autoritatea [pe] care o
exercită Regele asupra oamenilor politici români, el n-a avut
decât pe P.P.Carp care s-a unit pe deplin cu vederile sale. Toți
ceilalți n-au găsit un casus foederis și nicio obligație de a intra
în acțiune (f. 1406) alături de Austro-Germania. Aproape toți
sfetnicii Coroanei s-au rostit în cuvinte mișcătoare pentru
neutralitate care să aștepte desfășurarea evenimentelor. Prin
urmare casus foederis se consideră neasistant și România
neutră își păstrează completa libertate de acțiune.
* * *
10 august. Suntem convocați la București 5 comandanți
corpuri de armată, 5 comandanți ai corpurilor teritoriale,
șeful și subșeful Marelui Stat Major și inspectorii de arme.
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S-a discutat despre lipsurile noastre, generalul Dragalina50 și
eu am arătat fără înconjur starea mai mult precară în care ne
găsim. În definitiv noi de la corpurile teritoriale n-avem decât
oameni fără echipament și ...fără instrucție militară (f. 1407) și
neîncadrați de grade inferioare și ofițeri.
12 August. În lumea de toate straturile se aud cele mai
variate comentări; încep simpatiile să se manifeste, bine
înțeles marea majoritate pentru francezi; pronosticurile
cele mai monumentale se fac și se împrăștie cu o siguranță
extraordinară. Toți au știrile lor „din sursa cea mai autorizată”!
14 august. Oamenii își schimbă opiniile și vederile ca
cămășile! Ce a spus unul astăzi, neagă mâine. Germanofili
pe față sunt puțini. Câțiva cappiști51 Lupu Costache, Stere,
Ciorăneanu, Pisoski etc. Se cam ascund. Succesele în Belgia
ale Germanilor displac la noi, dar au ridicat cu 10-12%
încrederea în succesul armelor germane; se mai crede: „Eh,
am știut eu că nemții o să învingă”; bun înțeles că se mai aud
totdeauna profeții. Eu unul am interzis în comandamentul
meu comentarii de simpatii sau antipatii. Principiul meu este
hotărât. Acolo unde voi fi pus am să lucrez cu tot zelul de
care sunt capabil. Ca militar român nu cunosc decât interesul
pentru România!
16 august. N-am avut ocazia să vorbesc cu Regele, dar
am constatat că Prințul Moștenitor este cu trup și suflet
germanofil; de altfel nici nu-și ascunde simpatiile sale pentru
Nemți. Și prințul Carol este germanofil. Tot antantistă este
Principesa Maria, ea este anglofilă. Mi-a vorbit de multe ori
1. Generalul Alexandru Averescu a deținut
portofoliul Ministerului de Război între 13/26
martie 1907 și 4/17 martie 1909. Detalii în Petre
Otu, Alexandru Averescu. Militarul, omul politic,
legenda, ediția a II-a, Editura Militară, București,
2016, p.42-81.
2.Thoma (Toma) Stelian (1860-1925), om
politic de orientare liberală, avocat cu studii
juridice și doctorat la Paris, profesor de drept
comercial la universitățile din Iași (1885-1896) și
București (1897-1925). În perioada 4 martie-31
octombrie 1909 a deținut interimatul la
Ministerul de Război. A fost unul dintre marii
colecționari de artă ai epocii sale.
3.Regina Elisabeta (1843-1916). Soția
regelui Carol I al României. Pseudonim literar
Carmen Sylva. A fost o personalitate culturală
remarcabilă, având și o activitate de mecenat
impresionantă. A fost o scriitoare însemnată a
epocii.
4.Nicolae Filipescu (1862-1916), om politic,
lider marcant a Partidului Conservator. A
urmat liceul la Geneva şi dreptul la Sorbona.
Proprietar al ziarului Epoca. Deputat şi primar
al Capitalei (1893-1895). Ministru al agriculturii,
industriei, comerţului şi domeniilor (19001901), de război (1910-1912), al agriculturii şi
domeniilor (1912-1913). A militat cu vigoare şi
consecvenţă pentru intrarea în război alături
de Antanta în scopul unirii Transilvaniei cu
România. Ca ministru de război a întemeiat
Colegiul Militar de la Mânăstirea Dealu şi
a contribuit la demararea lucrărilor pentru
construcţia Palatului Cercului Militar al ofiţerilor
din garnizoana Bucureşti.
5. Ion.N. Lahovary (1844-1915), om politic
și diplomat, lider al Partidului Conservator. A
fost președinte al Senatului (iulie-1913-ianuarie

ce prost s-au purtat cei de la Berlin cu ea! Principesa Maria
este o femeie întreagă! Ea știe ce vrea și-și dă bine seama că
Prințul Ferdinand nu este iubit. Într-o zi la călărie în câmp,
mi-a spus: Doamne! Eu nu înțeleg pe Prinț, de ce nu este mai
amabil cu oamenii!! Nu-l costă nimic să salute lumea, să le
vorbească cu amabilitate.
Eu: Cu atât mai mult vă iubește lumea pe A.V. R! Nu numai
bărbații, dar și femeile vă adoră!
Ea: Este adevărat?
Eu: Da, A.R.! Pentru că A. V. Regală aveți un surâs pentru
fiecare! O vorbă bună, un salut amabil. Nu faceți distincție
între supușii M.S. Regelui de astăzi și cei ai A.V. R. de mâine.
Foarte bine faceți! Pentru A.V.R. toți sunt la fel!
Ea: Îmi dau toată osteneala să fiu prietenoasă cu toți
Românii care sunt întotdeauna suflete bune. Și mereu
îndemn copiii mei să fie amabili, să salute ei primii. Oh, de
câte ori am certat pe „Mignon” dacă se uită „urât”. Prințesa
moștenitoare Maria nu-și schimbă purtarea de azi pe mâine!
Este întotdeauna aceeași. Va fi sigur un model de Regină!
25 august. Iritarea opiniei publice românești împotriva
Austro-Ungariei crește mereu, mai cu seamă că zeci de mii
de români din Ardeal și din țările române ale Monarhiei
trebuie să lupte sub steag străin și să-și verse sângele pentru
interesele Austro-Ungariei.
[Va urma]
[ Arhivele Naţionale, fond Alexandru Socec, vol 10, f. 1351
-1410]

1914).
6.Take Ionescu (1858-1922), om politic,
lider al Partidului Conservator Democrat
(din februarie 1908), ministru în guvernările
conservatoare din anii premergători Marelui
Război, vice prim-ministru al guvernului condus
de Ion I.C. Brătianu (decembrie 1916-ianuarie
1918), a plecat la Paris în martie 1918 cu un tren
special pentru a susține interesele României,
dar nu a ezitat să-l critice vehement pe Ion I.C.
Brătianu.
7.Titu Maiorescu (1840 -1917). Filosof, critic
literar, profesor universitar, mentor a societății
„Junimea”, una dintre marile personalități
culturale ale românilor. A fost unul dintre liderii
Partidului Consevator și prim-ministru între 28
martie/10 aprilie 1912-4/7 ianuarie 1914. La
Consiliul de Coroană din 14/27 august 1916,
a susţinut ideea neutralităţii, iar în perioada
ocupaţiei Puterilor Centrale a rămas în
Bucureşti, refuzând orice legături cu adversarii.
8.Alexandru Marghiloman (1854-1925),
om politic, lider al partidului conservator, şef
al acestuia din 1914. S-a pronunţat pentru
neutralitatea României faţă de războiul mondial,
favorabilă însă Puterilor Centrale. A fost primministru în perioada martie-octombrie 1918,
având o contribuţie importantă la unirea
Basarabiei cu România. În timpul mandatului
său, România a încheiat pacea separată cu
Puterile Centrale.
9. Contele Ottokar von Czernin (1872-1932),
diplomat austro-ungar, apropiat prinţului
moştenitor Franz Ferdinand. A fost ministru
plenipotenţiar la Bucureşti (12/25 octombrie
1913-14/27 august 1916).
10. Franz Ferdinand (1863-1914). Prinț
moștenitor al Austro-Ungariei între 1896-1914.

A fost asasinat împreună cu soția sa la Sarajevo
de un comando compus din sârbi bosniaci. Cel
care i-a ucis pe cei doi a fost Gavrilo Princip.
11. Sophie, Ducesă de Hohenberg,
născută Sophie Maria Josephine Albina Chotek,
Contesă de Chotkova și Wognin (1 martie
1868-28 iunie 1914), soția arhiducelui prințului
moștenitor Franz Ferdinand.
12. Ion I.C. Brătianu (1864-1927), om politic
de primă mărime, lider al Partidului Naţional
Liberal şi prim-ministru al României (1908-1910;
1914-1918; 1919; 1922-1926).
13. Wilhelm de Wied (1876-1945). După
proclamarea statului albanez, marile puteri au
decis instalarea unui prinț străin pe tron. Cel
ales, prințul de Wied, de religie protestantă, era
nepotul reginei Elisabeta. Instalat la începutul
lunii martie 1914, el s-a menținut pe tron doar
șase luni (martie-septembrie 1914). În 1925 s-a
stabilit în România și a murit la Predeal. Este
înmormâtat în Biserica Luterană din București.
14. Constantin I. Istrati (1950-1918). Savant
chimist, medic, membru al Academiei Române
(1899) și președinte al acestui for (1913-1916).
A făcut parte din Partidul Conservatori, fiind
ministrul Lucrărilor Publice (11 aprilie1899-9
ianuarie 1999 ) și al Agriculturii, Industriei,
Comerțului și Domeniilor (26 februarie-12
martie 1907).
15.Vasile G. Morţun (1860-1919), ziarist
şi om politic român. Adept în prima perioadă
a vieţii al ideilor socialiste, a devenit primul
deputat socialist în Parlamentul României
(1888). A trecut apoi la liberali, în cadrul a ceea
ce s-a numit „trădarea generoşilor” (1899). A
fost ales în Parlamentul României ca senator şi
deputat.
16. Ioan Culcer (1853-1928), general. A
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participat la războiul de independenţă, după
care a urmat studii la Paris. A fost secretar
general al Ministerului Apărării (1904-1907)
şi inspector general de armată. În războiul
româno-bulgar din 1913 a comandat Corpul 5
Armată care a acţionat în nord-estul Bulgariei
(Cadrilater). Ulterior, a fost numit guvernator al
provinciei intrate în componenţa României. În
primăvara anului 1916 a ieşit la pensie, dar a fost
rechemat în vara aceluiaşi an în cadrele active
şi numit comandant al Armatei 1 (15 august-11
octombrie 1916). În timpul guvernului Averescu
a îndeplinit funcţia de ministru al lucrărilor
publice (29 ianuarie-4 martie 1918).
17.Vasile Zottu (1853-1916). Ofițer de geniu,
trecut definitiv în arma infanteriei (1904). A
comandat diferite unități și mari unități și a fost
în două rânduri șef al Marelui Stat Major (31
martie-18 noiembrie 1911; 1 aprilie 1914-14
august 1916). De la data intrării în război a fost
numit șef al Marelui Cartier General Român,
fără a exercita funcția efectiv, armata română
fiind condusă de generalul Dumitru Iliescu. S-a
sinucis la 12 noiembrie 1916 la locuința sa din
București.
18.Constantin Hârjeu (1856-1928), general
şi teoretician militar. Genist de profesie, cu studii
în Franţa, a scris Istoria armei geniu (1902) ce
îşi păstrează valoarea. A fost ministru de război
în două rânduri, între 14 octombrie 1912 și 31
decembrie 1913, în guvernul condus de Titu
Maiorescu, şi 5 martie-24 octombrie 1918, în
cabinetul Alexandru Marghiloman.
19. Lupu Costache, om politic, adept al lui
P.P. Carp.
20. Prinţul Carol a fost trimis, în ianuarie
1914, la Potsdam pentru a se instrui în
Regimentul 1 al gărzii imperiale în care servise
şi regele Carol I, şi prinţul moştenitor Ferdinand.
Însoţitor al prinţului Carol a fost desemnat
generalul Ioan Perticari, fost aghiotant al regelui
Carol I. Declanşarea războiului l-a surprins pe
Carol la Potsdam, una dintre ideile vehiculate
fiind aceea de a rămâne în armata germană şi
a luptat în fruntea unei unităţi pe frontul de
vest împotriva francezilor. Propunerea nu s-a
materializat, Carol întorcându-se, în cele din
urmă, după unele peripeţii în România.
21.Ioan Perticari (1851-1919), General de
divizie. Comandant al Regimentului 2 artilerie
(1884-1886), director al Arsenalului Armatei
(1856-1902). Detașat pe lângă Marele Cartier
Italian (1916-1919).
22.Elena Davilla-Perticari (1865-1951), fiica
generalului Carol Davila și a Anei Racoviță.
23.Emil Socec (1872-1939), om de afaceri
și tipograf renumit care a continuat activitatea
tatălui său I. V. Socec.
24. Nicolae Fleva (1840-1920), om politic,
ziarist și avocat. Deputat în Parlament și primar
al Bucureștilor (1884-1886). Orator de mare forță
și polemist înnăscut.
25. Iacob N. (Jacques) Lahovary (18461907). General, senator și deputat, ministru de
război (21 februarie 1891-21 februarie 1894; 11
aprilie 1899-13 februarie 1901).
26.Alexandru Em. Lahovary (18551950), important diplomat cu misiuni la
Constantinopol (1902-1906), Viena (1906-1908),
Paris (1 octombrie 1908-11 octombrie 1917),
Italia (2 decembrie1917-1 februarie 1928).
27.Petre P. Carp (1837, Iaşi -19 iunie
1919, Tibăneşti, jud. Iaşi). Membru marcant
al Partidului Conservator. A participat activ la
îndepărtarea de pe tron a domnitorului Al. I.
Cuza. La 11 februarie 1866 a fost numit secretar
intim al Locotenenţei domneşti, iar ulterior
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secretar al Agenţiei diplomatice a României
la Paris (mai 1867 - iulie 1867). A fost ales
în numeroase rânduri deputat şi senator în
Parlamentul României.
28.Eduard al VII-lea (1841-1910), regele al
Regatului Unit și al dominioanelor (1901-1910).
29.Eleftherios Kyriakou Venizelos (1864
- 1936), celebru om politic liberal grec,
conducător al mișcării de eliberare națională
a Cretei, insula unde se născuse, și ulterior
al Greciei. În calitate de lider al partidului
liberal a fost de opt ori prim-ministru, între
anii 1910 - 1933. Adept al participării Greciei
la Marele Război alături de puterile Antantei,
contrar dorinței regelui Constantin I, cu care
a intrat în conflict deschis producând Marea
Schismă națională și detronarea suveranului.
A reprezentat Grecia la Conferințele și
tratatele internaționale dintre anii 1912 - 1922.
Condamnat la moarte în contumacie după
eșecul loviturii de stat de la 1 martie 1935, a
reușit să fugă la Paris, unde a murit la 18 martie
1936. Este considerat creatorul Greciei moderne.
30. Grigore Romalo (1890-1928), membru
al celebrei „ Birjării”. Detalii în: Grigore Romalo,
Carnete de război 1916-1917, traducere din
limba franceză de Lia Decei, text îngrijit, prefață,
notă asupra ediției și încheiere de Dan Romalo,
Corint Books, București, 2017.
31.Victoria Daumont- trăsură foarte
elegantă pentru două persoane, care a apărut la
mijlocul secolului al XIX-lea.
32.Eracle Pretorian (1863- ). Avansat general
la 1 aprilie 1913. Era comandantul Brigăzii 5
cavalerie.
33.Constantin Dragu (1873-1956). A
fost un teoretician important, contribuind la
dezvoltarea psihologiei militare.
34.George Iannescu (Gheorghe Enescu)
(1856-1942). General. Geograf militar cu
apreciate contribuții științifice. Director al
Institutului Geografic al Armatei, transformat,
în 1910, în Serviciul Geografic al Armatei (19071915).
35.Alexandru Mustață (1854-). Avansat
general la 1 aprilie 1911. În războiul românobulgar a comandat Dizivia 2 cavalerie. Pentru
acţiunile marii unităţi a se vedea: Operaţiunile
Diviziei a 2-a Cavalerie în campania din 1913,
f.a. Generalul Mustaţă a fost prefect al Poliţiei
Capitalei la începutul ocupaţiei germane
asupra Bucureştiului, comportarea lui nefiind la
înălţimea aşteptărilor.
36.Gheorghe Georgescu (1857-1944).
General de brigadă, grad obținut la 7 aprilie
1909. A fost avansat general de divizie la 10
mai 1915 și a îndeplinit funcția de comandant
al Corpului 5 armată până la 25 august/7
septembrie 1916, după care a fost trimis în
Marea Britanie, ca ofițer de legătură.
37. Corneliu Scărișoreanu (1879-1944).
General din arma cavalerie, frate cu generalii
Constantin și Romulus Scărișoreanu.
38. Alexandru Alexiu (1872- ). La data
însemnării era maior, fiind avansat la acest grad
la 1 aprilie 1911. În 1917 a ajuns la gradul de
general de brigadă. În timpul războiului a fost
şef de stat-major al Diviziei 6 Infanterie, apoi
a comandat Regimentul 12 „Cantemir”. De la
26 octombrie 1916 a fost numit comandant al
Centrului de instrucţie al Armatei 2, iar începând
cu 6 iulie 1917 până la sfârşitul campaniei
a comandat Brigada 6 infanterie, cu care a
participat la bătălia de la Mărăşeşti.
39. Stanislas Poklevski-Koziell (1868-1939),
diplomat rus de origine poloneză. A funcţionat
în calitate de consilier diplomatic la Londra

(1902-1909), ministru plenipotenţiar în Persia
(1909-1913) şi Bucureşti (1913-1916; 19171918).
40. Serghei Sazonov (1860-1927). Ministru
de externe al Rusiei în perioada noiembrie
1910-iulie 1916.
41. Abdul Aziz (1830-4 iunie 1876), al 32-lea
sultan al Imperiului Otoman (25 iunie 1861-30
mai 1876); detronat de miniştrii săi, s-a sinucis
în închisoare câteva zile mai târziu. Vizita
domnitorului Carol s-a desfășurat în perioada
12/24-19/31 octombrie 1866. Descrierea vizitei
în Memoriile regelui Carol I al României de un
martor ocular, ediție de Stelian Neagoe, Editura
Scripta, București, 1992, p.132-141.
42. Palatul se află pe coasta europeană a
strâmtorii Bosfor. A fost reședința administrativă
a sultanilor în perioadele 1859-1887 și19091922.
43. Yachtul era „Izzedin”. La bordul vasului
a fost întâmpinat de Gemil Pașa, aghiotantul
sultanului, gest apreciat ca o onoare deosebită.
44. Cazinoul din Constanța a fost ridicat în
1909 și inaugurat în 1910.
45. Frații De Marcay – Edmond, Edgar şi
Iv. – erau acționari la cazinourile din Monte
Carlo și Nisa. Ei au fost acționari și ai cazinoului
din Sinaia, construit după planurile arhitectului
Petre Antonescu și inaugurat în 1912.
46. Nikola Pasić (1845-1926), politician și
diplomat sârb și iugoslav, care a fost cel mai
important lider politic sârb timp de aproape
40 de ani și conducător al Partidului Radical al
Poporului.
47. Contele István Tisza (1861-1918), om
politic maghiar de primă mărime, de două
ori prim-ministru al Ungariei (1903-1905;
1913-1918). A susţinut menţinerea monarhiei
dualiste, fiind adeptul curentul liberalconservator.
48. Leopold von Berchtold (1863-1942).
A funcţionat ca diplomat al Austro-Ungariei
la Paris şi Londra şi a fost ambasadorul dublei
monarhii în Rusia (1907-1912). În perioada
1912-ianuarie 1915 a fost ministru de externe,
calitate în care s-a pronunţat hotărât pentru
declanşarea războiului împotriva Serbiei.
49. La 18/ 30 octombrie 1883, miniștrii
de externe român (Dimitrie A. Sturdza) și
austro-ungar (Gustav Kálnoky) au semnat
un trat de alianță defensiv între România și
Austro-Ungaria. La acest tratat a aderat imediat
Germania și ulterior Italia. Detalii în Documente
Dipomatice Române, Seria I, volumul 11, 1883,
volum realizat de Alin Ciupală, Rudolf Dinu,
Antal Lukács, cuvânt înainte de Mihai Răzvan
Ungureanu, ministrul Afacerilor Externe,
introducere de Rudolf Dinu, Editura Academiei
Române, București, 2006.
50. Ioan Dragalina (16 decembrie 1860 24 octombrie 1916), general; ofiţer format în
armata austro-ungară din care demisionează
în anul 1887. A trecut Carpaţii şi s-a înrolat în
armata română, unde a avansat până la gradul
de general, obţinut la 23 noiembrie 1915.
La începutul războiului a comandat Divizia
1 infanterie, apoi, la 11 octombrie 1916, a
fost investit comandant al Armatei 1, în locul
generalului Ioan Culcer. Rănit în defileul Jiului,
a decedat la Bucureşti, la Palatul Cotroceni,
unde se înfiinţase un spital pentru răniţi, aflat
sub coordonarea reginei Maria. (A se vedea
Virgil Alexandru Dragalina, Viaţa tatălui meu,
Generalul Ioan Dragalina, prefaţă Dumitru
Roman, Editura Militară, Bucureşti, 2009.)
51. Adepți ai liderului conservator Petre P.
Carp.
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Emanoil Georgescu, În vremea aceea...
Cu aproape un an în urmă, colonelul ing. Cristian Crâmpiţă (provenit din infanterie) n-are de
lucru şi-mi pune în braţe câteva caiete studenţeşti, dactilografiate, cu un titlu inspirat, cu ecouri
biblice, pe care l-am dat şi dosarului de faţă: În vremea aceea...
Aşa am aflat povestea trecerii prin lume a lui Emanoil Georgescu şi, fără nicio ezitare, am
decis să public, pentru prima oară, un fragment din această carte care stă de mai bine de 50 de
ani în manuscris.
Emanoil Georgescu s-a născut la 10 ianuarie 1920, la Zimnicea. Are o copilărie fabuloasă, în
Lunca Dunării, cu întâmplări despre care povesteşte cu talent şi umor. Pasionat de radiotehnică,
se decide să plece la Bucureşti, unde auzise că se înfiinţase un curs de radiotehnică la Regimentul
Geniu Aeronautic, de pe dealul Cotrocenilor. Reuşeşte să treacă de vizita medicală, este admis la
concurs, dar, la final, constată cu stupoare că numele lui nu se afla nici pe listele admişilor, nici ale
respinşilor. Un sublocotenent îl trimite acasă: „Tu nu vezi că eşti tuberculos?...”. Un caporal care
asistă la „scena de umilinţă” îl sfătuieşte să meargă la comandantul şcolii. Căpitanul Niculescu,
„înalt, brunet, cu o mustaţă tăiată scurt”, îl ascultă şi promite să cerceteze situaţia. A doua zi,
ofiţerul îl chemă şi îl anunţă că este admis!
Emanoil Georgescu
La 1 noiembrie 1939 începe cursurile de radiotelegrafişti militari. „Aveam doar 19 ani şi
adusesem cu mine tinereţea mea la poarta acelui regiment, poartă prin care nu se mai intra decât o singură dată fără bilet de voie...”
Cursul acesta se făcea în cadrul stagiului militar, aşa că îi convenea de minune. Dacă nu rămâne în armată, măcar se alege cu o
meserie. După un an este declarat absolvent seria 1939-1940 a Şcolii de radiotelegrafişti militari de pe lângă Regimentul Geniu
Aeronautic. Al doilea în promoţie!...
Fragmentul pe care l-am ales pentru acest dosar descrie un episod de pe Frontul de Est. Instalat la Tighina, la o staţie de ascultare,
subofiţerul Georgescu pleca destul de rar prin oraş. Cei trei fruntaşi cu care lucra în tură aveau grijă cu regularitate să aducă porţiile de
mâncare de la companie. Tot ei mergeau şi la cumpărături, atunci când era nevoie pentru mica gospodărie cazonă... Titlurile aparţin redacţiei.

Gata de plecare în misiune,
în linia întâi...
...Într-o bună zi am fost chemat la noua mea companie,
nici n-am ştiut cum s-a numit şi nu ştiu nici acum. M-am
prezentat imediat la domnul căpitan Valecu. Nu eram
obişnuit să fiu chemat la ordine. Este drept că m-am cam
speriat. Îmi era teamă să nu mă trimită înapoi la Chişinău.
În cazul că îmi dădea ordin s-o fac, nu mai aveam încotro.
Am pătruns sfios în cancelarie, unde se mai găsea un
fost coleg, Stamate, din şcoala de radiotelegrafişti militari,
care era luat de la coarnele plugului. Acesta sări în sus, mă
îmbrăţişă şi îmi zise, surprins de această întâlnire:
- Ce mai faci, măi Georgescu? Că nu te-am mai văzut de
mult.
Nu i-am putut răspunde, pentru că mă aflam în faţa
comandantului meu. Am fost obligat mai întâi să mă prezint,
că de aceea mă aflam acolo, nu să mă îmbrăţişez cu Stamate.
- Să trăiţi, domnule căpitan, m-am prezentat la ordinele
dumneavoastră!
- Foarte bine, foarte bine, răspunse acesta cu un aer
ce răspândea o bunătate remarcabilă, bunătate de care

a dat dovadă întotdeauna. Ia luaţi voi loc, să stăm de
vorbă, că dacă nu v-aţi văzut de mult, aveţi tot timpul să
vă pupaţi şi după ce ne înţelegem. Uite, ca să ştii şi tu,
mi se adresă domnul căpitan, Stamate se află plasat cu
o staţie de radio, undeva, pe linia frontului. Este vorba
de staţia de la care primim acele informaţii de care avem
nevoie ca de lumina ochilor. Ei bine, această staţie n-a
funcţionat satisfăcător chiar de când a fost instalată
acolo, iar acum nu mai merge deloc. Stamate nu a reuşit
s-o pună la punct şi acum ne propune s-o înlocuim cu
alta. În condiţiile de acolo, nu e posibil aşa ceva fără prea
mari riscuri. Se află plasată într-o poziţie în care oricând
poate deveni ţinta inamicului, dacă ne tot fâţâim de colocolo. Iată ce am hotărât: pleci cu Stamate acolo şi nu te
mai întorci până nu pui staţia la punct. Am fost informat
că eşti un tehnician bun şi dacă până acum nu am avut
nevoie de dumneata, acum avem.
- Ce fel de staţie e? – întrebai eu pe Stamate, ca să ştiu la
ce mă aştept.
- O staţie de 100 waţi, de fabricaţie germană – a răspuns.
O cunoşteam destul de bine, pentru că se afla în dotarea
avioanelor pe care zburasem la Braşov.
- Domnule căpitan, intervenii eu, v-aş ruga să mă ajutaţi.
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Eu nu mai am nici o sculă, dar nimic. Tot ce am avut am
predat la compania 10, pentru că aşa am primit ordin.
- Da, ne-am gândit şi noi la asta. Nici Stamate nu prea
are scule. Dar nu-i nimic. Te duci la staţia de radio de aici
din Tighina, la maistrul Nistor, şi îi spui că am dat ordin să te
împrumute cu tot ce ai nevoie. Îi mai spui că dacă „uită”
să-ţi dea ceva, atunci îl trimit pe el acolo, să repare staţia, că
e ditamai maistru.
- Cred că e mai bine să i-o spuneţi dumneavoastră, nu
prea mă înţeleg cu el.
- Bine, făcu căpitanul Valecu, dacă nu ajungeţi la nicio
înţelegere, îl trimiţi la mine. Lasă că vă descurcaţi voi.
Stamate! Luaţi acum hrana rece şi pentru Georgescu. Dau
ordin la companie să vă pună la dispoziţie tot ce vă trebuie
şi plecaţi imediat.
Am ieşit din cancelarie. Stamate m-a pus în temă cu
această staţie şi situaţia de acolo.
- E groasă, mă Georgescule, începu el. Suntem plasaţi în
linia întâi şi oricând putem fi mitraliaţi din aer sau de la sol.
Oricând poate pune artileria pe noi, dacă ne depistează.
Staţia o avem montată într-o tranşee mare, o groapă, în care
ne adăpostim zi şi noapte, groapă camuflată cu pământ şi
cu plase. Ca să nu fim observaţi, nu ieşim decât noaptea, şi
aşa, foarte rar, numai când mergem să aducem apă şi hrană
rece. Atât! Informaţiile le culegem folosind o reţea de tranşee
rămasă de la infanterişti, numai aşa mai comunicăm şi noi

Emanoil Georgescu, în cantonament la Braşov
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cu alte subunităţi militare vecine, de unde putem primi
o mâncare caldă şi o pâine mai proaspătă. Suntem foarte
aproape de o baterie de artilerie. Noroc cu ei, dar sunt nişte
vecini gălăgioşi, pentru că trag într-una salve de tun de se
cutremură pământul...
După ce am obţinut câteva scule de la Nistor, mi-am luat
raniţa şi carabina şi m-am dus la Stamate.
- Cu ce mergem, domnule? – întrebai eu curios.
- Cu autocarul, răspunse el, zeflemist ca de obicei. Tu nu
vezi limuzina gata?
O maşină staţiona în apropierea cancelariei lui Valecu.
Era o dubiţă germană pe care fusese montată cândva
o staţie de radio. Maşina era nouă, în stare perfectă,
confortabilă, cu două locuri în faţă, iar spatele despărţit
complet. Rămăsese destul loc după demontarea aparaturii.
Când mi-am pus raniţa şi arma în maşină, mi-am dat seama
că nu am muniţie deloc.
- Măi Stamate, dar eu nu am niciun cartuş la carabina
asta. Ce mă fac dacă o să fie nevoie pe drum? – mă plânsei
eu.
- Nu-ţi face griji. Am destulă muniţie şi aici, în dubiţă, şi
acolo, dar să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de aşa ceva.
Măi frate Georgescu, păi ce să faci cu două carabine dacă
te atacă un avion de vânătoare sau cine ştie ce mitralieră?
Ca să fim siguri că nu ne „tăbăcesc” ăştia, noi trebuie să
ajungem noaptea acolo.
- Dar dubiţa cine o conduce?
- Eu, mă frate, se laudă Stamate, bătându-se cu pumnul
în piept. Păi, ce credeai tu? Că am şofer la scară?
Aşa era Stamate, glumeţ din fire şi cam exagera, folosind
deseori un limbaj de mahala. De data asta mă tot ameţea cu
felul său de a vorbi, care pe de o parte era plăcut, pe de alta,
nu, dar aşa îl cunoşteam de când lumea. Nu ştiai niciodată
când glumeşte şi când vorbeşte serios.
Stamate nu avea permis de conducere şi nu-şi
făcea probleme. Aflând că nu are carnet, îl priveam cu
neîncredere. Dar, când am pornit la drum m-am convins că
Stamate conducea maşina foarte bine. Era greu de crezut că
nu are o pregătire anume. Vorbă, vorbă, nici nu ştiu când am
trecut Nistrul. Ne aflam de-acum la Tiraspol, unde nu mai
fusesem niciodată. Am tot auzit vorbindu-se despre această
localitate. Aveam impresia că este mai mare, dar arăta ca un
sat ceva mai răsărit.
Nu ştiu din ce motive, Stamate oprise maşina pe un
trotuar, aproape de gardul unei gospodării ţărăneşti, şi se
apucase să meşterească pe sub capota ei. Mie mi-a convenit,
pentru că eram tare curios să văd cum trăiesc aceşti oameni,
care, după părerea mea, se aflau într-o altă ţară. Dar... din
ceea ce vedeam acolo, nu se deosebea prea mult de o
gospodărie obişnuită de pe la noi. Parcă ograda era mai
mare, parcă locuinţa prea mult retrasă de la şosea, parcă o
curte prea goală. Ca să nu mai vorbim despre oameni, care
nu se prea vedeau deloc, mai ales bărbaţii, care fiind ruşi, ori
se aflau pe front, ori fugiseră cine ştie pe unde.
Numai un băieţel de vreo patru ani se juca pe lângă
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Emanoil Georgescu, ipostaze din viaţa de familie

maşină cu o nuieluşă, cu care bătea ceva imaginar. Poate un
cal, n-am înţeles, pentru că „găvărea” în altă limbă. Era tare
simpatic, ca orice copil, şi am încercat să stau de vorbă cu
el. Nu mi-a răspuns deloc. Se făcea că nu m-aude. Îşi vedea
de treaba lui, lovind cu nuieluşa în scândurile gardului.
Intenţionam să-i dau nişte bani, dar nici nu s-a uitat la ei, şi
poate că mai încercam să stau de vorbă cu el, dar o femeie
care trebăluia prin ogradă l-a chemat autoritar în limba rusă,
şi astfel a pus capăt intervenţiei mele.
Am plecat destul de târziu, alături de Stamate, care
pusese maşina la punct şi se aşternuse din nou la drum.
Eram mulţumit şi mă bucuram că din poziţia în care mă
aflam vedeam totul perfect şi în acelaşi timp eram curios
să aflu cum este prin aceste locuri stăpânite de ruşi, locuri
despre care auzisem şi citisem destule, dar aveam impresia
că nu ştiu mare lucru, şi nici nu ştiam.

„Un fel de hău în faţa ochilor,
un hău fără de hotare...”
Imediat după trecerea Nistrului peisajul s-a schimbat
complet. Drumul pe care mergeam – probabil o şosea
principală, cu toate că nu arăta deloc a aşa ceva – era foarte
larg, neobişnuit de larg, uneori nici nu mai ştiai pe unde îi
sunt marginile laterale, unde se termină sau de unde încep...
Praf peste tot, şi pomi pe nicăieri.
După ce am părăsit Tiraspolul, în faţa noastră s-a deschis
o câmpie, care în afară de câmpie nu mai era nimic. Un fel
de hău în faţa ochilor, un hău fără de hotare. Din când în
când, foarte rar, apărea câte un sat, care putea fi asemuit cu
cel din basmele cu Păcală sau cu Harap Alb.
Casele erau plasate de-o parte şi de alta a şoselei, foarte
departe de ea, aşezate la voia întâmplării, fără curţi, fără

garduri şi fără uliţe. Din loc în loc, apărea câte-o fântână
cu cumpănă, aşezată între şosea şi un pâlc de case, tot
atât de departe şi de una şi de alta. Toate adunate la un
loc îţi lăsau impresia unei pustietăţi imense, şi chiar aşa
ar fi fost, dacă n-aş fi văzut, pe ici, pe colo, câte o vietate,
poate un om, poate un câine, mişcând prin praful şi ţărâna
atotstăpânitoare.
Pe anumite porţiuni, drumul era presărat cu tancuri
sau tanchete distruse de bombardamente. Mai apăreau şi
camioane sau fel de fel de maşini, descompletate sau arse,
răsturnate prin şanţuri, uneori întoarse cu roţile în sus.
Din când în când, întâlneam coloane de soldaţi pedeştri,
înfruntând distanţele acelor locuri, care privite în ansamblu
păreau că nu mai au sfârşit.
Mi-a atras atenţia un pluton de nemţi, infanterişti
probabil, tineri, foarte tineri, echipaţi de război, cu raniţele
atât de încărcate, parcă intenţionat îngreunate, cu armele
atârnate cruciş pe piept, cu mânecile suflecate, făceau sigur
un marş forţat în direcţia Odessa. Ei ştiu unde se duceau,
dar se observa de la o poştă că erau obosiţi până la refuz,
extenuaţi chiar şi că intenţionat forţau nota, cu scopul
vădit de a se antrena... Pe cât erau de tineri, pe atât de zdraveni, unul şi unul. Mergeau împleticindu-se, legănându-se
ca raţele, sub stricta supraveghere a unui ofiţer, care îi
comanda pas cu pas, fără să-i slăbească o secundă. Striga la
ei îmbărbătându-i şi totodată silindu-i să nu se oprească. Nu
era greu de observat că se aflau la limita puterilor, dar atâta
timp cât i-am privit eu, nu s-au oprit niciun pic.
Din loc în loc, la distanţe foarte mari, eram opriţi la un
fel de bariere improvizate, păzite de santinele, care obturau
şoseaua. Bariera nu se ridica decât după ce eram verificaţi
amănunţit: ce transportăm, de unde venim şi unde mergem.
După ce toate formalităţile erau îndeplinite, urma o fază
protocolară, cu discuţii amicale, prilej cu care, dacă nu le
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ofereai ţigări, îţi cereau ei şi dacă le ofereai numai una,
„îndrăzneau” şi îţi cereau mai multe. Pe măsură ce treceam de
la o barieră la alta, am observat că acest procedeu devenise
o modă. Ne întrebau aceleaşi lucruri, nu uitau niciodată să
ceară ţigări la toate barierele, şi nu erau chiar atât de puţine.
Maşina a continuat acel drum pustiu, de zeci de
kilometri, care a fost mereu la fel, până când ne-am oprit ca
să părăsim şoseaua. Poate să fi fost şi mai departe aşa. Cine
mai ştie?
Ne aflam undeva în apropierea unei escadrile nemţeşti,
cu avioane de vânătoare, ascunse la poalele unei liziere de
copaci.
În dreptul aceste formaţii de luptă am părăsit şoseaua,
dacă ţinem neapărat s-o numim aşa, luând-o pe drum croit
numai de tancuri şi de camioane. Drumul trecea foarte
aproape de aparatele de zbor nemţeşti. Stamate opri
maşina pentru o vreme, la umbra unor copaci, în imediata
vecinătate a avioanelor.
- Rămânem aici până când se lasă noaptea, mă anunţă
Stamate. Abia după aceea pornim.
Era încă ziuă şi, ne-având ceva mai bun de făcut, m-am
apropiat de grupul de avioane, din curiozitate. Nu s-a ivit
nimeni, care să mă oprească, aşa că am avut prilejul să le
admir în voie.
Cred că erau avioane de tipul Heinkel, ca şi cele de
bombardament, pe care zburasem eu, dar mai mici, cu un
singur motor, construite special pentru vânătoare. Destul
de robuste şi de înalte, aveau boturile vopsite alb-negru,
pictate astfel încât imitau un cap de peşte, de rechin, cu
gura larg deschisă şi dinţi ameninţători. Nu puteam înţelege
de ce trebuia să le dea la toate această înfăţişare, dar
oricum, te speriau la prima vedere.
Am zăbovit acolo până noaptea târziu, după care am
plecat cu luminile stinse. Mergeam foarte încet, cu multă
băgare de seamă, pe un drum sinuos şi denivelat, pe care
îl puteai părăsi oricând, fără să-ţi dai seama. Stamate nu
vedea prea bine pe unde conduce maşina şi se sălta de pe
scaun, din când în când, privind încordat în direcţia de mers,
ca şi când ar fi dorit să descifreze ceva.
- Măi frate Georgescule, să ştii că eu cunosc bine drumul
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– căută el să se scuze, l-am bătut de zeci de ori, dar e prea
întuneric în noaptea asta şi nu se vede mai nimic. Nu mi-e
teamă că am să-l părăsesc, mi-e frică să nu întâlnesc vreun
obstacol. Aici, unde ne aflăm acum, încă nu e pericol, dar
mai încolo, da! În caz că ne depistează vreun avion, lăsăm
maşina şi ne ascundem, până când trece pericolul, dacă nu...
e mai bine. De obicei lansează câte o rachetă cu magneziu şi
se face o lumină aşa de puternică, încât aduni acul de pe jos.
Atunci, primejdia e mare, pentru că mitraliază totul.
Îl ascultam pe Stamate, în bezna care mă înconjura,
cuprins de spaimă. Să vă spun drept că mi se cam făcuse
frică. Curiozitatea mea de până atunci dispăruse de tot
şi simţeam că îmi este frig, cu toate că nu prea aveam
motive. Cred că începusem să tremur un pic, sau poate că
mi se părea. Nu puteam face altceva decât să stau crispat,
ţinându-mi carabina strânsă între genunchi.
Am bâjbâit mult cu maşina prin întuneric, nu ştiu cât, dar
mi s-a părut o veşnicie. Aveam impresia că nu se va termina
niciodată drumul ăsta pe care nu-l vedeai decât dacă făceai
eforturi mari.
- Cum poţi, domnule, să conduci pe întunericul ăsta? –
întrebai eu, numai aşa, ca să îmi fac de lucru.
- Vrei să aprind farurile? – întrebă Stamate în glumă.
Acum le aprind şi să vezi cât de repede ni le sting ei.
- Lasă-te, domnule, de bancuri, că nu-mi arde de glume
la ora asta...
- Păi, tu ai impresia că eu glumesc? Ai să vezi că nu e
chiar aşa de uşor să trăieşti pe coclaurile astea. De câte ori
mi-a fost să dau „ortul popii”, nici eu nu mai ştiu. Dar, uite că
până acum am avut noroc!
- Poate îmi povesteşti ceva mai vesel, încercai eu să
schimb subiectul.
- Nu prea cred că e cazul să ne veselim, făcu Stamate,
aşezându-se mai bine pe banchetă, în timp ce îşi muta
privirile când prin parbrizul maşinii, când prin fereastra din
stânga.
Am mers mult, mult de tot, până când îl aud pe Stamate:
- Ne-am cam apropiat. Uite, aici, în stânga noastră,
ascunsă între maluri, se află artileria despre care ţi-am
vorbit. Sunt vecinii noştri, care, mai bine că nu trag acum, că
ne mai speriau şi ei.
M-am uitat în stânga lui Stamate, dar n-am distins decât
o noapte de nepătruns.
Deplasându-ne mult spre dreapta, am coborât o pantă,
după care am intrat cu maşina într-o văgăună făcută
intenţionat parcă pentru adăpostirea unui vehicul.
- Aici lăsăm maşina, mă anunţă Stamate. Suntem foarte
aproape de staţie.
Ia-ţi raniţa şi arma, puneţi casca pe cap şi mergi în urma
mea. Vom folosi nişte tranşee părăsite, până ajungem la
staţie.
Aşa am şi făcut. Am sărit din tranşee în tranşee până am
ajuns într-un loc în care se afla adăpostită staţia, un fel de
adâncitură, acoperită cu bârne şi cu pământ.
La apropierea noastră, se auzi o voce venind din direcţia
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aceea...
- Cine e?
- Eu, Stamate! Noi suntem. Am adus un camarad cu
mine.
- Mă aşteptam să soseşti, răspunse vocea din întuneric.
Haleală ai adus? Că mor de foame.
- Este destulă, mă Vasilică, tată. Cum era să te las eu
tocmai pe tine nemâncat? – glumi Stamate. Uite, colea, ţi-l
prezint pe colegul meu, şi uite dincolea haleala, aşa că stai
liniştit. Dar aprinde lumina că am tras perdeaua sau ai de
gând să ne ţii pe întuneric?
Imediat se aprinse un beculeţ auto şi se făcu o lumină
atât de puternică, încât ne obligă să ne acoperim ochii cu
mâinile.
Pe Vasile nu-l cunoşteam. O fi făcut el parte din
regimentul nostru, dar nu-l întâlnisem până atunci.
- Haideţi să mâncăm acum cât e linişte, ne îmbie
Stamate, că dacă începe vreun dans, nu are să ne mai ardă
de mâncare.
În loc de scaune, traseră nişte lădiţe goale, în care
probabil fusese muniţie, şi mâncarăm din hrana rece adusă
de la Tighina: salam, brânză, conserve şi nu mai ştiu ce se
mai afla acolo.
Nici n-am terminat bine masa şi se şi porni „dansul”:
exploziile puternice făceau să se cutremure pământul, cu
noi cu tot. Am sărit în sus speriat, crezând că a început un
bombardament.
- Stai liniştit, mă încurajă Stamate, cu calmul lui bine
temperat, sunt vecinii noştri, artileria, trag ce trag, mai stau
şi iar trag şi câteodată o ţin aşa toată noaptea.
Într-adevăr, se mai auziră şi alte serii de bubuituri, după
care se potoliră. În noaptea aceea, ca şi în cele care au
urmat, am dormit pe jos, în micuţa incintă a staţiei.
A doua zi am făcut o revizie amănunţită emiţătorului,
pentru că el nu funcţiona, şi după ce i-am schimbat toate
lămpile, urmate de o serie de reglaje, mergea ca şi nou!
Stamate a reuşit să-şi reia legăturile radio cu toate
posturile cu care avea un program comun, şi totul fu
gata. Se transmitea din anumite puncte situaţia din
fiecare parte a frontului, folosind nişte cifre. Fiecare
dintre staţii, răspândite în diverse puncte, comunica
evenimente şi situaţii existente în zona lor de activitate;
că a căzut un avion în cutare careu, că sunt lupte
aeriene în cutare loc, că se bombardează de sus sau de
jos, o sumedenie de date, cerute de comandamentele
militare...
Emiţătorul funcţiona de minune, dar eu nu mai puteam
să plec de-acolo, deoarece se purtau lupte prin apropiere şi
nu mai aveam cum părăsi staţia de radio.
Abia după câteva săptămâni m-am putut înapoia cu
Stamate la Tighina, mai ales că se terminaseră proviziile şi că
era nevoie să ne aprovizioneze cu de toate.
Acolo, la staţia dintre liniile de luptă, pierdusem
noţiunea de zi şi de noapte. Se dormea ziua, dacă era
mai linişte, sau din când în când şi noaptea, când se mai

„potoleau spiritele”. Bombardamentele se ţineau lanţ şi nu
mai ştiai când încep şi când se termină.
Întors la Tighina, am întâlnit pe unul dintre prietenii mei
din copilărie, de la Zimnicea, pe Tănase Pietreanu, după
poreclă, Dogeanu. El îmi fusese coleg de clasă, bun prieten
în adolescenţă şi ne simţeam foarte apropiaţi unul de
celălalt. După ce ne-am întâlnit, ne vedeam destul de des,
dar nu l-am însoţit niciodată în anturajul său, pentru că nu
am fost de acord când am aflat ce făceau acolo: beau toată
noaptea şi mai ales jucau pocher cu prelungiri de multe ori
şi în timpul zilei.
Nu prea aveam ce face eu, dar mai bine nu făceam nimic
decât să-mi irosesc timpul cu ceea ce se îndeletniceau ei.
Am scris aici câteva rânduri despre acest prieten, prezent
cu unitatea militară la Tighina, pentru că într-una din nopţi a
dispărut într-un bombardament, care l-a surprins în clădirea
în care locuia.
Tot la Tighina, dintr-o întâmplare, în timp ce trecea o
companie de infanterie, chiar pe strada unde mă instalasem,
am fost strigat de un unchi al meu, Smârcea, soţul Mariei,
nora mamei mele, care m-a recunoscut. L-am văzut, l-am
urmărit cu privirea şi doar atât, pentru că nu a avut voie
să părăsească plutonul, şi nici eu să merg la el. De ce? Uite
aşa! Şi nici unul dintre noi nu era nici prizonier sau cel puţin
condamnat.
Nu mai pot să uit această întâmplare, care ar putea fi
considerată banală, la prima vedere, mai ales acel unchi al
meu mergea atunci către front şi nu la o petrecere oarecare;
s-a înapoiat acasă şi a murit foarte de tânăr, dintr-o
întâmplare nefericită...
Multă vreme n-am mai stat nici la Tighina, luptele de la
Odessa luaseră sfârşit şi regimentul nostru se pregătea să se
întoarcă la Bucureşti...
Din Tighina am plecat cu trenul, un marfar, la care s-au
ataşat şi cele câteva vagoane ale regimentului nostru.
Drumul a durat mai mult de o săptămână. Tranca-tranca,
trenul oprea peste tot, şi atunci când nu oprea, făcea
manevră, aşa că nu putea pretinde nimeni că nu are
activitate. Aveam hrană rece la noi şi ne răspândisem
fiecare pe unde am găsit un loc mai comod, în tot acel
marfar. Eu am ocupat o cabină de frânar din capătul
unui vagon. Era îngustă, dar avea acoperiş, bancă, uşă şi
ferestre. Nici nu putea fi ceva mai bun, mai comod decât
la clasa I.
Ajunşi la Bucureşti, am avut o primire nu prea strălucită.
Am fost opriţi în gară, încolonaţi şi conduşi direct la spitalul
militar pentru deparazitare preventivă. Aşa că am fost
introduşi în incinta spitalului, dezbrăcaţi în pielea goală şi
trimişi, noi, la baie, iar îmbrăcămintea la etuvă... După aceea,
coletul, ţinut o vreme la o temperatură ştiută de ei, ne-a fost
înapoiat, cu hainele atât de boţite, ca şi cum ar fi fost scoase
de la etuvă. Aşa am ajuns în curtea regimentului, cocoloşiţi
şi la propriu şi la figurat... n
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“Astăzi, 14 iunie 1989, încerc a-mi scrie amintirile, cu bucuriile şi necazurile din viaţa mea.” Aşa
începe manuscrisul lui Nicolae Deleanu, un caiet studenţesc, cu 88 de pagini, care se încheie cu
semnătura autorului şi data: 25 iulie 1989.
Avea 69 de ani când s-a hotărât să pună pe hârtie tot ce a trăit “de când am început să ţin minte, cu
anii copilăriei şi ai tinereţii, în care nu prea am avut parte de bucurii, mai mult necazuri şi suferinţe; de
când eram la şcoală, ca ucenic, şi mai târziu, cu războiul şi în prizonierat, apoi cu căsătoria, cu copiii, cu
neamurile şi cu străinii…”
Nicolae Deleanu s-a născut la 24 august 1920, în comuna Boiu, judeţul Târnavele (astăzi judeţul
Mureş). Nu este un om instruit, recunoaşte că nu prea i-a plăcut cartea, zice, “nu am făcut prea multă
filozofie, toţi fraţii mei la carte au fost mai deştepţi ca mine, afară de Sofica, care abia ştia să scrie.”
Nicolae Deleanu
La vârsta de 14 ani a plecat “printre străini”, să-şi facă un rost. A fost toată viaţa când ospătar, când
bucătar prin restaurantele Bucureştilor. De la celebrul restaurant “Carul cu Bere” a plecat la armată şi, apoi, la război.
Omul acesta este genial în simplitatea şi sinceritatea lui, scrie pe nerăsuflate, după cum îi vin cuvintele în minte, esenţializează la
maximum, cu un talent ieşit din comun. Nu lungeşte vorba, nu bate câmpii, merge direct la esenţe.
Din manuscrisul care ne-a fost pus la dispoziţie de doamna Cornelia Deleanu, unica fiică a lui Nicolae Deleanu, am ales paginile cu
mobilizarea, războiul şi prizonieratul.
Mulţumesc, stimată Doamnă Cornelia Deleanu, pentru grija cu care aţi păstrat amintirile tătălui dumneavoastră şi aţi acceptat ca
ele să vadă pentru prima dată lumina tiparului în această revistă! (Dumitru Roman)

Nicolae Deleanu,
Vara în care a început războiul cu ruşii...
…Vara a început războiul cu ruşii şi a început
mobilizarea. Au fost luaţi mulţi băieţi de la “Carul cu bere”.
Aşa au plecat pe front Mitică Magă, Blaj Ştefan şi la nici o
lună a venit înştiinţare că au murit.
Eu, între timp, am cunoscut o fată, era din judeţul
Ialomiţa, comuna Ciochina, o chema Lenuţa, am tot mers
pe la ea mereu, am vrut s-o iau de nevastă, dar ea nu a
vrut. Într-o zi a dispărut, s-a dus acasă în Ialomiţa.
A venit şi ziua în care trebuia să merg şi eu la recrutare,
m-am dus la Boiu şi am recrutat în Sighişoara. Nu ştiu după
câte luni am primit ordin de încorporare, eram tot la “Carul
cu Bere”. În anul 1942, în 14 martie, am fost încorporat la
18 Dorobanţi, la Târgu Jiu. Deşi eram recrutat la jandarmi,
m-au vărsat la infanterie la Târgu Jiu.
Când am plecat din Boiu a fost mare jale, în sat soseau
înştiinţări că au murit mulţi băieţi mai mari ca mine cu un
an sau doi şi toată lumea plângea când am plecat din sat.
Am ajuns în Sighişoara, acolo era lume multă, la Cercul
de Recrutare începuseră să vină delegaţi de la diferite
regimente, aşteptam să ne strige şi pe noi, să plecăm la
regimentul unde eram repartizaţi.
Deodată am auzit strigând: Hegbeli Nicolae (încă numi redobândisem numele), Regimentul 18 Dorobanţi.
Ne-a luat delegatul în primire, am mers o noapte şi o
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jumătate de zi cu trenul până la Târgu Jiu. La regiment
m-au repartizat la compania de brand, acolo era un
sublocotenent, Capotă, era cel mai rău din regiment.
A doua zi a început instrucţia, mergeam la câmp cu
brandu’ în spate, era compus din două piese, afetul şi
placa de bază, era destul de greu să faci instrucţie cu placa
sau afetul în spate. Instrucţia a durat patru luni, slăbisem
ca şi acum când sunt bolnav de pancreatită. Acolo mă
îmbolnăvisem de oreon şi am stat în infirmerie o lună,
eram la izolare. Când am ieşit de la izolare am făcut şcoala
de gradaţi, am dat examen şi m-a făcut caporal.
De acum se apropia luna august şi ne-a dat drumul în
concediu, dare eu nu m-am dus acasă, m-am dus la “Carul
cu Bere” şi am lucrat vreo 20 de zile, m-am mai reparat
puţin şi pe urmă am plecat la Boiu şi apoi direct la Târgu
Jiu. Aici am mai stat vreo două-trei săptămâni şi ne-am
pregătit pentru front. De aici încolo au început calvarul şi
suferinţa.
Ne-am îmbarcat în tren bou-vagon, cu bucătărie de
campanie, şi am plecat spre frontul din Rusia. După ce
am trecut prin Ploieşti, Buzău, în două-trei zile am ajuns
la Cernăuţi, am trecut prin Polonia, am văzut evrei care
lucrau la calea ferată, erau din România, erau ca vai de ei,
dezbrăcaţi şi nemâncaţi. După vreo două săptămâni de
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mers cu trenul am ajuns la Stalino, un oraş la vreo sută
de kilometri de Stalingrad, iar după încă o săptămână am
intrat în zona frontului, mărşăluiam zilnic câte 30 - 40 km
prin stepa calmucă. Erau acolo numai tătari sau nu ştiu ce
naţie, că mergeau la WC cu ulciorul cu apă…
Aici, în stepa calmucă, am învăţat să culegem mine
antitanc. Într-o dimineaţă m-am dus să iau ceaiul cu
marmida pentru grupa mea şi bucătarul mi-a vărsat un
polonic de ceai pe un picior şi mi-a ars pielea piciorului,
când am intrat pe linia întâi am mers cu bocancul legat de
sacul de merinde şi piciorul l-am înfăşurat cu o piele de
miel. Schimbul pe poziţie s-a făcut noaptea, am schimbat
un pluton de brand, aveam adăposturile săpate în pământ,
acum când scriu parcă mă aflu în adăpost şi văd tot cum
s-a întâmplat.
Eu stăteam în adăpost cu încă un soldat şi făceam de
gardă la Observator, era o livadă cu pomi şi mergeam şi
tăiam pomii şi luam lemnele şi făceam focul cu ele, într-o zi
ne-au văzut ruşii şi au tras cu brandurile după noi. Ruşii se
pregăteau de atac.
Pe ziua de 21 noiembrie 1942 a început atacul
ruşilor, era o ceaţă deasă, de nu te vedeai om cu om. Noi,
Regimentul 18 Dorobanţi, am făcut faţă ruşilor, nu au
putut să spargă frontul pe la noi, dar au spart prin stânga
noastră, pe la Regimentul 92 Geniu.
La ora 6 seara am primit ordin de retragere, am
început retragerea, dar nimeni nu ştia unde să se retragă.
Eu fusesem de două ori la Post Comandă Regiment, la
infirmerie, de m-a pansat la piciorul care eram opărit, am
condus tot plutonul până unde am ştiu eu, acolo era o
mare debandadă, veniseră şi puşcaşi, şi mitraliori de pe
linia întâi, ne-a retriat şi ne-am pus în mişcare, eu aveam
afetul brandului în spinare şi o cutie de muniţie cu cinci
proiectile în cutie, ne-am dus vreo trei ore de marş şi
Colonelul Dinescu a dat ordin să se oprească regimentul şi
să se odihnească. Ostaşii ne-am înghesuit unul lângă altul.
Când ne-am trezit dimineaţa ninsese peste noi şi era destul
de frig.
Regimentul s-a pus în coloană de marş, am uitat să
scriu că mai aveam comandant de pluton pe locotenentul
Toltea. Ne-am dus până am urcat o pantă mare, când
am văzut dincolo de pantă o întindere de vreo 3 km de
şes, iar dincolo de şes altă pantă. Pe această pantă sau
să zic deal se vedeau ostaşi, nu ştiam ce ostaşi sunt, ruşi,
nemţi. Colonelul a chemat atunci un cercetaş călare şi l-a
trimis să vadă cine sunt aceia de pe coama dealului. Cât
vedeai cu ochii, numai ostaşi. Când a ajuns cercetaşul la
poalele dealului a făcut stânga-mprejur şi ruşii imediat l-au
împuşcat, că pe deal erau ruşi. Au început şi-ai noştri să
tragă, atunci ruşii au pus brandurile şi mitralierele pe noi,
noi eram toţi masaţi pe o întindere de vreo 2 km pătraţi,
când au început să tragă vedeai cum sar în sus cai, căruţe
cu răniţi, ostaşi, era un fel de iad, la vreo 10 m de mine a
căzut un proiectil, dar am avut noroc că l-am auzit cum
fâşâia în aer şi m-am aruncat într-o groapă.

Sergentul şi încheietorul de pluton au spus că, gata,
suntem prizonieri, am aruncat afetul de la brand şi
proiectilele şi am luat-o spre dreapta, am văzut nişte
tancuri, credeam că au venit nemţii să ne scoată din Cerc,
că eram încercuiţi, şi ne-am întors înapoi după arme şi leam luat de unde le aruncasem. Când colo, şi tancurile erau
ruseşti! Am trecut dealul şi ce credeţi că am văzut? Mii de
ostaşi români, ei erau prizonieri de două zile, unul a zis:
“Du-te şi depune arma acolo, că dacă te văd ruşii cu arma,
te împuşcă”.
Se vedeau armele aruncate, cum stau grămadă lemnele
în pădure, ca stânjenii. După ce am pus arma şi afetul de
brand, ne-am grupat şi am văzut pe ofiţerii noştri cum îşi
rupeau gradele.
Au venit vreo cinci maşini cu ruşi, cu puşti şi mitraliere
în maşini. Un ofiţer rus a venit spre noi şi ne-a spus:
“Zdrasvuite, români, seiceas podium la lagăr, seiceas
concina voina, potom paşol la Doma” . În româneşte:
Noroc, români, acum plecaţi la lagăr, pe urmă se termină
războiul şi plecaţi acasă…
Au început calvarul şi suferinţele. Ne-am dus în coloană
neordonată, toţi strigau, mă, care eşti din Buzău sau Braşov
sau Bucureşti, ca să se cunoască, să rămână împreună. Eu
l-am întâlnit pe Socea Constandin şi pe Toma Gabrea, care
erau tot de la “Carul cu bere”.
După vreo 10 km de mers, ruşii au oprit şi au pus trei foi
de cort jos şi toţi prizonierii trebuia să treacă pe acolo, să
depună inelele de aur şi ceasurile.

“Pe Toma numai eu l-am plâns,
dimineaţa au venit ruşii,
l-au luat şi dus a fost…
Am plecat mai departe. M-am întâlnit cu un sergent
care era furier, făcuse şcoala de popi. Era pe un cal, călare,
m-a văzut că eu nu mai pot să merg, m-a lăsat să merg şi
eu călare, dar m-a văzut un rus care mergea cu mâncare pe
linia întâi a lor, mi-a luat calul şi sacul de merinde, în care
aveam nişte ciorapi de lână făcuţi de mama şi nişte mănuşi
de iepure şi foaia de cort şi pătura… Am rămas cu mâinile
în buzunare, plângând. Atunci am vorbit cu Toma Gabrea
şi am hotărât să nu ne mai despărţim unul de altul şi tot
aşa am mers vreo 20 de zile sau 15 zile, am dat de nişte cai
morţi, toţi tăbărâse pe ei şi tăiau carne şi o mâncau crudă,
nu mâncasem de şase zile, dacă acum mi-ar spune cineva
că nu a mâncat de şase zile eu nu l-aş crede, dar eu nu am
mâncat şase zile! Am mai găsit şi eu cu Toma puţină carne
pe la gâtul calului şi am strâns nişte buruieni şi le-am dat
foc, ziceam să frigem carnea, am pus-o de s-a afumat, apoi
am băgat-o în gură şi am mestecat-o, dar am înghiţit-o
repede, de foame, s-a dus pe gât.
După încă trei zile ne-au adus ruşii pâine şi zahăr,
ne-au dat o pâine cam de două kile la 10 oameni şi câte
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o lingură de zahăr. Asta a fost mâncarea. Pe urmă iarăşi
am pornit la drum, dar ruşii ne duceau pe jos, ocoleau
satele, că noi eram zeci de mii de oameni, nu ştiu câte
zile am mai mers şi am ajuns undeva, pe câmp, la o cale
ferată, ne-au urcat în tren, erau paturi din scândură făcute
comun, eram băgaţi câte o sută de oameni într-un vagon,
este drept că erau vagoanele ruseşti mai mari decât
vagoanele noastre.
Cu trenul am mers circa o lună, ne dădeau pâine
surogat, pâine uscată, de război, rusească şi peşte sărat, dar
nu ne dădeau apă. Lingeam cuiele de la vagoane, de frig
se făcea pe ele ca o brumă, pe gaura de la weceu, unde ne
făceam treaba, luam zăpadă cu gamela de pe linia de tren.
Odată, când a venit rusu’ şi-a deschis uşa vagonului eram
aproape acolo şi ne-a dat jos din tren vreo 3-4 prizonieri
şi ne-a dat câte o găleată în mână şi ne-am dus după apă,
era un râu şi era un burduf spart în gheaţă, am umplut
găleata şi am stat în genunchi şi am băut cred că un sfert
de găleată, când am ajuns în vagon şi am dat găleata, au
tăbărât toţi pe găleţi şi mai mult au vărsat pe jos, dar şi
mulţi au rămas fără apă. Iar eu stăteam cu faţa în sus şi mă
rugam lui Dumnezeu că dacă mor acum sunt sătul de apă.
Înainte de a cădea prizonier am primit o scrisoare de
la Lenuţa, aia cu care vorbeam, şi mi-a scris că a născut un
băiat, eu i-am trimis scrisoare, dar nu a mai primit-o, că a
căzut şi scrisoarea în Cerc.
Trenul s-a pus în mişcare, dar n-am mai primit apă.
Toma Gabrea s-a pişat în bidonul de apă, a pus o batistă în
patru şi-a băut urina. A doua zi a murit, nu sunt sigur dacă
a fost tifos ori o dizenterie, ori din cauza urinei pe care o
băuse. Pe Toma numai eu l-am plâns, dimineaţa au venit
ruşii, au întrebat: “Esti Caput?” (dacă sunt morţi), l-au luat şi
dus a fost.
Între timp am mai rămas în vagon vreo 50 dintr-o 100
de prizonieri. Cam după o lună a oprit trenul şi am stat
câteva ore, simţisem că ne debarcă. Cam pe la ora 2, dupămasă, au început să dea jos şi din vagonul nostru, cred
că mai eram vreo 40 din 100, am debarcat şi ne-au băgat
într-o biserică. Aici în biserică am stat vreo 2-3 zile, în altar,
ne făceam nevoile, era o grămadă de c…t, de începuse să
curgă din altar în sala bisericii. A treia zi a venit un rus şi cu
un translator român şi a zis: care sunt bolnavi să iasă afară
din biserică, că au venit maşini şi îi duce la lagăr cu maşina,
am ieşit şi eu şi unul Gică, din Făgăraş. Rusul a închis uşa
la biserică, iar noi nu am văzut nicio maşină, am vrut să ne
întoarcem înapoi, în biserică, dar nu am mai putut, intrarea
era blocată.
Atunci au apărut vreo 30 de sănii cu câte un cal, am zis,
astea-s maşinile, şi ne-au urcat câte şase într-o sanie şi au
pus o foaie de cort peste noi şi ne-au legat cu o frânghie.
Atunci am început să plângem toţi. Au venit la noi lângă
sanie nişte rusoaice şi ne-au dat câte un pumn de grâu, să-l
mâncăm, că ştiau că suntem flămânzi. Iar eu am scos nişte
fotografii de-ale mele civil şi cu diferiţi prieteni, făcute pe
la nunţi şi cu fete, s-au uitat rusoaicele la fotografii şi au
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început şi ele să plângă, am mai stat puţin şi un rus, care ne
păzea, călare pe un cal, a strigat: “No, davai period!” (adică,
să pornească coloana de sănii înainte).
Au început caii cu săniile să înainteze, am mers, cred,
vreo 20 km şi m-am dat jos din sanie, simţeam că mi-au
îngheţat picioarele, nu mai puteam de durere, am mers cât
am mers şi s-a oprit convoiul cu sănii într-un cătun, într-o
pădure, ruşii au intrat într-o casă să se încălzească, iar noi
i-am aşteptat în frig, au ieşit după două ceasuri, cred că au
băut şi ceva samonă, adică ţuică de sfleclă, şi am pornit, eu
am mers tot după sanie, un rus a venit călare, a dat roată
convoiului şi m-a văzut că merg pe jos, s-a pus cu o bâtă
pe mine şi m-a bătut cât a putut. Striga “Strilei, io foi mati!”,
adică “te împuşc, futu-ţi mama ta”…
M-am urcat din nou în sanie şi nu m-am mai dat jos
până la lagăr, când am ajuns ne-am dat jos trei inşi, trei
erau îngheţaţi. Ne-au băgat în nişte barăci şi era o sobă de
cărămidă, era foc în ea, eu mi-am băgat picioarele într-o
căciulă, găsită pe jos, cred că era căciula unui mort.
De-acum se luminase de ziuă, ne-au adus ceai cald, era
fără zahăr, când am băut am început să strig: “Mă, nu mai
murim!”. După aceea ne-au dus la baie, am dat hainele la
etuvă, aveam haine bunicele, pantalon şi veston aproape
nou. Şeful băii era un sergent, tot din regimentul meu, l-am
rugat să aibă grijă de haine şi i-am dat sacul de merinde
cu sorogati (pâine uscată de război), care ne dăduse ruşii
când ne-am dat jos din tren. I-am spus să ia el jumătate
din pâine şi restul să mi-o dea când ies eu din baie. Am
făcut baie cu picioarele îngheţate, cu apa călduţă şi
imediat mi s-au înnegrit picioarele. Plecaseră toţi din baie
şi rămăsesem singur, în pielea goală, am mers în călcâie
până la etuvă şi i-am cerut sergentului Brejbeanu hainele şi
pâinea, pe care i-o lăsasem. Mi-a dat nişte haine rupte şi nu
mi-a mai dat nici pâinea aia uscată, pe care i-am dat-o când
am intrat în baie. Sergentul a început să mă înjure şi a spus
că nu i-am dat nimic. Am început să plâng şi au venit cu o
targă doi brancardieri şi m-au luat şi m-au dus la baracă.
Aici erau paturi de scândură suprapuse, cu trei rânduri,
pe mine m-a urcat la nivelul 3, i se spunea Baraca 2, un
fel de infirmerie, aveam şi o doctoriţă rusoaică şi sanitari
români, am stat acolo o lună, nu m-am dat jos, ne dădeau
găleata de ne făceam nevoia, mâncarea ne-o dădeau tot
acolo, sus. Aveam păduchi, mii erau pe noi şi ne mâncau,
de urinat urinam într-o cutie de conserve, făcusem răni
pe spate şi pe la şolduri, îmi putrezise carnea pe degetele
de la picioare şi rămăseseră doar oasele la degetele mici,
la amândouă picioarele. Într-o zi m-a văzut un sanitar, a
doua zi a strigat: “Mă, ăla de sus, dă-te jos să te operăm!”.
M-am dat jos, m-a pus pe un pat obişnuit, a luat o foarfecă
sanitară, unul m-a ţinut de un picior, iar celălalt mi-a tăiat
primele falange de la piciorul drept pe viu, am început să
ţip, dar ei mi-au dat un pumn în spate şi am leşinat şi nu
am mai simţit nimic. Când m-am trezit eram gata operat,
mi-a zis: “Urcă sus, că eşti gata!”. M-am urcat iar sus, la
etajul 3 de paturi. Eram aşa de mulţi, că nu puteam să ne
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întoarcem de pe o parte pe alta, decât când ne întorceam
toţi odată.
Acolo, sus, mai cunoscusem un prizonier, era de prin
judeţul Făgăraş, nu ştiu din ce comună, îl chema Vântu,
tot vorbeam cu el de toate necazurile. Începuse tifosul,
mureau pe capete, la uşa barăcilor dimineaţa erau morţii
ca stânjenii de lemne, aşezaţi cap la cap. Veneau săniile cu
câte-un cal, îi puneau în sanie şi îi duceau în gropi comune,
făcute tot de prizonieri. Când săpau, îngheţau şi ei acolo,
aşa era de frig, doar îi răsturnau şi îi băgau în groapă cu
morţii aduşi cu sania. Adică îşi făceau ei singuri groapa…
După vreo câteva zile, a murit şi făgărăşanul Vântu. Eu,
care stăteam în dreapta lui, şi cu cel care stătea în stânga
l-am ţinut lângă noi două-trei zile şi i-am luat mâncarea.
Ăla care împărţea mâncarea tot ne întreba, mă, ce e cu
ăla de lângă voi?, noi ziceam că este bolnav şi nu se mai
scoală, dar el era mort. După vreo trei zile ne prinseră, era
mort, ne-au înjurat bine, au anunţat brancardierul şi a
venit şi l-a luat, sub el a rămas o flanelă şi i-am luat-o tot
eu şi am pus-o la geam. Dimineaţa, în fiecare ochi croşetat,
erau 3-4 păduchi, că la frig păduchii ieşiseră cu fundu-n
sus, flanela era neagră, dar cu păduchi se făcuse aproape
albă. Când am văzut flanela am început să culeg păduchii
şi îi băgam în cutia în care mă pişam. În două zile se făcuse
deasupra pişatului un strat de vreo trei centimetri de
păduchi.
Nu a mai trecut mult şi m-am îmbolnăvit de tifos
şi m-au dus cu targa la spital, aici am văzut mulţi din
regimentul meu, un sergent, Prinţipiu, era tot de tifos
[bolnav – n. red.], a căzut, din cauza temperaturii, din pat
şi a murit, în ziua aceea, seara, ne-a dat, la spital, mâncare
ceva mai bună, caşa (mei) cu carne de cămilă, noaptea
am avut temperatură şi m-a durut burta, am făcut pe
mine, adică m-am c…t pe mine, în pat, dimineaţa m-au
schimbat în alt “salon”, unde erau bolnavi mai grav, aici
aveam temperatură tot mai mare, tifosul se manifestă prin
temeperatură, mi-am pierdut cunoştinţa, o zi şi o noapte
n-am ştiut nimic de mine, respiram foarte greu…

“…Şi unul din ei a spus:
“Zaftra, caput!”, adică până
mâine dimineaţă sunt mort…”
Când m-am trezit, am început să întreb unde sunt şi ce
e cu mine, bolnavul care era acolo mi-a spus că noaptea
fuseseră doctorii de gardă, şi ruşi şi români, şi unul din ei
a spus: “Zaftra, caput!”, adică până mâine dimineaţă sunt
mort.
Au mai trecut câteva zile şi am început să mă dau
jos din pat şi să mă duc la veceu singur. Dar mergeam
foarte greu, de durere, că mi se dusese pielea de pe talpa
piciorului, iar cea nouă era foarte subţire, ca foiţa de ţigară.
Eram foarte slăbit, cred că aveam, vreo 43 de kilograme.

Îmi aduc aminte că au venit un rus şi două rusoaice
să-mi ia interogatoriu, m-a întrebat prin translator cum mă
cheamă, de unde sunt, mai multe date, eu mă uitam la o
rusoaică, care fuma mahorcă, făcuse un cornet din ziar şi
îl aprinsese şi fuma, eu tot mă uitam la ea şi m-a întrebat
dacă fumez, adică: “Tibia kuri?”, i-am zis: “Ia kuri”, mi-a dat
ţigara, am tras două fumuri şi am căzut pe spate şi am
adormit, din cauză că eram prea slăbit. Interogatoriul a
continuat a doua zi.
Am stat în spital, cred, vreo şase luni, a venit vara, eram
prin curte, mai găseam cunoscuţi, dar tot slab eram şi
amărât.
Mai târziu, cam prin luna august, am ieşit din spital şi
m-a dat la o baracă de distrofici, adică ăia care nu puteau
să muncească, mă plimbam toată ziua prin lagăr, veneau
prizonieri care erau sănătoşi de la pădure şi aduceau cu
ei lobodă sălbatică. Îmi dădeau loboda sălbatică să le-o
toc, le-o tocam mărunt, le plăcea cum toc de subţire şi îmi
dădeau şi ei câte o mână de lobodă şi o puneam în castron
şi puneam ciorba fierbinte peste lodobă şi o opăream şi
mâncam de mă c… numai verde.
A mai trecut ce-a mai trecut şi m-am întâlnit cu unul,
Marin, care fusese la “Carul cu Bere”, era bulegiu şi plecase
la restaurantul “Modern”, vizavi de Casa Centrală a Armatei,
acum “Berlin”. Marin ăsta m-a cunoscut şi m-a văzut aşa
prăpădit, mi-a zis să merg la el, la bucătărie, că era bucătar
şef, el şi cu unul Merer, mă duceam mereu la el şi îmi dădea
pâinea lui, aşa că m-am mai întremat niţel.
Într-una din zile s-a îmbolnăvit şeful de baracă şi m-a
rugat să merg, că este “dejurnă” (de serviciu) la bucătărie,
m-am dus şi mi-a dat Nage al meu un halat alb şi m-a
plimbat printre cazane. A venit Marin la mine şi mi-a zis că
dacă vreau să-i fac la rus (Nacialnicu) nişte chiftele, am zis
că da, îi fac, mi-a dat rusul nişte carne de cămilă, un ou şi
i-am făcut chiftele, i le-am pus pe o tavă de lemn, aranjate
frumos şi i le-am servit. Marin m-a lăudat că sunt “Povar” la
“balşoi ristarant Bucarest”, adică sunt bucătar la un mare
restaurant din Bucureşti. A trecut noaptea aceia, dimineaţa
mi-a dat de mâncare, am mâncat un lighean de mâncare,
m-am dus la baracă şi stăteam cu burta în sus şi ziceam:
“Acum pot să mor, că mor sătul”.
Am mai stat vreo două-trei zile şi, ce mi-a venit în cap?,
să merg la doctoriţa de la Baracă şi să-i spun că m-a trimis
nacealnicul de la bucătărie să-mi dea un bilet ca pot să
lucrez la bucătărie, m-am dus la doctoriţă şi i-am zis pe
ruseşte, doctoriţa mi-a dat un bilet către nacealnik şi a
scris: Moşna Deleanu Nicolaevici rabota na kuhne. M-am
dus la nacialnik, i-am dus biletul şi mi-a zis: „Haraşo, povăr,
vî iest povar na Bucarest Balşoi restarant”. Mă cunoştea de
când am mers cu Marin la el. Din momentul acela eram
bucătar, rusul îmi dăduse un sublocotenent ajutor, a zis:
„Eta pomoşnik!”, adică „ajutor”. De acum nu mai stam la
groapa unde se aruncau oasele de cămilă fierte şi apucam
şi eu câte un os şi tot rodeam noaptea până adormeam... n
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Un text inedit ne propune colonelul (rtr.) Remus Macovei,
preşedintele Filialei judeţului Constanţa a Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria. Este o scurtă
mărturie a împrejurărilor în care a fost ucis generalul Stan
Poetaş, aparţinând maiorului Ion Niculescu, comandantul
Batalionului I, din Regimentul 34, care, în decembrie 1918, a
acţionat pe Nistru împotriva bandelor bolşevice.
Ion Niculescu s-a născut la 23 martie 1881, în familia lui
Vasile şi Zinca Niculescu, din comuna Piua Petre, plasa Balta,
județul Ialomița.
A urmat şcoala fiilor de militari, la Craiova (1896 - 1900),
Școala Militară de Ofiţeri Infanterie şi Cavalerie (1900 - 1902),
Școala de trageri Dadilov, Școala de trageri Slobozia, Cursul de
informații al infanteriei de la Sfântul Gheorghe.
A avansat în ierarhia militară până la gradul de colonel
(1920).
A participat în Campania din 1913, la comanda unei
companii din Regimentul 74 Infanterie şi, în 1916-1919,
a fost comandantul companiei a 10-a din Regimentul 34
Infanterie „Constanţa”. La 24 august 1916 a fost luat prizonier
la Turtucaia, de unde s-a întors după doi ani de captivitate. La
28 octombrie 1918 a fost mobilizat comandant al Batalionului
3 din Regimentul 34 Infanterie “Constanţa”, cu care a participat
la acţiunile din Basarabia.
A decedat la 17 august 1924.

Maior Ion Niculescu, Fapte din campania
1916-1918 şi de pe frontul basarabean
După două zile de lupte crâncene la Turtucaia, am căzut
prizonier la bulgari. Fiind în lagărul Hascovo, prin diferite
mijloace reuşisem să ne procurăm gazete bulgăreşti, pe care
mulţi camarazi după scurt timp puteau să le tălmăcească.
Ziarul „Mir” povestea şi aducea laude Regimentului 40
Călugăreni, sub comanda colonelului Poetaş Stan, numele
de Poetaş era scris cu litere mari, se arătau atacurile şi
contraatacurile acestui regiment.
Mai târziu, tot în această gazetă se descriau diferitele
masacre pretinse ca făcute de soldaţii Regimentului 40
Călugăreni asupra bulgarilor din regiunea Dobrici şi se
hotărâse un mare premiu aceluia care va aduce viu sau mort
pe comandantul regimentului.
În ziua de 28 august la Balbunar, o comisie de ofiţeri
bulgari cerceta de aproape şi întreba de ofiţerii din
Regimentul 40 şi mai ales de comandantul regimentului.
Câţiva soldaţi, pe sub ascuns, şi-au scos repede nr. 40 de
la capelă. Mai târziu, când răposatul general Poetaş a luat
comanda Brigăzii formate din Regimentul 40 şi Regimentul
...(nenumit – n.red.), ziarele bulgare nu încetau de a arăta
vitejia acestei brigăzi şi numele comandantului.
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Atacurile şi contraatacurile date de Brigada General
Poetaş Stan la Topraisar şi alte localităţi din Dobrogea,
desigur cunoscute de la prizonieri şi dezertori, erau
povestite şi scrise cu litere deosebite în gazetele bulgăreşti.
Mai târziu, ofiţeri din această brigadă căzuţi prizonieri şi
aduşi în lagărul unde eram şi eu mi-au povestit fapte de
vitejie şi curaj săvârşite de generalul Poetaş Stan. Domnia sa
era totdeauna printre cei din linia întâi, încuraja şi împingea
la atac unităţile fără a-i fi teamă de gloanţele şi proiectilele
vrăjmaşului... Dispreţuia moartea şi nu vedea alt lucru decât
victoria şi salvarea patriei.
Veşnic în picioare, ziua şi noaptea, nu ştia ce este odihna.
Bun şi blând cu cei conştiincioşi, aspru cu cei ce nu-şi
făceau datoria. De soldaţi era iubit şi era supranumit Tatăl
soldaţilor.
Aceste lucruri frumoase le-am putut afla pe când eram
captiv.
Repatriat, am revenit în regimentul de origine, făcând
parte din Brigada General Poetaş Stan. În lunile august,
septembrie, octombrie, noiembrie 1918, pe când eram
în Soroca, nu de puţine ori pe timp ploios, zăpadă, vânt,
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ziua ca şi noaptea, am văzut pe generalul Poetaş mergând
în inspecţie pe front, încurajând soldaţii, vorbindu-le
lucruri frumoase, cum şi [de] măsurile luate de stat de a-i
împroprietări.
Cu acel din urmă soldat sta de vorbă şi, când pleca,
scotea portmoneul şi-i da câţiva lei, spunându-i: „Ţine,
camarade, să ai pentru tutun.”
De ofiţeri se ocupa mult, adeseori ne întrunea în localul
brigăzii atrăgându-ne atenţiunea asupra multiplelor
îndatoriri şi grija ce trebuie s-o avem pentru soldaţi, cărora li
se datoreşte înfăptuirea României Mari.
În luna decembrie 1918, batalionul I/34, II/34, I sau
II/35 au ocupat front pe Nistru, de la Arioneşti-Negri până
la Verijani (Harta Mobilev, scara 1/100000). Batalionul I/34
comandat de subsemnatul avea reşedinţa în Atachi1.
Pe la 12 decembrie, dl. General Poetaş Stan şi-a luat
reşedinţa Brigăzii la Atachi1. Aci în scurt timp m-am putut
apropia de domnia sa şi în fiecare zi eram în cabinet unde
împreună discutam şi puneam la cale măsurile de luat,
în vederea că ştirile ce le primeam de peste Nistru erau
neliniştitoare.
Mi-am permis într-una din zile să-i spun: „Domnule
General, n-ar fi bine ca unul din batalioane din cele trei
să fie retras înapoi, ca rezervă, în Sanca, păstrând pe linia
Nistrului numai două batalioane, iar dumneavoastră să staţi
la rezervă?”. Mi-a răspuns: „Acesta este dispozitivul Corpului
de Armată, iar eu, să ştii, băiete, că aş sta tot cu voi pe linia
întâi, mie nu mi-e frică de moarte, la luptele de la Topraisar,
când am dat cinci atacuri şi eu eram în fruntea trupelor, tu
nu ai făcut războiul, nu ai luat parte la aceste lupte...”.
Aci am avut ocaziunea să constat personal calităţile
frumoase de militar şi om cu care era înzestrat dl. General
Poetaş Stan.
1. Localitatea Atachi a făcut parte încă de la înființare din Ținutul Hotinului,
numindu-se inițial Otaci.
Pe una dintre plăcile comemorative ale monumentului
închinat lui «Taica Stan» de la Soroca încă mai stă scris:
„CUVÂNT URMAŞILOR NOŞTRI.
Prinos de recunoştinţă de-a
pururi sfântă aducem viteazului
general Stan Poetaş, fiul născut
din părinţi săteni, care în lupte
straşnice la Topraisar, în Dobrogea
şi Mărăşeşti a făcut stâncă din
pieptul său, luptând de-a valma
şi în acelaşi rând cu soldaţii, iar
la Calaraşovca, în ţinutul Sorocii,
străjuind meleagurile bătrânului
Nistru, a căzut mort, apărândune pe noi şi pământul nostru
strămoşesc de hoardele ce veneau
din răsărit şi miazănoapte ca să ne
strice rânduiala şi buna înţelegere.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Urmaşilor noştri lăsăm cuvânt să-i împodobească
cu flori şi să-i cinstească în veci memoria acestui erou
SANTINELĂ A ROMÂNIEI LA NISA.»

O parte din timpul zilei se ocupa cu darea ordinelor iar
restul pe front de la un punct la altul, încurajând soldaţii,
spunându-le să nu aibă teamă de cei de peste Nistru.
Personal observă diferite mişcări de trupe bolşevice
ce se petreceau pe stânga Nistrului, luând dispoziţiuni în
consecinţă.
Pe timpurile cele mai rele mergea de la post la post, de
multe ori mă invita să iau parte cu dânsul, aci da soldaţilor
norme, cum să-şi îndeplinească însărcinările, atrăgându-le
atenţiunea să fie cu luare aminte ca să raporteze tot ce
ar observa la inamic. La orice oră din noapte, lampa din
camera sa de lucru era aprinsă şi-l observam stând la masă
cu harta înainte.
Cum ştirile ce se primeau de peste Nistru de la diferiţi
agenţi secreţi erau neliniştitoare şi se trăgeau foarte multe
gloanţe, mi-am permis pentru a doua oară să-i spun:
„Domnule general, vă rog să mă iertaţi, n-ar fi bine ca
dumneavoastră să vă mutaţi din Atachi în Sanca, fie în gara
Volcineşti?”. Mi-a răspuns: „Mie nu mi-e frică de moarte, îmi
fac datoria alături de voi!”.
Într-una din nopţi, dacă nu mă înşel, era noaptea de
23 decembrie, s-au tras de peste Nistru foarte multe cartuşe
de armă şi mitraliere. Am scos trupa afară, luând măsuri de
luptă şi m-am dus repede la domnia sa pe care l-am găsit cu
carabina în mână, în mijlocul a cinci soldaţi. I-am raportat
măsurile luate. Domnia sa mi-a răspuns: „N-ai grijă, nu vor
încerca ei a trece Nistrul”.
În fiecare dimineaţă la orele 7.00 mă duceam în
cancelarie, raportându-i evenimentele din timpul nopţii.
Toate ştirile le primea cu sânge rece, adresându-mi cuvinte
de încurajare.
În ajunul Crăciunului a solicitat un concediu de 20 zile,
nu i s-a aprobat decât 10 zile.
După câte îmi aduc aminte, a plecat cu trăsura din Atachi
la Soroca, în ziua de 23 decembrie, şi s-a înapoiat exact la
data expirării concediului, adică la 2 ianuarie 1919, dând
din nou probă de conştiinţă în îndeplinirea îndatoririlor şi
exactităţii la serviciu, deşi timpul era aşa de nefavorabil,
încât eu am rămas surprins când l-am văzut sosind într-o
căruţă trasă de şase cai.
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În ziua de 6 ianuarie, dimineaţa, eu am plecat la Soroca
pentru două zile, fiind învoit de regiment. Am trecut pe la
domnia sa pentru a mă prezenta, mi-a recomandat să vin la
timp, având în vedere evenimentele.
În ziua de 7 ianuarie dimineaţa pe când eram la Soroca,
am aflat că oarecare evenimente s-ar petrece la Atachi.
Imediat am luat căruţa cu care venisem şi m-am întors la
Briceni, în ziua de 9 ianuarie, unde am găsit regimentul pe
poziţie. Aci am aflat că domnul general Stan Poetaş ar fi fost
omorât la Atachi.
În ziua de 10, luând ofensiva contra bolşevicilor, cu
Batalionul I/34, comandat de subsemnatul, în avangardă,
am reocupat Atachi. Prima grijă mi-a fost să aflu de soarta
generalului Poetaş, în adevăr am aflat că a fost împuşcat de
câţiva bolşevici şi îngropat într-o săpătură de pe şoseauna
Atachi-Sanca.

Am trimis pe primarul satului şi pe câţiva locuitori care
cunoşteau locul pentru a ridica cadavrul şi pune în coşciug.
Asupra felului cum generalul Poetaş Stan a fost omorât
şi cum s-a apărat, am aflat următoarele:
În dimineaţa zilei de 7 ianuarie 1919, primind informaţii
că oarecare forţe bolşevice au trecut Nistrul pe la Negri,
domnia sa s-a urcat în trăsură însoţit de un cavalerist s-a dus
în acea parte în recunoaştere, în acest timp Batalionul II/34
ce ocupa sectorul Negri părăsise postul retrăgându-se pe
creasta dealului.
Pe când cobora şoseaua pentru a se reîntoarce în
Atachi, probabil pentru a da ordine, a fost întâmpinat de
o ploaie de gloanţe trase de bolşevici prin case şi de după
garduri. Domnia sa imediat a sărit din trăsură şi luând arma
conductorului de la trăsură a început a trage în diferitele
grupe de bolşevici, se spune că ar fi împuşcat 2-3.
Văzând pericolul mare şi fără ajutor, a dat ordin ca
trăsura să se întoarcă înapoi pentru a urca dealul. Din
cauza îngheţului şi fiind caii nepotcoviţi n-a putut urca
dealul; din nou s-a pus la luptă şi cu un curaj de nedescris
s-a apărat timp de o oră şi mai bine, când terminând
cartuşele şi fiind părăsit de conductor şi călăreţ, rămânând
singur, a căzut lovit de trei gloanţe. Fiind rănit de moarte şi
nemaiputându-se apăra, bolşevicii s-au apropiat de el, l-au
lovit cu topoarele, l-au desbrăcat de haine şi îngropat într-o
săpătură de câţiva centimetri.
Astfel şi-a găsit moartea eroul de la Topraisar şi alte
lupte, care până în ultimul moment şi-a făcut datoria, ale
cărui calităţi de cinste, curaj, devotament să ne servească de
pildă tuturor.
Faptele asupra modului cum s-a apărat şi luptat fiind
singur le deţin de la doi fraţi basarabeni, tineri de 16-17 ani,
care au denunţat şi pe cei trei bolşevici: Ştefan Placside,
Nichita Ştefan Placside şi Iancu Băjenaru, ca autori principali
omorâtori ai generalului Poetaş Stan. Aceşti trei bolşevici au
fost prinşi de subsemnatul, trimişi în judecata Curţii Marţiale
Bălţi şi condamnaţi la moarte.
Maior Ion Niculescu, comandantul Batalionului I /34
Colonel Petrescu Ioan către
Dl. General, Comandantul Subsectorului Ocniţa

Vineri 25 iunie 1920, la Soroca, a fost organizată solemnitatea punerii pietrei
fundamentale pentru preconizatul simbol al cinstirii generalului Erou Stan
Poetaş, căzut pentru Patrie. La Solemnitatea a participat generalul Iacob
Zadik, comandantul Corpului IV Armată. Misiunea conceperii şi modelării
monumentului a fost încredinţată de către Comitetul de iniţiativă sculptorului
George Dimitriu, care, în 1920, a modelat statuia generalului Stan Poetaş
pentru Soroca, lucrare turnată în bronz, având înălţimea de 3 m., pentru a fi
amplasată pe un bine proporţionat piedestalul din granit cu înălţimea de 4 m.
Monumentul a fost dezvelit în ziua de 30 octombrie 1921, exact de când este și
această poză. Înainte de venirea ocupanţilor sovietici, în luna iunie 1940, a fost
evacuat la Bucureşti şi repartizat Muzeului Militar. După eliberare statuia a fost
readusă la Soroca și reinstalată probabil în anul 1942. Peste doi ani Basarabia
a fost ocupată din nou de sovietici...
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În dimineaţa zilei de 7 ianuarie a.c., dl. General Poetaş m-a
vizitat la cantonament, unde eram bolnav şi venind ştiri de
atacarea bolşevicilor, ne-am despărţit după ce se împărţise
comanda frontului între mine şi Dl. General Poetaş, domnia sa
luând comanda unităţilor din flancul drept.
Ne-am despărţit fără a ne mai revedea. În acea seară la
Sanca am primit vestea că dl. General ar fi fost prins, făcut
prizonier sau ucis, iar de la medicul căpitan Botez am aflat că
venind cu trăsura de la flancul drept a fost atacat de bolşevici
şi ucis. n
Colonel Petrescu
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Generalul locotenent
Ioan Z. Spirea
Născut la 26 octombrie 1892, în
localitatea Grădinari, Ilfov.
În anul 1913 a absolvit Şcoala Militară de
Artilerie, cu gradul de sublocotenent. În 1916,
înaintat locotenent, iar în 1917, căpitan. În
1928 înaintat la gradul de maior. În 1933,
locotenent-colonel; în 1938, colonel; 1943 –
general maior; 1946 – general locotenent.
Între 1916 - 1919 a luptat în Dobrogea
cu un batalion de sârbi, la Muratan, contra
bulgarilor. Pentru actele de vitejie, i s-a
acordat, în 1936, de către o delegaţie de
iugoslavi, „Coroana Iugoslavă”.
La Mărăşeşti a luat parte la lupte
crâncene, când au spart frontul germanilor:
pentru care i s-a acordat „Virtutea Militară” şi
„Steaua României”. În 1919, a primit „Crucea
Comemorativă”.
Între anii 1916-1919, a fost comandant
de baterie în Regimentul 20 Artilerie.
Şef de stat major la Divizia 16 din
Dobrogea (1927-1931), după care a fost
mutat la Constanţa, ca ajutor de comandant
al Regimentului 13 Artilerie. De la regiment a
fost numit şef de stat major la Divizia 9, după
care i s-a încredinţat comanda Regimentului
18 Artilerie.
În 1941 a fost numit şef de stat major
al Corpului 2 Armată, iar doi ani mai târziu,

comandantul Artileriei Corpului 3 Armată,
după care a fost numit şef de stat major şi
comandantul Artileriei Armatei a 4-a, care a
luptat în Cehoslovacia contra nemţilor. I s-a
conferit atunci „Steaua României” cu spade
şi panglică de Virtute Militară în grad de
Comandor şi medalia sovietică „Victoria”.
Trecut în rezervă în 1947. A decedat
în septembrie 1971, fiind înmormântat în
Cimitirul Ghencea Militar.
Generalul Spirea a început să-şi scrie
memoriile prin 1951. Nu a apucat, însă, să
scrie decât un capitol, pe care l-a intitulat „În
loc de introducere”. Aşa cum sugerează titlul,
intenţiile sale erau de a-şi evoca întreaga
viaţă. Dar, în 1952 a fost arestat. A stat,

fără să fie vinovat, mai bine de trei ani în
închisoare.
În 1991, Arhivele Militare îi comunicau
Luciei Spirea, soţia generalului răposat,
următoarele: arestat la data de 15.04.1952
şi conform Deciziei M.A.I. nr. 533/1952, a
fost încadrat într-o colonie de muncă pe
timp de 24 de luni, pentru că în aparatul
burghezo-moşieresc a ocupat o funcţie de
răspundere. Fără a fi pus în libertate, conform
Ordinului M.A.I. nr. C/0054392/22.06.1954,
a fost arestat la data de 1 iulie 1954
pe baza mandatului nr. 290/B pentru
infracţiunea de activitate intensă contra
clasei muncitoare. Conform Ordinului M.A.I.
nr. 841/0089256/28.09.1955, a fost pus în
libertate la data de 5.11. 1955, dispunânduse clasarea şi infirmarea mandatului de
arestare.
După ieşirea din închisoare i s-au
acordat onorurile cuvenite gradului său,
dar generalul nu a mai revenit niciodată la
caietul său de memorii.
Într-o documentare pentru revista
„România Maritimă şi Fluvială-Magazin”,
acasă la comandorul în retragere Romeo
Hagiac, din Bucureşti, acesta mi-a încredinţat
spre păstrare caietul de memorii al
generalului Ioan Z. Spirea, cu rugămintea
să le fac publice. O fac în cele ce urmează...
(Dumitru Roman)

General Ioan Z. Spirea,
„Declarat Armistiţiu! Respectaţi condiţiile!”
În ziua de 23 august 1944 mă aflam la Sărata Mică, în sudul
Basarabiei, având funcţia de comandant al Artileriei Corpului 3
Armată şi, de la 13 august, comandam şi Divizia 110 Infanterie,
denumită „Comandamentul 110” (compunere: R. 23 I, R. 33 I.,
R. 38 I., R. 5 Art. Călăreaţă, un batalion de pionieri). Misiunea
acestei divizii era de a apăra Limanul Nistrului, între Palanca
- Cetatea Albă - Bugaz, şi litoralul maritim până la Jinrichi
(front 120 km). Ca forţe de întărire mai avea două batalioane
germane (lt. col. Helbing) şi o baterie de coastă germană, 170
mm, cu bătaie 36 km.
Când a început ofensiva sovietică la 21 august aveam
postul de comandă la Cetatea Albă şi Portal şi misiunea
de rezistenţă pe loc. Ulterior, în noaptea de 21/22 august,
am primit ordin de a retrage Divizia pe poziţia „ANEMONE”,

indicată de Corpul 3, urmată pe linia Sărata Mică - Culevcea,
unde să rezist, chiar încercuit, până se va produce contraatacul
dat de Divizia 1 Cavalerie şi un Corp blindat german, ni s-a
pus la dispoziţie şi Grupul de Cercetare al Corpului 3 Armată,
pe care l-am trimis să stabilească legătura la stânga (nord) cu
Divizia 2 Infanterie.
Din ziua de 22 august n-am mai avut nicio legătură cu
Comandamentul C. 3 A., care s-a retras, prin Ismail, la Tulcea.
Nu s-a produs niciun contraatac şi Grupul de Cercetare nu a
dat nicio ştire.
Prin înaintarea trupelor sovietice pe direcţia Palanca Arcig, am rămas încercuit între Nistru - Marea Neagră şi lacul
Conducul, fără nicio legătură.
În dimineaţa de 24 august, printr-un post T.F.F. al Diviziei
România Eroică nr. 2 (61) - Serie nouă 2020

47

DOSAR “ROMÂNIA EROICĂ“
de Mare, de pe litoral, am raportat Marelui Stat Major situaţia
în care mă aflam: „Rezistăm în Arcig la Sărata Mică, trimiteţi
muniţiuni şi hrană!”
În după-amiaza zilei am primit răspuns de la M.St.M. prin
Divizia de Mare: „Declarat Armistiţiu, respectaţi condiţiile!”.
Faţă de această situaţie, am trimis pe colonelul Silvestru,
comandantul R. 38 I. (care ştia ruseşte), ca parlamentar, însoţit
de un subofiţer trompet cu un fanion alb, ca să ia legătura cu
trupele sovietice, în direcţia Cetatea Albă. Colonelul nu s-a mai
întors (a fost făcut prizonier şi ţinut, în Rusia, 4 ani în lagăr!).
După plecarea parlamentarului nostru, am fost atacaţi din
spate de tancuri ruseşti. Câteva tunuri anticar germane, de la
batalionul retras de pe litoral şi venit la Sărata Mică, au deschis
focul (al doilea batalion să retrăsese pe litoral, spre Vâlcov), şi
cu greu am determinat pe nemţi să înceteze focul, explicândule că s-a declarat armistiţiu şi că din acel moment nu mai sunt
sub comanda mea.
Atacaţi în sat de tancuri, am fost făcuţi prizonieri de o
Divizie din Grupul Tolbuhin.
Amintirile şi emoţiile războiului nu se pot uita! Situaţia
în care ne găseam nu era deloc lămurită. La ştirea declarării
armistiţiului, trimit parlamentar – conform legilor războiului
– dar acest parlamentar nu se mai întoarce şi inamicul atacă
cu tancuri! Suntem consideraţi prizonieri şi cât pe aci să fim
împuşcaţi!?
Un tanc a intrat în curtea în care aveam Punctul de Comandă.
Eram în curte şi lângă mine era colonelul german, comandantul
artileriei de coastă. Din tanc porneşte o rafală şi loveşte în picior
pe colonelul german. Din partea noastră nu trăgea nimeni. O
fetişcană coboară din tanc cu un aparat de filmat şi începe să
filmeze. Mi-am ferit faţa ca să nu fiu filmat, totuşi cineva care a
văzut filmul, mai târziu la Bucureşti, m-a recunoscut, aşa că, cu
tot camuflajul meu, n-am scăpat de... pozat!
Odată cu filmarea s-a repezit asupra mea un subofiţer rus
care în dimineaţa de 24 august fusese luat prizonier şi adus la
Comandament, dar fiind beat nu a putut fi interogat, ci a fost
lăsat să doarmă într-un grajd. Acum, cu pistolul îndreptat spre
pieptul meu, m-a apucat de mână. Nu pot să spun că nu mi-a
fost teamă. Dar am stat liniştit, ca să nu-i dau impresia că vreau
să ripostez, şi el să tragă. Apucându-mi mâna a văzut ceasul

şi se uita lung la el. În acel moment a apărut în curte şi un
maior, foarte tânăr, care întrebă tare: „Cuda Generala?” (Unde-i
generalul?). Ofiţerii care erau în curte i-au arătat unde sunt şi el
a venit repede la mine, dându-l la o parte pe subofiţer.
Şi eu, şi ceasul ne-am considerat salvaţi, că după atitudinea
maiorului am dedus că nu va fi brutal cu prizonierul, numai că
ridicând mâna prea sus, ca să dea mâna cu mine, am crezut
că vrea să mă lovească, dar nu a avut această intenţie, ci a dat
mâna, arătându-se vesel că a capturat un general, faptă care
desigur atrăgea o distincţie...
M-a condus, împreună cu şeful de stat major şi vreo 20
de ofiţeri români (pe nemţi îi separase) la un comandament
de Divizie sau Corp de Armată, la Mihăeşti, unde un maior
foarte ceremonios şi amabil, ne-a întrebat întâi dacă ne
este foame şi de câte zile n-am mâncat! În adevăr că în ziua
aceea nu mâncasem nimic, dar nu eram atât de flămânzi, cât
obosiţi (trenurile regimentare, cu hrană, fuseseră capturate în
regiunea Sărat, în ziua de 23 august).
Ne-a servit câte o felie de pâine şi o bucată de slănină
(mie mi-a servit şi un pahar de vin). M-a întrebat apoi ce
aveam de gând să fac cu Divizia. Interpretul, un sergent
moldovean din Cuban, cam cu greu tălmăcea întrebarea,
am răspuns că intenţionam să străpung încercuirea spre
Tatar Bunar, dar că aflând de încheierea armistiţiului, nu am
mai făcut nimic şi am trimis un parlamentar, de care maiorul
spunea că nu ştie nimic.
De la Mihăeşti am fost duşi toţi ofiţerii într-un camion
timp de 24 de ore prin diferite sate, până când ofiţerul
care ne conducea a găsit Comandamentul ce-l căuta
(Comandamentele fiind în deplasare, cu greu l-a putut găsi).
Am fost duşi la un Comandament de Armată, unde mie şi
şefului de stat major ne-au servit masa la popota ofiţerilor şi
am fost bine primiţi şi apoi interogaţi.
M-au întrebat dacă am dedus, din informaţiile ce le aveam,
intenţia lor de a începe atacul şi dacă am putut aprecia ce
densitate de artilerie au avut pe km de front. Voiau să ştie dacă
pregătirea lor de atac a fost bine camuflată.
Am răspuns că din schimburile observate pe front reieşea
că atacul era de aşteptat, cât priveşte densitatea de artilerie nu
am putut s-o apreciez fiindcă sectorul dintre Limanul Nistrului
şi Mare pe un front aşa de întins atacul l-am apreciat că era
demonstrativ şi nu putea avea niciun succes. Au spus că în
sectorul de efort au avut 240 de tunuri pe km de front! În acest
sector al Diviziei 110 noi aveam un tun pe 3 km! (5 baterii plus
10 secţii tunuri Krupp, de 75%, plasate pe litoralul maritim).

„În noaptea de 28 august la ora 24.00
a venit un ofiţer şi ne-a invitat
să ne pregătim pentru plecare
cu avionul la Moscova...”
Legitimaţia de călătorie a gl. Spirea
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Generalul care ne interoga (eram cu şeful de stat major,
colonelul Constantinide) mi-a propus să refac divizia care
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construia un pod) am fost
adus la Constanţa în ziua de
3 septembrie 1944 şi am fost
predat garnizoanei Constanţa
cu o notă scrisă prin care
se cereau scuze din partea
Comandamentului pentru
reţinerea mea.

Ofiţeri români cu familiile lor la Bazargic

acum se împrăştiase şi să merg alături de ei, explicându-mi
situaţia armatei române prin lovitura dată la Iaşi. Am cerut
ca să mă pună în legătură cu Marele Stat Major, de la care
să primesc ordine. De altfel, această M.U., neavând servicii
şi mijloace de transport, nu putea întreprinde operaţiuni de
mişcare, era o divizie teritorială. De la acest Comandament am
fost dus eu singur fără şeful de stat major la Comandamentul
Tolbuhin. Şeful de stat major a fost dus ca prizonier în Rusia
împreună cu ceilalţi ofiţeri – unde a stat 7 ani.
La acel Comandament au mai sosit 5 generali germani,
comandanţi de divizii şi au fost aranjaţi pentru fotografiat,
dar eu arătând că nu mă consider prizonier şi nu sunt dispus
pentru fotografiat, am fost lăsat la o parte şi am rămas
nepozat. Şi am fost interogaţi, fiind întrebat de un general
colonel: „cum aţi dus-o cu nemţii?”. Am răspuns că nu am avut
niciun conflict cu ei şi cei ce au fost sub comanda mea s-au
arătat foarte disciplinaţi. Pe nemţi i-a întrebat: cum aţi dus-o
cu românii? Şi un general german a răspuns că: „Românii nu
sunt ca italienii...”.
În noaptea de 28 august la ora 24.00 a venit un ofiţer în
camera noastră, a prizonierilor, unde dormeam pe paie şi ne-a
invitat să ne pregătim pentru plecare cu avionul la Moscova.
Eu am protestat iarăşi şi m-au întrebat dacă vreau să văd
Moscova. Am răspuns că-mi rezerv această plăcere pentru mai
târziu, când va fi pace şi am fost lăsat pe loc, plecând numai
cei cinci generali germani. Mi s-a cerut apoi o „aftobiografie”
pe care am dat-o, având şi un mic conflict cu ofiţerul interpret,
care era un fost căpitan din marina militară română, anume
Sişkin, originar din oraşul Reni (Basarabia). M-a întrebat de ce
am intrat în război! I-am răspuns că pentru Basarabia, care e
provincie românească. Mi-a ripostat că nu e românească, ci
moldovenească şi că moldovenii nu sunt români! I-am răspuns
şi eu: „nu cred că la liceul Lazăr ai învăţat aşa!” (Vorbind foarte
bine româneşte îl întrebasem de unde ştie aşa bine româneşte
şi el a răspuns că a făcut liceul la „Lazăr”, în Bucureşti).
Comandamentul Tolbuhin fiind în deplasare, am fost
luat cu acest comandament şi prin Bolgrad-Isaccea (unde se

Comandamentul urma
să treacă în Bulgaria, dar pe
hărţile sale nu avea trecută
noua frontieră a României
cu Bulgaria, în urma cedării
Cadrilaterului prin dictatul de
la Viena din 1940. M-au rugat
şi le-am trasat-o eu. A fost
prima colaborare cu aliaţii!
(subl. autorului, în manuscris)
De parlamentarul nostru trimis la ruşi, nu am putut afla
nimic, în schimb, când eram la Bolgrad a apărut un nou
parlamentar român, generalul Stănescu Romulus, care fusese
trimis de Armata a 3-a română la Ismail, dar care a fost dus la
Odesa şi de aci adus la Grupul Tolbuhin, la Bolgrad, iar de aci
la Constanţa, predat şi el garnizoanei odată cu mine. (El era
comandantul titular al Diviziei 110 I. şi se găsea în concediu
medical când a început ofensiva sovietică. Suspendându-se
concediile, s-a prezentat la Armata a 3-a, care l-a trimis ca
parlamentar.).
De la Constanţa am plecat la Bucureşti la M.St. M.,
unde am fost informat că comandamentul C. 3 A. se află la
Roşiori de Vede, unde am ajuns în ziua de 7 septembrie. De
aici Comandamentul C. 3 A. s-a deplasat la Craiova, unde
s-a reorganizat şi a luat denumirea de C. 6 Armată. (subl.
autorului).
Cu acest Comandament am plecat în Ardeal şi am ajuns
la Careii Mari la 25 octombrie, chiar în ziua când a fost cucerit
acest oraş.
„Astăzi este mare sărbătoare!
Se serbează o nuntă mare
Mirele este amiralul Horty
Mireasa este Transilvania.
Armata noastră glorioasă
Înaintează în Ardeal
Iar Valahii fug...”
Aşa grăia o broşură de propagandă maghiară, pe care am
găsit-o în localitatea Percupa (Ungaria), în casa parohială. Pe
coperta broşurii era pozat Amiralul Horty, călare pe un cal
falnic (în lipsă de „vas-amiral”) urmat de nuntaşi...
Valahii n-au fugit, dar au părăsit Ardealul de Nord, cu inima
strânsă, în urma Dictatului de la Viena, în 1940, aşteptând ziua
răzbunării. Această zi a sosit la 26 octombrie 1944, când Valahii
au trecut pe teritoriul ungar, fugărind „glorioasa armată”.n
România Eroică nr. 2 (61) - Serie nouă 2020

49

DOSAR “ROMÂNIA EROICĂ“
Mobilizat, în 1916, cu gradul de căpitan de rezervă la Regimentul 3 Artilerie Grea,
căpitanul de rezervă Teodor Castrişanu (1885-1961) a participat pe frontul de sud,
în apărarea cetăţii Turtucaia, unde a căzut prizonier. Despre soarta în prizonierat a
lăsat un carnet de însemnări, din care am publicat fragmente în numărul trecut al
revistei.
Paginile de mai jos, inedite, evocă momente de dramatism prin care au trecut
ofiţerii şi soldaţii români.

Teodor Castrişanu

Teodor Castrişanu, Acum înţelegeam
noi cât de mare este valoarea unei
arme în mâna celui care o poartă...

...Aşa, din senin, i se năzărea câte unuia nu ştiu ce, apuca
arma cu amândouă mâinile de la gura ţevii, o învârtea
în jurul lui, strigând un „haida!” teribil, şi se apropia de
marginea convoiului sau intra de-a binelea până în mijlocul
nostru. Cei ce nimereau în raza învârtiturilor lui nebune
picau la pământ plini de sânge, iar cei de pe de lături se
îndesau unii într-alţii îngroziţi şi trimiteau spaima, ca printrun fir electric, până în capul coloanei.
Acum înţelegem noi cât de mare este valoarea unei
arme în mâna celui care o poartă. Numai acum putem
înţelege şi simţi freamătul, fiorii de care e coprinsă o
turmă, când lupul îşi arată colţii în preajma unei stâne. Cât
regretăm armele noastre lăsate grămezi-grămezi pe malul
apei şi în curtea Cercului militar! Aceşti briganzi ar fi plătit
poate scump îndrăsneala şi sălbăticia lor, dacă am fi avut
măcar săbiile cu noi. Dar este prea târziu...
Convoiul merge, când mai încet, când mai repede şi
agitat, după cum îl îmboldesc şi lovesc cei care îl mână.
Din deal coboară acum în goana mare a cailor, în
ţipete şi chiote asurzitoare, o mulţime de călăreţi urâţi şi
înfricoşători la vedere.
Sunt pentru noi ca nişte arătări ieşite din fundul iadului.
Se reped aşa, călări, cu săbiile scoase, răgând. Nu ştim
ce vor. Încep să percheziţioneze şi să lovească pe cei din
‘naintea noastră. Ne scoatem banii de prin buzunare, ca
să-i avem la îndemână şi să scăpăm de percheziţia lor
brutală. Însă ei nu se mulţumesc numai cu bani. Jambierele
şi ghetele ofiţereşti le iau ochii, îi fac să cadă în extaz. Le
scot de pe picioarele ofiţerilor, le sucesc în toate chipurile
şi le privesc cu nişte ochi mari, întocmai ca sălbaticii de pe
coastele africane, care se prăpădesc după sticlele colorate
şi după nimicurile pe care le găsesc în câte un biet vas
împotmolit în nisipurile ţărmului.
Pofta jafului li s-a aţâţat. Acum caută şi giuvaericale.
Mulţi ofiţeri, ca să scape de jaf şi de lovituri, îşi leapădă
chipiurile, îşi rup epoleţii, sperând că astfel vor putea trece
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drept oameni de trupă. Tâlharii însă cu mirosul tâlhăriei: îi
dibuie repede. Batiste, inele, ceasornice şi câte alte lucruri,
ţinute, unele ca obiecte de mare preţ, altele ca amintiri
scumpe, nu sunt părăsite de ofiţeri în acele câteva clipe
grozave ale jafului.
Lângă mine păşeşte trist un ofiţer de infanterie.
O santinelă îl opreşte şi-i bolboroseşte câteva vorbe,
apucându-i ameninţător mâna stângă.
- Hait! Vrea să-mi ia verigheta din deget.
- Dă-i-o! Altfel nu scapi de el, îi şoptesc eu.
Se căsneşte, se străduieşte camaradul în fel şi chipuri, dar
degetul umflat de căldură nu lasă verigheta să iasă.
- Ha? exclamă namila înfuriată, vârându-şi mâna în
fundul buzunarului şi scoţând de-acolo un briceag cât toate
zilele.
Ofiţerul îngălbeneşte.
- Vrea să-mi taie degetul!
Un pat de puşcă repezit de un altul pe la spate se năruie
greoi în ceafa nefericitului ofiţer, care cade în nesimţire.
- Stai, bre! spun eu bulgarului şi, mai cu gesturile, mai
cu vorba, îl fac să aibă puţină răbdare, până când în sfârşit,
cu chiu-cu vai, isbutesc să trag verigheta din degetul celui
căzut şi să i-o întind. Bulgarul o ia, o priveşte lung, dă din
cap mulţumit, îşi închide briceagul cel uriaş şi, aruncând o
căutătură plină de răutate spre fostul proprietar al inelului,
îi mai dă vreo două lovituri în piept cu potcoava cismei şi se
duce înainte, bodogănind.
Un altul se opreşte brusc în faţa maiorului D., care merge
înapoia mea, abătut, cu ochii în jos.
- Pări! Pări! îi strigă bulgarul şezând cu mâna întinsă.
- Nu mai am parale! răspunde maiorul şi îşi întoarce
buzunarele pe dos, ca să-i arate că a fost jefuit de alţii mai
‘nainte. N-are însă timp să demonstreze mai mult, căci
baioneta bulgărească i se înfinge adânc în piept, în dreptul
inimei.
- Ah! M-a omorât! atât mai poate să spună şi cade jos,
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fără suflare, sub picioarele celor ce vin din urmă zoriţi de
loviturile santinelelor.
Îmi fac cruce şi cu durere mă despart de acest ofiţer
care ştiuse să lupte atât de bine pe linia centrelor şi care n-a
avut măcar mângâierea de a muri acolo, pe front, în viforul
gloanţelor, ca un erou ce era.
Am povestit aici numai scenele pe care le-am văzut
petrecându-se în jurul meu. Lucrurile trebuie să se fi
întâmplat la fel pe toată lungimea convoiului, căci prea
multe sunt trupurile peste care, cu toată fereala noastră,
suntem nevoiţi să le călcăm sau să le lovim cu picioarele,
împinşi de graba şi furia santinelelor.

„De-acum o să vedeţi voi pe dracul!...”
Soarele cată spre asfinţit. Pe dealul Şeremetului, deasupra oraşului, suntem adunaţi toţi ofiţerii laolaltă.
Cu capetele goale, mare parte dintre noi fără jambiere,
fără ghete, unii fără vestoane, sau chiar fără pantaloni, pârliţi
şi plini de ţărână pe mâini şi pe faţă, cu cearcăni vineţi sub
ochi, nedormiţi de atâtea zile, aşteptăm în tăcere şi nu ştiu
ce-are să se mai întâmple cu noi.
La spatele nostru, în poarta unei curţi, o mitralieră cu doi
servanţi ne priveşte liniştită, cu ţeava spre noi.
Printre două şiruri de case se zăreşte la vale malul,
dulcele mal românesc. Portul Olteniţa se oglindeşte
tremurând în apele Dunării. Nici o mişcare în port, în gară şi
prin împrejurimi.
În depărtare, oraşul Olteniţa primeşte resemnat ultimele
obuze pe care i le trimite o baterie germană, aşezată pe un
deal turtucăian, nu departe de noi. Rezervorul de petrol din
apropierea gării se mistuieşte înălţând spre ceruri o urgie de
nori negri şi deşi de fum.
Mă străduiesc să şterg cu o batistă sângele din ceafa
unui camarad, atins şi el de o baionetă în cap, când deodată
mă pomenesc că cineva mă loveşte zdravăn cu palma peste
umăr. Mă întorc să văd. E un soldat bulgar, care, părăsindu-şi
compania aşezată în dosul unei barăci, vine să ne privească,
din curiozitate.
- Mă, şi eu am fost la Rumania!
- Aşa? Îmi pare bine.
- Am muncit la o moşie, lângă Brăila. Şi la Galaţi am fost,
mă!
Avea poftă de vorbă.
- Ce sânteţi voi? Ofiţeri, mă?
- Da.
- Se uită de sus până jos la mine, cu mâinile-n şold. E
mândru, ca omul care a ajuns acolo unde nu s-a gândit
vreodată.
- V-am bătut, mă! De-acum o să vedeţi voi pe dracul! Ia să
băgaţi de seamă, că o să vie „polcovnicul” nostru ăl mai mare
să vă vadă. Să fiţi cuminte, că ăla bate rău când se supără...
Şi pleacă p-aici încolo, trecând în revistă întregul grup al
ofiţerilor.

În depărtare, pe şoseaua Daidîrului, se ridică un nor
de praf. Cu încetul, ne lămurim, o ceată de călăreţi, ce se
apropie de noi în galop.
- Gospodin polcovnic! strigă un bulgar de lângă mine.
Santinelele se fac stane de piatră.
Înconjurat de ofiţerii săi de stat-major, comandantul
bulgar se opreşte în faţa noastră. E înalt, smead, cu o
mustaţă de culoare închisă şi se sileşte să-şi dea un aer grav.
- Ofiţer rumanschi?
- Da! răspund câţiva din ai noştri.
Nu-l surprinde de fel halul în care ne găseşte. Nu se miră
câtuşi de puţin, când vede că i se prezintă câteva sute de
ofiţeri goi şi desculţi.
Simţim că e momentul să-i atragem noi atenţia şi să ne
plângem împotriva jafului la care s-au dedat santinelele
bulgare.
Căruntul colonel M. face câţiva paşi înainte şi se
adresează ofiţerilor inamici:
- Vă rog, este cineva care să vorbească româneşte?
Nu răspunde nimeni.
- Dar nemţeşte sau franţuzeşte?
Aceeaşi tăcere. Comandantul bulgar şi toţi ofiţerii din
escorta sa holbează nişte ochi mari, nedumeriţi. Nu ştiu
decât bulgăreşte.
Din spatele lor îşi face loc un călăreţ, un locotenent
cu părul gălbui şi cu trăsături mai puţin bulgăreşti, şi ne
întreabă în franţuzeşte ce dorim.
Cu ajutorul acestui tălmaci, colonelul M. arată tot ce-am
îndurat, le reaminteşte că prizonierii în alte ţări sunt puşi
sub scutul unor legi care le asigură viaţa şi cere pentru noi
un tratament mai omenos.
Comandantul scrâşneşte din dinţi, dă pinteni calului,
în timp ce tălmaciul, un om mai subţire, ca s-o dreagă, ne
spune în limba franceză:
- Ce să vă facem? Aşa e la război!
A înserat de-a binelea. În curtea barăcilor e o forfotă
mare. Magaziile şi depozitele româneşti sunt devastate.
Cojoace, opinci, bocani, lăzi cu zahăr, saci cu galeţi şi
pesmeţi şi tot felul de bunătăţi sunt împrăştiate pe jos, ca
la iarmaroc. Fiecare ia ce vrea, se încarcă cât poate, în timp
ce soldaţii noştri, câteva mii, şed la o parte, înconjuraţi de
santinele şi nu au voie să se mişte un pas măcar. Ei privesc
cu jind acest belşug care până ieri a fost al lor şi din care alţii
se înfruptă cu atâta lăcomie.
Torturaţi de foame şi chinuiţi cumplit de sete, ei se
vaietă, se închină, aiurează...
- Ah! nu mai pot! Moor, mor de sete! strigă un miliţian
bătrân, svârcolindu-se cu pântecele în ţărână.
Cine să-l asculte? Omul de piatră care şade cu arma în
mână lângă el şi care nu se mişcă decât aşa, din când în
când, pentru a potoli vaietele celor ce se tăvălesc pe jos cu
câte o lovitură de cismă?
Sunt vârât şi eu, împreună cu ceilalţi ofiţeri, într-o
baracă de lemn, jumătate îngropată în pământ. Acolo,
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înghesuindu-ne unii într-alţii, ne lungim de-a dreptul pe
scânduri, fără un aşternut, fără un învăliş, fără paie măcar.
Mulţi ofiţeri, istoviţi de chinurile şi emoţiile acestei zile
fatale, aţipesc deîndată ce se aşază jos.
Întunericul se face din ce în ce mai negru în baracă. Nu
se mai aud decât văicărelile şi ţipetele soldaţilor de-afară. La
răstimpuri, nişte împuşcături scurte culcă la pământ pe cei
care încearcă să-şi ia lumea-n cap.
Foamea şi mai ales setea mă chinuiesc şi pe mine.
Răcoarea se măreşte şi, spre miezul nopţii, un junghi îmi
trece fulgerător prin pieptul meu slab îmbărcat de un
veston subţire. E avertismentul suferinţelor viitoare. Cad
pradă frigurilor. Prin faţa mea trec tot felul de vedenii.
În besna de nepătruns, ochii mei nu mai lămuresc decât
chipuri de călăi uriaşi, cu capul mare, cu sprâncene stufoase,
cu feţe pământii, hidoase, ţinând câte o măciucă în mână...
Aşa am dormit în prima noapte a captivităţii mele...

macedonean. Acum însă e patriot bulgar.
Intră în baracă, se interesează dacă avem şi medici
printre noi. E foarte încântat de succesul lor din ajun şi ne
dă povaţa să ne purtăm bine în captivitate.
- Băgaţi de seamă, ne zice el, să fiţi cu ochii în patru.
Fiţi prudenţi, căci altfel nu ştiu ce vi s-ar putea întâmpla în
Bulgaria. Eu îmi cunosc neamul!
Iată încă un frumos avertisment pentru noi. Nu putem
ghici ce are să ni se întâmple, dar e ceva lăuntric, care ne
posomorăşte feţele la toţi şi ne face să ne gândim cu teamă
la viitor.
- Eu cred că or să ne împuşte, zice un locotenent uscăţiv,
lungit într-un colţ, pe scânduri.
- Şi eu cred asta, zice altul. Căci dacă ar fi avut de gând să
ne ţină în viaţă, nu ne-ar fi lăsat aşa, în părăsire, nemâncaţi şi
nebăuţi de atâta vreme.
- Haidaa! Scoro po cètiri! Se aude un glas grav, de afară.
- Haidaa! repetă la rândul lor şi santinelele din uşă.
Acest „haidaa” ne sună atât de straniu! Îl înţelegem, însă,
„Fiţi prudenţi, căci altfel nu ştiu ce vi
aşa, vag. Ştiu că înseamnă o poruncă de mişcare. Dar ce
s-ar putea întâmpla în Bulgaria. Eu îmi mişcare? Încotro?
Toată lumea se înfioară, se ridică în picioare, toţi se
cunosc neamul!...”
pregătesc să facă ceva, însă nu ştie nimeni ce. Aşteptăm
o lămurire. Câteva paturi de puşcă şi câţiva ghionţi deMă deştept în zorii zilei. Prin curtea cazărmii zac lăzi de
ai santinelelor fac în sfârşit pe ofiţerii de lângă uşă să
provizii aruncate, răvăşite şi prădate. Bulgarii iau din ele
înţeleagă că e poruncă să ieşim afară şi să ne aşezăm câte
ceea ce le convine, îşi umplu dăsagii şi-şi văd de drum.
patru. Ne luăm după ei şi facem la fel. Coloana este lungă şi
Pe şoseaua Silistrei urcă din greu carele încărcate cu tot
înconjurată de soldaţi cu baioneta la armă şi cu duşmănie în
felul de arme româneşti, adunate de pe uliţi şi de pe malul
priviri. În frunte, fără nici o vorbă se aşează un ofiţer bulgar
Dunării.
călare. Fără a ne privi, strigă şi el un „haida!” şi convoiul
Frigurile nu m-au lăsat. Aş dori să-mi spăl puţin obrajii
porneşte greoi şi tăcut.
plini de praf, dar nu e chip să fac
Încotro? Nu ne-o spune
rost de apă. Santinelele, destul de
nimeni.
numeroase, dau ocol barăcii şi nu
Câţiva ofiţeri superiori mai
ne lasă să facem nici cea mai mică
bătrâni, îngrijoraţi, încearcă să
mişcare. Îşi vorbesc unii altora
vorbească comandantului bulgar.
într-un grai atât de urât, cu un ton
- Unde ne duceţi?
atât de răstit, încât n-am îndrăzni
- Vrem să ştim ce-aveţi de
niciunul să le adresăm vreo cerere,
gând cu noi?
fie ea cât de neînsemnată. De aceea,
Şi avem într-adevăr motive
stăm fiecare ghemuiţi la locurile
destul de temeinice să ne temem
noastre, cu resemnare în suflet,
şi să ne turburăm. Pornim, goi
tăcând şi aşteptând noile clipe şi
şi flămânzi, la un drum care
noile surprize pe care ni le rezervă
ghicim că o să dureze mult, după
soarta.
proviziile cu care şi-au încărcat
Un locotenent medic, îmbrăcat
santinelele dăsagii. Plecăm la un
în uniformă bulgară nouă, îşi face
drum care avea să treacă prin sate
apariţia în uşa barăcii. Îmi pare o
şi prevedem că populaţia civilă, cu
figură cunoscută.
care am făcut deja cunoştinţă la
- Cum? Şi tu ai căzut prizonier?
Turtucaia, nu va fi tocmai blândă
Îmi zice el pe româneşte.
cu noi.
După glas, l-am recunoscut
De toate acestea credem că
imediat. Şi-a făcut studiile, pe
trebuie să-l punem în cunoştinţă
vremuri, la facultatea noastră de
pe comandantul bulgar. El însă
medicină, unde trecea drept român
ridică din umeri în semn că nu
O filă de manuscris
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înţelege, ne răspunde un „ne răzbirăm” arogant şi dă pinteni
calului; iar santinelele ne lovesc şi ne silesc s-o pornim
înainte, pe şoseaua Staroselului.
O ultimă privire, o ultimă şi duioasă salutare frumoasei
Olteniţe, care încă mai trimite spre ceruri fumul negru al
caselor incendiate şi iată-ne înfundaţi printre dealurile
bulgăreşti, care ne răpesc poate pentru totdeauna din faţa
ochilor priveliştea malului dunărean, pe care, nu din vina
noastră, nu l-am putut apăra...
Mergem încet şi o apucăm pe drumul ce duce spre
oraşul Razgrad.
Colbul şoselei şi căldura înăbuşitoare ne-au înnegrit
obrajii făcându-ne de nerecunoscut. Mă uit înapoia mea
şi convoiul nostru îmi aduce aminte de „Pohod na Sibir!”.
Căderea noastră de la Turtucaia fusese atât de fulgerătoare!
Surprizele prin care am trecut s-au succedat cu atâta
repeziciune unele după altele, încât n-am avut până acuma
răgazul de a ne gândi la situaţia noastră tristă. În lungul
drum însă, urcând şi coborând dealurile nenumărate şi
străbătând pădurile nesfârşite ce ne ies în cale, lăsăm
gândurile să sboare înapoi spre locurile şi spre zilele pe care
poate nu le vom mai vedea.
Şi mergând aşa, abătut, de multe ori se întâmplă să mă
depărtez cu un pas-doi de şirul alor mei. Atunci, câte un
glas răstit, ieşit ca din fundul pământului, sau câte un pat de
puşcă, cu străşnicie repezit în coasta-mi, mă readuce la rând
şi mă reculege. Suntem o biată turmă, dăruită de Dumnezeu
cu nişte ciobani nemiloşi, plini de ură.
De la colonel până la sublocotenent, toţi suntem trataţi
la fel. Comandantul merge înainte, călare, şi nu catadicseşte
să ne privească. Ocările şi înjurăturile santinelelor se face că
nu le aude. Sunt unii dintre noi, care, trudiţi de frământările
din ajun, ar dori un repaus, să se lungească puţin pe un
petec de iarbă, la marginea drumului, sub umbra unui
copac. Dar cui s-o spuie?
Îşi târăsc picioarele cu atâta greutate, că te miri cum de
nu cad jos leşinaţi.
Pe lângă noi trec spre Razgrad sute de căruţe cu coviltir,
purtând în ele răniţi. Şirul carelor curge necontenit. Nu
credeam ca bulgarii să aibă aşa de mari pierderi în oameni.
Valea Daidârului, spun unii, s-a prefăcut într-un mormânt
imens. Pe acolo, venind la atac, cu armele la subţioară şi fără
a mai face salturile şi micile săpături prevăzute la carte, au
fost seceraţi de ai noştri. Mai târziu, din gazetele bulgăreşti,
am aflat că au avut la Turtucaia opt mii de morţi şi peste
patrusprezece mii de răniţi. De aceea şi ura lor cea mare,
îndreptată în special împotriva noastră, a ofiţerilor.
Tot pe acest drum au fost transportaţi şi oamenii noştri
de trupă făcuţi prizonieri cu o zi mai ’nainte.
Din loc în loc, în şanţurile şoselei sau pe la câte o
margine de porumbişte, se văd soldaţi români lungiţi, fără
suflare. Sunt mutilaţi în aşa chip, că ni se ridică părul de
groază. Unii au ochii scoşi, alţii sunt cu nasul şi urechile
tăiate; iar alţii şi mai oribili la vedere.
Lângă o piatră kilometrică, un infanterist cu galoane de

sergent zace cu faţa-n sus, cu pumnii strâns înfipţi în ţărână
şi cu pantalonii desfăcuţi pentru a lăsa să se vadă o rană
adâncă, făcută de baionetă ceva mai jos de osul coccis.
Aceştia sunt desigur dintre nefericiţii care nu s-au mai
putut ţine de coloană din cauza oboselii şi a nemâncării.
Străbatem îngroziţi aceste locuri în care văzduhul miroase
a hoituri şi unde ciorile, sătule de ospăţ, ne întristează cu
croncănitul lor funebru.
Inimile noastre tresar când din vârful unui deal zărim
câte un sat şi ne rugăm la Dumnezeu ca drumul nostru
să nu treacă prin el. O fluturare de teamă cuprinde întreg
convoiul şi un curent se formează de la margini spre centru.
Fiecare caută să-şi asigure din vreme un loc mai înăuntrul
coloanei, ca să fie mai ferit de atacurile populaţiei.
Încă de la intrarea satului, femeile se interesează
întrebând cine suntem, iar santinelele răspund ridicând
capul cu trufie: „Ofiţir Rumanski!”. Femeile holbează ochii
nedumerite, apoi se luminează la faţă, îşi fac semne una
alteia, zvonul porneşte cu repeziciune prin toate casele, pe
toate uliţele şi în scurt timp întreg satul e în picioare de o
parte şi de alta a şoselei.
- Ha-ha! Auzi ici-colo câte unul, pe româneşte. România
Mare? Na! Şi ne arată cotul.
Sau câte un altul care-şi înfinge pumnii în buzunare:
- Domnule mamaligarescule! Hai?
Am observat că în Bulgaria ne-a mers cam peste tot
porecla de „mămăligari”. La ei, la ţară mai ales, mâncarea
favorită este un fel de fiertură de grâu pe care o numesc
„bulgur”. Cei mai mulţi ne fac impresia că cunosc binişor
treburile de la noi, de vreme ce, în ocările ce ni le aruncă,
amestecă cu mult necaz şi numele unora dintre oamenii
noştri politici. Am auzit atât de des numele lui „Tache
Ivănescu”, cum îi zic ei.
La colţurile străzilor unde sunt adunaţi mai mulţi, câte
un patriot îndârjit se repede în convoi cu ciomagul, loveşte
în toate părţile, iar santinelele şi ofiţerul privesc cu nepăsare.
Multă teamă ne pricinuiesc nouă cei de pe trotuare.
Femeile ne huiduiesc, copiii se ţin după noi droaie,
cântând cântece în care se vorbeşte duşmănos despre
România şi aruncă cu pietre.
Abia la ieşirea din sat începem să răsuflăm mai din plin şi
ne pipăim, să vedem care din noi avem capetele sparte sau
câte un umăr mai certat cu ciomagul...
Numai cu prilejul trecerii noastre prin satele şi
oraşele bulgăreşti, am putut constata cât ne urăşte
acest popor tăcut, pe care l-am ignorat întotdeauna,
crezându-l inofensiv. Îndeosebi acei care ne-au huiduit
şi ne-au batjocorit mai mult erau dintre cei care ştiau
bine româneşte, acei pe care i-am hrănit prin România
ca grădinari şi ca muncitori pe la moşii. Unii se vârau
ameninţători până în mijlocul nostru, cercetând şi întrebând
dacă boierul „cutare” de la Brăila, sau administratorul de
moşie X se află printre noi şi ţineau mâna pe cuţitul de la
brâu, gata „să-şi facă gustul!”...n
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Vasile Năstase îşi scrie amintirile „din copilărie şi până la supărătoarea bătrâneţe” destul
de târziu, prin 1995, la vârsta de 83 de ani.
Sunt pagini remarcabile, scrise cu sinceritate, cu durere în suflet şi cu naivitatea omului
care nu ştie să mintă şi nici să înflorească viaţa. Vasile Leonte nu face literatură. Nu-şi alege
cuvintele. El îşi spune povestea vieţii, „...cu bune şi cu mai multe necazuri nedorite...”.
Născut în 1912, în comuna Hairancheoi, azi Dumbrăveni, judeţul Constanţa, în familia lui
Ilie şi Maria Leonte, ţărani săraci din comuna Talpa Buscoveni, Vlaşca, fugiţi de urgia răscoalei
de la 1907 şi stabiliţi în Dobrogea, unde s-au îndeletnicit cu creşterea animalelor şi cultivarea
pământului. A fost obişnuit de la o vârstă fragedă cu munca şi greutăţile vieţii. N-a făcut
şcoală multă, dar inteligenţa nativă şi hărnicia l-au ajutat să treacă prin momente dintre cele
mai dificile...
Dureros, războiul l-a scos pentru prima dată în lume şi, pe unde ajunge, este foarte atent
la oamenii altor naţii şi, ca orice om simplu, de la ţară, încearcă să le înţeleagă obiceiurile şi
durerile. În Polonia, îl impresionează copiii care cerşeau, la ei acasă, pâine de la soldaţii străini
care curgeau şiruri-şiruri spre Răsărit. Copiii, notează Vasile Leonte, plângeau şi spuneau:
„Otieţ net, mati esti, hlieba net”...Tata, nu; mama, da, pâine, nu!...
Am ales din acest manuscris inedit – pus la îndemână de fiul său, cunoscutul grafician
şi caricaturist Leonte Năstase – câteva fragmente care evocă războiul: plecarea pe front, cu
episodul emoţionant din gara Constanţa, când soldaţii Regimentului 34 îşi iau rămas bun de
la familii, mulţi cu lacrimi în ochi şi cu durerea despărţirii de cei dragi, drumul spre zona de
operaţii, cu trenul şi apoi, zeci de kilometri, în marş, prin întinderi nesfârşite de nisip şi stepă,
până la Cotul Donului... (D. Roman)

Vasile Năstase, Amintiri din armată şi din război
...Pe 6 septembrie 1942, în jurul orei 16, am avut
îmbarcarea din gara Palas, Constanţa. Când garnitura
noastră s-a pus în mişcare, atât de pe peronul gării, cât şi de
la noi, din vagoane, s-au pornit hohote de plâns, mai ales
că erau două contingente tinere, ’42 şi ’43. Noi, care eram
contingente mai bătrâne, ’34, căutam să ne abţinem, dar nu
a fost cu putinţă. După o jumătate de oră s-a abătut tăcerea.
Se gândea fiecare la ce lăsase acasă. Călătoria a fost: Focşani,
Adjud, Cernăuţi.
De la Cernăuţi au început să se vadă cruci cu căşti
româneşti pe ele, dar şi de alte naţii. Pe acolo trecuse, cu un
an înainte, furia războiului. Îmi amintesc de caporalul Bică
Victor, din Rasova, care privea la cruci şi spunea: „Măcar
de o cruce de-am avea şi noi parte.” Dar nu a avut parte nici
de viaţă, nici de cruce, căci la 22 decembrie 1942 a fost
sfărâmat de un proiectil.
Dar să ne continuăm călătoria. Trecând de graniţele
ţării noastre, ne-au surprins aceleaşi dureri, ca şi când am
plecat din Constanţa. Am trecut pe teritoriul Poloniei. Am
ajuns la Lemberg (astăzi Liov – n. red.), cu multe ramificaţii
de cale ferată şi toate liniile încărcate cu imense garnituri
de trupe, germani, italieni, toţi îmbrăcaţi bine, cu o ţinută
frumoasă, în vagoane aveau paturi de dormit, parcă
mergeau la paradă. Numai noi, românii, eram ca la noi, cu
paie aşternute în vagon, iar ţinuta de militar lăsa mult de
dorit. Ne spuneau „ţiganii lui Antonescu”.
De neuitat mi-au rămas copiii polonezilor, care cerşeau
pâine, plângând, la ei acasă. Şi unul spunea: „Otieţ net, mati
esti, hlieba net”...
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Am ajuns la Dnipropetrovsk trecând un fluviu (Nipru –
n.red.) parcă mai mare ca Dunărea noastră, şi ne-am oprit în
gara Stalino, unde am debarcat, trecând Doneţul.
Am fost cartiruit la un bătrân, care ni s-a adresat,
rugându-ne, dacă avem nevoie de ceva, să cerem, că ne
dă, numai să nu furăm. Dar preotul, când ne-a împărtăşit,
ne spusese să nu luăm nimic de la ei, că ne otrăvesc, că
ei nu au copii, nu au neveste, la icoane le-au scos ochii.
Bătrânul insistă. Atunci, văzând bunăvoinţa sa, i-am zis
să ne dea ţuică. S-a dus şi a adus o stacană de vreo trei
kile, a băut el primul din ea şi apoi mi-a dat-o mie. Grupa
mea era cu un efectiv de 22 de oameni la un tun anticar
Breda. După ce am servit ţuica, i-am dat cupa brătânului
şi i-am sărutat mâna. Omul, văzând că i-am respectat
bătrâneţea, m-a invitat înăuntru. Îmi era teamă să mă duc
şi am luat cu mine şi pe cei patru caporali şi cu cel care
ştia ruseşte, şase, am avut curajul de am intrat pe un hol
lung. În dreapta mea văd o icoană, frumoasă, fără să aibă
ochii scoşi, cum ne spunea preotul. L-am întrebat dacă
Stalin îi lasă să se închine. Bătrânul mi-a răspuns: Stalin
te lasă să te închini la cine vrei, numai Constituţia să n-o
încalci. Am intrat în camera unde era o masă cu de toate,
în stânga mea, pe un covor frumos, o ramă mare cu
diferite poze de băieţi şi fete tinere. L-am întrebat: „Cine
sunt?”. Bătrânul mi-a răspuns: „Copiii mei”. Avea patru
băieţi şi trei fete şi a lăcrimat şi mi-a spus că doi băieţi
muriseră la Odesa şi mai avea doi în viaţă şi se ruga la
Dumnezeu: „Să avem norocul să scăpaţi şi să-mi scape şi
mie băieţii.”

DOSAR “ROMÂNIA EROICĂ“
A doua zi am pornit la drum, spre Don, lăsând pe bătrân
cu lacrimi în ochi.
Teritoriul dintre Don şi Doneţ era numit Bazinul
Doneţului, şi pe bună dreptate, căci în multe locuri se săpau
tranşee în cărbune. Dezgustător era că mulţi kilometri
i-am mers prin nisip. Pe câmpuri întinse, maşini, tancuri,
tunuri distruse. Cimitire de toate naţiile. Groaza era tot mai
apăsătoare, nisip nesfârşit...
Dar ofiţerului nostru, Ştefănescu Gheorghe, i-a venit
pofta să cânte plutonul. Fără să ţină seama că prin nisip
nu poţi ţine cadenţa de care cântecul are nevoie. A trecut
la pedepsirea noastră. A rupt rândurile, culcat... scoateţi
raniţele şi trageţi nisip în ele, ne-a încolonat şi pas alergător...
Să prindem compania din urmă. După circa 200 m am
căzut jos toţi, soldaţii peste mine. Supărat, m-am ridicat şi
am deşertat raniţa. Atunci toţi ostaşii au descărcat raniţele.
Ofiţerul s-a supărat foc. Era primul conflict între noi şi
dânsul. Noi îl cunoşteam din cazarmă că era înfumurat,
când primea dimineaţa raportul, în derâdere ne da „Bună
dimineaţa, mârlănime!”.
Dar să ne vedem de drum. După o lună de marş,
comandantul regimentului, domnul colonel Jugănaru, s-a
gândit să ne încurajeze: „Peste două zile intrăm în zonă mai
periculoasă. Şi Divizia 9, din care şi regimentul nostru, 34
Infanterie, face parte, trebuie să ocupe cota 228, la Don.
Până acolo să fim mai distanţaţi, să fim asiguraţi în caz de
vreun atac prin surprindere...”
După o lună şi cinci zile am ajuns în zona de operaţii
de luptă. Era după-masă, o linişte de te făcea să crezi că nu
există inamic. Cea mai înaltă cotă, 228, a fost ocupată de
Compania 5, la stânga ei era Compania 6, comandată de
căpitan Poienaru. În dreapta companiilor 5 şi 6, un interval
de circa 100 m. Aveam tunul meu anticar Breda, în dreapta
mea imediat începea lanţul de trăgători din Compania
Pionieri. Peste Compania Pionieri urma Compania 2, tot din
Regimentul 34 Inf.
Era 10 octombrie 1942. Pe la orele16, regimentul nostru
ocupase poziţia de luptă fără vreun foc inamic. Dar un ofiţer,
comandant de pluton, de la Compania 2, a cerut căpitanului
voie, că el nu a venit să stea şi că el cu plutonul lui intră
în luptă şi, fără voia căpitanului, a ordonat plutonului să
plece la atac. Ruşii, care ne lăsaseră liniştiţi până atunci, au
dezlănţuit un puternic baraj de artilerie şi branduri pe toată
linia frontului, că din plutonul respectiv dacă au mai scăpat
şapte sau opt ostaşi, la care domnul colonel Jugănaru le-a
dat drumul acasă.
Era prima zi de front pentru mine, când am auzit pentru
prima dată glonţ şuierând pe la ureche. Ce greşeală să pleci
la atac fără să fii protejat. Dar ofiţerii noştri, care îi aveam
în linia întâi, erau rezervişti. Făceau trei luni armată şi încă
şase luni şcoala de ofiţeri şi erau băgaţi pe front. Mulţi
înfumuraţi. Şi aşa s-au produs multe greşeli, care nu le pot
cuprinde aici.
Nu uit însă că şi ofiţerul meu mi-a dat ordin să duc tunul
pe linia cu puşcaşi. Eu i-am raportat că este ţintă prea mare,

dar dânsul insistă. Atunci am cerut să meargă cu mine să-mi
indice locul. Şi am plecat amândoi, dânsul înainte şi eu după.
Ne-au observat ruşii şi au tras asupra noastră câteva proiectile
de brand şi atunci şi-a dat seama că nu este bine şi mi-a zis
să las tunul pe loc. Şi tot el îmi dă un ordin: să fac releu din
cinci ostaşi până la dânsul, la Punctul de Comandă Companie
şi prin releu să-i comunic cum se desfăşoară ostilităţile şi
dânsul să dea dispoziţii ce să fac. La câteva zile s-a abătut
asupra noastră o viforniţă de era tot văzduhul plin de schije
şi gloanţe. Releul cunoştea ce are de făcut, primul care a sărit
a rămas pe malul şanţului, al doilea şi al treilea la fel, deci doi
morţi şi unul grav rănit şi am renunţat de a mai ieşi cineva.
După o oră şi ceva focul a încetat şi a urmat gâlceava cu
domnu’ sublocotenent, că nu am format releu. Atunci i-am
arătat pe cei trei oameni care au pierit fără niciun folos. A
plecat foarte supărat.
În ziua următoare, dis-de-dimineaţă, vine să facă
inspecţie la arme. Fusese o noapte plină de chiciură, armele
erau murdare. Ia arma soldatului Pâciu Oprea şi i-o trânteşte
în cap. Ostaşul se clatină şi-i porneşte sânge pe obraz. Eu
i-am zis: „Nu suntem noi destul de însângeraţi?”. Ofiţerul s-a
supărat şi mai tare şi mi-a ordonat că nimeni nu mai are voie
să tragă vreun foc fără ordinul dânsului. Dar când ghinionul
te paşte, nu-l poţi ocoli. În noaptea următoare, o ceaţă
încărcată de chiciură. Inamicul a profitat de ea şi nu a mai
pregătit atacul cu armament greu şi pe firul văii, unde ceaţa
era mai groasă, a încercat să pătrundă în spatele Companiei
Pionieri. Tocmai trecuse o patrulă de-a noastră şi ne atrăgea
atenţia să fim cu ochii în patru. Cu toate că nu dormisem
toată noaptea, am ţintit ochii pe firul văii. Parcă se mişca
ceva prin ceaţă. Toţi oamenii mei erau surprinşi de somn,
simt o spaimă şi nu mai strig la nimeni, tremurând şi de
frică, şi de frig. Am îndreptat tunul pe firul văii şi dau drumul
la o lovitură. Am trezit tot lanţul de trăgători. A început
lupta direct corp la corp. Compania Pionieri avea inamic şi
în faţă şi în spate. După vreo două ore de luptă, Compania
Pionieri, ajutată de Compania 2, a reuşit să respingă
inamicul, luând şi 20 de prizonieri.
După luptă, liniştea mi-a fost turburată, că trăsesem fără
ordinul domnului sublocotenent. Nu mai puteam fi iertat.
Mi-a făcut raport la Tribunal, să fiu chemat în faţa instanţei
militare pentru neexecutare de ordin.
În ziua următoare vin doi curieri de la Punct Comandă
Regiment şi mă invită să-i urmez. Era o zi liniştită. Pe drum
curierii mă obligă să predau arma şi centura şi să continuăm
drumul. Am ajuns. Era o hrubă săpată pe sub pământ şi
câţiva ostaşi morţi în faţa hrubei. Mi-am dat seama ce
mă aşteaptă. M-au prezentat curierii în faţa Justiţiei. Era
prezent şi ofiţerul meu. Lipseau comandantul de regiment
şi comandantul de companie, cei mai cumsecade oameni.
Erau aşteptaţi, dar până atunci un magistrat a început să-mi
pună întrebări: „Cum a fost cu raniţa de nisip, de ce nu ai
dus-o?”. Am răspuns: „Am dus-o până am căzut jos.”„De ce
nu ai făcut releu?”„Pentru releu am pierdut trei oameni, doi
morţi şi unul grav rănit, căci într-un regulament de război
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spune că, atunci când eşti surprins de un baraj de artilerie
sau reperat de o mitralieră, nu scoţi capul din adăpost, aşa
că nu am putut realiza releu.”„De ce te-ai opus ofiţerului,
când a vrut să facă inspecţia la arme?”„Nu m-am opus decât
atunci când i-a dat cu arma în cap, atât am zis: că suntem
destul de însângeraţi.”. „Dar ai mai primit ordin să nu mai
tragi fără ordin?”. Le-am explicat aşa cum am arătat mai
înainte. Între timp au sosit şi domnul colonel şi domnul
căpitan, care a încheiat: „Lupta este o învălmăşală. Care
dă la timp şi mai repede are şanse de izbândă. Aşa cum a
procedat Leonte, când a tras cu tunul de a trezit la timp,
când inamicul se strecurase în spatele Companiei Pionieri...”
Aceste întâmplări s-au petrecut între mine şi domnul
sublocotenent Ştefănescu Gheorghe. Începând de la 10
octombrie am fost silit să mă lupt cu doi inamici.
Pe 18 noiembrie, când pe cota 228 au pătruns ruşii
în dispozitivul Companiei 5, s-a dus luptă corp la corp,
comandantul de companie, Lică Rădulescu, disperat,
îndemna ostaşii să nu cedeze. Această luptă se desfăşura
în stânga mea. Domnul căpitan Scipione Gheorghe îmi
ordonă să opresc trei servanţi la tun şi restul de opt oameni
să treacă în ajutorul Companiei 5, sub comanda caporalului
Bică Victor. Şi de la Compania 6 a sosit un pluton comandat
de însuşi căpitanul Poienaru, comandantul companiei 6. De
la compania Pionieri au sosit aruncătoarele de flăcări. Aşa
s-a recucerit terenul pierdut după aproape o jumătate de zi.
Din grupa mea mi-a scos din luptă doi ostaşi, Bodeanu Ion,
pictor, care a rămas fără braţul drept, şi Pîciu Oprea, un glonţ
i-a trecut prin genunchi. Pîciu era din Rasova, Constanţa.
Cam pe 19 noiembrie 1942 am primit o veste neplăcută,
că nu ne mai spune Divizia 9, ci Detaşamentul Jugănaru.
Ruşii, pe fiecare seară, ne anunţau că suntem vânduţi,
trădaţi, că generalul e la ei. Au venit apoi cu aviaţia şi ne-au
bombardat depozitul cu hrană şi muniţie, noi ne alimentam
cu greu, de pe sub zăpadă. Atacurile ruşilor erau mai dure,
cu armament automat.
În dimineaţa aceea m-a furat somnul şi la iuţeală un
vis se făcea că eram cu ofiţerul meu pe moşie străină şi au
venit la noi nişte necunoscuţi şi unul a scos o sabie şi a lovit
pe ofiţerul meu, l-a lovit deasupra ochiului drept şi ofiţerul
meu a căzut cu faţa în jos şi de spaimă m-am trezit, speriat,
din somn. Şi a venit plutonierul Pompiliu, mi-a dat „Bună
dimineaţa!” şi când m-a văzut schimbat la faţă, m-a întrebat
dacă sunt bine. Şi eu i-am spus visul. Iar el mi-a zis: „Vise de
noapte!”. S-a dus la Punctul de Comandă al companiei şi îi
spune visul meu. Sublocotenentul mi-a tras o înjurătură şi
iese din adăpost să treacă la telefoane. Şi atunci un proiectil
de brand i-a căzut drept în faţă, dar norocul l-a salvat, căci
proiectilul a căzut în pământ proaspăt săpat şi schijele au
fost amortizate, numai una l-a lovit deasupra ochiului drept
şi a căzut cu faţa în jos, aşa cum l-am visat eu...
Şi m-am pomenit cu un soldat că mă cheamă
comandantul de pluton. Eu nu ştiam ce se petrecuse.
Am spus soldatului: „Ce mai are cu mine, iar mă duce la
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tribunal?”. Soldatul îmi răspunde: „Nu vă duce, vă cheamă
că e grav rănit.” Atunci am lăsat supărarea la o parte şi m-am
dus, şi-a cerut scuze, era lovit deasupra ochiului drept, cum
l-am visat eu. De faţă era şi domnul căpitan Scipione. Aşa
am uitat de toate câte s-au întâmplat.
De când sunt, din câte vise am avut niciodată până
atunci şi nici de atunci încolo nu mi s-a întâmplat ca ce visez
noaptea să se întâmple ziua.
După o zi am fost chemat la instanţele de judecată.
Colonelul judecător spune: „Sergentul merită o decoraţie!”.
Eu am crezut că mă împuşcă, mi-au crăpat buzele de
spaimă. Atunci domnul colonel Jugănaru mi-a acordat
decoraţia „Bărbăţie şi Credinţă”.
După 20 noiembrie, pe Cota 228 luptele nu au mai
încetat.
În noaptea de 22 noiembrie, grupa mea a fost numită
să sprijine retragerea întregului Detaşament. Eram însoţit şi
de două grupe de puşcaşi. Cu toţii eram grupe de sacrificiu,
să rezistăm până la semnalul cu o rachetă verde, apoi
cu cea mai mare iuţeală să părăsim cota. Când a început
retragerea, noi am deschis foc asupra inamicului, în dreapta
noastră se auzea zgomot de tancuri. Frontul nostru era
spart printre Divizia 14 şi Regimentul 40 Infanterie. Pe la
jumătatea nopţii am observat racheta verde. Am înhămat
caii la tun şi, pe cai şi pe tun, am îndemnat... Când se lumina
de ziuă, am observat că eram urmăriţi de cavalerie rusă, de
nu mai puteam scăpa. Am avut norocul cu 25 Artilerie, care
i-a pus pe goană. Artileria noastră, 13 Artilerie, a rămas fără
muniţie. Le-au rămas tunurile la Frunze şi Balşoi.
În 24 noiembrie ne-am regrupat să opunem rezistenţă
pe şoseaua Rubaschin. Aci am primit ordin de la companie
ca eu şi cu caporalul Roşu să luăm două lăzi cu grenade,
să mergem în şanţul şoselei, să montăm focoase. Eram la
circa 25-30 m unul de celălalt. Până să ne aşezăm în şanţ,
un proiectil de brand a căzut în apropiere de Roşu. L-am
văzut când a căzut jos, m-am dus la el. Era căzut într-o
parte cu maţele ieşite în zăpadă. L-am întors cu faţa în sus.
I-am luat maţele cu zăpadă cu tot şi i le-am băgat în burtă,
l-am încins cu mantaua şi mă uitam la el cum se zbate cu
moartea, nu aveam cu ce să-l ajut... În noapte se auzea o
căruţă, era caporalul Stoica Constantin, din Murfatlar, l-am
rugat când trece înapoi să-l ia şi pe Roşu, dar am avut noroc
că a apărut o ambulanţă sanitară germană. I-am făcut semn
de a opri şi i-am arătat pe Roşu, iar neamţul mi-a deschis
uşa din spate: erau două rânduri de tărgi încărcate toate cu
răniţi, între tărgi pe duşumea era loc, dar nu pe targă, ci pe
scândură. L-am rugat pe neamţ să-l băgăm acolo şi neamţul
a îngăduit. L-am luat amândoi şi l-am împins pe duşumeaua
maşinii. Rar când mai respira...
Eu am montat focoasele la ambele lăzi, le-am luat târâş
pe zăpadă şi le-am dus la Companie. Am raportat domnului
căpitan cele întâmplate. A doua zi, domnul căpitan mă
întreabă, din nou, dacă Roşu este mort. Eu i-am explicat:
„Dacă unui om îi aduni maţele cu mâna din zăpadă mai
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poate fi în viaţă?”. Şi atunci, lui Roşu i s-a trimis act de
moarte acasă.
Luptele continuă, noi eram siliţi să părăsim Rubaschinul,
dar ca să scăpăm de urmărirea inamicului, domnul colonel
Jugănaru a hotărât să dăm un contraatac, ca ruşii să creadă
că am primit noi forţe. Asta s-a întâmplat în 24 spre 25
noiembrie. Ruşii au fost păcăliţi. La acest contraatac am fost
însoţiţi de domnul colonel Jugănaru, care ne dăduse un
consemn pentru retragere. Ruşii, surprinşi de iureşul nostru,
s-au oprit să-şi facă adăposturi, iar noi ne-am retras mai lejer
în dispozitivul Diviziei 7.
În dimineaţa zilei de Sf. Niculae ne-a surprins o escadrilă
de aviaţie rusă, care ne-a atacat lansând câteva bombe
asupra coloanei noastre, distrugând două tunuri Bofors şi
omorând pe sergentul Zmaranda Niculae şi pe sergentul
Munteanu Ilie l-a lăsat fără picioare. Aşa am petrecut ziua de
Sfântul Niculae 1942. Acum nu mai eram în linia întâi, ci o
rezervă a Diviziei 7, trupă de intervenţie în caz de nevoie.
Pe 19 decembrie, noaptea, ne-am încolonat şi am
pornit la drum, nu ne-a spus nimeni nimic, căci nici domnul
colonel nu ştia ce ne aşteaptă. În apropiere de Cerniceskaia
a desfăcut plicul şi detaşamentul nostru s-a desfăşurat,
luând formaţie de luptă.
În zorii zilei de 20 decembrie 1942 am trecut deasupra
satului peste o prăpastie, unde era făcută o trecătoare.
Cât am trecut de trecătoare ne-au observat ruşii, care au
deslănţuit un baraj de artilerie necruţător. Am fost nevoiţi să
ne retragem până aproape de prăpastie, am pus tunurile în
bătaie, cam pe la 10.00 am fost atacaţi de cavalerie rusă. Am
deschis foc cu toate tunurile asupra lor, la care i-am pus pe
fugă... A urmat linişte până seara.
După ce s-a înserat, am primit ordin să pornim la atac,
prin surprindere. Am pornit, am ajuns până la vreo 200 m,
încovoiaţi şi de foame şi de frig; am primit ordin să ne oprim.
Cum eram răspândiţi în trăgători, ne întrebam ce o fi. M-am
dus la sublocotenentul Cotrumbă, că era mai aproape de
mine: „Ce avem de făcut?” Dânsul mi-a răspuns: „Stăm!”.
Am răspuns: „Stăm, dar suntem prea aproape de ruşi, să ne
facem adăposturi.”„Nu am primit ordin, nu dau ordin!” – mi-a
spus. „Să ne facem adăpost sau şanţ?”. Dânsul tace.
M-am dus la grupă şi le-am spus că suntem în pericol
dacă nu ne facem un şanţ de apărare. Oamenii m-au înţeles
şi am pornit la lucru un şanţ de vreo 15 m lungime şi adânc
de trecea mai sus de genunchi. În timp ce noi lucram, au
trecut câteva tancuri germane pe lângă noi şi au intrat în
luptă cu ruşii. Ruşii au reuşit să le scoată din luptă şi au dat
drumul tancurilor lor. Noi am văzut că vin tancuri, dar am
crezut că sunt tancurile germane şi nu am tras niciun foc
în ele. Când au ajuns la circa 40 m au deschis foc asupra
noastră, noi care am avut şanţ ne-am ascuns în el. Tancul a
trecut fulgerător peste noi, tunul mi l-a fărâmat.
După ce au trecut tancurile de noi, am auzit ţipete
infernale, cei ce nu au avut adăpost au rupt-o la fugă şi ca
să fugă mai repede au căutat drumul pe unde urcaseră, că

era zăpada bătută... Tancurile i-au strivit. Cei ce au încercat
să fugă în lături i-au distrus pistolarii de pe tanc. Aşa că tot
detaşamentul nostru a fost condamnat la moarte. Aşa, Iadul
pentru noi era deasupra satului Cerniceskaia.
Tancurile se depărtaseră în spatele nostru şi zgomotul
lor era acoperit de ţipetele infernale ale oamenilor răniţi.
Era o noapte senină şi o zăpadă lucioasă. Privind pe
zăpadă am zărit că venea şi infanteria rusă după tancuri,
cu curăţirea terenului. Acum în spate aveam tancurile şi în
faţă infanteria. Am tras cămăşile peste mantăi şi prin flanc,
câte unul, am luat-o după tancuri, să le prindem din urmă.
Tancurile ajunseseră în apropiere de prăpastie şi s-au oprit.
Aşteptau probabil să vină infanteria, ca să dea drumul să
treacă prăpastia, care avea o singură trecere. Noi am ajuns în
apropiere de tancuri, am căutat care distanţă este mai mare
între ele şi târâş pe burtă, tot prin flanc, câte unul, am pornit,
când cel din faţă obosea, se da într-o parte şi altul îi lua
locul. Cu multă trudă am ajuns în faţa tancurilor, mai aveam
un pic de deal ca să ieşim să o luăm înspre trecătoare, atunci
am hotărât să facem un salt, în care am fost descoperiţi şi
au tras câteva proiectile de brand, un proiectil a căzut pe
caporalul Bică Victor şi l-a făcut praf.
Aşa am trecut din cel mai greu moment, am ajuns
la prăpastie şi mergeam înspre trecătoare. Am ajuns la
trecătoare şi am găsit acolo pe domnul colonel Jugănaru
şi pe domnul sublocotenent Andronescu Anton şi tunul
lui Pavelescu Iancu, de loc din Tudor Vladimirescu, judeţul
Constanţa. Şi nici un servant lângă el. Tunul l-am cunoscut,
că era din pluton cu mine, tunul avea muniţie, dar nu avea
cine să-l manevreze. Sublocotenentul în ultimul timp îmi era
comandant de pluton şi până să sosesc eu făcuse planul că
primul tanc distrus pe trecătoare le blochează pe celelalte.
Căci dacă treceau toate tancurile după noi nu mai aveam
nicio şansă de scăpare. Când m-au văzut că am venit, mi-a
dat ca sarcină să aşez tunul să bată pe centrul trecătorii,
ca primul tanc care intră să fie distrus. Am rămas eu cu
caporalul Ghenea, din Deleni (Constanţa). Domnii ofiţeri
ne-au urat succes şi, după ce ne îndeplinim misiunea, să ne
retragem la Căşari.
După plecarea lor s-a lăsat o linişte copleşitoare. Ne
gândeam la aspra moarte a lui Bică, săracul, care spusese
odată că dacă ar avea parte de o cruce acasă, la cei din
ţară, de când noi mergeam pe a doua lună, de când
nu mai aveam mâncare şi nici muniţii. Politicieni care
până în război se dau jos unii pe alţii şi noi întâmpinăm
gerul cu mantaua care am plecat la 6 septembrie din
Constanţa. Liniştea o mai turbura din când în când şi nu
mai apăreau tancurile, nu ştiam ce soartă ne aşteaptă,
victorie sau pieire. Dintr-o dată s-a auzit bubuitul
motoarelor. Ghenea se apropie, tremură de emoţii, de
frică, de frig şi de foame. Primul a intrat pe trecătoare.
Intrăm şi noi în acţiune. Trag primul foc, dar mormanul
de fier înaintează, al doilea foc, gigantul ca un tigru
vine, pistolarii de pe tanc trag şi cântă, noi eram bine
camuflaţi, al treilea foc, namila a fost oprită drept de-a
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curmezişul trecătorii. Pistolarii au sărit de pe tanc şi au
rupt-o la fugă. Ni s-au descreţit frunţile, dar curajul nu
ne-a părăsit, tancul doi, care urma să intre pe trecătoare,
era aşezat cu coastele către noi, prin vizor nu-l puteam
prinde. Am tras închizătorul tunului afară şi l-am prins
pe ţeavă şi am tras primul foc, dar nu puteam să ştim
dacă şi-a făcut efectul. Ruşii ripostează. Ghenea strigă la
mine: „Trage-l şi pe ăsta, nea Vasile!”. Pun mâna, nu mai
am cordiţă, ca să nu scap ocazia am împins cu mâna cu
podul palmei. Bucurie că l-am băgat în flăcări şi durere
pentru că reculul tunului mi-a luat carnea de pe podul
palmei. Ghenea a scos închizătorul tunului şi l-a zvârlit.
Am părăsit cât mai repede locul acela, am coborât în vale.
Ajunşi în vale, bucuroşi că ne-am îndeplinit misiunea faţă
de comandanţi. Cu această faptă am salvat o bună parte
şi pe noi, şi le-am asigurat retragerea, îndepărtaţi de
pericol. Ghenea m-a pansat la mână.
Să mergem în sat, s-o luăm înspre Căşari. În sat, când am
intrat am văzut nişte localnici cum duceau pe braţe un ostaş
român, era rănit de un glonţ, îl aşezară în pat, îi dădeau
îngrijiri. Ne-au servit şi pe noi cu câte un ceai. Rănitul avea
gradul de caporal. Se numea Anica Iordache, era din jurul
oraşului Constanţa, era grav, nu cred că a mai scăpat cu
viaţă, nu se putea ţine pe picioare. Noi ne-am luat rămas
bun de la el şi am plecat.
În sat, un foc mare. Am mers la foc şi acolo am găsit pe
sublocotenentul Amăreanu Ion, din Movila Verde, judeţul
Constanţa, care dăduse foc la un depozit de alimente. Şi
i-am cerut să ne dea şi nouă ceva de-ale mâncării. Dânsu’
ne-a spus s-o luăm câte doi, până s-o luăm noi câte doi
a sosit infanteria rusă şi a deschis foc asupra noastră. Nu
am mai aşteptat să o luăm câte doi, aşa că alimentele au
rămas să le ia ruşii şi noi am fugit printre case şi am dat
de o coloană de maşini germane care tocmai se punea în
mişcare. Ghenea avea braţele bune să urce, eu am avut
norocul cu o maşină care nu-i pornea motorul, m-am suit
în ea, dacă am văzut că nu porneşte m-am dat jos, să fug,
dar când am ajuns în faţa ei a pornit motorul şi nu am mai
fugit să mă urc sus şi am sărit pe aripa maşinii din dreapta,
cu mâna stângă mă ţineam de radiatorul maşinii, că mâna
dreaptă era legată de gât. Neamţul a dat drumul la maşină.
Când a ieşit la marginea satului, un puşcaş mitralior rus a
deschis foc asupra noastră, i-a spart parbrizul şi i-a atins şi
radiatorul, dar, până să piardă apa, ne-am depărtat vreo
10 km. Mă întreb pe unde a trecut glonţul, că eu eram în
dreptul radiatorului şi pe mine nu m-a lovit. La un moment
dat s-a oprit motorul, am izolat celula spartă, neamţul
aducea zăpadă şi eu cu mânerul baionetei o împingeam în
radiator. După ce s-a restabilit defecţiunea, neamţul a servit
masa, mă uitam la el cum pe o felie de pâine a pus un strat
de unt şi deasupra salam şi se ospăta, dar mie nu mi-a dat.
A dat drumul la maşină, după vreo 25 km, un comandant
german ţinea calea la maşini şi pe românii care-i găsea în
maşinile lor îi dădea jos.
Acolo m-am găsit cu Ghenea din nou. Am luat-o la drum
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din nou spre Căşari, în faţa noastră o coloană de tunuri grele
germane trase de cai mergea înainte şi noi după ei. Deodată,
coloana germană lasă şoseaua şi o ia la stânga, peste câmp.
Îi auzisem că şi ei mergeau tot la Căşari. I-am întrebat: „Nu
mergeţi la Căşari?” Ei răspund: „Căşari, kaput ruschi”. Atunci
am luat-o şi noi după ei, seara am ajuns într-un sat, un
jandarm de-al nostru ne-a îndrumat să ne ducem la o casă
unde mai erau români şi să vă faceţi pază, că altfel o să fiţi
atacaţi de partizani.
După vreo trei ore ne-am pomenit cu jandarmul, care
ne-a spus să plecăm că s-au apropiat trupele ruseşti,
mergem în centrul satului, acolo o coloană de maşini
germane era gata de plecare, fiecare maşină avea câte 4-5
soldaţi germani. Ghenea m-a ajutat pe mine să mă sui, până
să se suie şi el maşina a plecat şi el s-a suit în altă maşină.
Am mers în ele, când s-a început să se lumineze, ofiţerii
din cabină ne-au văzut că suntem români şi au ordonat la
soldaţii lor să ne zvârle din maşină, eu nu am înţeles ce a
spus, îi văd pe soldaţi că râd şi vin doi la mine, mă ia unul
de cap şi unul de picioare şi m-au zvârlit din mersul maşinii.
Norocul că nu am murit a fost zăpada mare şi am căzut cu
spatele pe raniţă.
Când mă uit, după ce mi-am venit în fire, văd şi pe
Ghenea că vine. Pe el îl zvârliseră mai demult. Ne-am spus
şi noi focul unul la altul şi am luat-o pe jos. Mergem înspre
Feşnikov. Am ajuns seara. Acolo era Corpul de Armată.
Ne-am dus să întrebăm de unitatea noastră. Am găsit pe
comandantul de gardă, un plutonier de jandarmi, Lupşor,
din Plopeni, Constanţa. Nu îl pot uita că ne-a dat pâine şi
conserve. L-am întrebat despre unitatea noastră, el ne-a spus
că toate trupele sunt în retragere dezordonată şi ne-a spus
că trebuie să mergem înspre Morozovka. Am dormit acolo.
Dimineaţa am luat-o la picior, pe seară am ajuns într-un sat,
la o santinelă care ne-a spus să mergem în centru, la Punctul
de Comandă Companie. Ne bucuram că dacă ne cheamă
poate ne dă şi mâncare.
L-am găsit pe comandantul de companie beat şi frânt
şi ne-a spus că de acum încolo suntem ai lui, că am format
o companie de grenadieri şi o să oprim înaintarea rusă. Eu
i-am spus că la mâna dreaptă sunt rănit, el mi-a spus: „Ai să
lupţi cu o mână, camarade!”. „Da, domnule căpitan, dar ne e
foame.” Dânsul spune: „Pe la ora şase veţi primi masa”. Ne-a
condus un soldat la o grupă. Sergentul, când ne-a văzut: „De
ce aţi venit, eu nu am putut face astăzi rost de făină pentru
oamenii mei, dar vouă ce să vă fac?”„Păi, ne daţi şi nouă.”
„Nu vă dăm deloc.” Foame ne era, când mă uit în paie, zăresc
o turtă lângă un ostaş şi, binişor, fur turta şi o bag în sacul
de merinde. Peste câtva timp soseşte un curier şi îi spune
sergentului că pe la 10 noaptea face o alarmă, să vadă cum
se adună compania. Eu îi şoptesc lui Ghenea: Când ăştia
fug la adunare, noi fugim şi luăm drumul către Morozovka.
Aşa am făcut. Când a anunţat alarma, noi am luat-o la fugă
spre marginea satului, acolo avea santinelă... Santinela ne
somează, eu strig la el să treacă la adunare, că ne-au atacat
partizanii. Santinela a fugit la adunare, iar noi am luat-o spre
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Morozovka. Pe drum, Ghenea spune: „Măi nea Leonte, îmi
este o foame. Dar eu îl liniştesc. „Lasă, mă, că eu am furat o
turtă.” Ce bucurie era pe amândoi că aveam cu ce ne strica
foamea. „Unde o ai, nea Leonte?”. „Vezi că este în sacul de
merinde.” Bagă mâna şi găseşte turta, vrea să o rupă în
două, dar turta nu vrea, este îngheţată. Dar se opinteşte
bine şi turta cedează, s-a rupt drept în două. Când ducem
la gură, lacomi, ce era: rusoaicele, când puneau să gătească
mâncare de zarzavat, puneau în oale de pământ, pe gura
oalei puneau un capac de scândură, îl lipeau cu cocă, ca
leguma să fiarbă înfundată.
Doamne, când am văzut că suntem păcăliţi, atunci
parcă era mai greu de suportat foamea, ni se muiaseră şi
picioarele, dar trebuia să mergem.
Când se lumina de ziuă, intrăm într-un sat, văd un
ostaş şi îl întreb din ce unitate este şi el spune că este de la
transmisiuni. „Unde aveţi comandantul de companie?” Şi el
mi-a arătat. I-am spus lui Ghenea că mergem să-l rugăm să
ne încadreze la el, numai mâncare să ne dea. Ghenea a fost
de acord.
Ne-am dus la domnul căpitan, i-am spus toată povestea,
cum ne-am rătăcit şi i-am cerut să ne încadreze la dânsul,
dar mi-a răspuns că ştie de soarta unităţii noastre, dar nu
poate să ne ia, că are destui de care trebuie să le poarte
de grijă şi ne arată drumul spre Morozovka. „Da, domnule
căpitan, da suntem frânţi de foame”. „Păi, aşa spune, mă!”
Dă ordin la un ostaş şi ne aduce câte două pâini de fiecare.
Când am văzut pâinea, ca animalele ne-am repezit cu gura
în ele, ne-a arătat drumul şi am luat-o din loc.

STROFE

Toată ziua am mers. Seara am ajuns într-un sat. Ne
ducem la o casă, iese un neamţ cu pistolul: „Ţuric!”, pe unde
ne duceam tot de „ţuric” dădeam. Când dăm la o altă casă,
iese un bătrân şi ne primeşte, ne bagă într-o bucătărie,
acolo mai erau câţiva români. Bătrânul avea cărbuni în
curtea lui şi ardea câţi vrea. Am dat de căldură, ne-a făcut
moşul câte un ceai şi ne-a dat câte o bucată de pâine şi neam culcat pe o rogojină. Când au dat păduchii de căldură,
au ieşit la plimbare...
Era trecut de noaptea jumătate, când auzim pe bătrân
vorbind. Se trezeşte şi Ghenea. El ştia puţin ruseşte.
Partizani. Până bătrânul a ajuns la înţelegere cu ruşii, că să
nu ne facă nimic, ce facem? Facem pe adormiţii. Au intrat
câţiva cu balalaica deasupra noastră. Noi toţi cu ochii
închişi. Le-a dat bătrânul să mănânce şi după ce au servit
masa, ne-au sculat şi ne-au cerut să stăm toţi în şezut. Era
unul care ştia bine româneşte şi ne-a luat la întrebări, de
unde suntem, dacă avem copii, părinţi, fraţi. Ne-a cerut să
deşertăm tot ce avem munţie. Ne-a lăsat câte cinci cartuşe
şi armele şi ne-a spus că ei ne lasă în viaţă, dar să mergem
„na doma”, adică acasă. Nu s-a mai lipit somnul de noi. Când
s-a luminat de ziuă, am plecat. Am trecut prin Feşnikov fără
dificultăţi, pe drum am văzut o skodă mare, facem semn şi
opreşte. Ne-a luat şi pe noi. Şoferul, Stancu din Argeş, era
şi el rătăcit de ai lui, avea pâine suficientă. Am mers trei zile
cu maşina. Crăciunul l-am făcut în apropiere de Doneţ, de
Anul Nou am trecut Doneţul. Aici era ordine. Pe Ghenea l-au
trimis la unitate, pe mine m-au trimis la spitalul din Şahti. Nu
ne-am mai întâlnit niciodată... n

Înmormântare de captiv
În odaia cea murdară şi cu geamuri de hârtie,
Jos, pe scânduri, şade astăzi, adormitul pe vecie.
N-are nici vestmânt de mire, nici vr’un petec de mătasă,
Să-i ascundă sărăcia de pe haina-i sdrenţăroasă.
Lângă capul lui nu arde nici un muc de lumânare
Şi pe piept nu-i stă icoana Sfintei noastre născătoare.
Nu se află o femeie mai miloasă, ca să-i strângă
Vr’un mănunchi de flori de toamnă şi la capul lui să plângă.
Nu e astăzi slujbă mare, cum se face în orice casă,
Că i-a fost sărmana pungă suptă şi sărăcăcioasă.
Şi nici preotul nu este cum fusese mai’nainte,
Că i-au luat şi cărţi şi cruce şi odăjdiile sfinte.
Iară triştii lui tovarăşi, ofiliţi de zile amare,
Îşi usucă ochii umezi şi-abia cântă la tropare...
...................................................................
- Ce săracă ‘momântare!... Cum îl sgudue căruţa!
Şi în urmă-i nu-s copiii, nici soţia, nici măicuţa...
(Darul visului, Versuri din captivitate de Teodor Castrişanu,
Editura şi Tipografia ziarului „Universul”, Brezoianu 23-25, 1937)
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Oare unde se află
cele 18 caiete de memorii ale
generalului Victor Protopopescu?
„Este bine şi frumos să se păstreze amintirile de familie.
Aşa judec eu, aşa simt eu!”
Aşa îşi începe amintirile generalul Victor Protopopescu,
un nume cu totul uitat astăzi, deşi acest ofiţer a avut un
rol important în Primul Război Mondial, fiind trimis din
partea Guvernului Român în Imperiul Rus, să se ocupe de
organizarea voluntarilor recrutaţi din rândul prizonierilor de
război austro-ungari de naţionalitate română (basarabeni şi
bucovineni) aflaţi pe teritoriul rus. “Eram atunci în cârje, rănit
pe câmpul de luptă, încă incomplet vindecat” – notează
generalul în memoriile sale.
Născut la 28 octombrie 1879, în Bucureşti, în familia
lui Theodosie1 şi Raliţa2 Protopopescu, Victor se decide să
urmeze cariera armelor. La vârsta de 21 de ani ajunge ofiţer
al Armatei Române Regale.
Primul decret de avansare la gradul de sublocotenent,
din 1 iulie 1900, precum şi decretele următoare – locotenent
(1905) şi căpitan (1910) – sunt semnate de Regele Carol
I. Decretele de avansare la gradele de maior (1916),
locotenent-colonel (1917) şi colonel (1919) sunt semnate
de Regele Ferdinand, iar decretul de avansare la gradul de
general este semnat de Regele Mihai. “Nici un decret de
Victor Protopopescu şi
calul său. Salzburg, 1909
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avansare nu-mi este
semnat de ticălosul
Carol II!” – ţine să noteze
generalul.
A fost trimis, prin
concurs, la învăţătură şi
practică, în Germania şi
Generalul Victor Protopopescu
Austria, pentru “studiul
armelor comparative şi mitralierelor în şcoala specială de la
Brucha-Lanze”.
În anii 1907-1910, locotenent fiind, a fost trimis ataşat
în K. und K. Infanterieregiment “Ergherzog Rainer” 59. Aici
a luat parte la manevrele imperiale din Innsbruck, Linz a D.,
Salzburg, Viena şi Briech a D.
A făcut campania din 1913, cu gradul de căpitan, în
Regimentul nr. 40 Călugăreni. Sub Ferdinand I, a făcut
războiul din 1916-1919, cu gradul de maior, în Regimentul
84, când a fost rănit pe câmpul de luptă, în timpul unui atac
la baionetă (Monitorul oficial nr. 39 din 18/31 mai 1917).
…”Toate amintirile din viaţa mea, cu bucuriile, plăcerile,
neplăcerile, durerile şi suferinţele mele, au fost cuprinse în
18 caiete. Când am ajuns la vârsta de 82 de ani, am clasat
aceste amintiri, în rândul vechimei lor, ca să cunoască
şi nepotul meu viaţa mea, pentru că scumpa şi neuitata
Rodica, nefericita mea copilă, căreia doream să-i las aceste
amintiri, a murit...
Am început colecţia cu un desen, copie după un
tablou al pictorului Octav Băncilă, care reprezintă “munca”,
explicând rugăciunea: “...Dă-ne, Doamne, pâinea cea de
toate zilele!...”
Tatăl meu m-a sfătuit, încă de când eram copil,
spunându-mi: “Victore, să-ţi îngrijeşti sănătatea ca să poţi
munci, pentru că munca îţi asigură viaţa!”
Port recunoştinţă părinţilor mei, care la vârsta de 6
ani m-au dat la pensionul Schevitz, să învăţ franceza şi
germana. Tata mi-a spus că dacă vorbeşti o limbă în plus
eşti un om în plus.
Păstrez amintiri frumoase din timpul trăit şi în Germania,
şi în Austria.
Rog pe nepotul meu, când va voi, să încredinţeze
această colecţie strănepoatei mele dragi, Coletta, ca să
cunoască şi dânsa din viaţa străunchiului ei! Pentru mai
târziu!?!... Ce va voi şi cum va voi dânsa să dispună de
această colecţie. În orice caz, să se treacă la descendenţi
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în familie, să se gândească la nepotul lui Jenică Angelescu
(Gheorghe), vărul meu, de la Piteşti-Ştefăneşti, azi în vârstă
de 4 ani!” (15 aprilie 1962 – n. red.).
Unde se află, oare, aceste 18 caiete?
Nutrim speranţa că nu s-au rătăcit şi că mai sunt încă
păstrate cu grijă la una din rudele generalului…
Noi am intrat doar în posesia câtorva fotografii şi
însemnări sporadice, prin bunăvoinţa regretatei doamne
Eugenia Greceanu, care, la rândul ei, le-a moştenit de la
Colette Ghimpeţeanu, soţia locotenentului Constantin
Ghimpeţeanu, avocat strălucit în perioada interbelică. n
1. Născut în 1842, Theodosie Protopopescu era fiul lui Gheorghe Iconomu,
fost protopop de Argeş, Olt şi Teleorman şi al Mariei, fiica preotului Ioniţă din
Curtea de Argeş. S-a căsătorit cu Raliţa Popescu şi au avut mai mulţi copii,
între care: Elena (n.1871) şi Victor (n. 1879 - 197..).
Elena s-a măritat cu colonelul Victor Ghimpeţeanu şi a avut doi copii: Victoria şi Constantin. Acesta din urmă, tot ofiţer, s-a căsătorit cu Geta Apotecker
şi au avut o singură fiică, pe Collete (1925-1997), măritată cu arhitectul Radu
Berindei, de care a divorţat.
Victor a urmat cariera armelor şi a ajuns până la gradul de general. A fost
căsătorit cu Nina Ciurcu şi a avut o fiică, Rodica (1920), care a murit înaintea
părinţilor săi.
2. Raliţa Popescu era fata lui Zoe şi Cristache Popescu, proprietarul Loviştei şi
al Muscelelor. Raliţa avea două surori: Elenca (căsătorită Nan), care a murit în
Azil la boierul Barbu Bellu, unde a fost Casa Prager Bucureşti; Marioara, soţia
lui Costache Tonegaru, a trăit şi a murit la Curtea de Argeş.

Casa familiei Lenny şi Rudolf Gstöttner, din Linz. Aici, într-o
cameră de la etajul I, a locuit, în 1907, locotenentul Victor
Protopopescu: “Doamna Lenny era fiica inginerului Petroni
din Bucureşti. Am găsit-o măritată la Linz! Mare bucurie! Am
fost găzduit la ea în timpul manevrelor. Trăia rău cu bărbatul,
un evreu beţiv şi cartofor. A divorţat. A venit la Bucureşti. S-a
remăritat cu Nicolae Dunăreanu, director la Casa de Depuneri.
Azi, în 1961, este văduvă şi locuieşte în str. 30 decembrie
(fostă Câmpineanu). La Linz era cea mai frumoasă femeie. I
se spunea “frumoasa româncă”. Eu eram mândru cu ea, când
mergeam împreună la teatru...

Victor Protopopescu cu prietenul lui, Richard Tomazelli, la care a
locuit trei luni până când s-a mutat la Mirabell-Hotel, unde îi plăcea
mult fata proprietarului hotelului. “I-am scris tatei că mi-e dragă şi
dumnealui mi-a răspuns, rugându-mă să nu-i aduc “o şoacăţă”. L-am
ascultat şi m-am însurat cu o româncă!?!”

“În timpul manevrelor imperiale am cunoscut pe locotenentul Graf Zichi
(maghiar) din Regimentul 9 Dragoni. Era ataşat la comandamentul
manevrei ca ofiţer curier. Se împrietenise cu mine la popotă. M-a invitat la
Traunkirchen, unde am stat cinci zile. Nu am auzit nici o vorbă ungurească,
numai franceză şi germană. În fotografie locotenentul Zichi; în dreapta lui,
mama lui (văduvă); în stânga mătuşa (văduvă); doi camarazi cu soţiile lor şi
un cadet-ofiţer, logodit... Lângă mine pe covor domnişoara Eleonora Zichi.
Avea voce plăcută, cânta bine la pian. Se împrietenise cu mine. Am petrecut
foarte bine. Am purtat corespondenţă până la 1914, când a început războiul.
Erau mari latifundiari în Ungaria. În fotografie, la stânga, este feciorul cu soţia
lui (femeia de cameră a bătrânei contese Zichi). Ce s-o fi ales din toţi după
două războaie!? Eu mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit sănătate până
azi, la 82 de ani! Azi, 6 dec. 1961, ziua numelui Colettei şi ziua naşterii lui Bubi.
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Mărire Vouă,
Bravi Eroi!
Din vremuri străvechi s-au ridicat
monumente, troiţe, cruci care să
veşnicească numele eroilor, ale căror
trupuri tinere zac în pământul ţării.
Lor le datorăm biruinţa. De aceea, noi,
urmaşii, trebuie să povestim faptele
lor şi să săpăm numele sfinte în piatra
veşnică, pentru a-i face cunoscuţi
urmaşilor noştri.
Omagiu şi Recunoştinţă pentru
eroi a împlinit şi o bună româncă
din localitatea Negreşti, jud. Argeş,
pe numele Florica Ciorobea, care,
din modestele ei venituri, a donat,
împreună cu familia, o troiţă în cinstea
Eroilor căzuţi în ultimul război mondial.
Troiţa a fost ridicată în incinta parohiei
din Negreşti cu hramul „Sfântul Ierarh
Nicolae”.
În ziua de 20 mai 2020, părintele
paroh Viton Gheorghe a sfinţit troiţa
împreună cu toţi enoriaşii prezenţi.
S-a săvârşit slujba de sfinţire, s-a citit
catalogul eroilor, s-a cântat veşnica
lor pomenire, s-au depus florile
recunoştinţei şi, cu iubire, s-a intonat
Imnul Eroilor.
În semn de recunoştinţă şi preţuire
a meritelor doamnei Florica Ciorobea,
în promovarea Cultului Eroilor,
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria” i-a acordat o Diplomă
de Excelenţă, iar conducerea filialei
Argeş i-a înmânat medalia Centenarul
Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi
în Război”, împreună cu mulţumirile
tuturor şi urarea „Dumnezeu să-i
odihnească întru sfinţii Lui pe toţi Eroii
Neamului!”.
Mărire Vouă, bravi eroi ai Ţării! n
Olga Moşoiu, învăţătoare,
fiica eroului învăţător Mosoia N. Vasile,
căzut la Cota 102 Ucraina, la vârsta de
numai 30 de ani, în al Doilea Război Mondial
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Această cruce a fost
ridicată de familia
Florica Ciorobea, copiii
şi nepoţii, în amintirea
Eroilor din al Doilea
Război Mondial din
satul Negreşti, Argeş.
Bologea Ilie
Marin Petre
Grigore Petre
Daniu Petre
Diaconescu Nicolae
Crasanoiu Traian
Săraru Gheorghe
Mocioc Nicolae
Mocioc Nicolae
Dumitrescu Tane
Ciorobea Constantin
Zaharia Constantin

EROUL DIN FAMILIA MEA

Sublocotenentul Gheorghe Ioneanu
Gheorghe Ioneanu s-a născut în anul 1922 în comuna
Ciorani, judeţul Prahova, fiind al 12-lea copil în familia
învătătorului Ioan Ioneanu. Toţi băieţii au fost ofiţeri în
Armata română, iar fetele învăţătoare. După absolvirea şcolii
primare în satul natal, a urmat şcoala gimnazială şi liceul în
Ploieşti.
În anul 1941 a fost admis în Şcoala Militară Ofiţeri
Artilerie din Timişoara, pe care a absolvit-o în 1944, cu
gradul de sublocotenent, şi a fost repartizat în Regimentul
13 Artilerie Constanţa, în funcţia de şef secţie Artilerie.
În al Doilea Război Mondial a luptat pe frontul de Vest.
După eliberarea oraşului Banska Bystrica de către
Armata română în cooperare cu Armata sovietică, Divizia
a 9-a Infanterie Constanţa, care avea în subordine şi
Regimentul 13 Artilerie, a executat misiuni de luptă în teren
muntos, în Cehoslovacia.
Subunităţile de aruncătoare de mine din Regimentul
13 Infanterie au sprijinit acţiunile infanteriştilor dobrogeni.
Legăturile prin fir ale bateriilor de aruncătoare de mine cu
prima poziţie de luptă a infanterie au fost întrerupte de
loviturile artileriei inamice. În acele clipe grele, în poziţiile
bateriilor de aruncătoare, sublocotenentul Gheorghe
Ioneanu, sosit de la observatorul înaintat, în primele linii
ale infanteriei, s-a oferit să organizeze apărarea apropiată a
bateriilor de aruncătoare.

Aşa a ajuns la flancul drept al dispozitivului, la Bateria
cea mai ameninţată de inamic. Din spatele unei coline, au
apărut trei tancuri germane, însoţite de infanterişti, care
au deschis foc asupra artileriştilor români şi au încercat să
încercuiască poziţia divizionului de aruncătoare.
Artileriştii români au ripostat cu toate aruncătoarele,
reuşind să scoată din luptă un tanc inamic, celelalte
retrăgându-se în vechea poziţie. Atunci, sublocotenentul
Ioneanu şi ostaşii lui s-au avântat în atac.
În timpul luptei, curajosul ofiţer a fost rănit la piciorul
stâng, însă a refuzat să fie evacuat şi a continuat să-şi
conducă subordonaţii împotriva inamicului, care se
retrăgea. În timp ce urmărea inamicul, a fost rănit din nou,
de data aceasta mortal.
Prin acţiunea îndrăzneaţă şi jerfa sa, tânărul ofiţer şi-a
îndeplinit misiunea: inamicul a respins şi poziţia de luptă
menţinută.
Trupul său a fost înmormântat în curtea unei şcoli în
apropierea oraşului Banska Bystrica.
A fost decorat post-mortem cu Ordinul „Steaua
României”. n
Emilia IANCU,
Director Muzeul de Ştiinţele Naturii, Ploieşti

O donaţie istorică
Documentele Tratatului
de la Trianon

În anul Centenarului Trianonului, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” a primit
o donaţie de excepţie de la Paris, din partea domnului Ion Mihai Cantacuzino: Documentele
Tratatului de Pace de la Trianon, 4 iunie 1920. Un document valoros, cuprinzând 524 de pagini,
în copie desigur, în limba franceză, document pe care îl vom păstra cu mare grijă în arhiva
asociaţiei şi pentru care aducem mulţumirile noastre domnului Ion Mihai Cantacuzino! Domnia
sa este nepotul doctorului Ion Cantacuzino, cel care împreună cu Nicolae Titulescu, în calitate de
plenipotenţiari români, au semnat Tratatul de Pace cu Ungaria, la 4 iunie 1920. n
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FIŞE DE DICŢIONAR
Plecaţi din aceeași familie,
viitorii scriitori au participat
la bătăliile Primului Război
Mondial. Scăpați cu viaţă din
război, s-au întors acasă cu tot
felul de răni (fizice sau psihice)
sau au rămas traumatizaţi de
experienţa dură a frontului.
Aceste traume le-au afectat
într-un fel sau altul modul de a
scrie, lucru sesizat în operele lor
literare.
KIRIȚESCU
Alexandru (28 martie
1888 Argeș - 9 aprilie
1961 București).
Absolvent al liceului
„Gheorghe Lazăr” şi
al Facultății de Drept,
din București. Publică
din timpul liceului, semnând cu
pseudonimele: Cadet Roussel, Chilon
Chilonidis, Kir, Rivarol. Colaborează
la revistele: Rampa, Rampa nouă
ilustrată, Lupta, Adevărul, Cuvântul,
Gazeta, Indreptarea, Vremea, Teatrul,
Contemporanul, Gazeta literară,
Luceafărul, Flacăra. Membru al
Societății Scriitorilor Români și al
Societății Autorilor Dramatici Români,
al cărei președinte a fost în perioada
1945-1949. Căsătorit cu Lili Popp,
actriță, fiica bancherului Nicolae Popp.
Dramaturgia: Învinșii (1910), Marcel și
Marcel (1923), Florentina (1925), Gaițele
(1932), Borgia (1936), Dictatorul(1945).
Piesa care l-a făcut celebru rămâne
Gaiţele, nemuritoare prin talentul unor
mari actriţe.
A luptat în Primul Război Mondial.
KIRIŢESCU Nicolae
Dramaturg, scenarist de
filme, regizor, director
de teatru. În perioada
interbelică a scris textele
unor spectacole celebre
de revistă. Prieten
apropiat și colaborator al marelui
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Frați-scriitori pe frontul
Marelui Război (2)
actor Constantin Tănase. Scenarist
pentru filmele Visul lui Tănase (1932,
în colaborare cu Constantin Tănase),
Odessa în flăcări/Cătușe roșii (1943,
în colaborare cu Gherardo Gherardi),
Escadrila albă (1943, în colaborare cu
Ion Sava). A fost textier pentru unele
din marile succese ale teatrului de
revistă: Intr-un ceas bun (1926), Zodia
porcului (1927), Cioc, cioc, Cioc (1928),
In plin, în draci (1928). A fost director al
Teatrului din Botoșani şi al Teatrului din
Ploiești, unde a lucrat cu actorul Toma
Caragiu.
MORARIU (Leca)
Alexandru (25 iulie
1888, Cernăuţi – m
15 decembrie 1963,
Râmnicu-Vâlcea). A
participat la război pe
frontul din Galiţia, unde
a fost rănit de două
ori, decorat, apoi pe frontul italian,
unde este din nou rănit. A luptat şi pe
frontul din Bosnia şi Herţegovina. În
1944 s-a refugiat cu familia la RâmnicuVâlcea, unde va continua să scrie şi
să desfăşoare o activitate culturală
remarcabilă, inclusiv în domeniul
muzical. A avut o publicistică bogată,
însă cărţile sale au fost publicate după
moartea sa. Provenit dintr-o familie cu
trei băieți, toți participanți la Primul
Război Mondial, dar în tabere diferite.
Alexandru a crezut în armata austriacă.
A fost profesor la Facultatea de Filologie
a Universităţii din Cernăuţi, director
al Teatrului Naţional şi al Institutului
de Literatură, Etnografie şi Folclor din
Bucovina, întemeietor şi coordonator al
publicaţiilor Buletinul Mihai Eminescu,
1930-1943, Făt Frumos, 1926-1944,
Fond şi formă, 1938-1944. A publicat în
diverse reviste: Junimea literară, Viața
nouă, Deșteptarea, Gazeta Bucovinei,
Revista Bucovinei. S-a căsătorit cu

Octavia Lupu, o femeie frumoasă
și bogată, fiica politicianului Teofil
Lupu. Memorii: 1986 Iraclie şi Ciprian
Porumbescu, 2001 Viaţă , Eminescu. Note
pentru o monografie (2001). Proză: 1920
De la noi. Povești, 1923 Războiul Troadei,
1925 Institorul Creangă, La frații noștri
(1928).
MORARIU
Aurel (15 mai 1886
Cernăuți – 1945
Craiova) participant
la Primul Război
Mondial, pe frontul
de la Mărășești, cu
gradul de sublocotenent. S-a afirmat
ca un naționalist tumultos, dar și ca
un antisemit exagerat. A trecut în
România militând pentru intrarea
țării în război împotriva Austriei. A
făcut studii de drept la Universitatea
din Cernăuți, licența fiind obținută
în 1909, și-a luat doctoratul la Praga
în anul 1914. A fost de mai multe ori
deputat în Parlamentul României
făcând politică liberală. La Cernăuți,
după război, întemeiază Cooperativa
Meseriașul Român și înființează două
bănci. A colaborat la diverse publicații:
Deșteptarea, Glasul Bucovinei, Opera:
1915 Bucovina 1774-1914, 1924 La
zece ani de la izbucnirea marelui război,
1926 Un capitol din viața pribegilor
bucovineni, 1938 Amintiri 1940 Bucovina
MORARIU Victor
(12 februarie 1889
Cernăuți – 1 iulie
1946 Caransebeș)
participant al Primului
Război Mondial, prieten
și coleg de școală cu
Ion Grămadă. A fost
profesor la gimnaziul greco-ortodox
din Suceava, a obținut doctoratul în
filologie la Universitatea din Cernăuți.

FIŞE DE DICŢIONAR
A scris mult, dar dintr-o modestie
exagerată, multe din articole sau lucrări
au rămas îngropate în pagini de ziare
și reviste. După decesul primei soții, se
căsătorește a doua oară cu Porfira Ieșan,
sora profesorului universitar Al. Ieșan,
în 1942. A semnat cu pseudonimele
Vimo și sau V.M. Opera: 1920 Un proces
de înaltă trădare în Bucovina de la 1780,
1921 Călăuza istorică a orașului Suceava,
1926 Amintiri despre Ion Grămadă,
1927 Sintaxa propozițiunii în Psaltirea
Scheiană, 1933 Pedagogia lui Jean
Paul, 1936 Pedagogia lui Herder, 1939
Istoricul reuniunii muzical-dramatice
Ciprian Porumbescu, 1940 Vasile
Bumbac, 1940, Problema nuvelei în
literatura germană.
STOIKA Cezar
Alexandru (12 ianuarie
1891, Bucureşti –
21 martie 1942)
fratele mai mare al lui
Constantin Titus Stoica,
a participat ca soldat
la ambele războaie,
fiind decorat pentru curajul dovedit.
A urmat cursurile Facultăţii de Drept
al Universităţii din Iaşi, a făcut politică,
fiind consilier municipal din partea
Partidului Liberal din Chişinău. A fost
căsătorit cu Natalia Petrovna. După
ocuparea Basarabiei, Cezar Alexandru
Stoica a fost condamnat la 8 ani de
muncă silnică. A murit în lagărul
colonie din Nijne-Amursk, Siberia.
Poezii: 1912 Flori de primăvară, 1913 În
ritualul vieţii, Miragiile sufletului. Nuvele
şi schiţe: 1924 Basarabia pământ
românesc.
STOIKA Constantin
Titus (24 februarie
1892, Buzău – 23
octombrie 1916,
Vâlcea) voluntar, a
urmat cursurile Şcolii
Militare de Artilerie,
Geniu şi Marină, obţinând gradul de
plutonier. Va fi rechemat sub arme în
1915 şi în noapte de 15 august 1916
primeşte botezul focului. A urmat
clasele primare la piatra Neamţ, a
continuat studiile la gimnaziul Radu
Greceanu din Slatina, apoi a fost elev

al liceului teoretic Nicolae Bălcescu
din Piteşti. A absolvit Facultatea
de Litere şi Filozofie a Universităţii
din Bucureşti. A publicat în diverse
publicaţii precum Neamul românesc
literar, condus de Nicolae Iorga, la
Vieaţa nouă a profesorului Ovid
Densuşianu, etc. Rănit în luptele duse
a refuzat să fie internat în spital, fapt
care nu a fost de bun augur, încât va
pierde lupta, doamna cu coasă nu
iartă. Va fi înmormântat unde şi-a
dorit , dar ulterior osemintele eroului
vor fi reînhumate pe Dealul Mlaci din
judeţul Vâlcea, iar mormântul îi va fi
străjuit de o cruce ridicată în 1970 de
fratele său , Titus T.Stoika. Frații Stoika,
Constantin, Titus și Cezar, au înființat o
revistă, care a fost efemeră, doar un an,
Tinerimea literară și artistică, Pitești.
STOIKA Titus Titus
(14 octombrie 1893,
Buzău – 15 aprilie 1983,
Bucureşti) este fratele
mai mic al celor doi
fraţi Constantin şi Cezar
Stoika. A participat la
Primul Război Mondial
în calitate de ofiţer. A fost rănit, decorat
pentru eroismul său şi avansat la
gradul de căpitan. A urmat Facultatea
de Drept al Universităţii din Iaşi. Se va
stabili la Chişinău, unde a fost numit
comisar regal. A profesat ca avocat
dar şi ca magistrat militar. După 1944
a revenit în ţară. Memorii: Luptele de la
Jiu şi Tisa, Note de călătorie, Basarabia –
pământ românesc.
TEODOREANU
Alexandru O. sau
Păstorel (30 iulie 1894,
Dorohoi – 15 martie
1964, Bucureşti) a fost
mobilizat la intrarea
României în Primul Război
Mondial, şi a luptat pe
fronturile din Transilvania şi Moldova.
A fost rănit grav şi decorat. În 1918 îşi
va pierde fratele mic, Laurenţiu, pe
front. Inteligent, spirit vesel, Alexandru
Teodoreanu a urmat Facultatea de
Drept a Universităţii din Bucureşti.
După 23 august 1944 spiritul său
aplecat spre glume îl va face să sufere,

în 1960 va fi arestat şi condamnat la 6
ani. După un timp va fi eliberat. Schiţe:
1931 Mici satisfacţii, 1933 Un porc de
câine, 1934-1935 Tămâie şi otravă.
Catrene şi parodii: 1936 Vin şi apă, 1973
Gastronomice. Dramaturgie: (în versuri)
Rodia de aur.
TEODOREANU
Ionel (6 ianuarie 1897,
Iaşi - 3 februarie 1954,
Bucureşti) este mobilizat
în 1916-1918 participând
la Primul Război Mondial.
Scriitorul Al. O. Teodoreanu este fratele
său, iar prozatoarea Ştefania VelisarTeodoreanu i-a fost soţie. A urmat
Facultatea de Drept la Universitatea din
Iaşi, iar după obţinerea licenţei se va
dedica avocaturii, ajungând unul din
maeştrii barei, mai întâi la Baroul de
Iaşi, iar după 1938, când se stabileşte
la Bucureşti, la acela de Ilfov. A fost
apreciat de Garabet Ibrăileanu, dar
ironizat de George Călineacu. A legat
prietenii cu Mihail Sdoveanu, Tudor
Arghezi, Ion Pillat. Schiţă: 1919 Bunicii.
Proză: 1923 Uliţa copilăriei. Romane:
1925-1927 La Medeleni, vol.I-III, 1928
Turnul Milenei, 1929 Bal mascat, 1931
Fata din Zlataust vol.I -II, 1933 Golia vol.III, 1934 Crăciunul de la Silvestri, 1935
Lorelei, 1936 Arca lui Noe vol.I-II, 1937
Secretul Anei Florentin, 1938 Fundacul
Varlamului, 1939 Prăvale Baba, 1940
Tudor Ceaur Alcaz, 1940 Ce-a văzut Ilie
Pânişoară, 1945 Hai, diridam, 1946 La
porţile nopţii, 1948 Zdrulă şi Puhă, 1971
Să vie Bazarea. Memorialistică: 1938 In
casa bunicilor, 1941 Întoarcerea în timp,
1946 Masa umbrelor. Poezii: 1970 La
porţile nopţii, 1996 Cina cea de taină. n
Teodora MANOLE
Bibliografie
Dicţionarul General al Literaturii
Române”, vol. L-O, București, Editura Univers
Enciclopedic,
Lucian Predescu, Enciclopedia României
Cugetarea, București, Editura Cugetarea Georgescu Delafras, 1940
Călinescu George, Istoria literaturii române
de la origini până în prezent, București, Editura
Semne, 2008
Zaciu Mircea, Dicționarul scriitorilor
români, vol. D-L, București, Editura Fundația
Culturală Română, 1998.
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Vitrina cu cărţi
Luminiţa Giurgiu, Marius Adrian Nicoară, Valeriu Nicolescu, Alexandru
Tudose, Monografia unui lăcaş al identităţii naţionale a românilor –
Biserica şi Cimitirul Eroilor din Buzău, Editura Alpha MDN, Buzău, 2019.
Patru autori uniţi de aceeaşi
pasiune – istoria naţională şi animaţi
de respectul pentru eroii acestui
neam şi-au dat mâna pentru a scrie
o monografie mai puţin obişnuită. O
carte despre un cimitir imens, poate
cel mai mare din ţară, în care îşi dorm
eternitatea, lângă biserica ortodoxă
din Buzău, 9653 de eroi necunoscuţi,
8001 militari români, 753 de militari
germani, 744 de militari austro-ungari,
136 de militari ruşi şi bulgari, 14 militari
turci şi 5 militari italieni. Este menţionat
şi cimitirul ostaşilor sovietici organizat
în exteriorul celui multinaţional, dar nu
se dezvoltă subiectul.
Cimitirul eroilor şi biserica militară
au fost renovate cu ocazia aniversării
Centenarului Marii Uniri, prin grija
Primăriei municipale Buzău şi a
primarului Constantin Toma – un om
cu profundă simţire românească.
S-au inaugurat pe 13 mai 2018, cu
mare ceremonial religios şi militar şi
participarea Brigăzii 30 Gardă „Mihai
Viteazul”, incluzând defilare şi o
spectaculoasă retragere cu torţe.
A fost aşteptat şi preşedintele
României, care âşi anunţase
prezenţa, dar care nu a mai venit,
oraşul rămânând cu amintirea de la
inaugurarea cimitirului militar şi a
bisericii eroilor, în 1932, când regele
Carol II şi prim-ministrul Nicolae Iorga
au onorat evenimentul, cinstind cum
se cuvine somnul cel lung al tuturor
eroilor înhumaţi aici.
Lucrarea de faţă începe printr-un
cuvânt înainte semnat de primarul
Constantin Toma, el fiind şi în spatele
finanţării editării volumului. O
prezentare istorică a aşezării formează
cadrul general în care este descris
Buzăul ca importanţă strategică,
comercială şi socială în toate timpurile
66
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şi ca centru de mobilizare a oştilor
care au plecat la luptă în războaiele
voievozilor, dar şi în Războiul de
Independenţă, în al doilea război
balcanic, în primul şi al doilea război
mondial. Se menţionează că 1081
de militari buzoieni au trecut podul
de vase de la Călugăreni, călăraşii
buzoieni care au trecut pe la Corabia
pentru a lupta la Plevna şi Vidin.
Aici şi-a avut sediul Divizia 5
Infanterie, care a trecut în Ardeal pe
la Tabla Buţii. Au luptat în Dobrogea,

în bătălia pentru Bucureşti, bătălia de
Crăciun de la Rm. Sărat.
Trecerea în revistă continuă cu eroii,
cu faptele de vitejie din Moldova, apoi
participarea în Ungaria cu Regimentul
23 Artilerie Buzău.
Divizia 5 Infanterie a luptat peste
Prut, la Orhei, în Basarabia, la Odesa,
apoi, la 30 septembrie 1942, a intrat în
dispozitivul de la Cotul Donului.
Puţini au scăpat de încercuire. Au
murit 335 de ofiţeri, 369 de subofiţeri,

12.782 de soldaţi.
În acest context sugestiv este
prezentată istoria construcţiei bisericii
eroilor, biserică militară cu hramul
tuturor sfinţilor ridicată prin contribuţii
publice, colecte ale doamnelor
din înalta societate, cu solda pe o
zi a tuturor militarilor buzoieni, cu
contribuţia substanţială a câtorva
sponsori, printre care comandantul
Diviziei, generalul Nicolae Uică, care
s-a şi ocupat direct de construcţie şi de
organizarea cimitirului pe parcele.
Au fost aduse oseminte din mai
multe părţi ale judeţului, mutându-se
cu grijă şi monumentele comemorative
aferente. Renovarea actuală le-a redat
aspectul iniţial, atât locurilor de veci,
cât şi însemnelor şi deopotrivă bisericii.
Cartea de faţă şi renovarea celor
două obietive sunt omagiul cel mai
semnificativ, poate din ţară, pe care o
comunitate l-a adus eroilor cu ocazia
Centenarului.
În anexe sunt prezentate listele de
eroi din cele trei războaie, din revoluţie
şi sunt menţionaţi şi eroi contemporani
căzuţi în teatrele de operaţii. Sunt
prezentate şi câteva personalităţi
importante, preoţi militari, generali şi
ofiţeri, în urma cărora a rămas ceva în
cultura şi memoria oraşului Buzău.
Este prezentat în anexă şi un foarte
interesant jurnal de front al preotului
militar iconom stavrofor, maior Marin
Dumitrescu, din care rezultă bogata
acţiune de recreştinare a ruşilor, în
timpul războiului, o acţiune spirituală
extrem de importantă şi în general
ignorată de istoriografie.
Lucrarea este un exemplu bun de
urmat şi de intelectuali din alte filiale
ale Cultului Eroilor „Regina Maria”, care
ar putea pune astfel o stavilă în calea
uitării eroilor neamului. n

Vitrina cu cărţi

Ilie Schipor, Deportarea în fosta URSS a etnicilor germani din
România, Argumente arhivistice ruse, Editura Honterus, Sibiu, 2019.
Ilie Schipor, licenţiat în istorie şi
doctor în ştiinţe militare, dăruieşte
societăţii româneşti o lucrare ştiinţifică
despre drama celor peste 70 000 de
cetăţeni civili, deportaţi de trupele
sovietice la începutul anului 1945,
şi puşi la muncă forţată pentru
reconstrucţia URSS. Calvarul lor a durat
până în 1950, când, în principiu, s-a
încheiat repatrierea lor, cu excepţia
unui număr de condamnaţi de
tribunalele poporului din republicile
sovietice, pentru diferite delicte în
lagărele de muncă. Aceştia din urmă
s-au întors în ţară abia în 1953, când au
beneficiat de un decret de graţiere din
partea lui Stalin.
Cartea de faţă este a doua lucrare
monumentală a sa, după ce în 2013
a apărut în Editura Monitorul Oficial
volumul „Prizonieri de război români în
Uniunea Sovietică. Documente 19411956”, pe care l-a elaborat împreună
cu un colectiv de cerecetători şi
istorici români şi ruşi. Cartea aceea a
obţinut Premiul Dragalina al Asociaţiei
naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”
şi se bucură de o apreciere unanimă
din partea specialiştilor şi a tuturor
celor care vor să afle ce cumplită dramă
au trăit militarii români căzuţi prizonieri
pe front, ori luaţi prizonieri de ruşi, în
Moldova de dincoace de Prut, după
întoarcerea armelor în 23 august 1944,
prin decizia regelui Mihai, dar fără nicio
înţelegere prealabilă cu sovieticii.
Un admirator al lui Ilie Schipor
vorbeşte despre lucrările lui,
asemuindu-le cu listele evreilor
salvaţi de un binecunoscut diplomat,
Schindler – numindu-le Listele lui
Schipor, calchiind titlul celebrului film
care s-a ocupat de caz.
Fiind ministru-consilier la
Ambasada României de la Moscova,
timp de 10 ani, 1 august 2009-august
2019, istoricul din el l-a îndemnat să-şi
folosească şansa pentru a intra în cele
mai importante instituţii arhivistice

ruse, pentru a căuta urmele celor
rătăciţi ori definitiv pierduţi în lagărele
sovietice, certificate prin doumente
oficiale.
Studiul de faţă, foarte bogat
documentat, este bazat pe argumente
arhivistice ruse şi întregeşte prin
multitudinea de date, redate pe criterii
strict ştiinţifice, studiile, memorialistica,
cercetarea ştiinţifică publicată până
acum în România. El aduce în context
bogăţia de necontestat a sursei
autentice, care a fost păstrată până
nu demult sub pecetea secretului în
arhivele ruseşti.
Pe parcursul a 70 de pagini ce
alcătuiesc prima parte a lucrării,
autorul face o analiză complexă
a fenomentului, cu o rigoare
documentară aproape uscată, sesizând
contextul geopolitic, pregătirea
deportărilor ca idee şi apoi ca politică
aplicată, oprindu-se pe larg asupra
temei propriu-zise, deportarea
etnicilor germani din România, erorile
şi abuzurile comise de cei care îi
selectau şi îi duceau în robie, atitudinea
autorităţilor române aproape anihilate
de presiunea ocupantului sovietic,
intervenţiile lor, ale ambasadelor

din Bucureşti şi ale unor organizaţii
civice, la autorităţile sovietice pentru
eliminarea abuzurilor şi respectarea
întocmai a deciziei oficiale a Moscovei
privind deportările. Filmul dramei
continuă cu descrierea destinului
deportaţilor civili români în lagărele
de muncă din URSS, a procesului de
repatriere treptată, a condamnărilor,
evadaţilor şi morţilor.
Partea a doua a cărţii, cea mai
voluminoasă, două treimi din
lucrare, cuprinde anexe extrem de
importante şi diverse, unele dintre ele
în facsimil, în limba rusă. Este vorba
de ordine şi dispoziţii ale autorităţilor
sovietice, note ale generalilor sovietici
adresate guvernului Nicolae Rădescu,
telegrame, rapoarte, note informative
şi nu în ultimul rând liste nominale cu
deportaţii români de etnie germană,
deportaţi, arestaţi decedaţi, ş.a.
Rigoarea cercetătorului nu-l lasă pe
Ilie Schipor să aibă aprecieri subiective,
dar generează emoţii puternice prin
prezentarea unor cazuri particulare
absolut impresionante, soţii de militari,
unii dintre ei pe frontul antihitlerist,
trimise în deportare, bătrâni născuţi
la sfârşitul secolului al 19-lea, copii
de la câteva luni până la adolescenţă,
români sau de altă etnie decât cea
germană vizată de reglementări, duşi
abuziv, soţi nevizaţi de deportare dar
care îşi însoţesc benevol partenerul în
deportare, soldaţi români activi trimişi
în lagărele de muncă etc.
Ideea de a reface ţara distrusă
de război, cu mâna de lucru gratuită
oferită de deportaţii din ţările învinse
i-a venit lui Stalin după dezastrul de la
Stalingrad-Cotul Donului. Se miza ăe
aducerea din germania a cinci milioane
de cetăţeni la muncă forţată timp de
10 ani, motivând că aceasta ar conta
în compensaţiile de război pe care
Germania nu le-ar putea suporta altfel.
Partenerii de alinaţă nu prea au agreat
ideea. Occidentalii erau conştienţi că
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Vitrina cu cărţi
şi Germania înfrântă va avea nevoie de
reconstrucţie şi respectiv de forţă de
muncă, pe care nu avea de unde să o ia
după marile pierderi suferite pe front.
Năpasta a căzut pe ţările de după
cortina de fier, acceptate de aliaţii
occidentali a rămâne în sfera de
influenţă sovietică: România, Ungaria,
Iugoslavia, Cehoslovacia, Bulgaria. În
total, au ajuns în lagărele de muncă, în
anul 1945, 208.239 de civili europeni,
România furnizând numărul cel mai
mare de etnici germani (69.332),
urmată de Ungaria (31.923), Iugoslavia
(10.035), Cehia (215), Bulgaria (75).
Cartea abundă de cifre şi date
care fluctuează cu vremea, din multe
motive, care demonstrează abuzul
şi supeficialitatea selecţiei pentru
deportări făcută de cei peste 12 000 de
militari sovietici implicaţi în operaţiune,
împreună cu jandarmeriile locale
româneşti. Astfel se constată că doar la
câteva luni după încheierea operaţiunii
– pe 22 februarie 1945, pe 5 noiembrie
sosesc în ţară 1671 cetăţeni deportaţi,

printre care sute de bătrâni şi femei, 22
de minori cu vârste de la câteva luni
până la vârsta adolescenţei. Au fost
ridicaţi abuziv aproape 4000 de români
care nu aveau nicio legătură de familie
cu germanii - cetăţeni ai României
cărora li se adaugă alţi 621 de arestaţi
de către trupele sovietice în trecerea lor
spre Berlin.
Pentru ducerea lor în URSS s-au
format 91 de garnituri de tren,
însemnând 5204 vagoane. În urma
sesizării abuzurilor şi erorilor în
selectarea deportaţilor, făcute către
autorităţile române, care au intervenit
la cele sovietice de ocupaţie, unii dintre
îmbarcaţi au fost întorşi de la Iaşi, alţii
însă care apucaseră să treacă graniţa
n-au mai avut această şansă. Unele
liste de deportaţi din judeţul Timiş
au fost scrise pe partiturile muzicale
ale cântecului „Fetiţa din Banat”, de I.
Velceanu. Ce ironie, Doamne!
După doi ani au început repatrierile,
dar acţiunea s-a încheiat în 1950,
cetăţenii români rămânând mereu pe

ultimul loc. La 1 martie 1947 România
mai avea 41.183 de deportaţi în timp ce
Germania avea doar 27.000 de cetăţeni.
Documentele relevă că din totalul
general de cetăţeni europeni, care
atinsese cifra de 271.627 de civili, în
1950 muriseră 66.456, iar 24,46% erau
în detenţie în urma unor delicte ce se
întindeau de la rea-credinţă, denigrarea
URSS până la încercările de evadare.
Dintre deportaţii români au murit, până
în 1950, 5500.
Sunt semnalate multe drame
personale cutremurătoare, dintre care
o amintesc pe cea a unei evreice din
România, ridicată de ruşi din lagărul de
exterminare de la Auschwitz şi trimisă
într-un lagăr de muncă în URSS, unde a
stat mai mulţi ani.
O carte cutremurătoare pe care
citind-o cu răbdare şi sufletul curat, îţi
vine să-ţi strigi revolta ţinând în mână
toate cifrele şi datele după care se
ascund suferinţele unor oameni care
nu aveau decât vina de a fi germani şi
cetăţeni români. n

Ion I. Brătianu, Generalul C. I. Brătianu în faţa judecăţii istoriei,
Editura Fundaţiei Culturale „Ion I. Brătianu”, Bucureşti, 2019.
Suntem în faţa unei cărţi care la
prima vedere pare o lucrare de autor,
dar nu este, Ion I. Brătianu fiind doar
îngrijitorul unui volum adagio la o carte
apărută anterior. Este vorba de „Câteva
amintiri din rostul nostru social în timpul
celor din urmă 40 de ani, 1866-1907”,
semnată de bunicul său, generalul
Constantin I. Brătianu.
Casa Brătienilor a dat ţării acesteia
o întreagă pleiadă de intelectuali şi
excelenţi oameni politici, care şi-au
făcut din patriotismul autentic şi
din promovarea fondului profund al
neamului un scop suprem în viaţă.
Începând cu mijlocul secolului al 19-lea
şi până la fatidicul an 1952, când s-a
declanşat decimarea intelectualităţii
cu origini ori preocupări neproletare,
Brătienii au dominat scena
culturală românească, în primul
rând ca politicieni, dar şi ca istorici,
68

România Eroică nr. 2 (61) - Serie nouă 2020

ingineri, deschizători de drumuri
în modernizarea ţării, ca militari ai
armatei în plină racordare la evoluţia
europeană în domeniu.
Generalul Constantin I. Brătianu s-a
născut în 1844 şi în 1864 este absolvent
al Şcolii Militare de Ofiţeri din
Bucureşti, cu gradul de sublocotenent
în arma Geniu. Se specializează în
lucrări topografice la instituţii militare
de profil din Franţa, apoi îşi continuă
studiile la Şcoala Politehnică din Paris
şi la Institutul Geografic din Algeria,
participă la ridicarea topografică a
Belgiei, timp de opt luni. Întors în ţară
cu o viziune modernă despre rolul
hărţii în economia războiului şi despre
necesitatea cartografierii întregii
ţări, înfiinţează şi conduce primul
compartiment cartografic din armată –
Atelierul litografic.
În Războiul de Independenţă a

executat lucrărui direct pe teren,
ridicând planul topografic al
împrejurimilor Plevnei la scara 1:3000.
A stabilit cu experţii săi noua con
cepţie geodezică militară românească,
a realizat planurile oraşelor Bucureşti
şi Ploieşti. Datorită străduinţelor sale,
s-a înfiinţat, la Bucureşti, Observatorul
Astronomic Militar Român, unde regele
Carol I obişnuia să se ducă să observe
cerul, într-un loc anume, care a fost
distrus în 1945.
În 1899, la Expoziţia Universală de
la Paris, Institutul Geografic al Armatei
a primit Marele Premiu pentru hărţile
şi planurile topografice gravate de
specialiştii formaţi de le, iar lui i s-a
decernat Medalia de Aur.
Generalul C. I. Brătianu a devenit
în 1899 membru corespondent
al Secţiei Ştiinţifice a Academiei
Române. A fost considerat la vremea

Vitrina cu cărţi
lui cel mai mare specialist topografic
din ţară, recunoscut şi de forurile
internaţionale de profil, mai ales pentru
precizia determinărilor astronomice
şi gravimetrice din România, în
comunicările sale la conferinţele
internaţionale de gen.
Generalul a militat activ pentru
realizarea hărţii cadastrale a României,
demers respins de Parlamentul format
în majoritate de moşieri şi aristocraţi
care nu erau dispuşi să se afle
dimensiunea reală a proprietăţilor lor şi
să le crească astfel impozitele.
Din păcate, situaţia cadastrală a ţării,
cu excepţia Ardealului şi Transilvaniei, a
rămas, în principiu, nerezolvată până în
ziua de astăzi. Nu ştim care e suprafaţa
României şi care sunt proprietarii, aşa
cum nu ştim, din motive obscure, care
e numărul real al locuitorilor, ultimul şi
singurul recensământ din anii de după
revoluţie fiind un fiasco.
Acesta este omul, militarul rănit la
Plevna şi rămas surd pentru tot restul
vieţii, omul de ştiinţă, intelectualul şi
scriitorul cotat ca un fin observator
al evoluţiei sociale. Despre el
vorbesc, într-un laudatio unanim, un
mare număr de intelectuali români
contemporani, în lucrarea de faţă.
Academicianul Dan Berindei
observă că timp de patru decenii,
datorită meseriei sale de cartograf, a
cutreierat ţara, cunoscându-i realităţile
despre care a scris în „amintirile” sale,
o radiografie fără menajamente a
unei Românii care îşi căuta locul în
modernitatea lumii, dar nu cu o dorinţă
structurală de evoluţie în bine, ci
fandosindu-ne fanariotic în imitaţii.
„Am căutat şi căutăm să fim tributari
străinătăţii în toate şi pentru toate”, scrie
generalul, iar academicianul adaugă:
„Ce ar spune în această privinţă astăzi?”
Despre partidele de atunci (liberalii
şi conservatorii), generalul spune că
au devenit „adevărate trusturi politice”,
iar noi acum am zice de ale noastre
că sunt găşti lamentabile, care ca şi
atunci „schimbau cu desăvârşire totul
ce a stabilit partidul advers”, în loc să se
continue unul pe altul.
Părerile generalului Brătianu
din urmă cu mai bine de un veac

Un nume cât o lume
Ne-a sosit la redacţie o carte mai
puţin obişnuită, greu de încadrat
într-un gen literar anume, greu
de descris şi de definit: ea este
deopotrivă o cronică istorică a unui
nume, o genealogie a familiilor
care se revendică de la numele
Burgheleşti (Burghelea), dar şi „o
samă de cuvinte”, cum ar spune
cronicarul, şi de mărturii adunate, cu
o pasiune admirabilă, de scriitorul şi
publicistul Eugen Burghelea.

par amintirile despre viitor ale unei
societăţi româneşti încremenite în
proiect. Aceleaşi metehne, aceleaşi boli
şi lipsă de grijă a autorităţilor faţă de
cetăţeanul căruia îi cerşeşte încrederea.
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu reţine din
scrierea generalului Brătianu soluţiile
pentru ameliorarea situaţiei printre
care cadastrarea, un partid al ţăranilor
care să le apere interesele, ridicarea
culturală, oprirea invaziei străinilor – „cei
mai mulţi dintre cei stabiliţi în România
fiind lepădături” –, o administraţie suplă
şi funcţionari cinstiţi.
Comparaţiile cu situaţia actuală
sunt prezente în mai toate însemnările
din volum, autorii neputând ignora
actualitatea observaţiilor generalului C.
I. Brătianu, care în numai 74 de pagini
dă imaginea tristă a unei ţări în care
între conducători şi popor nu este
decât golul. Printre ei, Ion Coja, Mihai
Diaconescu, Dinu Grigorescu, Igor
Butnaru, Ion Dodu Bălan ş.a.
Lectura acestei cărţi este un
foarte bun prilej de întâlnire cu
intelectualitatea românească actuală
care nu se vede la televizor, dar care
este conştientă de valoarea înaintaşilor
şi bucuroasă că există printre noi
oameni care şterg praful uitării de pe
tomurile vechi şi scot la lumină figurile
luminoase ale trecutului. n

Această carte – ţine să precizeze
Eugen Burghelea, pentru a-şi pune în
temă cititorii - nu este o monografie,
ci o prefaţă la cronica unui nume
străvechi şi nobil, aparţinând marilor
familii boiereşti româneşti, răzeşilor
de ieri, ţăranilor de astăzi şi urmaşilor
lor împrăştiaţi pe toate coclaurile
ţării şi ale lumii. Chiar dacă istoria
unei familii, a unui nume, pare
a fi doar locală, ea este o verigă
din istoria naţională şi universală.
Am adunat aceste crâmpeie de
istorie între două coperte, pentru
a nu se pierde în bătaia vântului şi
pentru a fi mărturii ale existenţei
neamului istoric, distins şi peren al
Burgheleştilor.”
Un volum excepţional ca lecţie
pentru recuperarea memoriei unui
nume: Burgheleşti! n

Rubrică realizată de
general Grigore Buciu
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Caruselul prEsei

Revistele noastre
Ne-au sosit la redacţie revistele filialelor judeţene ale Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Le primim şi le semnalăm cu bucurie
şi respect, ştiind că în paginile lor se încorporează munca, ideile şi visurile
colegilor noştri din teritoriu, oameni pasionaţi de istorie şi dedicaţi nobilei
misiuni de slăvire a faptelor eroilor noştri.
Iată titlurile aliniate pe caruselul presei acestui sfârşit de an pandemic:
Bucureştiul Eroic, anul III, nr. 2 (5), 2020; redactor-şef – colonel (rtr) Petru
Gurău; Galaţiul Eroic, anul VIII, nr. 10/2020; redactor-şef – comandor (rtr)
C. Asofronie; Eroii Neamului, anul XII, nr. 1 (42) / 2020, Satu Mare; redactor
coordonator: colonel (rtr) Voicu Şichet; Plăieşii, nr. 15 / 2020; redactor-şef
– Constantin Crăciun; Tactica şi Strategia, anul 6, nr. 6 / 2019; director de
redacţie: Cristian Mareş; Bacăul Eroic, anul X, nr. 19 / 2019; redactor-şef –
colonel Tc. (rtr) George Gheorghiu; Prahova Eroică, anul IX, nr. 17 /2019;
redactor-şef – colonel (r) Puiu Cujbă.
Primim cu regularitate trei publicaţii asupra cărora promitem să zăbovim
mai mult în numărul viitor. Este vorba de: Vitralii Lumini şi Umbre, revista
Veteranilor din Serviciile Române de Informaţii, Anul XI, nr. 43 / 2020,
redactor-şef – colonelul (r) Hagop Hairabetian; Periscop, revista Asociaţiei
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Informaţii
Externe, anul XIII, nr. 3 (51) / 2020, redactor-şef – I. Popa; Viaţa noastră,
revista Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza”,
Bârlad, nr. 44 / 2020, redactori coordonatori: Serghei Coloşenco, Petruş
Andrei.
Felicitări tuturor! n

Anul întâi!
Anul întâi de la facerea revistei „Eroii
neamului nostru”, publicaţie cu care
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina
Maria, Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud
„Colonel Liviu Rusu” se aliniază celor 26 de
filiale din teritoriu care au reviste proprii.
Remarcăm faptul că revista apare cu sprijinul
Primăriei Comunei Şintereag, primar: ing. Ioan
Bob, membru de onoare al filialei judeţene
Bistriţa-Năsăud „Colonel Liviu Rusu”, care, în
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Gânduri de început, notează: „Iubirea de
Patrie este cea dintâi virtute a omului
civilizat!... Dorim colectivului redacţional
al acestei reviste, dedicate eroilor şi
eroismului neamului românesc, să aibă
mult succes în nobila misiune de educare
a populaţiei judeţului, în special a tinerei
generaţii, în privinţa acordării respectului
şi recunoştinţei pentru jertfele înaintaşilor
pentru binele ţării, a promovării ideii de
patriotism şi respect pentru România!”
Bun venit în publicistica eroică şi La
mulţi ani! n

memento

În căutarea celor dragi
Ne-a vizitat la redacţie cu ceva
vreme în urmă o doamnă în vârstă,
sfioasă, cu o privire caldă şi tristă. Se
numeşte Iuliana Zaharia şi locuieşte
în Bucureşti. Vizita acestei doamne
readuce în atenţie delicata chestiune
a identificării militarilor căzuţi pe
câmpurile de luptă ale ultimului război
mondial, îndeosebi pe frontul de Est.
Doamna Zaharia îşi caută tatăl,
caporalul Cârstea Ioan, contingentul
1938, fost în Batalionul 16 Vânători
Munte, dispărut în 1941, în luptele de
la Ulianovka. Mai păstrează şi acum
scrisoarea ajunsă acasă de la tatăl ei.
Avea patru ani pe atunci.
O citim şi o răscitim cu durere...
14 septembrie 1941
Scumpii mei
Acum trei zile am primit c.p. ce mi-aţi
trimes din 25 august, iar astăzi am primit
una trimisă de Săndica. Sunt fericit cămi scriţi că acasă este bine şi că sunteţi
sănătoşi. Eu, ce să vă spun, sunt sănătos.
Pe acolo ce mai este, sunteţi sănătoşi?
Îmi scriţi că mama Floarea şi tata On
au fost cam bolnavi? Ce au avut? S-a
însănătoşit? Copiii ce fac, sunt sănătoşi?
Vă rog, aveţi grijă de ei, mai cu seamă
acum cu venirea frigului de toamnă.
Căci, pe aci, se simte foarte frig. Sila,
cred că a început să urmeze la şcoală.
Vedeţi să o trimiteţi regulat. Banii încă nu

IN MEMORIAM

Vasile
Gherasim

i-am primit. Înştiinţarea de la Liceu am
primit-o. Din Bulgaria n-am mai primit
scrisoare din iulie. Vă rog să-mi trimiteţi
în pachet 2 perechi ciorapi, mănuşile,
obiele, tutun şi anumite alimente, ca sămi ajungă mai multă vreme. Ambalajul
să fie din scândură mai subţire şi vine
în mod sigur. Să ne revedem sănătoşi,
Ionel.
Acesta a fost ultimul mesaj de
la tatăl ei. Atât de simplu şi atât de
trist. Un soldat român, aflat pe front,
scria acasă că are nevoie de mănuşi,
ciorapi, obiele, tutun şi mâncare!...Ce
comentarii se mai pot face acum pe
această temă?
Doamna Iuliana Zaharia, născută
Cârstea, n-a încetat să-şi caute tatăl
care a plecat pe front şi nu s-a mai
întors niciodată, lăsând în urmă o
femeie văduvă cu trei copii: Vasilica,
născută la 25 august 1934, Iuliana,
născută la 22 iunie 1937, Dumitru,
născut la 28 noiembrie 1939.
Am putea divaga aici pe această
temă mult şi bine, am putea prezenta
răspunsurile primite de la instituţiile
Statului Român (unele de un ridicol
revoltător), dar cu ce folos?... n
Colonel Dumitru Roman

Conducerea Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria” urează
tuturor membrilor săi, din ţară şi de
peste hotare, sănătate şi cât mai multe
împliniri în NOUL AN, 2021!
Mulţumim donatorilor şi sponsorilor
care ne-au sprijinit în activitatea de
cinstire a memoriei Eroilor!
La mulţi ani!

O veste tristă
ne-a întunecat
şi mai mult
acest început
de noiembrie
pandemic. A murit la vârsta de doar
70 de ani profesorul Vasile Gherasim.
S-a stins din viaţă în ziua de 7 noiem
brie 2020, pe un pat de spital din
Bucureşti, după o lungă şi aprigă
luptă cu noul coronavirus. Cu toate
eforturile făcute, medicii n-au reuşit
să-l salveze.
În timpul mandatului său de
primar al Sectorului 1 al Capitalei,
2000-2004, Vasile Gherasim a fost un
colaborator şi un prieten apropiat
al Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor “Regina Maria”. De fapt, a
fost singurul primar al Capitalei de
după decembrie 1989 care a înţeles
cu adevărat menirea şi eforturile
asociaţiei noastre într-o vreme în care
totul părea sortit distrugerii. Aproape
că nu era activitate importantă la
care să nu fie prezent şi să ne susţină
iniţiativele şi acţiunile, nu numai cu
sfaturi, ci şi cu fonduri financiare.
Pentru activitatea desfăşurată
în sprijinul cinstirii memoriei eroilor
căzuţi pe câmpurile de luptă, a
fost ales preşedinte de onoare al
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
“Regina Maria”.
O demnitate onorifică, este
adevărat, dar de care s-a bucurat
cu sinceritate, înţelegându-i ca
nimeni altul conotaţiile şi, desigur,
răspunderile, dincolo de funcţiile sale
politice ori administrative.
A fost omul care a rămas alături
de Cultul Eroilor chiar și după ce
mandatul său de primar a încetat!
Oameni ca Vasile Gherasim, care
s-a dăruit cu toată fiinţa binelui
public şi apărării patrimoniului eroic
al acestui neam, merită Recunoştinţa
noastră!
Dumnezeu să-l odihnească în
Pace!n
Biroul Executiv Central
al Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor “Regina Maria”
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La închiderea ediţiei

A apărut
prima
monografie
a Asociaţiei
Naţionale
Cultul
Eroilor
„Regina
Maria”!

od Poştal: 011203;
.cultuleroilor.ro
Unirea, Bucureşti, Cod Fiscal 4505235

La finele anului 2020, consemnăm cu bucurie un eveniment editorial de excepţie: apariţia
monografiei Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, prima lucrare de acest gen care
evocă, în cele peste 250 de pagini, activitatea unei organizaţii neguvernamentale şi non-profit –
singura care, în urmă cu 30 de ani, a pornit la drum cu obiectivul declarat de a apăra patrimoniul
eroic al Neamului românesc şi de a cinsti memoria eroilor noştri. O ediţie care se doreşte a fi un
reper în marcarea celor trei decenii, câte au trecut de la reînvierea acestei tradiţii, dar şi un omagiu
adus milioanelor de eroi care s-au jertfit pentru pământul românesc!
“Noi toţi, şi împăratul, şi soldatul, şi bogatul, şi săracul – aşa cum predică preoţimea în bisericile
noastre ortodoxe – nu avem dreptul să-i uităm pe cei care nu s-au mai putut ridica din moarte
şi să se întoarcă acasă! Să nu uităm că, prin jertfele lor, au întregit această ţară şi ne-au lăsat-o
moştenire nouă şi urmaşilor noştri, ca loc al întoarcerii fără de sfârşit. Spunem întoarcere fără de
sfârşit, deoarece însăşi Scriptura ne îndeamnă să luăm aminte că fiecare îşi adaugă oasele marelui
popor al strămoşilor, într-un loc care nu poate fi altul decât Ţara lutului din care a fost făcut fiecare
dintre noi.”
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