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ARENA

Cu ocazia proclamării Independenţei 
României, de către Parlament, domnitorul 
Carol se adresează armatei în ziua de 10 
mai 1877 (am păstrat ortografia vremii).

“România întreagă are ochii ţintiţi 
asupra voastră; ea pune în voi toate 
speranţele sale.

În ora luptei aveţi înaintea voastră 
faptele bătrînilor oşteni; aduceţi-vă aminte 
că sunteţi urmaşii eroilor de la Racova şi 
de la Călugăreni.

Drapelul sub care luptaţi este în 
mijlocul vostru însăşi imaginea Patriei. 
Urmaţi-l dar vitejesce, şi când o dată laurii 
păcei vor reînverzi pe munţii şi câmpiile 
României, Patria, cu recunoştinţă, va 
înscrie numele bravilor ei apărători pe 
frontispiciul edificiului independenţei 
române.

Oficieri, suboficieri, caporali şi soldaţi,
Domnul vostru vă urmăresce cu 

mândrie. El în curând va fi în mijlocul 
vostru, în fruntea voastră. Causa ce vă 
este încredinţată este o sântă causă. 
Cu noi dar va fi Dumnezeu, cu noi va fi 
victoria”. CAROL   

Monumentul „Epopeea Plevnei de la 1877” a fost 
construit la împlinirea unui secol de la războiul ruso-
turc. Printr-o impresionantă frescă şi numeroase 
litografii din epocă, sunt redate confruntările militare, 
fiind înfăţişate, cu precădere, bătăliile de la Plevna.

Contribuţia Armatei Române este, de asemenea, 
prezentată, prin scene memorabile, între care: 
„Întâlnirea Principelui Carol I cu Osman Paşa” 
(litografie de Yohan Shyonberg, Londra, 1896); „Prinţul 
Carol I inspectând fortificaţiile de la Griviţa după 
cucerirea redutei de către ostaşii români” (litografie 
de Yohan Shyonberg, Londra, 1893); „Prinţul Carol I 
de România” – sculptură în bronz realizată de Frantz 
Schtork; portretul maiorului Alexandru Candiano-
Popescu (1841-1901) – cel care a dat asaltul pentru 
cucerirea fortificaţiilor turceşti de la Griviţa; portretul 
colonelului Cerchez (ulterior general), care pe 10 
decembrie 1877 a cucerit fortificaţiile turceşti de lângă 
satul Opanez (nord-vest de oraşul Plevna) etc. 

Valeria Bălescu
Muzeul Militar Naţional

10 mai 1877Pasionat 
de istorie, 
colaborator al 
revistei noastre, 
maistrul militar 
principal de 
marină în rezervă 
Petre Maravela, 
din Brăila,  ne 
trimite câteva 
texte extrase 
din publicaţiile 
vremii (anul 
1877), însoţite 
de următoarea 
precizare: 
“Aceste rânduri 
doresc să 
readucă în 
actualitate 
declaraţiile 
importanţilor 
oameni politici 
ai vremii, rânduri 
de o înaltă ţinută, 
emoţionante 
pentru militari, 
dar şi pentru 
ţară”.

Monumentul 
„PANORAMA PLEVNEI”
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Ioan Burlacu, Iaşi. Vă mulţumim pentru 
aprecierile la adresa revistei. Aşteptăm fotografiile 
cu „imaginile deplorabile”, cum spuneţi dvs., 
din cimitirul eroilor români din Chişinău. Cât 
priveşte creaţia poetului Vasile Militaru, ea îşi 
va găsi cât de curând locul cuvenit la rubrica 
STROFE. Vă rugăm să ne trimiteţi textele, pe 
cât posibil, culese la computer sau la maşina 
de scris. Altfel, ne este aproape imposibil să le 
descifrăm. Vă mulţumim. 

Colonel (r) Nicolae Dărăbanţ, Braşov. Am 
primit două dintre creaţiile dvs. în versuri. După 
cum aţi observat, revista noastră are o rubrică 
dedicată special poeziei patriotice, pe care am 
intitulat-o STROFE, şi în care, cu timpul, îşi vor 
găsi locul şi poeziile pe care ni le-aţi trimis. Cu 
condiţia – valabilă pentru toţi cei care ne trimit 
versuri – să fie de calitate. Mulţumim pentru urări, 
pentru aprecierile frumoase asupra numărului 
1/2007 al revistei. La rândul nostru, vă dorim 
mult succes în toate şi multă sănătate.

ARENA

Posta redactiei,,
Colonel (r) C. Popescu. Din capul locului 

vă spun: admir pasiunea dvs. pentru poezie, 
sinceritatea versurilor închinate eroilor căzuţi.

Prof. Eugenia Teodosiu, Ploieşti. Stimată 
doamnă profesoară, articolul dvs., Veterani 
prahoveni pe câmpurile de luptă ale Europei, 
ar putea fi publicat în paginile revistei noastre 
dacă ar fi concentrat în cel mult şapte pagini A4, 
culese cu corp 14. Vă aşteptăm cu modificările 
corespunzătoare. Succes!

Maistru principal de marină în rezervă Petre 
Maravela, str. Sebeşului 7, bloc N2, ap. 44, 
Brăila, 810313. Vă mulţumim pentru materialele 
trimise despre Războiul de Independenţă. Am 
reţinut câte ceva chiar pentru acest număr  de 
revistă. Vă aşteptăm şi cu alte colaborări.

Locotenent (r) ing. Constantin Mogoş, 
Galaţi. Fotografiile pentru rubrica „Inscripţie la 
o fotografie” au sosit la redacţie. Le pregătim 
pentru viitorul număr al revistei. Mulţumiri şi 
urări de bine!  

Monumentul Eroilor din oraşul Ţăndărei este 
ridicat în parcul eroilor şi veteranilor de război. 
Inaugurarea acestuia s-a făcut la 25 octombrie 
1995. Monumentul a fost ridicat la propunerea 
veteranilor de război, propunere împărtăşită 
de luciotorii urbei. Grupul de iniţiativă, condus 
de prof. Silvian V. Ciupercă, a fost format din: 
prof. Iosif Tătăreanu, colonel Augustin Popa, 
Ion Ciupercă, prof. Corneliu Marinescu, veteran 
de război, şi Ştefan Istudor, veteran de război. 
Schiţa monumentului a fost concepută de 
conducerea Fabricii de marmură Bucureşti, 
scheletul monumentului fiind din beton armat, 
placat cu marmură albă. Monumentul are 7 m 
înălţime, un postament şi o jardinieră de formă 
octogonală cu diametrul de 6 m, prevăzute cu 
patru scări de acces şi locuri pentru sădirea 
florilor.

Pe cele patru laturi ale monumentului sunt 
încrustate în marmură numele eroilor din 
oraşul Ţăndărei şi fostele comune învecinate, 
desfiinţate după inundaţii.

Pe latura de Nord sunt trecuţi eroii care au 
căzut în războiul pentru independenţă (1877) 
şi  în al Doilea Război Mondial; pe latura de 
Vest sunt înscrişi eroii Primului Război Mondial; 
pe latura de Sud se află inscripţia: Spuneţi 
generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema 
jertfă pe câmpul de luptă pentru independenţa 
şi întregirea neamului în anul 1945.

Valoarea totală a monumentului a fost de 
18 milioane de lei la data construirii, astfel: 

8,4 milioane lei din Bugetul Primăriei oraşului 
Ţăndărei; 9,6 milioane lei din contribuţia 
veteranilor şi locuitorilor şi din partea personalului 
U.M. 01445 Ţăndărei.

La iniţiativa veteranilor de război s-au 
procurat două tunuri de la M.Ap.N., care au fost 
instalate lângă monument.

Toate sărbătorile naţionale se desfăşoară 
la acest monument, care a devenit un reper 
important în viaţa publică a localităţii noastre. 

General Ion Sujitoru 

Monumentul Eroilor din Tãndãrei
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Dintre toate cuvintele memorabile care 
au răsunat vreodată pe pământul românesc, 
deviza „Pe aici nu se trece!” s-a bucurat 
de cea mai mare popularitate. Născute pe 
câmpul de luptă al Mărăşeştilor, aceste 
cuvinte au intrat în conştiinţa neamului şi în 
istorie prin jertfa a mii şi mii de români. Poate 
de aceea, şi astăzi, la auzul lor, sufletul 
românesc vibrează ca acum nouă decenii.

La împlinirea a 90 de ani de la bătălia 
Moldovei, această deviză a fost readusă în 
actualitate de specialiştii Muzeului Militar 
Naţional, care au organizat o impresionantă 
expoziţie, al cărei vernisaj a avut loc luni, 9 
iulie, a.c., în prezenţa unui public (din păcate 
nu atât de numeros cum s-ar fi cuvenit 
la un asemenea eveniment) mare iubitor 
de istorie. Cei prezenţi s-au aflat în faţa 
unei reconstituiri sui-generis a momentului 
excepţional care a intrat pentru totdeauna în 
istoria românilor: uniforme, decoraţii militare, 
armamentul folosit de beligeranţi, scrisori 
ale soldaţilor şi ofiţerilor, grafică, plachete, 
statuete din bronz, truse sanitare, obiecte 
de cult, numeroase obiecte personale. Iată, 
pe scurt, imaginea unei clipe de glorie. 
Felicitări colectivului de specialişti, coordonat 
de Valeria Bălescu, şi anume: muzeografi 
Camelia Cristea, Ion Scafeş, Horia 
Şerbănescu.     

Încã o carte despre 
regele Ferdinand I

Cu 80 de ani în urmă, mai precis în 
dimineaţa zilei de 20 iulie 1927, primul rege 
al tuturor românilor, Ferdinand I, supranumit 
Întregitorul, a plecat la cele veşnice. Întru 
cinstirea memoriei sale, Muzeul Militar 
Naţional „Regele Ferdinand I” şi editura 
„Detectiv” au organizat, vineri, 20 iulie 
2007, lansarea cărţii „In memoriam – 
Regele Ferdinand I”, apărută prin osârdia 
excelentului muzeograf Neculai Moghior, 
omul a cărui viaţă se contopeşte cu aceea 
a instituţiei pe care o slujeşte de mai bine 
de 35 de ani. Pasionat de personalitatea 
regelui Ferdinand, Neculai Moghior se află 
la a treia carte despre biografia şi viaţa 
celui sub al cărui sceptru s-a realizat visul 
de veacuri al înaintaşilor noştri: România 
Mare.

Eratã
Dintr-o regretabilă neatenţie, pe care mi-o 

asum integral – cerând, totodată, scuze cititorilor 
– articolul Mareşalii României (R.E. nr.1/2007) a 
fost viciat de câteva inexactităţi şi greşeli pe care 
le corectăm după cum urmează: regele Mihai I s-a 
născut în anul 1921; regele Carol al II-lea a fost 
înălţat la demnitatea de mareşal în toamna anului 
1930, la Sighişoara, la încheierea manevrelor 
militare executate pe teritoriul Transilvaniei după 
Unire; la rândul său, Carol al II-lea a conferit titlul 
de mareşal generalilor Alexandru Averescu şi 
Constantin Prezan.

Cititorul a observat, desigur, că fotografiile 
regelui Ferdinand şi Alexandru Averescu trebuie 
inversate.

D. Roman

„Pe aici nu se trece!”

Iconiţe 
recuperate din 
mormintele 
comune ale 
militarilor căzuţi 
în luptele de la 
Mărăşeşti, din 
1917
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Nu există datorie mai sfântă decât 
slăvirea amintirei eroilor
Nu ne este îngăduit să ne bucurăm
de binefacerile României Mari
fără ca gândul nostru recunoscător
şi smerit să se întoarcă în fiecare
clipă către aceia cărora le datorăm
această Românie Mare
Vechea locuţiune: “Viii cu viii 
Şi morţii cu morţii” ni-a jignit
întotdeauna
Ea este expresia brutală a unui
egoism nedemn de sufletul 
omenesc, dar ea este şi o copilărească
iluzie fiindcă la urma urmei 
nici noi nu ştim care e în sufletul 
nostru partea ce revine morţilor
noştri şi partea ce ne revine nouă.
Dar în vremurile de azi, în 
vremurile în care viaţa noastră 
este atât de strâns unită, atât
de amestecată cu moartea eroilor
noştri, ne simţim mai mult
ca oricând alături de ei şi
sufleteşte îndemnaţi să-i pomenim
cu slavă şi să ardem
candele nestinse pe mormintele lor.

I.G. Duca

IN MEMORIAM
A murit colonelul Gheorghe Păşescu, 

neobosit educator întru cinstirea eroilor 
Neamului nostru şi apropiat colaborator al 
revistei „România Eroică”. Ultimul lui gând  ne-
a sosit la redacţie materializat în câteva versuri 
închinate Troiţei din Dealul Grădinarilor. Va fi 
fost, oare, o asemenea troiţă? Unde, când? 
Şi de ce, oare, inima lui Gheorghe Păşescu 
s-a oprit la umbra ei?

 „Pe deal, sub vânt şi ploaie, sub arşiţă de 
soare

O troiţă uitată se tânguie şi moare!...”
Sunt ultimele versuri ale colonelului 

Gheorghe Păşescu. Dumnezeu să-l aibă în 
Pază! 

Anul viitor se împlinesc 90 de ani de la memorabila 
Adunare de la Alba Iulia, care a consfinţit împlinirea visului 
românilor: MAREA UNIRE! Ideea ridicării unui MONUMENT 
AL UNIRII s-a făcut auzită în mai multe rânduri de-a lungul 
celor nouă decenii. Dar, până acum, ea nu a fost împlinită.

La iniţiativa Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”, Trustul 
de Presă al Armatei a lansat pe site-ul său (www.presamil.
ro) un sondaj de opinie cu o singură întrebare: Avem nevoie, 
la Alba Iulia, de un monument al Marii Uniri?

Publicăm, fără alte comentarii, rezultatele acestui 
sondaj:

Da      Nu      Nu ştiu
75%    22%    3%

SONDAJ DE OPINIE
Avem nevoie

de un monument
al Marii Uniri?

Exercitii
de memorie
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listele, pe judeţe şi comune, ale tuturor 
acelora care, prin jertfa lor, au consfinţit 
independenţa României. 

Din păcate, iniţiativa lui Spiru Haret 
n-a mai fost reluată după marele 
război al întregirii neamului, când 

numărul celor care s-au jertfit pe altarul 
Patriei a fost cu mult mai mare decât în 
Războiul de la 1877. Au existat însă şi 
atunci câteva iniţiative remarcabile, între 
care se numără aceea a instituirii simbolului 

Mormântului Ostaşului 
Necunoscut. Amplasat 
în Parcul Carol din 
Bucureşti, Mormântul 
Ostaşului Necunoscut 
a devenit locul de 
pelerinaj nu numai 
al românilor, dar şi 
al străinilor care ne 
vizitau ţara. Al Doilea 
Război Mondial a 
însemnat, pentru 
români, alte şi alte 
jertfe umane, atât pe 
câmpul de luptă cât şi 
în prizonierat. Numele 

românilor căzuţi în Campania din Est au 
fost trecute la index; multe din cimitirele 
militare aflate dincolo de Prut, în Uniunea 
Sovietică, au fost distruse; aceeaşi soartă 
au avut-o şi mormintele sau gropile comune 
ale prizonierilor decedaţi în captivitate, în 
numeroasele lagăre din Gulagul sovietic.

Anul 1989 a reînviat speranţele 
românilor şi în ceea ce priveşte 
adevărata cinstire a eroilor. Părea 

că România îşi va găsi, în sfârşit, drumul cel 
bun. Aşa au crezut toţi cei care s-au ridicat, 
în decembrie 1989, împotriva dictaturii. Şi-
au dorit o Românie modernă, europeană, 
civilizată. E drept că, din acest an, 2007, 
România este ţară membră a Uniunii 
Europene. Dar realităţile şi mentalităţile au 
rămas tot la porţile Orientului. E drept, că şi 
cultul eroilor are o altă dimensiune. Dar ea 
este departe de ceea ce ar trebui să fie! De 
multe ori, ai impresia că tot ce se face pentru 
cinstirea eroilor este artificial, propagandistic 
şi, tocmai de aceea, fals, găunos. Nimeni 
nu se mai gândeşte astăzi, într-o Românie 
bulversată de o tranziţie haotică şi 
falimentară, la exemplul lui Spiru Haret? Alte 
vremuri, alţi miniştri!   

Dan ŞIRĂEANU

EDITORIAL

Oare vom reuşi vreodată să aflăm 
numărul exact al românilor 
căzuţi pe câmpurile de bătaie ale 

istoriei? Vom şti vreodată câţi oşteni au murit 
la Rovine, la Iezerul Cahulului, la Călugăreni, 
la Podu Înalt, la Războieni? Vom şti vreodată 
unde se află mormintele lor sau, dacă n-au 
avut parte de morminte, unde le-au putrezit 
oasele? Sunt întrebări care, vrem-nu vrem, 
aduc în atenţie tragica istorie a hecatombelor 
românilor, dureroasa realitate a morţilor fără 
morminte.  

Posteritatea 
a căutat să 
cinstească 

memoria eroilor. 
Îndeosebi după Războiul 
de Independenţă din 
1877-1878, cultul eroilor 
noştri – fie că era vorba 
de cei căzuţi la datorie, 
fie de cei în viaţă, 
supranumiţi “veterani de 
război” – a cunoscut o 
intensitate nemaiîntâlnită 
până atunci. Celor morţi 
pentru ţară li s-au ridicat 
monumente, capele, mausolee etc. Au fost 
multe gesturi de pioşenie şi recunoştinţă, 
gesturi care, celebre în epocă, au fost date 
uitării cu timpul. 

Istoricul Nicolae Adăniloaie evocă un 
asemenea exemplu, venit din partea 
uneia dintre marile personalităţi ale 

românilor: Spiru Haret. În lunga perioadă cât 
a fost ministru al Instrucţiunii Publice (1897-
1899; 1901-1904; 1907-1910), Spiru Haret 
a iniţiat o campanie pentru redeşteptarea 
conştiinţei naţionale şi educaţia patriotică a 
tineretului prin cinstirea eroilor de la 1877. 
În acest sens, el a dispus să se alcătuiască 
liste cu numele tuturor eroilor din fiecare 
localitate căzuţi în războiul de neatârnare. 
Prin intermediul revizorilor şcolari, listele 
au fost înmânate învăţătorilor pentru a le 
verifica şi a le returna ministrului în vederea 
tipăririi. Astfel, au fost tipărite tablouri 
– ornate cu frunze de laur şi stejar – în mai 
multe exemplare, cu numele eroilor din 
fiecare localitate, fiind distribuite învăţătorilor 
spre a fi înrămate şi aşezate în toate şcolile 
şi bisericile, constituind, după cum zicea 
Haret, “mândria comunelor”. Prin grija 
aceluiaşi ministru, a apărut, în 1898, broşura 
Eroii războiului de independenţă, cuprinzând 

Exemplul 
lui Spiru 

Haret

Spiru Haret a 
iniţiat o campanie 

pentru redeşteptarea 
conştiinţei naţionale 
şi educaţia patriotică 

a tineretului prin 
cinstirea eroilor de 

la 1877. În acest 
sens, el a dispus 
să se alcătuiască 

liste cu numele 
tuturor eroilor din 

fiecare localitate 
căzuţi în războiul de 

neatârnare.
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EVENIMENT

Conferinţa ANCE din acest an (28 martie 
2007) a reunit reprezentanţii filialelor din teritoriu, 
oaspeţi din ţară şi din Republica Moldova. Ca de 
obicei, au răspuns invitaţiei conducerile Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de Război, Uniunii Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
(armată şi Ministerul Administraţiei şi Internelor), 
Uniunii  Participanţilor la Conflictul Militar (1991-
1992) din Republica Moldova, profesori-îndrumători 
ai cercurilor “Cultul Eroilor” din Capitală etc. Pentru 
prima dată de când este director al ONCE, a fost 
prezent la conferinţă dl. dr. Cristian Scarlat. Să 
fie acesta un semnal că relaţiile dintre ONCE şi 
ANCE se îndreaptă spre auspicii mai bune? De ce 
nu? În fond, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor 
este instituţia îndrituită prin lege să răspundă de 
tot ceea ce înseamnă cinstirea eroilor. Este, cred, 
normal ca Asociaţia Naţională Cultul Eroilor să aibă 
legături strânse cu ONCE, să colaboreze şi, dacă 
este cazul, să-i ceară sprijinul. Ca organizaţie non-
guvernamentală şi non-profit – cred că acest lucru 
este ştiu de toată lumea – ANCE nu dispune de 
fondurile financiare necesare pentru a-şi desfăşura 
activitatea în condiţii cât de cât normale. Şi nici măcar 
de statutul de “Asociaţie de utilitate publică”!? 

Dar să trecem peste aceste amănunte... Un 
succint bilanţ, prezentat de colonelul (r) Petre 
Stoica, arată că, în prezent, ANCE numără 39 de 
filiale judeţene; anul trecut au fost înfiinţate Consilii 
Directoare la  filialele Călăraşi, Giurgiu, Arad şi Ialo-
miţa; a fost încheiat un protocol de colaborare cu 
Liga Navală Română; membrii ANCE provin din 
toate categoriile sociale; în ţară fiinţează peste 1000 
de cercuri “Cultul Eroilor” ale elevilor; numeroase 
filiale au reuşit să realizeze “Cărţi de Aur”, albume 
cu fotografii ale monumentelor şi cimitirelor eroilor,  
monografii ale operelor comemorative de război.

Dincolo de aceste realizări, nu pot fi trecute 
cu vederea dificultăţile financiare şi materiale în 
care se zbat filialele judeţene şi chiar Consiliul 
Director Central. Aici aş invoca starea de dotare 
total necorespunzătoare a Consiliilor Directoare, 
care, paradoxal, nu dispun nici măcar de minimul 
necesar pentru a-şi desfăşura activitatea, adică 
de un calculator, o imprimantă, un scanner, un 
copiator, un aparat foto, o cameră de luat vederi, 
de mobilier, birotică, telefoane etc. Sediile care au 
fost repartizate, mai de milă, mai de silă, filialelor 
sunt total necorespunzătoare, încât, atunci când 
au oaspeţi sau invitaţi din ţară ori din străinătate, 
conducerile acestora preferă întâlnirile în oraş sau în 
localurile altor instituţii. Se înţelege, pe banii proprii! 

Sigur, cineva ar putea spune: nu vă obligă nimeni 
să existaţi! E problema voastră! Mulţumiţi-vă că 
v-am dat, de bine de rău, spaţii! Din fericire, până 
acum n-a apărut acel “cineva” care să rostească 
vorbele de mai sus. Dar, uneori, indiferenţa factorilor 
de conducere locali – şi chiar din armată!? – faţă de 
eforturile pe care le fac asociaţiile “Cultul Eroilor” 
vorbeşte de la sine. Nu pot fi ignorate, desigur, nici 
neajunsurile care ţin de organizarea şi implicarea 
consiliilor de conducere ale filialelor judeţene. În 
acest sens, colonelul (r) Petre Stoica a ţinut să arate 
că: nu există o informare reciprocă despre acţiunile 
desfăşurate; unele filiale se rezumă să participe pur 
şi simplu la activităţile organizate de administraţiile 
locale (ceea ce este, încă, bine, dar insuficient!!!); 
nu se caută soluţii pentru atragerea de sponsorizări 
etc.

Toată lumea ştie – sper! – că, începând din acest 
an, România a devenit membru cu drepturi depline 
al Uniunii Europene. Toată lumea este de acord 
– sper! – că acest eveniment excepţional trebuie să 
impună fiecăruia dintre noi şi tuturor românilor – un 
comportament european, o mentalitate europeană. 
Or, despre o mentalitate europeană este vorba 
şi în ceea ce priveşte cinstirea eroilor, apărarea 
patrimoniului de război, a tot ceea ce evocă trecutul, 
sacrificiile înaintaşilor. Mărturisesc, fără nici o 
exagerare, că atmosfera de la conferinţa ANCE s-
a apropiat, cel puţin prin atitudinea celor care au 
luat cuvântul, de acel “suflu european”, acel “spirit 
european” de care vorbim atât de mult. Paradoxal, 
oamenii sunt conştienţi că avem multe de făcut 
până vom deveni cu adevărat europeni; dar, la fel 
de paradoxală mi se pare şi starea de expectativă 
în care ne complacem de vreo şaptesprezece ani 
încoace. Vreţi exemple? Ei bine, n-am să le dau eu 
acum! Pentru că, sunt sigur, le veţi întâlni oriunde 
veţi merge prin ţară: de la Nistru pân’la Tisa, cum 
zice Poetul, de la Constanţa la Timişoara, de la 
Bucureşti la Miercurea Ciuc, de la Sfântu Gheorghe 
la Mărăşeşti... Monumente degradate, cimitire în 

Spre Europa
Însemnãri de la conferinta 
nationalã anualã a ANCE

Românii ar trebui 
să dovedească o 
mentalitate europeană 
şi în ceea ce priveşte 
cinstirea eroilor şi 
apărarea operelor 
comemorative de război.
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paragină sau profanate, plăci din bronz furate de pe 
obeliscuri, gropi comune neidentificate, mausolee 
uitate de timp, care prin aspectul lor neîngrijit 
violentează privirile trecătorilor. Aţi întâlnit aşa ceva 
în ţările occidentale? Sau în Statele Unite?

Colonelul inginer Nicolae Mărunţelu, vreme 
de zece ani inspector ONU, îmi povestea într-o 
scrisoare cât de plăcut impresionat a fost când a 
vizitat Parcul Militar de la Gettysburg (SUA), locul 
unde, în timpul Războiului Civil (1861-1865) nordiştii 
şi sudiştii s-au măcelărit fără cruţare, lăsând pe 
câmpul de luptă 51 000 de cadavre,  distribuite în 
proporţii oarecum apropiate: 23 000 ale nordiştilor 
şi 28 000 ale sudiştilor. Astăzi, acel spaţiu a devenit 
una dintre atracţiile Americii. Pe acolo trec în fiecare 
an, potrivit statisticilor, două milioane de turişti (!) 
De ce aşa mare afluenţă? Sunt interesaţi atât de 
mult străinii de trecutul Americii? La urma urmelor, 
cu ce s-ar deosebi această bătălie de, să zicem, 
bătălia de la Mărăşeşti? Din câte am înţeles de la 
colonelul Mărunţelu, explicaţia trebuie căutată nu 
în spectacolul trecutului – oricât de impresionant 
ar fi fost el – ci mai degrabă în măiestria de a-ţi 
valorifica istoria. Am trecut şi eu de multe ori pe 
la Mărăşeşti şi, spre ruşinea mea, habar n-am 
avut ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, pe unde 
s-au dus luptele, unde a fost punctul de comandă 
al generalului Christescu sau al generalului Grigo-
rescu. Or, în afară de un mausoleu, nimic nu 
aminteşte de acea vară cumplită din 1917. Nimic nu 
atrage privirea, nu stârneşte curiozitatea călătorului. 
Ce să mai vorbesc de oferta turistică? Ea este “nula 
na nula”, cum zic vecinii noştri “cu ceafa groasă” de 
la sud de Dunăre. De curând s-au împlinit 90 de ani 
de la bătălia pentru Moldova. Cum a fost marcată 
această oră astrală a românilor? Aţi observat vreo 
schimbare de decor la Mausoleul de la Mărăşeşti? 
După “trecerea măreaţă” a politicienilor zilei, au 
rămas versurile genialului Eminescu: “Şi de-asupra 
tuturora va veni vreun mititel,/ nu slăvindu-te pe tine, 
lustruindu-se pe el!”

Cu totul altfel stau lucrurile în America şi în orice 
ţară occidentală. Oriunde te vei afla, vei rămâne 
uimit de ingeniozitatea cu care francezul, belgianul, 
germanul, olandezul ştiu să-şi vândă şi istoria, şi 
marfa. Recunoscuţi pentru calitatea de a face bani 
din orice, americanii au simţul amănuntului, ştiu ce 
vor şi, atunci când îşi pun în cap o idee, îi fac atâta 
propagandă (poate e mai bine zis lobby?) încât nu 
se poate să nu reuşească.

Pentru renovarea Parcului Militar Naţional de 
la Gettysburg a fost lansată o campanie naţională 
de strângere de fonduri. Şi s-a adunat o sumă 
frumuşică – 95 de milioane de dolari! – din care a 
fost ridicat un nou muzeu, cu un centru de primire a 
vizitatorilor, dotat cu cele mai sofisticate tehnologii, 
menite să ofere milioanelor de turişti o imagine cât 
mai detaliată a ceea ce a fost Gettysburg pentru 
istoria Americii. Restaurările au fost necesare, pe 
de o parte, pentru a salva construcţiile, care s-
au degradat datorită numărului mare de vizitatori 
din ultimii 25 de ani, şi, pe de altă parte, pentru a 
moderniza şi a valorifica mai bine spaţiul (expoziţiile 
de armament aveau un caracter primitiv pentru 
standardele actuale – atenţie! – şi nu reuşeau să 
pună în valoare exponatele, astfel încât să încânte 
turiştii; locurile de parcare ocupau o bună parte din 

terenurile unde s-au dus luptele), dar şi colecţiile 
existente. S-a apelat, nici nu se putea altfel, la 
tehnologiile interactive, astfel încât Gettysburg să 
ilustreze cât mai ingenios conexiunea trecutului cu 
prezentul.

Aţi auzit de aşa ceva pe la noi? 
Dar, dacă Gettysburg vi se pare prea departe, 

haideţi să ne oprim la mica localitate Waterloo, 
situată la nu mai mult de 15 km de Bruxelles. Se 
spune că acest orăşel cochet trăieşte de pe urma 
istoriei. Oriunde te întorci, dai fie de un muzeu, fie 
de magazine cu tot felul de suveniruri, de autobuze 
gata pregătite să facă turul câmpului de luptă şi al 
împrejurimilor, dar şi de ghizi special pregătiţi să-ţi 
ţină o lecţie de istorie în stil hollywooddian, presărată 
cu picanterii şi anecdote, contra modicei sume, nu-i 
aşa, de 60 de dolari!

Obişnuit, ca tot românul, să fac comparaţii cu 
ce este la alţii şi ce este la noi, acasă, mă întreb ce 
ne-ar lipsi să facem şi noi la fel?

Din păcate, până a ajunge la nivelul celor două 
localităţi, noi trebuie să scăpăm de alte necazuri. Să 
terminăm, în primul rând, odată pentru totdeauna 
cu orgoliile şi vanităţile mărunte, care ne macină şi 
ne irosesc forţele. Nu întâmplător, comandorul (r) 
Ion Ursu, de la filiala Constanţa, a adus în discuţia 
conferinţei “spinoasa” problemă a colaborării, la 
nivel judeţean, a ANCE şi ANVR. Se pare că micile 
orgolii locale sunt mai importante decât interesele 
generale. Cum ar fi, bunăoară, reamenajarea Cimi-
tirului de Onoare Mircea Vodă Gară; sau găsirea 
modalităţilor de colaborare cu autorităţile bulgare 
din localităţile învecinate, unde se află cimitire cu 
eroi români.

În al doilea rând, este nevoie, cel puţin în cazul 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, de obţinerea 
statutului de “Asociaţie cu Utilitate Publică”. Este 
de neînţeles de ce organele în drept tergiversează 
acest lucru, din moment ce ANCE îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege? Sau este nevoie şi 
aici, pentru a găsi înţelegere, de o înregimentare 
politică?

În al treilea rând, activitatea ANCE ar trebui să 
se îndrepte cu precădere spre tânăra generaţie. În 
acest sens, mi s-a părut interesantă propunerea 
locotenent-colonelului (r) Doru Pogoreanu, filiala 
judeţului Botoşani,  de a se organiza un program 
“Eroul din familia mea”, care să atragă tinerii să-şi 
cunoască trecutul familiei lor şi al ţării.

În al patrulea rând, se impune a fi continuată 
acţiunea de culegere de date şi de întocmire a 
“Monografiilor operelor comemorative de război”, 
precum şi a “Cărţilor de Aur” ale judeţelor (idee 
susţinută de colonelul în rezervă Toma Munteanu).

În al cincilea rând, dar nu în cele din urmă, 
se simte tot mai mult nevoia ca ANCE să aibă 
propriul site pe internet, care să-i permită o mai 
bună comunicare, dar şi o popularizare eficientă a 
acţiunilor sale.

În afară de toate aceste puncte, ceea ce mi se 
pare extrem de important în acest moment este 
schimbarea de mentalitate. Privim spre Europa, dar 
vom fi cu adevărat în Europa doar atunci când vom 
înţelege şi vom cultiva spiritul european. Restul e 
propagandă!

Dumitru ROMAN 

EVENIMENT
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Acum, când 
se împlinesc 
90 de ani de la 
aceste evenimente 
memorabile, 
Asociaţia Naţională 
„Cultul Eroilor” prin 
însuşi preşedintele 
său, colonelul (r) 
Petre Stoica, a 
emis o medalie 
care să amintească 
urmaşilor de jertfele 
ostaşului român, 
care şi-a făcut cu 
cinste datoria de 
onoare faţă de 
patrie. 

Campania română din anul 1917 a ţinut 
cincizeci de zile. Ea a început la 22 iulie cu 
bombardamentul năprăznic de la Nămoloasa şi 
Mărăşeşti, pentru a-şi da „sufletul” în faţa reţelelor 
de sârmă ghimpată de pe Cireşoaia.

Din punct de vedere strategic, campania 
din 1917 a fost o îndoită victorie a românilor. 
Campania a avut două faze: una ofensivă la 
început şi una defensivă la urmă, când a trebuit 
să parăm lovitura inamicului. Ofensiva noastră, 
oprită în cursul desfăşurării ei, ne-a dat admirabila 
victorie de la Mărăşeşti. Defensiva noastră a 
fost tot atât de victorioasă. Toate luptele date 
timp de o lună, de la 24 iulie până la sfârşitul 
lui august, cu toate numele deosebite pe care 
le-a împrumutat de la centrele geografice în 
jurul cărora s-au desfăşurat, sunt în realitate 
episoadele unei singure şi mari bătălii, date de 
germani împotriva frontului  român din sud-vestul 
Moldovei, între munţi şi Siret. Scopul acestei 
bătălii a fost distrugerea armatelor IV rusă şi a 
II-a română, întoarcerea armatelor VI şi IX ruse 
şi deci cucerirea Moldovei. Rezultatul a fost însă 
cu totul altul; Armata a IV-a rusă a fost salvată de 
Armata I română, care i-a şi luat locul, iar Armata 
a II-a română s-a apărat viguros. Cele două 
armate române au barat drumul duşmanului, 
i-au respins sângeros toate încercările de 
străpungere, indiferent de punctul în care au fost 
îndreptate şi în cele din urmă au rămas stăpâne 
pe situaţie. Duşmanul a trebuit să-şi plece capul, 
să renunţe la bătălie şi să-şi transporte aiurea 
forţele, pentru alte acţiuni.

Este marea victorie a războiului României, 
obţinută în cea mai mare bătălie care s-a dat pe 
teatrul  sud-oriental al războiului european. Ea a 
scăpat Moldova de invazia duşmanului, a păstrat 
fiinţa statului român şi a tuturor puterilor sale 
sufleteşti şi materiale şi ne-a ridicat în stima atât a 
aliaţilor cât şi a duşmanilor noştri.

Epopeea luptelor de la Mărăşti, Mărăşeşti 
şi Oituz nu se va uita niciodată. Ea a dat un 
tribut de sânge mult prea mare pentru apărarea 
pământului strămoşesc şi a fiinţei naţionale.

Acum, când se împlinesc 90 de ani de 
la aceste evenimente memorabile, Asociaţia 
Naţională „Cultul Eroilor” prin însuşi preşedintele 
său, colonelul (r) Petre Stoica, a emis o medalie 
care să amintească urmaşilor de jertfele ostaşului 
român, care şi-a făcut cu cinste datoria de onoare 
faţă de patrie. 

Medalia se prezintă astfel: este confecţionată 

din tombac (aliaj de bronz) cu diametrul de 60 
mm.

Aversul. Câmpul central este ocupat de efigia 
a trei personalităţi aşezate în formă de triunghi. În 
partea de sus este efigia suveranului României, 
Majestatea Sa Regele Ferdinand, în semiprofil 
stânga, cu casca de război pe cap şi în uniformă 
militară şi pieptul împodobit de decoraţii.

În partea stângă şi mai sus se află efigia 
mareşalului Constantin Prezan – tot în uniformă 
militară cu distincţii pe piept şi de asemenea 
cu casca de război. A fost cel care a întocmit 
planurile Marelui Cartier General.

În partea dreaptă găsim efigia generalului 
Eremia Grigorescu, care şi-a înscris numele în 
cartea de aur a neamului românesc. El a fost 
cel care a lansat deviza „Pe aici nu se trece!” 
Această deviză o găsim înscrisă în partea de jos 
a câmpului central al medaliei.

Circular, în esergă, găsim înscrisul cu 
majuscule 90 de ani 1917-2007 MĂRĂŞTI-
MĂRĂŞEŞTI-OITUZ-TRIUNGHIUL DE FOC. 
Toată această înscriere este subliniată de un cerc 
de perle, iar în partea de jos găsim o cunună de 
lauri. În partea de jos stânga găsim înscrisul C.D. 
(Constantin Dumitrescu), numele gravorului (artist 
plastic).

Reversul. Câmpul central este ocupat de 
silueta zveltă a mausoleului Mărăşeşti care are 
drept fundal o cunună de flori. Florile recunoştinţei 
pentru eroii care îşi odihnesc somnul cel de veci 
în incinta acestuia.

În partea de sus a construcţiei pe două rînduri 
cu majuscule înscrisul „Eroi au fost, eroi sunt încă 
Şi-or fi cât neamul românesc”. În partea de jos 
a monumentului cu majuscule pe două rânduri: 
MĂRĂŞEŞTI MAUSOLEUL EROILOR.

În exergă, circular, înscrisul cu majuscule: 
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ „CULTUL EROILOR”. În 
partea de jos cu majuscule înscrisul: ROMANIA.

Această medalie este aşezată într-o cutie 
de plastic capitonată cu pluş grena şi are un 
certificat de autenticitate - cu detalii tehnice şi 
cele necesare.

Ea va fi acordată într-un cadru festiv când se 
vor omagia evenimentele Epopeii Mărăşeştilor.

Medalia este considerată o bijuterie a 
medalisticii româneşti şi va intra cât de curând în 
patrimoniul cultural naţional românesc.

Comandor aviaţie (r)
Marius POPESCU-CĂLĂRAŞI

MEDALIE COMEMORATIVA

„Triunghiul de foc”
1917 – 2007

Unica medalie care cinsteste 90 de ani
de la luptele de la Mãrãsesti, Mãrãsti si Oituz
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INVITATUL  REVISTEI
“Este vremea ca 

învăţătorii, profesorii, 
preoţii, să facă iarăşi 
apostolat, să nu se 
“plafoneze” şi mai 
ales să nu se lase 
copleşiţi de relele 
care vin continuu 
peste noi.”

- Domnule profesor, vă aduceţi 
aminte, din anii copilăriei, cum erau 
sărbătoriţi în şcoli şi biserici eroii de 
Sfânta Înălţare?

- Când eram elev în clasele primare, 
în comuna natală, Curtişoara (acum, 
Dobreţu), ştiu că de Înălţare, Ziua Eroilor, 
toată comuna se aduna la parastas 
într-o poiană din marginea celei mai 
frumoase şi mai vechi păduri, unde în 
timpul războiului de reîntregire din 1916, 
când deja se instalase ocupaţia germană, 
comuna înmormântase cîţiva ostaşi 
români, străini de loc, români însă, care 
se rătăciseră, poate, şi îi împuşcaseră 
nemţii. Fuseseră înmormântaţi în 
marginea pădurii şi mormintele lor erau 
îngrijite de săteni, apoi şi de elevii de 
la două şcoli din două sate ce formau 
comuna. Se făcea parastas mare “la 
eroi”, cu slujba creştinească. Elevii celor 
două şcoli cântau cântece patriotice, 
dirijaţi de învăţătorii lor, după care elevii 
din clasele mai mari (era şcoală cu şapte 
clase) închipuiau o bătălie între “români” 
şi “inamici”, încheiată cu capturarea 
drapelului, de regulă al “inamicului”. 
După tradiţionala pomană a parastasului 
– căci veneau familiile din ambele sate 
cu bucate şi băutură “pentru sufletul 
morţilor” – acţiunea se încheia cu o 
mare petrecere câmpenească, uneori 
până seara. Era un eveniment important 
în viaţa comunei şi a intrat în memoria 
locului. Nu ştiu dacă acum se mai ţine. 

Ca elev, am participat şi eu, cu şcoala, la 
această acţiune.

- Cum credeţi că ar trebui să fie 
un învăţător sau un preot, azi, ca să 
menţină totuşi în sufletele copiilor 
dragostea pentru eroi şi pământul 
străbun?

- Este vremea ca învăţătorii, profesorii, 
preoţii, să facă iarăşi apostolat, să nu 
se “plafoneze” şi mai ales să nu se lase 
copleşiţi de relele care vin continuu peste 
noi. O cugetare a unui mare român, 
Onisifor Ghibu, pe care indirect l-am 
cunoscut (prin fiul său, şi el un mare 
român, Octavian Ghibu): “Să nu ne 
plângem că sunt vremurile grele, căci 
de aceea suntem noi veniţi pe lume, să 
le facem mai bune!” Oamenii şcolii şi 
ai bisericii să se implice cât mai mult în 
viaţa satelor, să-i înveţe pe săteni, să-i 
îndrume, căci satele – şi nu numai ele 
– au fost sărăcite, sătenii se zbat în mari 
greutăţi, sunt neinformaţi, dezinformaţi 
şi manipulaţi, mai ales în campaniile 
electorale. Dacă oamenii Şcolii şi ai 
Bisericii nu-i vor îndruma cu sfatul şi 
cu exemplul personal, din altă parte 
ajutorul nu vine, căci “sus” este o mare 
încrâncenare pentru avere şi pentru 
Putere.

- Ca student, aţi avut o altă 
percepţie, decât cea de copil, faţă de 
eroii neamului? 

“Eroii neamului 
sunt modele de viaţă 
pentru cei prezenţi 
şi pentru urmaşi, 
sunt vectorul forţă 
care susţine fiinţa 
Neamului.”

G.D. Iscru, conferenţiar universitar, doctor în istorie:

Unele manuale 
“alternative” 
persifleazã si 

denigreaza eroii 
Neamului, maculeazã 

valorile nationale
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Trecerea lui Decebal în nemurire a fost şi a rămas
în continuare un subiect de speculaţie

- Am avut parte de un învăţător foarte 
bun, Ilie Renghea, care ne-a cultivat 
preţuirea pentru eroii neamului. Apoi, 
pe treptele superioare ale şcolii şi pe 
întreaga “scară” a formării intelectuale 
preţuirea aceasta s-a accentuat.

- Ca profesor, doctor în istorie, cum 
percepeţi şi definiţi noţiunea de erou?

- Eroii neamului sunt modele de viaţă 
pentru cei prezenţi şi pentru urmaşi, 
sunt vectorul forţă care susţine fiinţa 
Neamului. Dar am avut prea mulţi eroi 
martiri! I-am fi dorit să rămână în viaţă, 
între semeni, pentru a-i îndruma, pentru a 
le da mai mult curaj.

- Vă mulţumeşte modul cum 
este percepută noţiunea de erou de 
către tinerii educaţi şi şcoliţi după 
manualele alternative?

-  Manualele “alternative”, în domeniul 
istoriei şi al celorlalte ştiinţe umaniste, 
sunt o expresie a răului care ne ameninţă 
în continuare. Am protestat de la început 
împotriva lor. Soluţia pentru un manual 
bun există, dar acest rău este impus de 
“sus” iar acolo e trimis din “altă parte”. 
Profesorul poate găsi metoda de a-şi face 
datoria în faţa elevilor şi a studenţilor. 
La noi, unele manuale “alternative” chiar 
persiflează şi denigrează eroii Neamului, 
maculează valorile naţionale.

- V-au impresionat filmele 
regizorului Sergiu Nicolaescu, mă 
refer la cele istorice, “Dacii”, “Mihai 
Viteazul” şi altele?

- Da, m-au impresionat filmele 
regizorului Sergiu Nicolaescu, dar în 
ultima vreme regizorul şi-a renegat filmul 
“Dacii” şi chiar a spus vorbe urâte despre 
aceşti strămoşi autentici ai noştri. I-am 
urmărit, în timp, traiectoria căderii, dar nu 
credeam că va cădea atât de jos.

- După cum vă este cunoscut, 
tabloul mareşalului Ion Antonescu 
este aşezat lângă alţi înalţi demnitari 
ai Armatei Române în clădirea 
Universităţii Naţionale de Apărare şi 
are o etichetă pe care scrie: Criminal 
de război! Cum comentaţi acest fapt, 
ştiind că decretul de avansare la 
gradul de Mareşal a fost semnat pe 
front, de regele Mihai, imediat după 

căderea Odesei, regele fiind în viaţă, 
şi mai ales ştiind că, de pildă, poporul 
ungar şi armata ungară au o altă 
percepţie despre Horty?

- N-am văzut acel portret al 
mareşalului Ion Antonescu de la 
Universitatea Naţională de Apărare. 
Dacă sub tablou este acea etichetă 
(“criminal de război”), încerc să cred 
că ea a fost impusă “de sus în jos” de 
către cei care ne tot pun “sula-n coastă”, 
fără a se gândi cel puţin la consecinţele 
previzibile pentru ei. Ungurilor li s-a 
“permis” – şi li s-au permis/li se permit 
multe! – fiindcă extremismul maghiar este 
un “nebun” util pe o anumită “tablă de 
şah”. În anul 2006, oficialitatea noastră a 
refuzat comemorarea marelui erou martir 
Decebal, la 1900 de ani de la trecerea 
în nemurire. Cu puţinele ei resurse, 
Mişcarea dacologică, dinamizată de dr. 
Napoleon Săvescu, a făcut-o. La Orăştie 
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Tudor Vladimirescu, eroul unei cărţi a profesorului G.D.Iscru

a fost o comemorare excepţională!

- Dacă aproape toţi istoricii noştri 
susţin falsa ipoteză că regele Decebal 
s-a sinucis, de ce mareşalul Ion 
Antonescu nu s-a lăsat ispitit de 
acest gând, deşi putea să o facă, în 
condiţiile în care a fost predat şi dus la 
Moscova?

- Trecerea lui Decebal în nemurire a 
fost, de atunci, şi a rămas în continuare 

un subiect de speculaţie. Nu ştim cum 
a fost. Putem vorbi însă de jertfa lui 
Decebal pentru Neamul său, dar şi 
de jurământul ca urmaşii să nu lase 
nepedepsiţi pe călăi. Exemplar! Şi 
se pare că aşa a fost. Dar este prea 
“înrădăcinată” scena sinuciderii şi este 
tăcută aproape complet pedeapsa cruntă 
care a fost aplicată Romei, în două 
rânduri, în secolul V d. Hr.

- Astăzi, ca stat integrat în Uniunea 
Europeană şi de mai mulţi ani 
partener NATO, noţiunile de erou 
şi de patriotism pot fi etichetate ca 
manifestări naţionaliste?

- “Oferta” de “aderare” şi “integrare” 
în U.E. este contrară opţiunii ferme a 
naţiunilor în Epoca modernă – epocă 
a naţiunilor suverane şi a statelor lor 
naţionale independente. Naţionalismul 
este cel mai nobil sentiment al oricărui 
nativ care se revendică de la o 
naţiune. Acuzaţia de naţionalism este, în 
plan uman, similară blasfemiei în relaţia 
cu Divinitatea. Dar să mori ca mercenar 
pentru o cauză străină nu este un act de 
eroism.

- Domnule profesor, în afară de 
Tudor Vladimirescu, despre care aţi 
scris o carte valoroasă, mai aveţi şi 
alţi eroi martiri de suflet care v-au 
influenţat viaţa?

- De Tudor ca şi de Decebal m-am 
ataşat total, din motive care nu mai 
comportă comentarii. Şi îmi pare bine 
că pentru fiecare am reuşit să public 
câte o carte. Dar pe toţi eroii Neamului îi 
preţuiesc şi îi slujesc prin tot ce fac: prin 
scris, la catedră, în viaţa cotidiană.

- O ultimă întrebare: ar fi posibil 
un protocol de colaborare între 
Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” 
şi Fundaţia “Dacia Riveivel” pe linia 
cinstirii martirilor şi a eroilor neamului 
românesc? 

- Da, este posibilă şi este necesară o 
colaborare între noi, cu sau fără protocol. 
Putem discuta cu dl. Dr. Napoleon 
Săvescu la Congresul al VIII-lea de 
Dacologie din 20-21 iulie 2007.

Interviu realizat de
ing. Dumitru RĂDOI
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În dimineaţa de 20 aprilie 1919 o 
patrulă călare a armatei române pătrundea 
în Oradea, părăsită în mare grabă de 
către armata bolşevică a lui Bela Kuhn. 
Asemănarea dintre uniformele ostaşilor 
români şi cele ale armatei franceze i-a 
făcut pe orădenii aflaţi la acea oră pe străzi 
să strige: „Vive la France!” Mândri, ostaşii 
români le-au răspuns: „Vive la Roumanie!”. 
La ora prânzului, după ce o delegaţie 
în frunte cu primarul Rimler Karoly i-a 
întâmpinat pe Calea Clujului la intrarea în 
oraş, ostaşii din Divizia 7, comandată de 
bravul general Traian Moşoiu, au defilat pe 
străzile oraşului sub un potop de flori de 
liliac. Era în Duminica Paştilor. Ziarele vremii 
descriu bucuria cu care au fost primiţi „bravii 
românaşi”. S-a strigat deopotrivă „Trăiască 
Armata Română!” şi „Elyen a Roman 
Hadsereg!”.

Episcopul vicar al Oradiei, Roman 
Ciorogariu, a dat glas sentimentelor cu care 
populaţia românească i-a aşteptat pe cei 
care veneau să împlinească şi aici ceea ce 
se hotărâse cu luni în urmă la Alba-Iulia: 

„Domnule General! Providenţa divină a 
revărsat asupra noastră mila cea cerească, 
să serbăm ziua sfintei Învieri, ca sfânta zi 
de Înviere a neamului românesc. Astăzi 
se înfăptuieşte şi pe acest pământ idealul 
Unirei. Nici o parte a românismului nu a fost 
espusă atât de mult pieirei, ca ţara Bihorului. 
Astăzi îşi primeşte răsplata pentru eroismul 
cu care şi-a păstrat limba şi legea străbună 
la aceste margini.

În discursul adresat orădenilor, generalul 
Traian Moşoiu a spus:

„Prea sfinte Părinte, Domnilor! La 6 
noemvrie anul trecut, când am păşit în 
fruntea armatei pe pământul Ardealului, 
am simţit o adâncă emoţie. Aceeaşi emoţie 
adâncă mă cuprinde astăzi, când intru 
pentru întâia oară în oraşul D-voastre, ca să 
vă slobozesc din suferinţe. Gândul nostru 
este de mult îndreptat spre D-voastre. Ştiam 
în ce situaţie critică aţi rămas. Şi fără să mai 
ezităm, am alergat, să vă salvăm. Cu ziua de 
astăzi, Regele Ferdinand al României a pus 
stăpânire asupra acestui oraş şi a judeţului 
Bihor. De azi încolo, D-voastre sunteţi 
cetăţeni ai României-Mari. Aceasta nu este 
numai o vorbă spusă într-un moment de 
elan, ci este o realitate vie. Sunteţi anexaţi 

şi alipiţi de trupul Ţării româneşti pe vecii 
vecilor. Vă mulţumesc pentru buna primire 
şi vă rog să strigaţi împreună cu mine: 
„Trăiască M. Sa Regele Ferdinand! Trăiască 
România-Mare!” 

Ca în fiecare an, la 20 aprilie, municipiul 
Oradea a îmbrăcat haine de sărbătoare 
şi a aniversat aşa cum se cuvine aceste 
momente istorice. Ceremoniile au început 
la Monumentul generalului Traian Moşoiu 
aflat în faţa sediului fostului comandament 
al Diviziei 11 Infanterie, actualmente sediul 
Muzeului Ţării Crişurilor. Locotenent-
colonelul (r) dr. Constantin Moşincat, 

20 aprilie 2007. Câţiva dintre participanţii la sesiunea de comunicări 
ştiinţifice prilejuită de împlinirea a 88 de ani de la eliberarea oraşului 

Oradea, la Monumentul generalului Traian Moşoiu

FILIALA  ORADEA

SARBATOAREA ÎNVIERII

MEMENTO
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În acest an s-au împlinit 88 de ani de la eliberarea oraşului Beiuş de către Armata română. 
În imagine, oficialităţi locale, ofiţeri, veterani de război lângă Monumentul martirilor ucişi de 

trupele hortyste

MEMENTO

FILIALELE CULTUL EROILOR

secretarul filialei Bihor a Comisiei Române 
de Istorie Militară, a evocat pentru cei 
prezenţi acea „zi de glorie”. A urmat 
ceremonialul militar de depuneri de coroane 
de flori la monumentul generalului. Au venit 
să-şi plece frunţile în memoria ostaşilor 
care au scris în primăvara anului 1919 
istoria României Mari: Traian Abrudan, 
subprefectul judeţului Bihor; Ştefan Seremi 
şi Gavrilă Ghilea, vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Bihor; Petru Filip, primarul 
municipiului Oradea; comandor Ioan Mociar, 
comandantul garnizoanei Oradea; colonel 
(r) Petre Stoica, preşedintele Asociaţiei 
Naţionale  „Cultul Eroilor”; prof. Cantemir 
Moşoiu, strănepot al bravului general, 
general de Divizie (r) Mihai Corneliu Lungu, 
colonel (r) Vasile Schinteie, locotenent-
colonel (r) Dan N. Poinar, economist dr. 
Gheorghe Tonţ, reprezentanţi ai unităţilor 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
ai instituţiilor şi agenţilor economici, ai 
partidelor politice.

Monumentul a fost potopit de florile aduse 
de sutele de elevi, membri ai Cercurilor 
„Cultul Eroilor” din colegiile naţionale, liceele 
şi şcolile orădene. În sunetul fanfarei, garda 
de onoare, comandată de comisarul Marius 
Cura şi  având în componenţă militari ai 
M.Ap.N., jandarmi şi elevi ai Şcolii de agenţi 
de poliţie de frontieră „Avram Iancu”, a defilat 

prezentând onorul. Ca şi în urmă cu 88 de 
ani, militarii au fost potopiţi de florile sutelor 
de cetăţeni veniţi la această sărbătoare a 
municipiului Oradea.

În frunte cu preotul militar al garnizoanei 
Oradea, Mircea Ioniţă, urmat de Drapelul 
de luptă şi muzica militară, toţi cei prezenţi, 
oficialităţi militare şi civile, cetăţeni şi elevi 
s-au încolonat şi au pornit în alai spre 
Biserica cu Lună din centrul oraşului. Aici 
un sobor de preoţi avându-i în frunte pe 
P.S. Sofronie, episcop ortodox al Oradiei, 
Bihorului şi Sălajului, şi pe P.S. Virgil Bercea, 
episcop greco-catolic al Oradiei, a săvârşit 
un Te Deum. În cuvântul său, P.S. Sofronie  
a spus: „Am oficiat azi o slujbă specială 
care se oficiază doar de Ziua Naţională a 
României, pentru că azi, pentru bihoreni, a 
fost Ziua Naţională.»

Alaiul s-a îndreptat spre Primăria Oradea, 
unde, în sala „General Traian Moşoiu”, a 
avut loc şedinţa festivă comună a Consiliului 
Local Oradea, a Asociaţiei Naţionale „Cultul 
Eroilor” şi a Comisiei Române de Istorie 
Militară –filiala Bihor. Au rostit alocuţiuni: 
ing. dr. Petru Filip, primarul municipiului, 
P.S. Sofonie, P.S. Virgil Bercea, prof. univ. 
dr. Viorel Faur, col. (r) dr. Vasile Tutula, 
vicepreşedinte al filialei Cluj a Comisiei 
Române de Istorie Militară. Conferenţiar 
universitar doctor Antonio Faur a prezentat 



15

România Eroică
nr. 33,

Serie nouă,
iunie 2007

FILIALELE CULTUL EROILOR

Colonelul (r) Petre Stoica a înmânat colonelului (r) Vasile Schintee, 
preşedintele de onoare al ANCE, filiala Bihor, ordinul „Vulturul de Aur”, 

conferit de Ministerul de Interne al Republicii Moldova

primul număr din acest an (al şaptelea al 
seriei noi) al revistei de cultură şi istorie 
militară „Cetatea Bihariei”, revistă realizată 
de Comisia Română de Istorie Militară-filiala 
Bihor cu sprijinul financiar al filialei Bihor a 
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”. Tot cu 
acest prilej a fost lansat cartea doamnei 
dr. Eugenia Roşu: „Roman R. Ciorogariu. 
Repere istorice”.

În aplauzele publicului, dl. col. (r) Petre 
Stoica a înmânat preşedintelui de onoare 
al filialei Bihor a Asociaţiei Naţionale „Cultul 
Eroilor”, col. (r) Vasile Schinteie, ordinul 
„Vulturul de Aur”, conferit de către Ministerul 
de Interne al Republicii Moldova.

Manifestarea s-a încheiat cu un recital al 
corului „Hilaria”.

Al doilea municipiu al judeţului Bihor, 
Beiuşul, a îmbrăcat şi el straie de sărbătoare 
în 19 aprilie la împlinirea a 88 de ani de când 
ostaşii români au eliberat oraşul de pe Crişul 
Negru de teroarea bolşevică maghiară. 
Ziua oraşului a fost sărbătorită cu fast, 
manifestările întinzându-se pe durata a trei 
zile.

Manifestările au debutat în sala mare a 
Primăriei cu şedinţa festivă extraordinară 
a Consiliului Local. Au fost prezenţi Todor 
Albert, subprefect al judeţului, delegaţii din 
localităţile Komlo şi Bekescsaba –Ungaria 
(oraşe înfrăţite cu Beiuşul), delegaţia 
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, 
primari din localităţile învecinate, consilieri 
judeţeni, numeroşi oameni politici. Primarul 
municipiului, ec. Nicu-Silviu Odobasianu, 
a prezentat un scurt istoric al urbei şi a 
decernat diplome de excelenţă „Pro Meritis” 
unor oameni de cultură şi de afaceri din 
localitate. Col. (r) Petre Stoica, col.(r) Vasile 
Schinteie şi lt.col. (r) Dan N. Poinar au 
înmânat domnilor Nicu-Silviu Odobasianu 
şi Viorel Iuhas, viceprimar al municipiului 
Beiuş, Diploma de excelenţă a Asociaţiei 
Naţionale „Cultul Eroilor ”.

Apoi, reprezentanţii Prefecturii şi 
Consiliului Judeţean Bihor, ai Primăriei şi 
Consiliului Local Beiuş, ai primăriilor din 
judeţ, ai Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, 
ai instituţiilor publice şi de învăţământ, ai 
agenţilor economici şi ai partidelor politice 
au depus coroane de flori la Monumentul 
Martirilor Beiuşului, Ioan Ciordaş şi Nicolae 
Bolcaş.

Locotenent colonel (r)
ing. Dan N. POINAR

Preşedintele filialei Bihor a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor

În anii 1991-1992, Republica Moldova 
a fost zguduită de un conflict militar 
care avea să ducă, în cele din urmă, la 
sfârtecarea teritorului Republicii Moldova prin 
constituirea aşa-zisei republici transnistrene. 
Supravieţuitorii acestui conflict – în fond, 
veterani de război – s-au constituit ulterior 
într-o asociaţie menită să le apere drepturile 
în societate, intitulată Uniunea Participanţilor 
la Conflictul Militar(1991-1992) din Republica 
Moldova. Asociaţia, al cărei preşedinte este 
în prezent Trofim Ştefan, întreţine o strânsă 
colaborare cu Asociaţia Naţională „Cultul 
Eroilor” din România; reprezentanţi ai celor 
două asociaţii au participat la numeroase 
acţiuni comune, organizate atât în România 
cât şi în Republica Moldova. Recent, în semn 
de apreciere a activităţii ANCE, UPCMRM 
a acordat medalia „Crucea Memoriei” 
următorilor membri ai ANCE: general (r) 
Viorel Hexan, colonei (r) Nicolae Dărăbanţ, 
Ioan Dobrescu, Dumitru Roman, comandor 
(r) Neculai Pădurariu şi Dan Voicu.

Români distinsi cu medalia 
„Crucea Memoriei”
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După eforturi şi insistenţe începute încă din 
anul 2000, s-a reuşit ca în anul 2001 să se obţină 
acordul Primăriei oraşului Zărneşti şi susţinerea 
Regionalei CFR Braşov privind propunerea 
Filialei judeţene Braşov „Cultul Eroilor” de 
înlocuire a numelui haltei Zărneşti cu numele 
generalului Traian Moşoiu, eroul războiului 
de reîntregire a neamului. Odată obţinute, 

Halta C.F.R.
“General Traian Mosoiu”

toate aprobările au fost trimise şi Companiei 
Naţionale CFR, respectiv directorului general 
Mihai Necolaiciuc, în 2001, cu revenire în 2002. 
Încă o adresă, însoţită de acte doveditoare a 
acordurilor celor în drept, a fost expediată în 
2003. Nepăsarea şi dispreţul cu care a fost tratată 
iniţiativa noastră vreme de trei ani – timp în care 
nu am primit niciun răspuns!? – au îndârjit şi mai 
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Născut la 2 iulie 1868 în localitatea Tohanul 

Nou, judeţul Braşov. După absolvirea liceului 
“Andrei Şaguna” din Braşov, se îndreaptă spre 
cariera militară, fiind admis la Şcoala Militară din 
Viena. La încheierea studiilor, la 1 iunie 1889, 
este avansat sublocotenent în armata austro-
ungară. Dubla monarhie, care sugrumă aspiraţiile 
de libertate ale naţionalităţilor oprimate din 
imperiu, mai ales a românilor din Transilvania, 
îi repugnă tânărului ofiţer care nu-şi putea trăda 
ascendenţa românească. La 15 iunie 1891, având 
gradul de locotenent, demisionează, trece munţii, 
pentru a-şi pune toate cunoştinţele şi puterea de 
muncă în slujba Armatei române.

Cu o solidă cultură militară, va fi remarcat încă 
de la început, astfel că la sfârşitul lunii octombrie 
1900 este avansat la gradul de căpitan şi, peste 
câţiva ani, la cel de maior. Demonstrând reale 
calităţi organizatorice în timpul campaniei din 
Bulgaria (1913), este avansat locotenent-colonel, 
preluând comanda Regimentului 30 Muscel.

În 1916, la intrarea Românei în război, se afla 
la comanda Grupului “LOTRU”, luând parte la 
luptele din zona Sibiului. În urma luptelor de pe 
Vârful Pietrosul, colonelul Moşoiu este decorat 
cu Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a III-a; la 22 
octombrie 1916 este numit comandant al Diviziei 
23 Infanterie, cu care în zilele de 25-27 noiembrie 
1916 va duce lupte aprige în localităţile Inoteşti 
şi Tomşani, precum şi la Est de Ploieşti, Cricov, 
Ialomiţa. 

În anul 1917, colonelul Traian Moşoiu 
este avansat la gradul de general de brigadă, 
încredinţându-i-se comanda Diviziei 12 Infanterie 
cu care participă la luptele de la Mărăşeşti şi 
Oituz, acţiuni în urma cărora este distins de 
generalul Berthelot cu Legiunea de Onoare a 
Franţei.

În 3 noiembrie 1918, trupele Diviziei 7 
Infanterie de sub comanda sa, concentrate 
în zona oraşului Piatra Neamţ, trec primele 
în Transilvania, acţionând prin pasul Bicaz şi 
eliberând localităţile Borsec, Topliţa şi Reghin. 
Avocatul Ion Popescu, martor ocular la eliberarea 
Reghinului, scria: “Generalul este întâmpinat 
de o mulţime imensă în piaţă. Ca ardelean 
nu-şi poate stăpâni lacrimile care îl năpădesc 
de bucurie că a ajuns această zi şi că i-a fost 
hărăzit lui să comande trupele de eliberare şi de 
făurire a visului milenar al Neamului Românesc. 
Într-adevăr profund emoţionat, generalul Traian 
Moşoiu s-a adresat mulţimii care-l ovaţiona cu 
următoarele cuvinte: Nu vin ca un cuceritor, 
căci voi v-aţi cucerit deja Ardealul şi celelalte 
părţi locuite de români, vin numai ca să 
cimentez ceea ce voi înşivă aţi cucerit şi să 
dau viaţă visului mare.

Este prezent la Marea Adunare de la Alba 
Iulia, care consfinţeşte unirea Transilvaniei cu 
România. Capitolul cel mai important din biografia 
generalului Moşoiu rămâne campania de eliberare 
a Transilvaniei din 1918-1919, iniţial la comanda 
Diviziei 7 Infanterie apoi a Comandamentului 
Trupelor din Transilvania şi a Grupurilor de Nord 
şi de Manevră.

Timp de câteva zile (02.03.1920-12.03.1920) 
a fost ministru de război.

Colonel (r) Dumitru Stratanov

mult Consiliul Director al filialei, care, în vara 
anului 2003, a apelat la Comisia de Atribuire sau 
Schimbare de Denumiri a Prefecturii Braşov. Dar, 
stupoare! Deşi exista o adresă favorabilă din 
partea Consiliului Judeţean, căruia i-am solicitat 
ajutorul, propunerea noastră a fost respinsă, ba 
mai mult a fost respinsă şi contestaţia înaintată 
în urma deciziei luate. Iată motivaţia invocată: 
„Comisia îşi exprimă rezerva referitor la faptul ca 
o haltă de o mică importanţă să poarte numele 
unei asemenea personalităţi – general Traian 
Moşoiu.”

Cu toate acestea, Consiliul Director a 
reluat insistenţele şi în anii următori, aducând 
documente care să justifice propunerea avan-
sată. În fond, argumentam noi, printre altele, 
iniţiativa nu este unică: la demersurile conducerii 
ANCE, staţia CFR Băceşti, din judeţul Vaslui, a 
primit denumirea „Mareşal Constantin Prezan”; 
staţia CFR Preajba, din judeţul Gorj, a primit 
denumirea „Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu”. 
În fine, în anul 2005, Comisia acordă avizul 
solicitat, şi anume ca halta comercială Zărneşti 
să se numească General Traian Moşoiu. Astfel 
visul nostru a fost împlinit iar dezinteresul şi 
birocraţia au fost puse la colţ! 

18 decembrie 2006. O zi geroasă, de iarnă 
lipsită de zăpadă, cu temperaturi scăzute. 
Vechea haltă este cuprinsă de freamătul 
schimbării. La ora 10, în acordurile Marşului de 
întâmpinare, colonelul (r) Dumitru Stratanov, 
preşedintele Consiliului Director al Filialei „Cultul 
Eroilor” a judeţului Braşov, şi domnul Gheorghe 
Lupu, primarul oraşului Zărneşti, salută Drapelul 
de luptă şi Garda de Onoare constituită 
cu ocazia acestui eveniment unic. Fanfara 
Academiei de Aviaţie „Henri Coandă” intonează 
Imnul de Stat. Solemnitatea este deschisă de 
primarul Gheorghe Lupu. Sunt dezvelite două 
plăci comemorative. Pe placa din marmură 
sunt încrustate următoarele: „General Traian 
Moşoiu 1868-1932. Fiu al localităţii Tohanul 
Nou, legendarul erou al războiului întregirii 
neamului şi pământului românesc va rămâne 
la locul său de cinste în galeria marilor oşteni 
ai epopeii noastre de sânge şi glorie. Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor, Filiala judeţului Braşov, 
decembrie 2006”

Slujba religioasă de sfinţire a celor două plăci 
este oficiată de un sobor de preoţi. În acordul 
Imnului Eroilor sunt depuse coroane de flori. În 
cuvântul său, preşedintele filalei judeţene Cultul 
Eroilor evocă personalitatea generalului Traian 
Moşoiu. Inginerul Radu Belu, reprezentantul 

Reprezentantul Regionalei CFR Braşov, 
a scos în evidenţă dăruirea generalului în 
înfăptuirea Marii Uniri. Primarul a mulţumit 
localnicilor pentru această iniţiativă care va ţine 
vie flacăra recunoştinţei pentru eroi. În încheiere, 
col (r) Nicolae Dărăbanţ a recitat versuri dedicate 
vitejilor armatei române şi eroilor săi.

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea Gărzii 
de Onoare.

Colonel (r) Vasile Rotilă

Traian Moşoiu
1868-1932



FILIALELE CULTUL EROILOR

Acum vreo trei mii de ani, cineva, în Egiptul 
antic, a gândit să creeze ceva care să aducă 
aminte generaţiilor viitoare despre victoriile 
împotriva etiopienilor. Această creaţie a fost 
OBELISCUL.

Peste mulţi ani, după alte lupte duse tot în 
Egipt, Napoleon, victorios,  a găsit de cuviinţă 
că obeliscul egiptean din Luxor ar sta bine în 
capătul bulevardului Champs-Elysées. Cu greu 
l-a dus la Paris şi este şi acum acolo.

După dobândirea independenţei, americanii 
au ridicat şi ei un obelisc la Washington.

Obeliscul leilor, creaţie de excepţie a lui 

Gheorghe Asachi, din 1834, aminteşte de cele 
patru mari puteri europene care au pus umărul 
la înfăptuirea Regulamentului Organic. Poate 
nu întâmplarea face ca acest obelisc să se afle 
la doar câţiva paşi de teiul lui Eminescu din 
Copoul dulcelui târg al Iaşilor.

Un obelisc se înalţă şi în inima Ardealului 
– lângă Sebeş-Alba, la Petreşti. Înalt de 
aproape 12 metri deasupra soclului, în formă 
piramidală, străjuit de două tunuri, monumentul  
este încununat cu o cruce. Marmura în care 
este îmbrăcat, de culoare alb-roză, aminteşte 
de marmura de  CARRARA, dar de fapt este 
de Ruşchiţa. Pe frontispiciu este inscripţionat 
dictonul latin NON OMNIS MORIAR! – care 
spune că cei care şi-au dat viaţa în războaie 
nu au murit de tot pentru că au rămas şi rămân 
în memoria şi în sufletele noastre. Acest 
monument are două conotaţii: una umană şi 
una spirituală. Natura umană este împlinită 
prin faptul că pe laturile bazei sunt pomeniţi 
toţi cei căzuţi în cele două războaie mondiale, 
indiferent de naţionalitate. Ideea monumentului 
este, printre altele, că toţi suntem oameni, că 
trebuie să ne înţelegem între noi şi că suntem 
supuşii lui Dumnezeu.

Inaugurat în 2001, Obeliscul de la Petreşti a 
devenit un loc de pelerinaj, un loc în faţa căruia 
se întâlnesc şi se închină, deopotrivă, civili şi 
soldaţi, de Ziua Eroilor, comemorând pe cei 
care s-au jertfit pentru idealurile lor. 

Monumentul din Petreşti, realizat prin 
munca, gândirea şi sufletul localnicilor şi, 
bineînţeles, cu oblăduirea părintelui Coman, 
face parte dintr-un ansamblu arhitectonic 
care cuprinde Biserica Ortodoxă cu picturi 
murale de o anumită îndrăzneală, pentru unii 
ciudate, pentru alţii nu prea ortodoxe, dar 
cu o semnificaţie deosebită pentru sfârşitul 
de mileniu. Picturile, de o parte şi de alta a 
pronaosului, reprezintă pe cei mai de seamă 
poeţi ardeleni, Blaga, Coşbuc, Goga, şi trei 
personalităţi care au determinat încheierea 
războiului rece: Papa Ioan Paul al Doilea, 
George Bush şi Mihail Gorbaciov.

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat 
muzeul care face parte din acelaşi complex 
arhitectonic, muzeu dotat cu obiecte religioase 
şi folclorice – toate provenite din donaţiile 
petreştenilor.

Să nu uităm nici minunata grădină care 
înconjoară biserica şi monumentul, cu băncile 
pentru odihnă şi reculegere, cu florile care 
încântă ochii şi bucură sufletul. Şi mai ales 
să nu-i uităm pe minunaţii oameni care au 
contribuit fizic, financiar şi spiritual, la crearea 
acestui monument, acestui loc de o frumuseţe 
rară, care este încadrat de câţiva ani buni de 
drapele tricolore, dar şi de cele ale Comunităţii 
Europene.

Valeriu CEAUŞU

Obeliscul
de la Petresti
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• Potrivit Programului de activităţi pe anul 
2007, Consiliul Director al Asociaţiei “Cultul 
Eroilor” Prahova a desfăşurat în luna ianuarie, 
în colaborare cu Organizaţia judeţeană a 
cadrelor militare în rezervă şi în retragere, 
cu Cercul Militar Ploieşti şi Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Arheologie, două simpozioane 
dedicate Luceafărului poeziei româneşti, Mihai 
Eminescu, şi Unirii Principatelor Române; au 
participat elevi, veterani de război, cadre militare 
active şi în rezervă. Membrii Consiliului Director 
au fost prezenţi la evocările literare şi istorice 
de la Colegiile „Mihai Viteazul”, „Spiru Haret”, 
„Virgil Madgearu” şi „I. L. Caragiale”.

• În zilele de 25-27 martie a.c. o delegaţie 
a Participanţilor la Conflictul Militar din Moldova 
1991-1992 şi a Institutului de Istorie a Basarabiei 
– Ştefan Trofim, Nicolae Răileanu, Sergiu 

În dimineaţa zilei de 17 mai, anul acesta, m-
am aflat la Tanacu, satul natal, devenit celebru 
pe tot mapamodul datorită aşa-zişilor exorcişti 
de la mănăstirea din preajmă (pe internet am 
găsit peste 124 000 de referiri la Tanacu), din 
păcate o celebritate care îl trimite în întunecatul 
ev mediu. Plecat din sat acum mai bine de patru 
decenii, astăzi am ajuns, spre ruşinea mea, să 
constat că nu-mi mai cunosc sătenii şi, ceea ce 
mi se pare şi mai trist, nici ei nu mai ştiu de mine. 
Fiind zi de sărbătoare, am mers cu buna mea 
mamă la biserica din Burgheleşti, acolo unde 
îşi dorm somnul de veci bunicii, unchii şi toţi cei 
din neamul Roman, le-am aprins o lumânare la 
căpătâi şi m-am rugat pentru sufletele lor.

În chiar curtea bisericii celei noi, unde prin 
grija inimosului preot Pleşca, părintele parohiei 
Burgheleşti, s-a ridicat un monument, am 
asistat la slujba de pomenire a eroilor satului 
căzuţi în cele trei mari războaie ale românilor 
(1877-1878; 1916-1918; 1941-1945), între care 
se află şi fratele tatei, Vasile D. Roman, căzut în 
luptele de dincolo de Prut. Imediat după slujba 
religioasă am fost martorul unui moment poetic 
susţinut – ce idee inspirată! – de elevi ai şcolii 
generale. N-am mai văzut de mult un peisaj 
uman atât de dătător de speranţă în ceea ce 
priveşte cultivarea cultului eroilor ca acel grup 
de copii însoţiţi de profesoara lor, doamna Ichim, 
adunaţi în jurul Monumentului Eroilor. 

 Nu ştiu dacă şi în alte locuri se vor fi 
organizând asemenea întâmplări culturale de 
cinstire a eroilor, dar ceea ce am văzut în sfânta 
zi de Înălţare, la Tanacu, m-a făcut să visez la 
o ţară a cărei populaţie nu-şi ignoră istoria, dar 
şi să simt o strângere de inimă la gândul că 
peste câţiva ani, plecând din spaţiul ocrotitor al 
şcolii, aceşti copii, odată intraţi în vâltoarea vieţii 
noastre de fiecare zi, vor uita de datoria sfântă 
de a ne cinsti eroii.

O adevărată bucurie a fost pentru mine 

întâlnirea cu foşti colegi de şcoală, cu Gheorghe 
Focşa şi Iorgu Buhăiescu, astăzi aflaţi în fruntea 
comunei, cu profesoara Claudia Popovici, cu 
profesorul Ticuţă Ichim şi mulţi alţii.

N-am nici o îndoială că unii dintre copiii de 
astăzi, care au înconjurat, ca într-o îmbrăţişare, 
Monumentul Eroilor, îi vor uita, peste numai 
câţiva ani, pe “eroii cei frumoşi”, aşa cum n-
am nici o îndoială că, peste alţi câţiva ani, îi vor 
redescoperi. Adică, atunci când, părinţi fiind, îşi 
vor însoţi copiii, de Ziua Eroilor, la monumentul 
din curtea Bisericii.

Important este că strămoşescul cult al eroilor 
se transmite din generaţie în generaţie, că nu 
se stinge.

D. ROMAN

FILIALA  PRAHOVA Sârghie, Vitali Beghiu şi Constantin Ungureanu 
– a participat la simpozionul „89 de ani de la 
unirea Basarabiei cu România”, organizat de 
Consiliul Judeţean Prahova, Fundaţia Cultural-
Istorică „Mihai Viteazul”, Cercul Militar Ploieşti, 
ANVR Ploieşti şi Organizaţia judeţeană Prahova 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, 
Asociaţia Cultul Eroilor” Prahova, la evocarea 
istorică din Parcul „Constantin Stere” Bucov, la 
simpozionul organizat la Colegiul „Mihai Viteazul” 
Ploieşti (Cercul „Cultul Eroilor” îndrumat de 
inimoasa profesoară de istorie Emilia Luchian). 
Oaspeţii din Republica Moldova au vizitat 
Muzeul de Istorie, Muzeul Ceasului şi Muzeul 
Petrolului. Activitatea s-a încheiat cu o masă 
frăţească şi un concert de muzică populară şi 
romanţe susţinut de Domnica Sorescu-Voicu, 
Nicolae Vicol şi Catrinescu.

                                                                     
 Colonel (rtr.) Constantin Chiper

O zi de neuitat la Tanacu
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Sărbătorim împlinirea a 130 de ani de la 
cucerirea independenţei naţionale, eveniment 
istoric de cea mai mare însemnătate atât 
pentru vremea săvârşirii lui, cât şi după aceea, 
în dezvoltarea României moderne. Războiul 
victorios de la 1877, care a canalizat energiile 
întregului popor, a reprezentat un strălucit exa-
men de maturitate pentru naţiunea şi armata 
română, impunându-se atenţiei Europei. Strălu-
citele bătălii de la Griviţa, Rahova, Plevna şi 
Smârdan – în care ostaşii noştri au pecetluit 
cu sângele lor neatârnarea statului român – au 
reprezentat tot atâtea trepte spre consolidarea 
şi recunoaşterea internaţională a independenţei 
ce fusese proclamată la 9 mai 1877.

România nu avea în acel timp o armată 
numeroasă. Efectivul mobilizat în timpul războ-
iului a fost de circa 125 000 de oameni, din 
care 58 700 constituia armata operativă (sau de 
“prima linie”).  Armata care a trecut iniţial Dunărea 
între 16 iulie şi 22 august 1877 (Diviziile II, III, 
IV) se ridica la 38 000 de ostaşi şi reprezenta 
cam jumătate din efectivul trupelor aliate ruso-
române îndreptate spre Plevna şi puse sub 
comanda domnitorului Carol I. Având însă un 
moral ridicat, trupele române au contribuit efectiv 
la echilibrarea situaţiei frontului de la Plevna, 

implicit la cucerirea acestei fortăreţe turceşti. 
În octombrie, după ce se aduseseră noi unităţi 
ruseşti, inclusiv garda imperială, armata română 
reprezenta cam o treime din efectivul trupelor 
aliate de încercuire. În noiembrie – după biruinţa 
de la Rahova – a fost trecută peste Dunăre şi 
Divizia I română, cu un efectiv de circa 16 000 
de ostaşi, care au cucerit o serie de localităţi din 
nord-vestul Bulgariei.

Victoriile obţinute în luptele de la 1877 şi 
eroismul armatei române au impresionat pe 
contemporani. Martori oculari străini, indiferent 
dacă erau corespondenţi de presă, ataşaţi militari 
ori comandanţi de mari unităţi, au rămas uimiţi 
de vitejia armatei române, apreciind totodată, 
contribuţia ei la înfrângerea Imperiului otoman. 
Mulţi istorici militari străini – inclusiv turci – au 
evidenţiat, de asemenea, eroismul şi contribuţia 
importantă a trupelor române la cucerirea Griviţei 
şi a Plevnei.

Concretizând, se impune să reliefăm câteva 
din mărturiile contemporane evenimentelor. 
Astfel, referindu-se la asaltul Griviţei, Kohn 
Abrest, corespondentul ziarului belgian “Le 
Siecle” – autorul unei valoroase lucrări despre 
acest război – relata cu admiraţie: “În acest 
moment mi-am putut da seama de curajul de 
care e capabil soldatul român. S-au aruncat 
înainte cu o furie irezistibilă… Cu o îndârjire de 
necrezut s-au avântat în această Vale a morţii; 
respinşi, striviţi, decimaţi de focul ucigător al 
unui duşman adăpostit, dar fără să dea înapoi 
nici un pas, fără să şovăie nici o clipă. Au fost 
acolo acte de eroism pe care un sunt în stare 
să le povestesc.” La fel de entuziasmat a fost 
şi corespondentul ziarului elveţian “Bund”, 
descriind eroismul ostaşilor români: “Niciodată 
n-aş fi crezut să văd atâta bravură la o trupă 
care până atunci n-a cunoscut focul… Armata 
română merită a fi pusă lângă orice altă armată 
a Europei şi oricine poate fi mândru de soldaţii 
şi ofiţerii ei, care au dat probe atât de strălucite 
de vitejie.” Ziarul englez “Daily Telegraph” relata 
că “soldaţii români s-au condus cu o bravură 
demnă de cele mai bune elogii… şi, trebuie să 
recunoaştem, s-au luptat în mod remarcabil.” 
Iar într-un articol din “Memorial diplomatique” se 
reliefa că “în numeroasele lupte, care au inundat 
cu sânge vecinătăţile Plevnei, românii s-au 
condus cu un eroism căruia Europa întreagă îi 
aduce omagiu”.

Bravura armatei române în cea de a treia 
bătălie de la Plevna a fost recunoscută şi de 
adversari. De pildă, Izzet Fuad paşa, scriind 

Eroismul românilor
în Rãzboiul de independentã

Anul 
1877

REMEMORARI

Asaltul românilor asupra redutei Grivita
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despre lupta din 30 august, preciza că “la aripa 
dreaptă, românii şi-au arătat, de asemenea, 
valoarea iar atacul lor a reuşit; ei au luat faimoasa 
redută Griviţa, pe care au păstrat-o cu ajutorul 
ruşilor.” Generalul englez Valentine Baker paşa, 
care a luptat la 1877 în armata turcă, scria că “nu 
se poate tăgădui de nici un istoric militar imparţial 
că, fără ajutorul forţelor româneşti, întreaga 
armată rusă care lupta la nordul Balcanilor ar fi 
fost inevitabil bătută la Dunăre.” Istoricul turc T. 
Ylmaz Oztuma sublinia, de asemenea: “Tânăra, 
curajoasa şi neobosita armată română a început 
să lupte cot la cot cu ruşii… şi a câştigat astfel 
independenţa la sfârşitul războiului. Fără armata 
română, inamicul nu ar fi putut câştiga bătălia 
de la Plevna”. La aceeaşi concluzie ajunge şi 
un ofiţer francez care arată că “fără concursul 
armatei române, tănără, dar plină de înflăcărare, 
cu nimic mai prejos decât trupele ruse în privinţa 
curajului, energiei şi abnegaţiei, Plevna nu 
putea fi încercuită complet decât foarte târziu în 
iarnă şi cu pierderi mari pe care ruşii aveau să 
le încerce până atunci.”

Comandamentul rus a făcut, de asemenea, 
aprecieri elogioase în privinţa vitejiei armatei 
române. Astfel, generalul rus Totleben, care a 
dirijat încercuirea Plevnei, arăta că comportarea 
armatei române “de la general până la soldat a 
fost mai presus de orice laudă”. Iar Marele Duce 
Nicolae, subliniind aportul armatei române în 
luptele de la 1877, preciza: “Rezultatele strălucite 
care s-au dobândit la Plevna sunt datorate 
în mare parte cooperaţiunii bravei armate 
române.” În privinţa cuceririi Rahovei, Marele 
Duce sublinia: “Izbânda de la Rahova aparţine 
pe deplin armelor române”. Ţarul însuşi ţinea să 

MEMENTO

Caransebeş. 
Membri ai cercului 

şcolar “Cultul 
Eroilor”, împreună 

cu profesoara lor, în 
faţa monumentului 
eroului general Ion 

Dragalina

reliefeze că “trupele române au dat dovadă de 
un curaj eroic, luptând sub unul dintre cele mai 
nimicitoare focuri ale inamicului”.

Eroismul ostaşilor români – care au înscris 
la 1877 pagini de glorie nemuritoare – a fost 
imortalizat şi în ziarele noastre; de asemenea, 
în documentele şi mărturiile vremii, în versurile 
a numeroşi literaţi, în frunte cu Vasile Alecsandri 
şi G. Coşbuc, în muzica lui Eduard Caudella, 
Ciprian Porumbescu şi Gavril Muzicescu şi nu mai 
puţin în picturile lui N. Grigorescu, Sava Henţia, 
Carol Popp de Szathmary, care au întovărăşit 
armatele pe front spre a ilustra, la faţa locului, 
scenele de vitejie. Numele ofiţerilor români 
– Gh. Şonţu, D. Giurescu, Constantin Ene, N. 
Valter Mărăcineanu, I. Rosetti, V. Mihăescu, G. 
Botescu, Dimitrie Lemnea, Pavel Bordeianu, 
N. Radovici ş.a. – care au murit eroic în fruntea 
trupelor, îmbărbătându-le la asaltul Griviţei ori 
Rahovei, sunt scumpe poporului român. La fel 
au căzut eroic, în fruntea trupelor, sergenţii Gh. 
Ţintilă şi Dimitrie Radovici. 

Acte de eroism au săvârşit şi unii ostaşi 
şi brancardieri români, care în nopţile de 1-
3 septembrie, sărind peste tranşeele Griviţei 
2, au coborât în aşa-zisa “Vale a Plângerii” şi, 
călăuzindu-se după vaietele răniţilor, sub ploaia 
gloanţelor duşmane, au izbutit să salveze pe 
mulţi dintre tovarăşii lor de arme, ducându-i la 
ambulanţă. Sergentul major Marin Giurcă, de 
pildă, a reuşit să adune de pe câmpul de luptă 
peste 20 de răniţi, cărându-i în spate până la 
ambulanţă. Studentul medicinist Gh. Sabin 
a fost decorat cu “Virtutea Militară” tocmai 
pentru zelul şi eroismul de care a dat dovadă 
în strângerea răniţilor pe câmpul de bătaie, sub 
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ploaia gloanţelor turceşti. Sergentul Constantin 
Bărdescu, după ce a fost pansat, “n-a vroit să 
rămână cu nici un preţ” la ambulanţă, ci s-a 
întors pe front, unde a murit peste câteva zile. 
Un doctor, martor ocular, relatează că, după 
bătălia de la 7 octombrie, s-a văzut din nou 
cum “mulţi din soldaţi, caporali, sergenţi şi chiar 
sublocotenenţi răniţi”, după ce erau pansaţi, “nu 
vroiau să fie evacuaţi şi cereau cu insistenţă 
şi, contra ordinelor date de medici, plecau ziua 
sau fugeau noaptea din spitalele ambulanţei şi 
se înapoiau la corpurile din care făceau parte”. 
Vasile Alecsandri sublinia, de asemenea, la 1 
noiembrie 1877, că “toţi răniţii noştri n-au decât 
un gând: să se vindece cât mai repede şi să se 
întoarcă la Plevna şi se întorc cu durerea încă 
pe ei”.

Prin acte de bravură deosebite s-au remarcat 
soldatul Grigore Ion, capturând un drapel otoman 
în lupta de la Griviţa, şi călăraşul Vasile Mohor 

care, la 6 septembrie, în lupta de la Kneaja a 
izbutit să smulgă inamicului un nou stindard. 
Remarcabile fapte de vitejie s-au observat şi 
în lupta de la 7 octombrie 1877, când, după 
rănirea ofiţerilor, sergenţii Călin Petre, Pascu 
Dimitrie, Marin Ioan, Nica Stan şi Hristea Toader 
au trecut în fruntea unităţilor îmbărbătându-le la 
asaltul Griviţei 2; ultimul, cu steagul regimentului 
5 Dorobanţi, a trecut în fruntea companiei 
strigând: “După drapel, copii!” Cu astfel de acte 
de eroism colectiv şi individual e plină campania 
noastră de la 1877 şi numai datorită lor s-a putut 
ajunge la izbânda finală. 

Pierderile suferite pe câmpul de luptă – în 
morţi şi răniţi – au fost relativ mari; aproape un 
sfert din ostaşii care au participat la război au 
pecetluit cu sângele lor neatârnarea ţării. Cele 
mai mari pierderi au fost înregistrate în luptele 
de la 30 august, 5 septembrie, 6 şi 7 octombrie 
pentru cucerirea redutelor Griviţa 1 şi Griviţa 2 
(peste 5000 de morţi şi răniţi).

Posteritatea a căutat să cinstească memoria 
eroilor independenţei. Spre sfârşitul secolului 
XIX, Spiru Haret, ministrul Instrucţiunii Publice, a 
iniţiat o campanie susţinută pentru redeşteptarea 
conştiinţei naţionale, pentru educaţia patriotică 
a tineretului prin cinstirea eroilor de la 1877. În 
acest sens, el a dispus să se alcătuiască liste 
cu numele eroilor din fiecare comună căzuţi 
în războiul de neatârnare spre a le înmâna 
învăţătorilor – prin intermediul revizorilor şcolari 
– pentru a le verifica, corecta şi completa unde 
va fi cazul, iar apoi a le returna ministrului în 
vederea tipăririi. Astfel, au fost tipărite tablouri – 
ornate cu frunze de laur şi stejar – în mai multe 
exemplare, pentru fiecare comună cu numele 
eroilor morţi din acea localitate şi distribuite 
învăţătorilor, de către revizori, spre a fi înrămate 
şi aşezate în toate şcolile şi bisericile, constituind 
– zicea Haret – “mândria comunelor”. Tot prin 
grija lui Haret, în 1898 a apărut o broşură, 
intitulată Eroii războiului de independenţă, 
conţinând tabele pe judeţe şi comune cu oştenii 
morţi în campanie. Din aceste tabele rezultă că 
au murit în război circa 4500 de ostaşi, din care 
4065 de la sate şi restul de la oraşe. Numărul 
răniţilor a fost însă mult mai mare. În general, 
se apreciază – şi la această apreciere subscrie 
şi G. Coşbuc – că numărul  morţilor şi răniţilor 
armatei române în războiul de la 1877 a fost de 
circa 10 000 de oameni. Prin sacrificiul lor şi 
prin eroismul tuturor luptătorilor, România şi-a 
dobândit independenţa.

În final, ne exprimăm convingerea că 
Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” va suplini 
lipsa de iniţiativă a miniştrilor din secolul XX 
– care n-au urmat exemplul lui Haret – şi va 
înălţa pe luptătorii ce s-au jertfit pentru ţară pe 
piedestalul ce li se cuvine.

Prof. univ. dr. N. ADĂNILOAIE
Preşedinte de onoare

al Societăţii de ştiinţe istorice din România

Călineşti, Argeş. Membri ai Filialei “Cultul Eroilor” Argeş lângă 
monumentul închinat eroilor căzuţi pentru Patrie în luptele din 

Războiul pentru întregirea Neamului.

MEMENTO

REMEMORARI
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Mausoleu Marasesti

Anul 1917 în istoria neamului românesc a 
fost înscris cu litere de aur, ca anul salvării ţării 
de ofensiva unor puteri cotropitoare hrăpăreţe, 
dornice de a ocupa şi ultima palmă din pământul 
României, scoţând astfel ţara din lupta dusă 
alături de statele Antantei şi asigurându-şi 
stăpânirea şi pe acest colţ de ţară românească. 
N-a fost însă după voia lor, pentru că aceşti 
ţărani în uniformă militară au pus stavilă poftei 
nesătuilor cotropitori, plămădind din sângele 
lor şi ţărâna patriei un zid peste care faimosul 
feldmareşal Mackensen şi ciracii săi nu au putut 
trece.

E bine să ne amintim de jertfa acelor zeci 
de mii de ostaşi români ce au spus, pe aceste 
meleaguri dintotdeauna româneşti, în urmă cu 
90 de ani, “Nici pe aici nu se trece!” Şi nu s-a 
trecut! Dar cu ce preţ, Doamne! Ei, fiii ţăranilor 
ce doar cu numai zece ani în urmă cerând 
pământ, au primit de la diriguitorii ţării gloanţe. 
Acum fiii unora ce primiseră pământ doar 
pentru mormânt – “un stânjen în lungime, unul 
în adâncime şi o jumătate de stânjen în lăţime” 
– au fost chemaţi, ce ironie a soartei! De aceiaşi 
sau aproape aceiaşi diriguitori ai ţării, stăpâni pe 
cea mai mare parte din pământul ţării, să apere 
ţara, pământul străbun.

Şi s-au luptat soldaţii-ţărani: cu bolile 
necruţătoare, cu foamea şi frigul, dar mai ales 
cu cei ce voiau a le răpi şi acest colţ de ţară. Un 

prim semnal al hotărârii şi dorinţei de a elibera 
ţara cotropită a fost dat de ostaşii Armatei 2 
române, care în cursul ofensivei de la Mărăşti 
(9/22 iulie-19 iulie/11 august 1917) au reuşit , e 
drept cu mari jertfe pe “câmpul” de la Mărăşti, să 
elibereze un teritoriu cu o suprafaţă de 500 km 
pătraţi, adică – după cum mărturisea un sergent 
ce în lupte îşi pierduse un braţ – “500 000 000 
de metri pătraţi, fiecare udat de sângele şi 
sudoarea soldaţilor români, dintre care mulţi, 
poate prea mulţi şi-au aflat odihna veşnică în 
ţărâna din dealurile Mărăştilor”. Au căzut atunci 
peste 6900 de militari români (morţi, răniţi şi 
dispăruţi). Jertfa lor nu a fost zadarnică; au fost 
eliberate căminele din peste 30 de localităţi. Prin 
rezultatele sale, ofensiva de la Mărăşti a fost 
dătătoare de speranţe: inamicul poate fi învins; 
ţara poate fi dezrobită de sub talpa ocupanţilor.

Al doilea pas mare în lupta pentru 
zădărnicirea ofensivei cotropitorilor a fost 
făcut în cursul Bătăliei de la Mărăşeşti (24 
iulie/6 august-21 august/3 septembrie 1917). 
Aici ostaşii Armatei 1 române luptând în 
strânsă camaraderie cu soldaţii armatei ruse, 
în majoritatea lor covârşitoare ţărani în haine 
militare, ca şi ei, au reuşit să oprească definitiv 
înaintarea armatelor inamice. Punctul culminant 
al bătăliei de la Mărăşeşti l-a reprezentat ziua 
de 6 august – zi trecută în Calendarul ortodox 
ca “Ziua schimbării la faţă”. Şi a fost “Ziua 

Anul 
1917

Triunghiul mortii
– triunghiul vietii

Mãrãsti-Mãrãsesti-Oituz
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Noaptea 
în Valea 
Oituzului

schimbării situaţiei pe frontul românesc”. În 
această zi de grele încercări, ostaşii români 
au reuşit să oprească pe aliniamentul Pădurea 
Răzoare-Gara Mărăşeşti ofensiva inamicului.

Şi acum aceşti oameni simpli, ţărani crescuţi 
în dragostea de glia străbună şi în credinţa 
sfântă că-şi apără ce este al lor, au înţeles din 
ordinele primite un singur lucru: “duşmanul să 
nu treacă!” Şi n-a trecut! În luptă au căzut iarăşi 
mii de ostaşi, simpli soldaţi, gradaţi şi ofiţeri, 
înţelegând să pună mai presus de propria lor 
viaţă viaţa Patriei.

Laconic, comandantul advers comunica: “Am 
hotărât să încetăm înaintarea! Inamicul format 
mai ales din trupe române nu cedează; soldaţii 
săi se luptă cu fanatism; pentru a ne cruţa forţele 
ne-am repliat pe vechile poziţii”.

Cel de-al treilea punct al “triunghiului” l-au 
constituit luptele duse în cursul bătăliei de la 
Oituz desfăşurată între 26 iulie (8 august) şi 
9/22 august 1917. În cursul acestei bătălii toate 
eforturile trupelor austro-ungare şi germane 
de a respinge trupele Armatei 2 române de pe 
înălţimile din zona Oituz au fost zădărnicite, 
inamicul fiind obligat şi aici să treacă la apărare.

Referindu-se la luptele din vara anului 1917, 
însărcinatul cu afacerile externe al Elveţiei 
în România raporta: “Este incontestabil că 
germanii au suferit un serios eşec, neputând 
pune în aplicare, în ciuda pierderilor foarte mari, 
proiectul lor de invadare completă a Moldovei 
şi pentru că au avut de întâmpinat, din partea 
armatei române, o rezistenţă la care nu se 
aşteptau. Comportamentul acesteia este acum 
mai presus de orice elogiu.”

La încheierea operaţiei de la Mărăşeşti, 
comandantul Armatei 1 române a dat un ordin 
de zi prin care elogia eroismul şi vitejia ostaşilor 
români. “Prin rezistenţa ce aţi opus… aţi făcut 
să reînvie în mintea tuturor amintirea glorioasă 
a faptelor străbunilor noştri… Fiţi gata să arătăm 
liftelor sălbatice… că românul nu are de dat din 
pământul scump al ţării decât loc de mormânt… 
Din sângele vostru se va ridica, curat şi măreţ, o 
ţară românească a tuturor românilor.”

În amintirea faptelor de arme din acest triunghi 
al morţii-triunghi al vieţii, cei ce au supravieţuit au 
contribuit, alături de întregul popor, la ridicarea 
unor Mausolee la Focşani, Mărăşti, Mărăşeşti, 
Caşin, Soveja, care vor aminti generaţiilor 
viitoare că au datoria de a păstra neştirbită 
moştenirea lăsată de înaintaşii lor. Să nu-i uităm 
pe cei care au făcut la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz 
supremul sacrificiu pe Altarul Patriei, pentru că 
uitându-i pe ei, ne uităm rădăcinile, iar trunchiul 
şi coroana sa, fără rădăcini nu pot fi! Să nu-i 
uităm! Pentru că uitându-i, ne uităm pe noi şi 
răspândiţi în această “lume nouă”, vom fi un 
“nimeni pe lume” şi vom pieri ca Neam şi ca 
Ţară!

General de brigadă (r)
dr. Nicolae Ciobanu

Preşedintele de onoare al 
Comisiei Române de Istorie Militară

„Pe aici nu se trece!”

Eroica bătălie de la Mărăşeşti
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Vasile 
Dascalescu

...De la Turda, bateria de tunuri de asalt, 
din Regimentul 2 Care de luptă, comandat de 
căpitanul Cristescu, s-a deplasat spre N-V, 
urmărind îndeaproape inamicul. Tunul meu a 
rămas un timp să stăvilească blindatele inamice 
ce ar fi putut veni dinspre nord în spatele alor 
noştri. După termenul stabilit am pornit să-i ajung 
pe-ai mei, orientându-mă după detunăturile care 
se auzeau tot mai des. Ieşisem dintre ogoarele 
cu porumb şi, în stânga, pe un teren viran, în 
faţa unei gospodării izolate, dar înconjurată 
de acareturi şi pomi, am văzut o fântână cu 
cumpănă. Conductorul Urucu opri şi ceru voie 
să bea apă. Ieşi repede prin oblonul din faţă şi 
alergând către fântână, împrăştie cârdul de raţe 
şi gâşte care se lăfăiau în ghiolurile din jurul 
fântânii. Până să-şi astâmpere setea, din curtea 
gospodăriei ieşi un ţăran, care se repezi în 
mijlocul cârdului, prinse un răţoi şi i-l întinse lui 
Urucu. Acesta îl aruncă fraţilor de pe car şi intră 
la locul lui, căutând să recupereze întârzierea. 
Băieţii au legat răţoiul după nişte canistre, fiind 
bucuroşi că, pe lângă porumbelul care ne însoţea 
de la Otopeni, acum mai aveam un însoţitor. În 
timp ce porumbelul trecuse prin botezul focului 
şi nu-şi părăsea carul, decât numai când era în 
repaus şi atunci pentru a ciuguli ce mai găsea, 
răţoiul nu venise între noi de bună voie. Aşa că 
vom vedea la timpul potrivit cum a ajuns să fie 
o personalitate.

Alergam acum şi mai zoriţi, ţinând legătura cu 
reperele pe care avusem vreme să le determin 
cât a zăbovit conductorul cu setea lui. După 
colina din dreapta se vedea un sat, cufundat 
în podoaba coroanelor de pomi. Ajunserăm 
cam prin dreptul primei uliţe, când se ivi un 
caporal, care ne făcu semn să ne abatem spre 
el. Caporalul îmi aducea ordinul generalului 
Ionaşcu, comandantul Diviziei a 7-a Cavalerie, 
ca să trec cu tancul peste borna de hotar, 
înfiptă de hortyşti cam la 300 m sud de comuna 
Cojocna, şi apoi să mă prezint la dânsul. Eram 
cu toţii bucuroşi că am ajuns să spulberăm o 
bornă de hotar nedrept. Locuitorii satului erau 
adunaţi într-o curte largă a unei case frumoase, 
din al cărei balcon le vorbea generalul. Oamenii 
îl ascultau cu capetele descoperite. În şosea se 
afla un escadron de călăreţi gata de plecare.

M-am prezentat, raportând că am sarcina 
să-mi ajung bateria, dar generalul mi-a ordonat 
să iau loc cu tancul în escadronul de avangardă. 
Am salutat şi am sărit pe tanc, însoţit de 
comandantul escadronului, care m-a întrebat 
cam unde ar fi locul mai ferit pe tanc. I-am spus 

să nu aibă nici o grijă, căci pe carele de luptă nu 
se moare decât în colectiv.

Escadronul porni în trap. Ţi se umplea su-
fletul de mândrie privind la bravii călăreţi, bine 
echipaţi, ce păreau crescuţi pe caii lor aprigi. 
Urmăriţi de ochii umezi ai sătenilor, am ieşit din 
Cojocna. Înainte se deschideau larg pante, văi 
şi dealuri, care acoperite cu arboret şi culturi 
de porumb, care doar cu pajişti şi fâneţe. La un 
moment dat, într-o curbă, o încrucişare de focuri 
de arme automate s-a abătut asupra călăreţilor. 
Caii din primele rânduri căzură ca trăsniţi cu 
spinarea-n jos, prinzându-şi sub ei călăreţii; 
alţii, înainte de a cădea se ridicau pe picioarele 
de dinapoi, scăpărând cu cele din faţă, ca şi 
cum ar fi avut de urcat o scară către cer. Unii 
călăreţi erau târâţi cu un picior agăţat în scară. 
Cei mai norocoşi, dar prea puţini, se târau către 
şanţ, în timp ce o pânză de focuri se încrucişa, 
căutându-i. Am observat pe panta din stânga, 
cum de deasupra unor tufani se cernea o pânză 
albăstruie. Am ochit şi am tras două proiectile 
explozive. Armele inamice au amuţit. Mai greu 
mi-a venit să prind în linia de ochire cuibul din 
dreapta, căci acesta era acoperit de muchia 
unui deal. După câteva manevre pe şenile l-am 
lovit în plin.

Rămas fără escadron, căpitanul s-a retras în 
spate, în timp ce tunul meu de asalt a rămas 

Anul 
1944

AVANGARDA 
CATRE APAHIDA
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pe loc. Soarele asfinţea şi înserarea ne învăluia, 
odată cu îngrijorarea că eram fără de acoperirea 
infanteriei, în faţa unui inamic organizat în teren. 
Focurile încetaseră. Acolo la poalele dealurilor, 
care însoţeau şoseaua, care dădea în una 
principală, ce făcea legătura cu Bontida şi 
Apahida, noaptea s-a lăsat repede. În liniştea 
străpunsă din când în când de vaietele răniţilor.

Cum aş putea să arăt starea sufletească în 
care mă găseam, în faţa unor întunecate mărginiri 
dinspre inamicul aflat la câteva sute de metri, 
fără de nici o legătură laterală şi de spate, ştiind 
că tunul de pe tanc era conceput să acţioneze 
numai în apropierea infanteriei. Am ieşit din 
car şi ne-am săpat măşti individuale, gândind 
că s-ar putea ca sub protecţia întunericului să 
fim atacaţi cu grenade. În timp ce doi tanchişti 
erau pândari jos, eu scrutam bezna nopţii, gata 
cu degetul pe trăgaci. Noaptea aceea părea că 
e veşnică, nemăsurată cu puterea încordării 
noastre. După un timp am simţit mişcări de 
oameni în spatele nostru. Veneau infanteriştii. 
Se chemau pe şoptite şi-şi luau locul la 30-40 m 
în faţă. Poate că unora din cei ce-şi încropiseră 
o mască în ţărâna din faţa noastră, să li se fi lipit 
o clipă pleoapele, dar noi cei patru ce am văzut 
cumplita decimare a escadronului, nu am închis 
ochii. Aşteptam cu nerăbdare ivirea zorilor, când 
pe neaşteptate ni se iscă o foame mai puternică 
decât frigurile nopţii în care eram uitaţi. Poate că 
stomacul ar fi rămas mai departe indiferent dacă 
nu ar fi ajuns până la noi un miros aţâţător ce 
plutea în aer. Acel miros de ciorbă cu carne, îmi 
aduse aminte că trecuseră două zile de când nu 
ne-am mai ocupat de aşa ceva. Dar oare, de ce 
aveam o aşa dorinţă de a mânca, chiar o ciorbă 
acră cu carne? Era chiar întuneric şi chiar ceva 
mai opac, din cauza ceţii umede. În ceaţa care 
se învolbura înaintea mea plutea acel miros 
care provenea din gamelele ostaşilor, care se 

strecurau către bucătăria de campanie, ce se 
instalase chiar sub panta dealului, ceva mai în 
spate. S-au dus şi ai mei, întâi pe urma mirosului 
după care au văzut o scânteie şi în zare au 
distins silueta unui om ce împărţea ciorba cu 
un polonic. Negura începuse să se destrame. A 
apărut şi comandantul de baterie. Eram acum în 
formaţie şi aşteptam desfăşurarea.

Odată cu zorii zilei am pornit în sprijinul 
infanteriei, care se infiltrase adânc în rezistenţa 
inamicului. Într-un timp, căpitanul Cristescu 
ajunse la carul meu cu un biet hortyst, care 
tremura cuprins de spaimă. Era un om necăjit, 
îmbrăcat într-o uniformă ponosită. Slab de i 
se întindea pielea pe faţă, când răspundea 
la întrebări sau când ne da asigurări că ne 
va arăta unde-s anticarele amplasate. Gura-
i larg deschisă (când l-am întrebat dacă ştie 
ce se întâmplă, cerându-i să spună adevărul, 
clănţănind şi abia ţinându-şi echilibrul) ne arăta 
că are o dantură părăginită de om nevoiaş. Mi-
a spus că-i cizmar în Tg. Mureş. Căpitanul l-a 
smuls de lângă mine urcându-se cu el pe alt 
car. Eu trebuia să ajung în mare viteză la podul 
de peste Someş. Prin mulţimea de hârtoape, 
şanţuri anticar şi obstacole naturale, datorită 
accesoriilor de rezervă ce le aveam pe car, 
manevrele îmi erau îngreunate, aşa că le-am 
aruncat şi am ieşit repede în şoseaua Cluj 
– Bontida. Luptele înverşunate rămăseseră în 
stânga, în timp ce alergam către podul de care 
mă despărţeau vreo patru kilometri. În imediata 
apropiere a podului, pe stânga, un grup de case. 
În timp ce rulam cu toată viteza spre grupul de 
case, unde se afla capul de pod, am observat 
cum în acelaşi timp alerga dinspre Bontida către 
acelaşi pod un camion ce tracta un tun. Cum 
acesta ajunsese înaintea mea, la celălalt capăt 
podul a sărit în aer, la cca. 300 m de carul meu. 
Am avut timp să observ, înainte de a intra în 

R-2 şi echipajul 
unui tanc R-2
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faţa celor două case, cum tunul anticar inamic a 
fost aranjat în poziţie de tragere, către intrarea 
noastră pe pod. Am oprit în dreptul ultimei case 
din stânga şi am tras la sigur, căci văzusem bine 
unde se instalase tunul, dar ghinionul a făcut ca 
proiectilul să rămână înţepenit pe ţeavă. Până 
să-l scoatem ne-a ajuns din urmă carul unui 
sublocotenent, care avea deasupra lui vreo 
trei infanterişti. Ajunse şi căpitanul, care foarte 
grăbit îmi indică locul unde să aşez carul pentru 
a trage. I-am spus că mi-i blocată ţeava şi încerc 
să o deblochez. Căpitanul a indicat acelaşi loc 
carului ce-l avea la îndemână. Acesta a ieşit din 
dosul casei şi înainte de a lua linia de ochire a 
primit un proiectil exploziv încât infanteriştii au 
fost aruncaţi în aer de unde au căzut bucăţi pe 
şoseaua asfaltată. Motorul carului lovit continua 
să funcţioneze, carul se deplasa în dezordine 
fără comandă. În spatele carului, agăţat în 
propria-i cască, care-l ţinea de cureaua de sub 
barbă, atârna unul din cei trei de pe car… înainte 
ca mişcările carului să înceteze, l-am ridicat în 
braţe şi aşezându-i casca, l-am întins pe asfalt, 
după care m-am repezit la oblonul conductorului 
zăpăcit, cerându-i să oprească. Furişându-
mă cu grijă, m-am apucat să culeg bucăţile de 
carne însângerată din şosea. Un cap fără trup 
rămăsese cu faţa către cer, ochiul drept deschis, 
pe când stângul, smuls cu tot cu o bucată din 
occipital, se afla ceva mai departe. Am prins 
bucăţica de sprânceană şi i-am apăsat-o la loc, 
sub privirea rece a ochiului drept care-mi părea 
că mă întreabă de ce a trebuit să moară? Ţeava 
a fost deblocată şi sărind la locul meu, am scos 
numai gura tunului am îndreptat-o spre locul 
unde ştiam că se instalase anticarul remorcat de 
camionul care ajunsese la pod cu puţin înaintea 
mea. Am tras la sigur, aşa cum au tras şi ei.

Infanteria, adică Regimentul 34 Constanţa, 
cu care m-am întâlnit mereu începând de la 

Otopeni, trecuse Someşul. Acum linia frontului 
era în partea de vest a Bontidei. Până să fim 
din nou solicitaţi, s-a adunat şi restul bateriei. 
De prin adăposturi ieşiseră oamenii şi priveau 
înmărmuriţi urmele proaspete ale luptelor. De la 
casa din dreapta şoselei, un preot bătrân ne-a 
servit cu câte o ţuică, pâine şi slănină. L-am rugat 
să caute identitatea celor pe care-i aşezasem în 
şanţ şi să le comunice familiilor lor. Am primit 
ordin să încerc să trec cu carul pe malul celălalt. 
Ajungerea la apă era anevoioasă. Din şosea, 
panta către apă era înaltă şi abruptă. Cu mare 
dificultate, am atins cu pieptul carului valul apei, 
continuând să ne afundăm oblic, până când 
nu mai speram să aşezăm carul orizontal cu 
şenilele pe fundul apei. Înaintând către mijlocul 
şuvoiului, eram atent la linia pe care o atingea 
apa faţă de înălţimea la care se afla motorul şi 
al locului în care se afla conductorul. De unde 
mă aflam eram pregătit să sar în apă, dar mă 
gândeam dacă conductorul va reuşi să mai iasă 
în cazul când carul va intra în vreo groapă. De 
la o vreme, linia apei rămase constantă, apoi 
începu să scadă, lăsându-şi urma pe carapacea 
carului. Dincolo de şuvoiul curgător al râului, 
în direcţia în care mergeam noi, se întindea o 
altă albie cu faţa liniştită, dar cu fundul mâlos, 
iar în apropierea malului o perdea de vegetaţie 
de baltă. Pericolul de împotmolire ne dă griji 
noi, dar cu încetul, şenilele amestecară cleiul, 
transformându-l într-o mocirlă până când 
muşcară din malul pietros pe care în sfârşit m-
am văzut urcând cu bine, urmăriţi de privirile 
celor care trebuiau să ne urmeze.

Dar o chemare prin casca de radio cerea 
să mă îndrept în grabă către Bontida, unde 
infanteria întâlnise obstacole. Verific din nou 
dispozitivele de vedere şi ochire şi îndrept 
carul către liziera localităţii marcată de coroana 
livezilor la cca. 4-5 km est.

Singurul tanc 
supravieţuitor 
din cele 11 T-4 
cu care Divizia 1 
Blindată plecase 
pe frontul de Est.
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Înaintând către inamic ce se afla undeva 

prin acea acoperire, gata să mă ia drept ţintă, 
atunci când i se va părea momentul mai potrivit, 
am recurs la un truc. Am ridicat tancul de pe 
şoseaua largă, în lungul căreia se putea vedea 
orice vehicul, aşa cum eu văzusem camionul 
cu tunul remorcat, pe coama din stânga unde 
se afla o plantaţie, o perdea de salcâmi, ca 
protecţie împotriva înzăpezirilor. Având în faţă 
acoperire, înaintam către Bontida culcând 
perdeaua de salcâmi, pe care o aplecam sub 
burta carului iar apoi se ridica. Înainte de a 
părăsi zona, pentru a intra în sat pe şosea, am 
văzut linia infanteriei ce aştepta pe albia seacă 
a unei scurgeri dintre dealuri, către Someş. 
Am strigat „Hai infanteria!” Mi-a răspuns bravul 
comandant al lui 34 Infanterie Constanţa, 
indicându-mi locul unde se afla amplasat un 
tun anticar. La cca. 500 m în stânga după un 
chioşc, ieşit mai înspre şosea din rândul liniei 
gardurilor se instalase anticarul, aşteptând ca 
orice vehicul blindat sau tun de asalt ce ar veni 
spre centrul satului să-i cadă în obiectiv. Acum 
ştiam sigur că dacă mă voi apropia de centru 
aşa cum s-ar fi cuvenit, prin mijlocul şoselei aş 
fi fost lovit. Am părăsit iar şoseaua, urcându-mă 
acum cum ar fi pe trotuarul din stânga, cât mai 
aproape de linia gardurilor, aşa fel ca să nu-i cad 
în linia de tragere, care-mi era pregătită. Ajuns 
aproape de chioşc am tras direct un proiectil. 
Exploziile ce au urmat dincolo şi gazele arse 
ce se înălţau mi-au fost de ajuns ca să-mi dau 
seama că obstacolul a fost lichidat. Am retras 
carul pe linia infanteriei sub panta de sub care 
ajunsesem aici. Colonelul Botea şi cei care se 
aflau în aceeaşi viroagă m-au felicitat. „Bravo 
băieţi!”, atât am putut auzi. Se lăsa întunericul 
şi eram iarăşi în aşteptarea alor mei. De-abia 
acum retrăiam intens cele văzute la capătul 
podului pe Someş. În noaptea ce părea că se 
lăsase grea pe umerii mei, aşteptam cufundat în 
retrăirea celor petrecute în cele 24 de ore lăsate 
în urmă. Ca o licărire stranie mă privea ochiul 
rămas deschis al capului, căruia îi dispăruse 
craniul şi ochiul stâng, pe care l-am cules din 
drum şi l-am aşezat la locul lui. Încercam să 
alung din drum vedenia dar nu reuşeam. Ochiul 
acela atât de limpede, cu irisul verde, părea 
o oglindă magică, ce mă ruga să-i răspund 
„pentru ce?” Mă cuprinse o teamă nemărturisită 
ortacilor de lângă mine care chiroteau a somn. 
O uşurare totuşi, mi-o dă faptul că le culesesem 
mădularele şi că-l rugasem pe preot să-i ia în 
grija sa. Acestea îmi erau frământările când din 
spate mâna căpitanului se lăsă pe umărul meu, 
trezindu-mă.

Porneam prin întuneric de-a dreptul peste 
o colină crestată de viituri de ploi şi povârnişuri 
peste care urcam către culme. Apoi ceva mai în 
panta dinspre vest, am oprit resfiraţi şi camuflaţi 
printre tufani şi arboret. În noapte scânteiau 
spre apus fulgerele exploziilor. Dinspre nord, 
atacau sovieticii către Cluj. Un vâjâit puternic 
trecu peste capetele noastre şi-n apropiere, 

pământul răscolit adânc, aruncă în aer ţărână, 
scântei, praf şi miros de gaze arse. Urmară 
alte vijelii stârnite de grelele obuze, ce păreau 
că vor smulge arborii peste care trec pornind 
de dincolo de pădure. În stânga şi-n faţă, către 
vale, apăreau uriaşe gropi, nemaidovedind să 
le numeri în tirul care se înteţea. Eram închircit 
în corpul carului aşteptând ultima clipă. Băieţii 
trăgeau ţigară după ţigară, urmărind în gând 
traiectoriile mai apropiate. Am scos un carnet 
gândind să ne lăsăm identitatea, dar am 
renunţat amintindu-ne că va fi imposibil să mai 
rămână altceva decât cenuşa, dacă vom fi loviţi. 
M-am hotărât să ieşim câte doi şi să săpăm o 
groapă în apropiere. Acolo în groapă, poate tot 
va mai rămâne ceva. Pe când săpam de zor, 
văd că vine dinspre culme un caporal. Venea 
mai mult pe brânci şi în salturi de la o groapă 
la alta. Îmi aduse ordinul să mă prezint la d-l 
comandant. Din groapă-n groapă, săltând după 
cea mai apropiată explozie, care ne mai arunca 
în faţă şi ţărână arsă, am ajuns după creastă. 
Aici, în spatele unui camion acoperit cu o 
prelată, un ofiţer superior sta pe un taburet. Deşi 
era pericol, am rămas în picioare aşteptând un 
semn ca să mă întind la orizontală. Dar în loc 
de aşa ceva, ofiţerul mi-a indicat o viroagă între 
două pante, ordonându-mi să-mi instalez tunul 
la ieşirea acelei viroage, deoarece s-ar putea ca 
pe acolo să se infiltreze oarece tancuri inamice. 
M-am întors la car sărind din groapă în groapă. 
Deasupra aerul sfâşiat de grele proiectile părea 
că vibrează sub şenilele a zeci de tancuri. În jur 
faţa pământului forfotea aruncând în aer nori 
de gaze şi ţărână. Strecurându-ne tot în zigzag 
am ajuns în afara zonei bătute de proiectile. 
Trecând o vale străbătută de un pârâu cu sălcii 
pe margini am ajuns într-o zonă liniştită. Soarele 
era sus şi pajiştea de un verde proaspăt părea 
necălcată de om. Ajunsesem la locul indicat. 
Pe când manevram carul, pentru ca tunul să fie 
în poziţie de tragere către firul viroagei, dintr-o 
groapă de lângă o salcie, ţâşni afară un grup de 
copii în mijlocul cărora alerga cât putea şi un 
moşneag. Fugeau ca iepurii, ţinându-se aproape 
de bătrân, ca de ultima lor nădejde. Erau în 
cămăşi şi aveau capetele descoperite. Văzuţi 
aşa din spate cum fugeau, păreau adevăraţi pui 
ai străbunilor daci. Sărmanii, dacă ar fi înţeles că 
suntem români, cu toate că tancul se asemăna 
cu al nemţilor ar fi rămas pe loc. aşa, cred că 
au ajuns tocmai în vârtejul focului ce avea să 
urmeze. Tancul nostru nu era un tanc obişnuit ci 
se deosebea prin faptul că nu avea turela rotativă 
înarmată cu mitralieră sau tun. Avea numai un 
tun de 75, pe care-l puteam manevra doar 10 
grade la stânga sau la dreapta. Pentru orice altă 
direcţie trebuia mişcat pe şenile, deci acţionând 
cu motorul. Era ultima creaţie asemănătoare cu 
tancurile germane numite „pantere”. În câmpul 
tactic urma imediat infanteria pe care nu trebuia 
să o depăşească... (va urma)

  Vasile Dăscălescu
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Capela de la Plevna

Acum câţiva ani, pe când ne documentam 
la Biblioteca Muzeului Militar Naţional pentru 
lucrarea „Lirica războiului pentru neatârnare. 
1877-1878”, am dat peste un document istoric 
inedit, de certă valoare documentară: Cartea de 
aur a capelei române de la Plevna. Lucrarea ne 
fusese semnalată de profesorul Neculai Moghior, 
un „veteran” al instituţiei muzeale militare.  Până 
atunci nu avusesem nici o informaţie despre 
existenţa ei, pentru că nu figura în nici un 
buletin sau catalog cu înscrisuri referitoare la 
războiul purtat de România în 1877-1878 pentru 
dobândirea independenţei noastre de stat. Ne 
aflam în faţa unui izvor istoric nou cu privire 
la însemnătatea şi la ecoul pe care l-au avut 
în epocă luptele şi jertfele românilor la Griviţa, 
dar şi în ceea ce priveşte „Capela română de 
la Plevna”, ridicată în memoria conaţionalilor 
noştri eroi. Cartea de onoare a fost deschisă 
chiar la inaugurarea mausoleului eroilor români 
de la Griviţa, marcându-se astfel împlinirea a 25 
de ani de la proclamarea independenţei de stat 
a României. 

Capela Română de la Plevna a fost înălţată, 
în anii 1901-1902, din iniţiativa oficialităţilor 
centrale bulgare, cu sprijinul material şi moral al 
populaţiei din zona Plevna. Situată la marginea 

satului Griviţa, înconjurată de pomi şi de flori, 
capela este construită din dale de piatră cioplită, 
cu ziduri masive ca de cetate, cu o boltă ingenios 
decorată, cu o turlă înaltă, ca de biserică. De 
aici şi numele de „Capelă”. Pe o scară îngustă 
se pătrunde într-o încăpere cu spaţii largi, unde 
sunt prezentate, ca într-un autentic muzeu, 
schiţe de război, copii ale steagurilor unor unităţi 
militare, arme şi săbii, reproduceri după picturi 
ale lui Nicolae Grigorescu, fotografii ale unor 
eroi români etc.

Pe pereţi se află plăci comemorative pe care 
sunt săpate numele a sute de eroi români căzuţi 
în luptele de la Griviţa, dintre care vom aminti 
doar câteva: maior George Şonţu, căpitan 
Valter Mărăcineanu, căpitan Nicolae Bogdan, 
locotenent Chivu Stănescu, sublocotenent 
Gheorghe Valentin, sergent Marin Georgescu, 
soldat Grigore Ion. 

Pe o lespede din interiorul capelei este 
săpată, în limbile română şi bulgară, inscripţia: 
În amintirea bătăliei încununată de izbândă 
de la 30 august, 6 septembrie şi 7 octombrie 
1877. În acele zile, înscrise cu chenar de aur, 
dar şi de doliu, în cartea de istorie a neamului, 
coloanele de atac şi de asalt ale românilor, 
adică ale acelora cărora li se spunea, pe drept 
cuvânt, „Floarea Ţării”, „Vulturii României” sau 
„Cuceritorii redutelor Griviţa 1 şi Griviţa 2”, s-
au subţiat dureros de mult. Potrivit unei surse 
certe, în încleştările de la Griviţa, în blestemata 
„Vale a plângerii”,  au căzut, seceraţi de plumbi, 
de schije, străpunşi de baionete, peste 3000 
de soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri români. 
În subsolul mausoleului se găseşte un osuar 
cu rămăşiţele lor pământeşti. O lumină roşie, 
de culoarea sângelui, scoate în evidenţă 
numeroase cranii şi rămăşiţe de oase ale celor 
care, în vara şi toamna pline de speranţă ale 
anului 1877, au făcut suprema jertfă pe câmpul 
de onoare.

Capela eroilor români de la Griviţa a fost 
inaugurată în ziua de 30 octombrie 1902, în 
prezenţa suveranului României, Regele Carol I.

„Cartea de Aur”, deschisă cu acel prilej, 
are format mare, cu dimensiunile de 25x30 
cm, numărând 290 de file. Coperta întâi este 
îmbrăcată în hârtie cernită, colorată, haşurată cu 
bare orizontale şi verticale. În partea superioară 
este desenată o etichetă cu dimensiunile de 
7,5x11,5 cm, pe care scrie: CARTEA DE AUR 
A CAPELEI ROMÂNE DE LA PLEVNA. Pe 
prima filă este scris: „În ziua de 30 octombrie 
s-a semnat, spre reamintire”. Sub această 

Un document istoric inedit

Cartea de aur
a Capelei Române de la Plevna
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inscripţie sunt rânduite semnăturile autografe 
ale personalităţilor oficiale româneşti şi bulgare 
care au participat la inaugurarea mausoleului 
eroilor români de la Grivişa, şi anume: Regele 
Carol I al României; Primul Ministru şi Ministru 
de Război al României, Dimitrie Sturza; 
Ministrul Afacerilor Externe al României, Ion I. 
C. Brătianu; Preşedintele Consiliului de Miniştri 
al Bulgariei, Danev, şi alţii. În paginile cărţii sunt 
circa 200 de însemnări, marcate cu mai bine de 
1000 de semnături autografe ale vizitatorilor din 
România sau din alte ţări, în limbile: română, 
bulgară, rusă, germană, engleză, franceză, 
itaiană, sârbă, corată, turcă şi chiar chineză. 
Lipsesc însemnările din anii 1915-1920, ceea ce 
ne duce la concluzia că în acel timp, în care s-a 
desfăşurat primul război mondial, atât Capelele 
cât şi Cartea de Onoare au fost închise.

Cartea de Onoare a Capelei de la Plevna 
se închide definitiv în anul 1940, adică la scurt 
timp după declnaşarea celui de-al doilea război 
mondial.

Cum a ajuns acest interesant document 
istoric în Bucureşti, în fondul de manuscrise al 
Muzeului Militar Naţional? A fost adus de ultimul 
custode al Capelei? A fost donat spre păstrare 
de către oficialităţile bulgare? Este greu de 
spus. 

Iată câteva extrase din carte:
• Ne închinăm înaintea pământului bulgar, 

mormântul eroilor Patriei mele -  Rizu Corban, 
Turnu Măgurele, 12.06.1904

• Pioasă amintire fraţilor români care ne-au 
dat libertatea şi independenţa – I. Deboianu, 
Turnu Măgurele, 28 aug. 1904.

• „Astăzi, 30 august 1904, delegaţiunea 
veteranilor de război din Societatea Coroana, 
de Olt, sosită în misiune pioasă spre a depune 
o coroană de lauri în amintirea camarazilor 
noştri căzuţi în războiul de la 1877-1878, pentru 
independenţa Patriei şi libertatea creştinismului” 
– căpitan în rez. G. Grigorescu.

•  Omagiu pios şi amintire de recunoştinţă 
camarazilor de luptă şi bravilor căzuţi pentru 
mărirea Patriei şi glorificarea numelui de român 
– general de divizie G. Cantilli, fost comandant 
al Diviziei 4 active. Margareta Cantilli, 30 oct. 
1904.

• Prin sacrificiul de sânge, România e mare 
şi respectată. Voi, Măreţe umbre sfinte, aţi dat 
fericirea voinicului stejar şi noi punem astăzi 
jurământ să păstrăm cu fală şi să adăugăm câte 
ceva la măreţul edificiu ce aţi lăsat nepătat... 
– căpitan V. Obogeanu, 19 apr.1905.

• Prin moartea voastră, aţi dat măreţie Ţării 
şi reînviind gloria străbună, aţi arătat că sunteţi 
demni de strămoşii noştri. Pildă vie veţi fi 
generaţiilor viitoare - căpitan M.N. Dobruneanu, 
19 apr. 1905.

• Astăzi, sâmbătă, 21 mai 1905, noi, profesorii 
şi elevii liceului Carol I, din Craiova, am venit 
în pelerinaj la Plevna şi Griviţa, spre a aduce 
omagiul nostru de admiraţie şi de profundă 
veneraţie părinţilor noştri căzuţi în luptă pe 
pământ străin şi am lăsat în această capelă 
coroane spre veşnică amintire – În numele a 10 
profesori şi elevi, semnează C. Zamfirescu şi 
elevul Paul Brătăşanu.

• Scumpă amintire eroilor de aici; fie-le ţărâna 
uşoară! – Marin Toader, şeful poliţiei postului 
Giurgiu, 17 nov. 1906.

• Dănilă Iancu şi fiul său, Ion, care au lucrat 
asfaltul împrejurul capelei şi mozaicul în cavou, 
unde se odihnesc oasele fraţilor noştri, ostaşii 
României, care au luptat pentru creştinism, fie-le 
ţărâna uşoară; pioasă amintirem. 29 mai 1907.

• Veşnică recunoştinţă eroilor şi fiilor 
României căzuţi la Griviţa şi Plevna pentru 
libertatea noastră, Bulgaria – Superiorul Bisericii 
bulgare din Bucureşti, arhimandrit Rovan, 21 
iulie 1907.

• Astăzi, 20 decembrie 1907, s-a oficiat 
parastasul pentru aducerea osemintelor de pe 
câmpul de luptă ale ostaşilor români căzuţi în 
1877-1878, care s-au îngropat în curtea capelei 
din griviţa... Această lucrare s-a executat de 
către comitetul prefecturii jud. Plevna... Anumite 
lucrări s-au făcut cu cheltuiala statului român.

• Astăzi, 30 august 1909, după 32 de ani, 
împreună cu 40 de veterani ai „Crucii Dunării”, 
am depus coroane şi lacrimile noastre pe oasele 
camarazilor luptători de la Griviţa şi Plevna, spre 

Atacul românilor la 
Griviţa
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Turistul român amator să vadă sudul Italiei 
şi în special Sicilia, odată ajuns la Messina, 
ar putea să pună primului italian întâlnit în 
cale, chiar după ce debarcă de pe ferryboat, 
o întrebare nostimă, şi anume dacă a auzit de 
Nicolae Bălcescu, un român înmormântat la 
Palermo. Şi nu este exclus să audă: “Da, am 
auzit de Nicolae Bălcescu”.

Ilustrul patriot şi istoric s-a născut la 
Bucureşti, la 29 iunie 1818, ca fiu al lui 
Barbu şi Zinca Bălcescu. Elev la şcoala Sf. 
Sava (colegiu, mai târziu) a manifestat o 
atracţie excepţională pentru trecutul patriei 
sale, încercând să descifreze izvoarele 
vechi istorice, în special cele referitoare 
la figura eroului naţional al Evului Mediu 
românesc, Mihai Viteazul. În 1846 pleacă 
la studii în Franţa, audiază prelegerile 
eminenţilor iluminişti Jules Michelet, Edgar 
Quinet, vine în mod natural în contact cu 
ideile şi idealuriel Revoluţiei Franceze 
de la 1848. Revenit în ţară, participă la 
mişcările pentru instaurarea ideilor politice 
republicane şi a unor legi constituţionale care 
să conducă la modernizarea vieţii publice 
şi statale. Coalizarea forţelor contrarii pe 
plan european a împiedicat pentru moment 
extinderea revoluţiei. Nicolae Bălcescu, 
supus represaliilor, reuşeşte să se salveze, 

Bãlcescu
189 de ani

de la nastere

eternă recunoştinţă. Veteranul Hergost.
• Astăzi, 21 mai 1910, veniţi aici cu ocazia 

unei excursii pentru vizitarea locurilor sfinte 
pentru noi, românii, locuri unde se găsesc 
osemintele strămoşilor noştri şi unde ei au luptat 
pentru eliberarea Bulgariei şi independenţa Ţării 
Româneşti. Ne închinăm căzând în genunchi, 
aducem laude acelor eroi, depunând o 
coroană de flori pentru amintire. Gimnaziul „Sf. 
Haralambie”, Turnu Măgurele.

• Ofiţerii batalionului 3 Olteniţa, din Reg. 46 
infanterie rezervă, cu ocazia ocupării Plevnei 
de către armata română. Vizitând capela 
Griviţa, aducem omagiile de recunoştinţă şi cu 
smerenie plecăm capul şi îngenunchem în faţa 
osemintelor bravilor noştri strămoşi, ale căror 
fapte ne vor servi ca exemplu şi îl vom urma şi 
noi atunci când va trebui... Uşoară să le fi ţărâna 
şi veşnică să le fie pomenirea. 152 de militari, 
în frunte cu comandantul batalionului, căpitanul 

Popilian Dumitru, 17 iulie 1913.
• În timpul întoarcerii mele din Balcani, cu 

Reg. 1 Infanterie, n-am putut trece pe lângă 
Plevna şi de a nu veni la Griviţa pentru a vedea 
locul sfânt unde părinţii şi rudele noastre şi-
au vărsat sângele pentru onoarea Patriei, cu 
lacrimi în ochi am văzut cripta cu osemintele 
eroilor noştri. Fie-le memoria eternă şi în cel 
mai scurt timp să aducem steagul tot mai sus, 
pentru ridicarea neamului şi mărirea României. 
Căpitan H. Lupescu, 1913, aug. 9.

• Cu ocazia recepţionării lucrărilor de reparat 
a Capelei de la Griviţa. Lucrările au fost făcute 
după plan şi sub conducerea D-lui arhitect Palf, 
din Plevna. Semnez cu plăcere, lt. col. Mazarin, 
S., ataşat militar al României la Sofia, 23 mai 
1928.

General de brigadă (r) dr. Florian TUCĂ
Colonel (r) Petre STOICA

trece în Transilvania, unde se dovedeşte un 
vizionar al înţelegerii şi toleranţei etnice în 
dialogul Avram Iancu – Layos Kossuth. Silit 
să rămână în exil, bolnav, se stabileşte la 
Palermo, unde se stinge din viaţă în 1852, 
departe de patria sa, pe care a venerat-o 
până în ultima clipă. Pe patul de suferinţă, 
scrie: “Sufletu-mi te slăveşte încă înzeită 
libertate şi deşi oamenii sângiuirilor au învelit 
cu maramă neagră dulce faţa ta, cred că 
va veni ziua fericită, ziua izbândirii, când 
omenirea întreagă se va scula spre a sfâşia 
acest văl şi duşmanii tăi se vor împietri la 
vederea chipului tău de lumină.” Prin opera 
sa fundamentală “Istoria românilor supt Mihai 
Vodă Viteazul”, Bălcescu rămâne o figură 
excepţională în pleiada celor ce au contribuit 
la cristalizarea elementelor de civilizaţie 
modernă pe pământul românesc.

Andrei Sârbu 
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Căzut eroic în luptele din toamna anului 
1944, Ion Cernea din Sălcioara, din judeţul 
Buzău de astăzi, a rămas să se odihnească 
pe ţarina fraţilor ardeleni, în Valea Cireşilor. În 
urma lui, soţia, Anica, şi fiul, Nicu I. Cernea, 
au frământat toată viaţa pământul uscat de 
pe hotarul satului Sălcioara. Destinul lor este 
destinul întregii generaţii asupra căreia s-au 
abătut ororile celui de-al Doilea Război Mondial, 
seceta din 1946, precum şi dezrădăcinarea 
din anii care au urmat. În acele vremuri grele, 
un patriot-director de şcoală primară din Bihor 
trimitea o scrisoare elogiind eroismul “fraţilor 
noştri din vechiul regat”.        

În februarie 1947, prof. Mocanu, cel care 
a reprezentat pentru mult timp “Direcţiunea 
Şcoalei primare de stat Sălcioara - jud. R. 
Sărat”, primea scrisoarea din partea omologului 
său din comuna Haieu, jud. Bihor (în facsimil). 
Războiul trăsese brazde adânci în viaţa familiilor 
şi comunităţilor de ţărani de pe ambele versante 
ale Carpaţilor.  

Domnule Director,
În toamna anului 1944, pe timpul luptelor 

grele, purtate de Unităţile Armatei noastre pentru 
eliberarea ţinuturilor româneşti ale Bihorului şi 
Ardealului de Nord şi pentru alungarea bandelor 
maghiare dincolo de vechea noastră frontieră, a 

căzut luptând eroic pe hotarul comunei Haieu, 
jud. Bihor - în imediata apropiere a Băilor-Felix, 
ostaşul Ion Cernea din comuna D-Voastră: 
Sălcioara-R. Sărat. 

Locuitoarea Drugaş Carolina, care i-a făcut 
şi înmormântarea în locul numit “Valea Cireşilor” 
a păstrat fotografia alăturată găsită în buzunarul 
hainei viteazului erou, iar noi, văzând-o la 
dânsa o transmitem odată cu această scrisoare, 
familiei sale îndoliate, reprezentând pe fiul său 
drag Nicu I. Cernea şi pe fratele eroului. 

Vă rugăm să fiţi binevoitor, Domnule Director, 
a transmite alăturata fotografie - spre amintire 
veşnică familiei acelui Erou, şi totodată Vă mai 
rugăm următoarele: 

Spuneţi, Domnule Director fraţilor noştri din 
vechiul regat şi  tuturor acelor părinţi cari şi-au 
trimis pe fiii lor dragi să lupte şi să moară eroic 
pentru eliberarea noastră şi întregirea hotarelor, 
că românii din părţile Bihorului le păstrează 
veşnică recunoştinţă! 

Numele ostaşilor bravi cari au căzut pe 
aceste meleaguri va fi pomenit cu veneraţiune 
în veci de toţi fiii Românilor. 

Pe aici au fost lupte groasnice - timp de 3 
săptămâni - au căzut mulţi fraţi de ai noştri, 
încât la tot pasul ies oase albe în urma plugului 
- oasele sfinte ale celor ce au luptat. 

De ziua “Eroilor” în fiecare an facem serbare 
cu paradă iar şcolarii împodobesc mormintele 

„Fie-le tãrâna usoarã ca fumul!...”
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şi duc flori pentru acei ce au murit în răsboiu: 
Fie-le ţărâna uşoară ca fumul şi numele lor 
binecuvântat de toţi fiii Neamului Românesc!

Slavă şi Glorie Eroilor!

Ion Cernea se născuse în 1917. Soţia, 
Anica, nu s-a recăsătorit niciodată şi a continuat 
să lupte bărbăteşte cu greutăţile vieţii aspre 
de la ţară până în urmă cu câţiva ani. Anica nu 
se va despărţi de singurul lor “fiu drag”, Nicu 
I. Cernea, evocat în scrisoare, născut în 1941 
şi cu care va trăi toată viaţa în aceeaşi casă. 
Adăugarea iniţialei prenumelui tatălui fusese 
hotărâtă la primărie pentru simplul motiv că în 
sat erau mai mulţi Nicu Cernea. La începutul 
anilor ‘60, Nicu I. Cernea se căsătorea cu Lina 
şi curând se va naşte unica lor fiică, Lenuţa. 
Fiind considerat întreţinător de familie, este 
amânat cu satisfacerea stagiului militar. Pleacă 
militar abia în 1965, la Săcălaz, în Timiş. Deşi 
n-a rămas lângă Timişoara decât pe perioada 
de până la depunerea jurământului, spune că 
dacă s-ar mai duce acolo şi ar putea, ar tăia şi 
acum copacul imens în care caporalul dădea 
adunarea pentru o întreagă grupă de 22 de 
soldaţi. Apoi, într-o dimineaţă, li s-a ordonat să 
predea armamentul şi să-şi pregătească valizele 
S-au speriat că vor fi trimişi... în linia întâi (!), dar 
plutonul era transferat la muncă, la oţelărie, la 
Reşiţa. Povesteşte ca şi când toate acestea s-
ar fi petrecut ieri şi nu acum mai bine de patru 
decenii. Întors acasă, Nicu I. Cernea a lucrat 
ca tractorist şi ca agricultor, dar de-o vreme 
muşchii picioarelor nu prea îl mai ascultă şi se 
deplasează anevoie. Îl consolează soţia, Lina, 
pentru că fiica, Lenuţa, învăţătoare, s-a stabilit 
la Ploieşti. Un destin mai mult sau mai puţin 
asemănător cu al sutelor de mii sau milioanelor 
de familii de ţărani încercate de soartă de-a 
lungul ultimei jumătăţi de veac şi mai bine.  

Din păcate, fotografia anexată la scrisoare de 
către directorul şcolii din Haieu, care semnează 
cu numele de Ardeleanu (cum altfel?), nu s-a 
păstrat. În fotografie, pe lângă fiul celui căzut la 
datorie, apărea fratele său, Voicu Cernea, între 
timp plecat şi el spre o altă lume. La 16 februarie 
1947, directorul şcolii din Sălcioara, în prezent 
aparţinând de comuna Ghergheasa, prof. 
Mocanu, a menţionat: “S’a confirmat primirea.” 
Ani buni, scrisoarea, caligrafiată pe hârtie 
pergaminată, acum îngălbenită şi înnobilată de 
trecerea vremii, a fost expusă înrămată la şcoala 
din Sălcioara. Cel care ne-a atras atenţia asupra 
documentului este actualul director, entuziastul 
profesor de matematică Aurel Urică Neculai. 

Dacă fotografia din buzunarul ostaşului s-a 
pierdut, în schimb s-a păstrat o fotografie din 
curtea Regimentului de Cavalerie Rm. Sărat. 
Ion Cernea era în serviciu militar la cavalerie, 
în calitate de “călăraş de schimb”. Ion este 
oşteanul bine legat, dârz, mai degrabă blond, 
din stânga, pe cal negru, frumos, în timp ce în 
dreapta, pe cal alb, se află Neculai Adamache, 

cumnat cu eroul nostru şi care va apuca să se 
întoarcă de pe front. 

Dramatismul şi eroismul evenimentelor 
reflectate în scrisoarea profesorului bihorean 
sunt de natură să ne impresioneze profund 
- “la tot pasul ies oase albe în urma plugului”. 
Patriotismul său şi al contemporanilor săi apare 
pe cât de înălţător, pe atât de firesc. Este greu 
să exprimăm mai bine sentimentele pe care le 
datorăm înaintaşilor bravi decât o făcea acest 
director de şcoală primară de ţară, în 1947: 
“Numele ostaşilor... va fi pomenit cu veneraţiune 
în veci de toţi fiii Românilor.” “Fie-le ţărâna 
uşoară ca fumul!...”

Ec. Nicolae LUPU,
conf.univ.dr. 

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Ani buni, această scrisoare, caligrafiată pe hârtie pergaminată, acum 
îngălbenită şi înnobilată de trecerea vremii, a fost expusă înrămată la 

şcoala din Sălcioara.
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Prin Decretul regal nr. 2895 din 31 iulie 1930 
a fost înfiinţat ordinul Virtutea Aeronautică, 
menit să-i răsplătească pe aviatorii militari şi 
civili care s-au ilustrat prin fapte aeronautice de 
excepţie atât în timp de pace cât şi de război. 
Astfel, România devine primul stat din lume 
care avea un ordin pentru aviatori. 

Noua distincţie are şi o ierarhie internă mai 
“ciudată”, cel mai mic grad fiind cel al “crucii de 
aur”, urmând apoi cele “clasice”: cavaler, ofiţer 
şi comandor. De asemenea, ca o “inovaţie” a 
fost şi faptul că primele două grade se puteau 
acorda de câte trei ori consecutiv, pe panglică 
ataşându-se la fiecare nouă decorare o baretă 
metalică, practică nemaiuzitată până atunci la 
nici o decoraţie românească.

 Ca formă, decoraţia, sub formă de cruce, 
prelua braţul vertical al Ordinului Mihai Viteazul, 
iar braţul orizontal, mai scurt, fiind sub forma 
unei aripi stilizate. Pe avers, în centru, era aplicat 
un scut emailat alb pe care era redată acvila 
românească, încoronată, cruciată şi armată, 
care avea pe piept un alt scut, emailat albastru, 
pe care se afla cifra încoronată a regelui Carol 

II. Pe revers, era înscris anul instituirii, “1930”. 
Gradele de ofiţer şi de comandor aveau, între 
braţele crucii, o cunună ovală din frunze de laur 
emailate verde. Gradul de “cruce de aur” era din 
metal aurit, neemailat, toate celelalte grade fiind 
emailate albastru. Panglica ordinului era din rips 
moarat albastru deschis cu trei dungi argintii, pe 
centru şi la margini. Baretele metalice care se 
ataşau pe panglicile celor două grade inferioare 
la cea de-a doua şi a treia decorare succesivă 
erau sub forma unor aripi stilizate (asemănătoare 
braţului orizontal al decoraţiei), care aveau în 
centru cifra încoronată a suveranului. 

La instituire, ordinul a fost plasat imediat 
deasupra Stelei României, devenind, în 1930, 
cel de-al treilea ordin în ierarhia naţională; prin 
Regulamentul ordinelor şi medaliilor naţionale 
conferite pe timp de război din decembrie 
1938, locul ierarhic al ordinului este scoborât 
sub Coroana României, devenind, din cauza 
numeroaselor noi decoraţii create de Carol II 
şi care aveau întâietate faţă de tradiţionalele 
Steaua şi Coroana României, abia cel de-al 9-
lea ordin din ierarhie. Pentru fapte de arme ale 
aviatorilor, ordinul primea între braţele crucii două 
spade încrucişate, modelul “de război” având, 
ca la toate decoraţiile din această categorie, o 
lizieră din fir aurit. După abdicarea lui Carol, în 
septembrie 1940, însemnul ordinului va fi uşor 
modificat, în sensul înlocuirii cifrei regelui Carol 
II cu cea a regelui Mihai I. 

În 1941, prin Decretul Regal nr.1932 privind 
decoraţiile de război, locul ierarhic al Virtuţii 
Aeronautice revine la cel iniţial, deasupra Stelei 
României dar, întrucât primul grad al Virtuţii era 
inferior celui de cavaler, pe baretele cu decoraţii 
erau plasate la început cele două ordine 
naţionale.   

Pe lângă ordin, a fost instituit prin Decretul 
Regal nr.463 din 24 februarie 1931, Medalia 
Aeronautică, organizată pe trei clase, decoraţie 
menită a răsplăti personalul aeronautic de la 
sol. În 1938, prin regulamentul decoraţiilor 
de război, denumirea medaliei se modifică, 
devenind identică cu cea a ordinului, adică 
Virtutea Aeronautică. Însemnul medaliei era 
circular, pe avers figurând efigia unei tinere cu 
plete fluturând şi purtând o cască de aviator, 
iar din poziţia umerilor se sugerează că braţele 
ar fi întinse lateral, ca pentru zbor; pe reversul 
medaliei, la partea superioară este redată 
stema mică a României md. 1921, flancată de 

ORDINUL “Virtutea Aeronauticã”

Ordinul Virtutea 
Aeronautică în grad de 
Cavaler, pentru militari 
(de război)
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două aripi stilizate, care separă o semicunună 
din frunze de lauri, iar în centru este inscripţia: 
“PENTRU AERONAUTICĂ/1931”. Panglica 
medaliei era albastru deschis străbătută central 
de o bandă argintie. Modelul “de război”, creat în 
1938, primea deasupra însemnului două spade 
încrucişate şi o coroană regală iar la panglică se 
adăugau cele două benzi marginale aurii.            

Datorită abrogării împreună cu celelalte 
decoraţii tradiţionale româneşti, problema 
reinstituirii acestor distincţii specifice se pune 
în cadrul lucrărilor Comisiei Speciale a Camerei 
Deputaţilor. S-a apreciat că, deşi pericolele 
legate de meseria de aviator nu mai sunt la fel de 
mari ca în trecut, cota de risc rămâne ridicată, ca 
şi profesionalismul deosebit de care trebuie să 
dea dovadă noile generaţii de zburători, aşa că o 
decoraţie specială se justifică; ceea ce a contat, 
însă, cel mai mult în hotărârea de a se reinstitui 
Ordinul Virtutea Aeronautică a reprezentat 
faptul că acesta a fost primul ordin pentru 
aviatori din lume, fiind vorba de o tradiţie care 
se cerea păstrată. Noile însemne ale ordinului 
şi medaliei vor păstra formele generale ale 
celor din 1930, 1931, tocmai pentru a se păstra 
tradiţia decoraţiei. Bineînţeles, se operează 
modificările impuse de noile reglementări ale 
sistemului: astfel, se renunţă la gradul “crucea 
de aur” şi se utilizează sistemul “clasic”: cavaler, 
ofiţer, comandor şi mare ofiţer iar cununa de 
laur, emailată în verde, a celor două grade 
superioare, va fi utilizată, acum, pentru toate 
gradele decoraţiei acordată ofiţerilor, spre 
deosebire de însemnele pentru civili care nu 
au cununa respectivă. Culorile de bază ale 
panglicii, albastru deschis cu trei dungi argintii, 
sunt de asemenea menţinute. O deosebire 
esenţială faţă de reglementările decoraţiilor 
antebelice este aceea că toate gradele ordinului 
precum şi prima clasă a medaliei au limită 
numerică şi se anulează posibilitatea acordării, 
la primele două grade, de trei ori a distincţiei. 
Aceste noi reglementări care, implicit, limitează 
numărul persoanelor care pot căpăta Virtutea 
Aeronautică, au fost considerate oportune 
deoarece, spre deosebire de perioada anilor ’30 
când obţinerea de diferite recorduri aeriene era 
un fapt, relativ, curent, ceea ce ducea automat, 
conform regulamentului din 1930, la conferirea 
ordinului, în condiţiile actuale în care aceste 
performanţe nu mai există, aviatorii români pot 
fi decoraţi pentru meritele obişnuite, ca în toate 
activităţile. În ceea ce priveşte forma medaliei, 
ea se modifică uşor pe revers, înlocuindu-
se cifra regală cu stema României precum şi 
textul inscripţiei care devine: “1930/VIRTUTEA 
AERONAUTICĂ/2000”. 

Cãpitanul aviator Alexandru 
Serbãnescu*
(1912- 1944)

„Cum s-a făcut că un vânător de munte a ajuns unul dintre cei mai valoroşi 
piloţi de război”? – este o întrebare la care s-ar găsi un răspuns. Dar, „cum s-a 
făcut că lumea piloţilor militari, o lume atât de specială (era să zic orgolioasă, 
dar în sensul bun al cuvântului) nu numai că l-a acceptat în fruntea ei, dar l-a 
şi admirat şi a dat Cezarului ce-i al Cezarului?” – este o întrebare la care s-ar 
găsi o mie şi una de răspunsuri. 

Unul dintre ele l-a dat faimosul pilot de vânătoare Tudor Greceanu în 
evocarea dramaticului episod al ieşirii din încercuirea de la Stalingrad. În 
toamna anului 1942, pe aeroportul de la Karpovka, circa 30 km de Stalingrad, 
românii se văd singuri în faţa trupelor blindate ruseşti. Aviaţia de bombardament 
germană a decolat cu tot ce se putea de la sol. Primise ordin de repliere şi a 
„uitat” să-l comunice şi aliaţilor. „În faţa celei mai dramatice situaţii de până 
atunci – povesteşte Tudor Greceanu – Grupul 7 Vânătoare adună „sfatul 
bătrânilor”. Panica este evidentă şi nu la nivelul trupei. Comandorul Crihană 
se pierde complet, devenind un simplu executant. Comanda este preluată 
de căpitanul Alexandru Şerbănescu, comandantul escadrilei 57, fost vânător 
de munte...” Pilotul Tudor Greceanu îşi aminteşte că, atunci, Şerbănescu 
le-a spus piloţilor că ei nu-şi pot permite luxul de a cădea prizonieri şi de 
a divulga secrete militare sub tortua rusească. „Vom încerca să plecăm pe 
calea aerului sau ne vom păstra ultimul glonţ pentru noi”. Datorită prezenţei 
de spirit a comadantului lor şi a unui curaj nebunesc, piloţii, în frunte cu 
Şerbănescu, reuşesc să se salveze.

Un alt răspuns l-am aflat în iarna anului 2006, mai precis la 1 decembrie, 
când Baza Aeriană 95 Bacău a primit denumirea „Căpitan aviator 
Alexandru Şerbănescu”. Cu acel prilej, comandorul Nicolae Jianu, adjunctul 
comandantului, a spus câteva cuvinte care merită reţinute: Eroul căpitan 
Alexandru Şerbănescu a ajuns acolo undei îi era de drept locul. De ce? 
Pentru că după revenirea aviaţiei române de pe frontul de răsărit în etapa 
de apărare a spaţiului aerian al României, comandantul Corpului Aerian, într-
o întâlnire cu comandanţii grupurilor din ţară, le-a ordonat să fugă din faţa 
aviaţiei americane, care în copleşea numeric. Atunjci, căpitanul Alexandru 
Şerbănescu, care comanda Grupul 9 al Aviaţiei de Vânătoare, a întrebat dacă 
este un ordin. Bineînţeles, i s-a spus că este un ordin, dar pe care comandantul 
Corpului Aerian nu-l putea transmite în scris şi l-a transmis verbal. Ei bine, 
atunci, căpitanul Alexandru Şerbănescu, comandantul Grupului 9 Vânătoare, 
a răspuns următoarele: „Şi dacă voi ajunge în faţa Curţii Marţiale, voi alege 
să nu execut acest ordin, iar alţii să vină să treacă prin ţara mea ca printr-un 
sat fără câini!” În secret sau poate altfel, s-a luat decizia ca Şerbănescu să 
nu fie avansat la gradul de locotenent comandor şi să fie numit comandant al 
Centrului de Instrucţie al Aviaţiei. Se întâmplă astăzi, 1 decembrie 2006, ca 
bustul Eroului să fie aici une îi este locul. Vă mulţumesc!  

Ceea ce a urmat, se ştie: la 10 iunie 1944, vânătorii Grupului 9 au întâmpinat, 
cu cele 26 de aparate din dotare, circa 100 de aparate „Lighting” americane. 
Au doborât 24 de avioane inamice şi au pierdut 3! În ziua următoare au 
mai doborât 5 bombardiere şi au pierdut, şi ei, un „Me”-109 G. În dimineaţa 
zilei de 18 august 1944, ceea ce era atât de previzibil să se întâmple, s-a 
întâmplat: căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu a fost doborât! Cu câteva 
zile înainte, mareşalul Ion Antonescu îl numise aghiotantul său... 

D. Roman 
* Vezi foto coperta 3
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În septembrie-decembrie 1916, pe teritoriul 
Dobrogei s-au desfăşurat sângeroase confruntări 
militare între trupele române – sprijinite de militari 
ruşi şi sârbi – şi trupele bulgare – sprijinite de 
germani şi turci. Pe câmpurile de luptă au rămas 
osemintele a mii de militari.

Pentru cinstirea memoriei celor care şi-au 
jertfit viaţa în aceste lupte au fost amenajate 
cimitire de onoare la Constanţa, Mircea Vodă şi 
Tulcea, precum şi la Dobrici (Bazargic) şi Tutrakan 
(Turtucaia), în Bulgaria.

Anul trecut, un grup de cadre militare în 
rezervă şi retragere din Divizia 9 Infanterie, pentru 

lupte”, au trecut la amenajarea unui cimitir, care 
avea să fie sfinţit în anul 1921. Toată acţiunea 
a costat 652 000 de lei. În Cartea de Aur a 
Cimitirului Eroilor Bazargic s-a făcut următoarea 
consemnare: Moartea, cu nemiloasa-i coasă, 
seceră mulţi din bravii luptători din Regimentul 
9 Vânători şi Regimentul Călugăreni nr. 40, din 
a XVII-a Brigadă de Infanterie. Dar au arătat 
duşmanilor că pe aicea nu se trece. Duşmanii 
de ieri zac laolaltă, adunate fiind rămăşiţele lor, 
din tot cuprinsul judeţului Caliacra, din locurile 
unde s-au izbit în luptă fără prihană. Spre 
amintirea lor şi spre a sluji ca pildă urmaşilor şi 
spre veşnică pomenire, s-a alcătuit prin osârdia 
iubitului de Dumnezeu şi de neam, colonelul 
N. Uică, comandantul Brigăzii 17 Infanterie, 
şi cu binevoitorul concurs al norodului din 
judeţul Caliacra şi sub ocrotirea iubitorilor noştri 
suverani, acest cimitir zis „al eroilor” care şi-au 
dat viaţa pentru întregirea neamului.

comemorarea a 90 de ani de la intrarea României 
în Primul Război Mondial, s-a deplasat în ţara 
vecină, unde a vizitat, între altele, şi Cimitirul 
Eroilor din Dobrici (Bazargic). Prin bunăvoinţa 
domnului Radoslav Simeonov, am aflat istoria 
zbuciumată a acestui cimitir.

La 8 septembrie 1916, imediat după încetarea 
luptelor din apropierea Bazargicului şi retragerea 
trupelor române, a avut loc un ceremonial de 
înhumare a tuturor militarilor căzuţi, crucile fiind 
făcute din lemn. Populaţia locală, constituită 
într-un comitet, a hotărât să întreţină cimitirul şi 
să înfiinţeze un muzeu. Aici vor fi aduşi militari 
bulgari, turci, germani, ruşi şi sârbi, căzuţi în 
luptele ulterioare din Dobrogea. La un an de la 
înfiinţarea cimitirului, autorităţile locale, civile 
şi militare, au organizat un ceremonial pentru 
cinstirea celor căzuţi în lupte.

O dată cu revenirea judeţelor Durostor şi 
Caliacra la România, autorităţile locale, sprijinite 
de societatea „Mormintele eroilor căzuţi în 

Cimitirul eroilor 
din Dobrici
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A fost amenajată o poartă impresionantă, 

toate crucile au fost făcute din beton. La 30 
septembrie 1922 a fost sfinţită o capelă, care 
a fost înconjurată de un osuar, menită să 
amintească vizitatorilor grozăvia războiului. În 
capelă au fost expuse drapelele tuturor statelor 
care aveau militari îngropaţi în cimitir: România, 
Bulgaria, Rusia, Serbia, Germania, Turcia. 

În cimitir au fost înhumaţi peste 3000 de 
militari, doar 314 dintre ei fiind individualizaţi 
– 252 de bulgari, 25 de români, 20 de ruşi, 8 
germani, 5 sârbi, 4 evrei. De asemenea, 2 ofiţeri 
şi 285 de soldaţi turci au fost îngropaţi în 64 
de morminte. Ceilalţi militari necunoscuţi sunt 
îngropaţi în gropi individuale sau comune. 

În perioada interbelică, cu ocazia unor zile 
oficiale, aveau loc ceremoniale militare la care 
participau oficialităţi ale vremii, care de regulă 
scriau în Cartea de Aur a cimitirului. Am identificat 
semnătura Reginei Maria (9 octombrie 1924) şi 
a ministrului de război, generalul Mărdărescu (3 
august 1923). După 7 septembrie 1940, când 
Cadrilaterul a fost retrocedat Bulgariei, Cimitirul 
Eroilor va intra în subordinea Ministerului 
Apărării din această ţară. Până în 1942, cei care 
au vizitat cimitirul şi-au consemnat impresiile în 
vechea Carte de Aur, după acest an înfiinţându-
se o nouă carte, în limba bulgară, în care am 
identificat doar o singură consemnare în limba 
română: la 21 septembrie 1975. 

Din anul 1953 autorităţile bulgare abando-
nează cimitirul, de îngrijirea acestuia ocupându-
se o familie care locuia într-o încăpere aflată 
lângă poartă. Momentul de cumpănă în exis-
tenţa cimitirului îl reprezintă anul 1967, când 
Ministerul Culturii din Bulgaria a fost de acord cu 
desfiinţarea acestuia şi cedarea terenului către 
întreprinderile industriale din zonă. S-a hotărât 
ca mormintele să fie desfiinţate, în locul lor 
urmând a fi ridicat un monument comemorativ. 
Dar, Ministerul Apărării din Bulgaria s-a opus 
acestui proiect şi a luat măsuri pentru reabi-
litarea cimitirului. Astfel au fost executate 
lucrări de refacere a portalului de la intrare, aici 
amenajându-se un muzeu, care prezintă faptele 
de arme ale militarilor bulgari în luptele de la 
Turtucaia şi Bazargic. A fost refăcută capela, 
osuarul fiind mutat la subsolul clădirii; s-au 
refăcut aleile, crucile deteriorate şi s-a instalat un 
sistem de iluminare permanentă a obiectivului.

Consemnarea în limba română din anul 1975 
se referea exact la aceste aspecte: „Am vizitat 
Cimitirul Eroilor din oraşul Turbuhin şi m-am 
bucurat mult văzând că statul bulgar a investit 
mult pentru restaurarea cimitirului care cu doi 
ani în urmă lăsa de dorit. Am să transmit caldul 
meu cuvânt pentru ceea ce am văzut, cu multă 
plăcere tuturor celor care au cunoscut altadată 
acest cimitir. Am trecut şi seara, admirând 
iluminaţia feerică a aleilor de către lampadarele 
de neon. Am rămas profund impresionat de 
ceea ce au putut face tovarăşii bulgari din 
Cimitirul eroilor, mulţumindu-le din suflet. Mă 
simt aproape de acest oraş, fiind născut aici 

unde am stat 19 ani şi cei mai frumoşi”. 
În anii 1999 şi 2000 delegaţii ale Uniunii 

populare pentru îngrijirea mormintelor militarilor 
germani au întreţinut întregul cimitir, acţiunea 
fiind marcată cu o placă de marmură, amplasată 
pe portalul de la intrarea în cimitir. În anul 2003 
a fost inaugurată „aleea steagurilor”, unde 
drapele aparţinând celor şase state care au 
militari îngropaţi aici sunt arborate la diferite 
ceremonialuri militare. 

Astăzi cimitirul eroilor se află în îngrijirea 
Muzeului de istorie din Dobrici. În timpul vizitei 
noastre s-au pus bazele unei colaborări între 
militarii români în rezervă şi retragere şi autorităţile 
din Dobrici pentru cunoaşterea trecutului comun 
şi găsirea de modalităţi concrete de îngrijire 
corespunzătoare a cimitirelor de onoare  din 
Dobrogea.

                                                     Colonel 
(r) Remus MACOVEI

Constanţa

Fotografiile, reprezentând 
imagini din cimitirul din Dobrici, 
aparţin autorului reportajului.
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Reputat prozator 
şi publicist, Nicolae 

N. Beldiceanu (1881-
1923) era fiul poetului 

Neculai Beldiceanu. 
A colaborat la 

Semănătorul, Făt-
Frumos, Epoca, 
Voinţa, dar şi la 

„România”, primul 
cotidian militar, 
apărut în timpul 
Primului Război 

Mondial. Povestirile 
inspirate din război 

au apărut în volumul 
„Fântâna balaurului”.  

Povestirea „Un 
prieten”, pe care o 
prezentăm în cele 

ce urmează, şi care 
a apărut în revista 

„Cultul eroilor noştri” 
în 1922, este un imn 

închinat calului, 
animalul care, încă 
din zorii istoriei, l-a 

însoţit pe om în cele 
mai grele momente, 

fiindu-i ajutor de 
nădejede în marile 

bătălii ale lumii. 
Dacă s-ar întocmi o 

antologie pe tema 
„Animalele pe câmpul 

de luptă”, cred că 
povestirea lui N. N. 

Beldiceanu ar merita 
să-şi găsească locul 

în paginile ei. „Un 
prieten” este singura 
colaborare a lui N.N. 

Beldiceanu la „Cultul 
eroilor noştri”, 

scriitorul plecând la 
cele veşnice în anul 

1923.

După ce se frământase toată noaptea-
n ploaie, pe malul Dunărei, supraveghind 
el singur, cu ochii lui aprigi, facerea podului 
dela Flămânda – generalul L, comandantul 
Diviziei 21, strigă în zorii zilei, pe comandantul 
Divizionului I din Regimentul 10 de artilerie, şi-i 
spuse:

„Maiorule, trei monitoare duşmane coboară 
Dunărea dinspre Giurgiu; du-te cu Divizionul 
la capătul din spre răsărit al Ostrovului Lung şi 
taie-le drumul”.

Pe o ploaie care ne pătrundea până la 
oase şi făcea să joace, pe Dunăre şi pe mal, 
bulbuci cât paharele – am pornit în galop cu 
bateria după noi. Ne cuprinsese o vijelie fără 
seamăn, că ni s-a încredinţat nouă apărarea 
podului. Şi soldaţii chiuiau şi-şi băteau caii 
cu capelele; şi cailor le luceau şi lor, parcă, o 
lumină de bucurie în ochi şi duceau tunurile şi 
chesoanele ca pe nişte jucării. Abia am pus în 
baterie 10 metri de mal, adăpostiţi de pădurea 
de stejar, şi sublocotinentul Carp, care era pus 
ca observator la aripa dreaptă a Divizionului, 
strigă: „Vin trei monitoare!”

Printre zăbrelele ploii le zăream bine 
coborând încet Dunărea, pe lângă malul 
bulgăresc, în coloană. Distanţa, măsurată la 
iuţeală, arată: 2400 de metri. Atunci maiorul 
nostru strigă cu glas mare ca să auzim cu toţii: 

„Vin monitoarele; pe ele, copii!”
Câteva clipe, în care îmi auzii zvâcnirile 

inimei, şi întâia noastră bubuitură făcu să hăue 
cuprinsul; şi-un monitor stopă şi se întoarse 
îndărăt.

Celelalte două alunecau înainte pe lângă 
mal, şi ghiulelele noastre cădeau drept pe 
coverte. Marinari se învălmăşiseră şi se 
mistuiseră, ca nişte guzgani, în pântecele 
minitoarelor; iar la triborduri clipiră lumini 
galbene, şi-n aceiaşi clipă porniră şuerăturile 
proiectilelor lor, care prinseră a izbi, când în 
mal, înălţând căpiţi de pământ, ori retezând 
ştejarii ca pe nişte brusturi; când în Dunăre, 
ridicând stâlpi de apă care năzuiau parcă 
să proptească cerul. În câteva clipe, nu mai 
rămase nici un stejar în preajma noastră; afară 
de unul singur răzleţ departe, pe mal, caşi cum 
ar fi fugit acolo de frica ghilelelor.

Căzut locotenentul Popovici Cezar, 
comandantul bateriei 1; şi şeful de tun, de 
alături, strigă, cu ochii crescuţi în cap de 
mânie: „Ne-a căzut comandantul, băeţi: să nu 
le-o ertăm!” Şi, cu furie sălbatecă, îşi conduse 
singur tragerea. 

Fu rănit de două schije locotenentul 
Cosăcescu, comandantul bateriei 3; şi, fără 
să şi le lege măcar rănile, îşi comandă mai 
departe bateria.

Un prieten
N.N. Beldiceanu

Redacţia primului cotidian 
militar „România”, apărut 
în timpul Primului Război 
Mondial. Printre redactori 
se află şi autorul acestei 

povestiri.
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Se prăbuşi, izbit de un proiectil, în plin, 

sublocotenentul Manoliu, şi-şi dădu sufletul 
strigând: „Mor, - trăiască România Mare!”

Fu rănit în douzeci şi cinci de locuri 
plotonierul Cantacuzino abia eşit de pe băncile 
liceului şi cu toate durerile cumplite cari îi 
sfâşiau trupul şi cu tot sângele care-i cursese, 
întreba mereu de comandantul său de baterie 
care era rănit şi el.

În faţa focului înverşunat al tunurilor noastre 
cele două monitoare o luară, la urmă, la fugă 
şi se adăpostiră în spatele pădurei Ostrovului. 
Numai atunci ne dădurăm seama de pierderile 
noastre mari; oamenii şi caii zăceau alături ca 
nişte buni prieteni. Unii îngheţaţi pe veci; alţii 
răniţi, privindu-ne cu ochii lor de friguri. (Şi bieţii 
cai ne priveau parcă cu ochi omeneşti).

Calul meu zăcea şi el în noroiul înroşit de 
sânge, cu picioarele de dinainte frânte de o 
schijă şi c-o rană adâncă în piept; şi mă privea 
ţintă, mă chema cu ochii lui plini de durere; îmi 
spunea parcă: „Vino, stăpâne, să-mi iau rămas 
bun dela tine, că de-acum n-am să te mai port, 
nici în pas lin, nici în goană cum îţi plăcea ţie...”

N-o să râdeţi dacă-o să vă spun că m-am 
apropiat de el ş-am îngenunchiat în noroi şi 
i-am cuprins gâtul şi l-am sărutat pe frunte 
ca pe un prieten. Şi-a tremurat genele şi mi-
a mulţumit, parcă, cu ochii lui mari, în cari 
începea amurgul morţii; a întins botul spre 
mine şi m-a prins uşurel de mână cu buzele lui 
moi, cum mă prindea în zilele bune când mă 
jucam cu el şi se făcea că mă muşcă.

Ca prin minune, tot mai rămăsese 
nesecerat ştejarul răzleţ de pe malul Dunărei, 
aproape de taina apelor. Acolo am spus 
soldaţilor mei să-l îngroape...

(Din revista Cultul eroilor noştri, nr. 5/1922)

Coperta revistei „Cultul 
eroilor noştri, aşa cum 
apărea ea în perioada 
interbelică

Calul, animalul care l-a 
slujit pe om în cele mai 
diverse împrejurări, 
inclusiv pe câmpul 
de luptă. Va fi fost 
el, oare, răsplătit aşa 
cum se cuvine pentru 
vrednicia, frumuseţea 
şi credinţa lui? 
În fond, şi caii sunt 
eroi, nu-i aşa?
În imagine: 
monumentul închinat 
eroilor celebrei şarje de 
la Prunaru.
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La Editura militară a apărut volumul 
„Amintiri din viaţa militară şi din 
prizonierat”, aparţinând artistului 
Constantin Popian (1882-1969). Născut în 
localitatea Cârtojani (Vlaşca), Constantin 
Popian se va stabili pentru totdeauna la 
Bistriţa-Vâlcea, unde se va afirma ca unul 
dintre cei mai importanţi animatori ai vieţii 
culturale din perioada interbelică. Profesor 
şi om de teatru, format la şcoala marelui 
actor Constantin Nottara, Constantin 
Popian a fost o personalitate spirituală 
unică, în care s-au unit virtutea inimii cu a 
minţii, voinţa cu smerenia, demnitatea cu 
bunătatea şi cunoaşterea. A fost coleg de 
Conservator cu marii actori Ion Manolescu, 
Tony Bulandra, Velimir Maximilian şi Petre 
Lăcusteanu.

În anul 1913, fiind militar în termen, ia 
parte la campania din Bulgaria şi, ca ofiţer, 
la războiul de întregire a neamului, fiind luat 
prizonier de către trupele germane în timpul 
luptelor din preajma Sibiului. După război a 
fost distins cu medalia „Crucea României 
cu spade”. 

Continuăm să publicăm, în cele ce 
urmează, secvenţele care descriu luptele 
din zona Sibiului. Am păstrat stilul 
autorului, cu limbajul specific epocii, 
precum şi denumirile de atunci ale 
localităţilor.

Titlurile şi subtitlurile aparţin redacţiei.

Marşul spre Gura Râului

12/25 septembre, luni. Bombardament de 
artilerie toată ziua, după amiază însă puternic. 
Salve de patru şi opt focuri. Un biet cimitir din 
dealul de la S-Vest-Hermanyi părea că e râmat 
de porci. De ce trăgeau ei acolo atâtea sute de 
ghiulele, n-am să înţeleg niciodată! Biserica a 
rămas, numai fără clopotniţă. Artileria noastră 
de 75 – o baterie din Regimentul 23 – a fost de 
trei ori pe rând încadrată, pierzând şi vreo câţiva 
cai. Îi băteau atelagele1 oriunde adăpostea caii, 
din cauză că avea numai o singură vale, fără 
pomi, fără nimic, pe care artileria duşmană 
bătea eficace 10-12 km. 

Pe la ora 7 jumătate-8 seara ne schimbă 
un batalion din Regimentul 47, sub comanda 
căpitanului Voicescu, şi unul din Regimentul 44, 
sub comanda maiorului Slăvescu. Ne retragem 
spre Veştem, pentru repaos.  

Pe la ora 10 p.m. ajungem la Podul Mohului. 
Aci ne întâmpină un călăraş, care aduce un 
ordin al Diviziei, care ne poruncia2 să mergem 

să ne încadrăm la Brigada colonel Moşoiu 
Traian3, la Gura Râului. Un batalion trebuia să 
plece imediat în ajutorul lui 2 Vâlcea, la Răşinari. 
Cum era şi natural, acel batalion nu putea fi altul 
decât al III-lea, cu maiorul I. Bălănescu, copilul 
vitrig4 al regimentului. 

Pornim în direcţia Cisnădia, pe un drum 
încâlcit şi plin de coloanele Regimentului 23 
artilerie, care mergea şi el în ajutor. A trebuit să 
merg eu înainte cu domnul maior şi să batem 
cu prăjina pe artileriştii care dormeau pe cai şi 
mergeau în cea mai mare neregulă, încurcând 
drumul. Câte ne-am auzit, numai noi ştim, prin 
besna nopţii. 

La Răşinari ajungem pe la 4 a.m., după ce 
parcursesem 20 km. Ne ducem la reşedinţa 
Brigăzii şi soldatul de la telefon ne comunică 
cum că domnul colonel Moşoiu e pe poziţie, la 
Gura Râului. Domnul maior Bălănescu vorbeşte 
la telefon cu brigadierul care se bucură mult 
de sosirea noastră şi dă ordin să ne ducem 
pas alergător, căci e primejdie. Ne întreabă, de 
asemenea, dacă am întâlnit ceva artilerie pe 

În vâltoarea 
rãzboiului (2)
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drum? Când i-am spus că vine Regimentul 23 
de câmp, a tras o înjurătură şi a trântit receptorul 
jos. 

La 5 ore ne punem în marş spre Gura Râului. 
Drumul, numai în piept, deoarece mergeam în 
susul apei Răşinari5, spre dealul Cioara, înalt de 
peste 1000 m. Eram frânţi de oboseală şi, cum 
înaintam, se lumina de ziuă şi bătea artileria, 
mamă, Doamne!, de credeai că se năruie cerul 
pe noi. Ce văzusem noi până aci, nu era nimic! 
Acum erau 20-30 de guri de foc, care băteau 
numai un pisc, Vest-Cioara, şi trimiteau pe defileu 
scuipatul lor până la 7-8 km spre Răşinari. Voia 
duşmanul să oprească rezervele de a înainta şi 
să facă şi retragerea brigăzii imposibilă printre 
dealurile Poplaca şi Valaru. 

Brigada însă n-avea gând de retragere, ci 
avea ordin să reziste până la un singur om, căci 
odată pierdută poziţia aceasta era întoarsă toată 
lunca Sibiului. Aici se rezista cu turbare şi la Est, 
spre Poplaca. Satul Poplaca ardea din  temeliile 
sale şi până seara mai nu mai rămăsese… 
decât fum şi cenuşe. 

13/26 septembrie, marţi. La ora 8 dimineaţa, 
pe un soare cald şi o zi senină, ajungem sub 
muntele Cioara. Trenul de luptă era mult în 
urmă şi aprovizionarea cu cartuşe şi proiectile 
se făcea extraordinar de greu, deoarece valea 
era bătută literalmente de artileria duşmană, iar 
drum nu era spre creastă decât unul în formă 
de şarpe, care tăia muntele cu multă artă, se 
strecura printr-o şea şi trecea în satul Gura 
Râului. În şea, deasupra, erau două mitraliere 
inamice, care opreau orice acces în acea parte, 
despărţind astfel pe grănicerii de pe Valari de 
restul brigăzii, format din câteva companii din 
2 Vâlcea, sub comanda căpitanului Ciulei, care 
rezistau cu multă greutate pe piscul Cioara 
– cam de front. Flancul drept spre Poplaca era 
complet descoperit. 

Când noi ne găseam la poala muntelui Cioara, 
inamicul reuşise să respingă două compănii din 
2 Vâlcea, cu sublocotenent Mămăligioiu şi încă 
un sublocotenent, şi ameninţa să pună mâna pe 
două obuziere de-ale noastre – 105. Servanţii 
se-nspăimântaseră şi o luaseră la fugă, în vale, 
pe drumul cel frumos ca un şarpe, şi strigau 
plini de groază: „Vin nemţii la tunuri! Săriţi cu 
mitraliera!”

În urma lor veneau chesoane şi atelage 
deshămate, fără stăpân, care la cotituri se 
duceau, rostogolindu-se, în prăpastie. Maiorul 
Bălănescu barează imediat drumul cu o 
companie cu baioneta la armă, care opreşte 
pe fugari. El însuşi trage câteva focuri de 
carabină, rănind chiar pe un sergent care voia 
să treacă prin cordonul de baionete, călare, şi 
îndreaptă în grabă mitraliera – o secţie – cu 
sublocotenent Berbescu Victor, spre şeaua de 
unde bătea mitraliera inamică, împreună cu un 
pluton sub comanda elevului Pasăre Ion, cu o 
companie – a 11-a – în direcţia Poplaca, spre 
Est, şi compania a 12-a, cu harnicul locotenent 
Crăpătureanu Constantin spre centru, unde 

bombarda artileria mai furios şi se aştepta a se 
pronunţa atacul infanteriei. Maiorul Bălănescu 
merge să se prezinte colonelului Moşoiu, iar 
eu capăt însărcinarea de a recunoaşte sectorul 
ocupat de fiecare companie şi a merge cu 
raportul la postul de comandă al brigadierului, 
unde aveam să-mi găsesc pe comandantul de 
batalion. Maiorul Bălănescu a ajuns la locul 
destinat pe la ora 12, iar eu, abia pe la 4 p.m., 
în două ore am urcat până la caii artileriei vreo 
4-500 m; aci am stat ca vreo 15 minute, apoi, 
tupilat pe după pomi groşi, urmat de sergentul 
Bubu Florea din compania a 9-a, agent de 
legătură, am urcat la compania a 11-a, unde am 
găsit un sublocotenent şi atâta. Comandantul 
ei, căpitanul Rădulescu, dispăruse şi nimeni n-a 
ştiut să-mi spună unde este. 

De aci am trecut la locotenentul Crăpătureanu. 
În drumul meu am găsit o fântână cu apă puţină, 
cu lacrimi sărată, vorba cântecului, căci în jurul 
ei se adunau toţi răniţii, care se scoborau de 
pe Cioara. Am văzut vreo 20-30, grav răniţi, şi-
mi spuneau că sanitarii refuză să-i ajute. Am 
găsit şi eu doi sanitari, ascunşi după un fag 
mare; fumau în linişte. I-am somat să plece 
imediat şi să ridice pe unul care era mai în vale, 
cu organele genitale sfărâmate de o schije şi 
deoarece mergeau agale, am tras un foc de 
carabină spre ei şi apoi cum se duceau, aşa se 
duceau! 

Pe această potecă am întâlnit pe căpitanul 
Ciulei, bărbos, cu chipiul într-o mână şi cu 
pistolul Steier în dreapta. Înjura de mama focului 
şi trăgea după fugarii care se ascundeau şi nu 
voiau să stea pe creastă. 

Era aci o poiană mare, până la o stână. Pe 
această poiană părea că arase cu plugul. Nu  
mai văzusem încă aşa gropi mari de proiectile. 
Unele aveau un bazin de mărimea unei ării;6 şi 
adânc de 1-2 m. Aci nu mai pica acum nici un 
proiectil, deoarece tragerea urma spre apus, 

INEDIT

Prizonieri englezi şi 
ruşi cu mascota lor, 
Krefeld, 1918
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spre Valari, unde mai pufnea din când în când 
unul din cele două tunuri ale noastre, căci unuia 
i se defectase ‘nchizătorul.

Pe locotenentul Crăpătureanu l-am găsit pe 
linia de trăgători, la marginea N.-Est a pădurii 
Cioara. Între el şi duşman era o poiană de vreo 
2-300 m, pe care nemţii cercau s-o treacă, 
doar câte 3-4 oameni, ceva mai spre răsărit. 
Avea Crăpătureanu vreo 3 buni ochitori lângă 
el, adăpostiţi la rădăcina unor meri bătrâni, 
care mâncau mere şi trăgeau. Un sergent, 
halal să-i fie, trăgea fără greş şi numai ce 
vedeai un neamţ sărind în sus şi cădea lat, iar 
tovarăşii, fugi înapoi. Pe noi era imposibil să ne 
descopere, căci eram deasupra lor şi crângul 
era des. Vânătoarea aceasta, după cum am 
aflat în urmă, a durat până seara. De aci, de la 
compania 12, până la locul brigadierului, cam 1 
km de drum, l-am străbătut în două ore, pe sub 
bombardament infernal. Trăsnea câte un fag în 
mii de ţăndări, iar fumul de pucioasă te îneca. 
Aproape inconştient, când am ajuns în drum 
şi-au huruit asupra mea ţăndări şi schiji, m-am 
vârât sub o stâncă, din care n-am ieşit două ore, 
lungit pe burtă, până ce s-a mutat bătaia şi s-a 
golit poziţia de infanterie.  

Aproape nebun, am pornit spre deal, mai 
mult de teamă7 că mă prinde noaptea şi nu 
mai găsesc pe comandantul batalionului, să-i 
raportez de aşezarea batalionului. 

Când am ajuns în dreptul şeii unde bătea 
mitraliera inamică, am întâlnit pe Berbescu, 
care căuta un adăpost pentru mitralieră, pe care 
o manevra singur, deoarece un proiectil duşman 
bine trimes sau întâmplător din cele multe îi 
omorâse servanţii. A lucrat singur acest ofiţer, 
până a doua zi, deoarece  nimeni nu mai ştia să 
mânuiască mitraliera. 

M-am strecurat prin nişte şanţuri părăsite de 

grăniceri şi pe la ora 5-6 am găsit pe maiorul 
Bălănescu, care m-a prezentat maiorului N. 
Mihail, comandantul batalionului 2 Grăniceri, şi 
D.lui colonel Traian Moşoiu, căruia i-am expus 
toată situaţia, asigurându-l că la aripa dreaptă, 
deşi nu e nici un ofiţer, nu e pericol, iar centrul e 
straşnic apărat de patru companii sub comanda 
căpitanului Ciulei, ajutat cu pricepere şi curaj de 
locotenentul Crăpătureanu. 

Acum, aici, bătea grozav artileria duşmană, 
iar deasupra, pe creştetul Cioarei, văzduhul 
era îmbâxit de nori galbeni-verzui, produşi de 
proiectile cu gaze asfixiante. 

După socoteala mea, era imposibil de 
menţinut această minunată poziţie. La cele 28 
de tunuri ce ne băteau cu înverşunare, noi nu 
mai răspundeam acum cu nimic, iar Divizia 
răspundea într-una că ne-a trimis artilerie de 
câmp. Bună o fi fost ea, la locul ei, dar aci era 
nevoie absolută de mortiere cu tragere curbă. 
Chiar deasupra postului de comandă se vedea 
cu ochi liberi cum dinspre Sibiu se scurgeau 
coloane groase de artilerie de munte şi infanterie 
spre şoseaua ce duce spre Orlat şi Săcele, care 
mergeau masate fără nici o grije şi intenţionau 
a se îndrepta spre satul Râul Sadului, spre a 
întoarce această poziţie; şi aşa, întreaga brigadă 
cădea în mâna inamicului. 

Năprasnicul colonel Moşoiu

Pe la ora 7 p.m. vine într-un suflet locotenentul 
Popescu Petre, comandantul companiei din 
2 Vâlcea, şi raportează că inamicul, în forţă, 
cu două batalioane, cu artilerie de munte 
numeroasă, se scurge de după muntele Valare 
spre Sud-Vest. Cum se ştia precis că noi la 
stânga nu eram legaţi cu nimeni până la Jiu, 
pericolul era colosal. Acestor batalioane, care 
nu erau cele dintâi ce mergeau spre România, 
urmau altele, şi iată Armata I prinsă înainte de 
a-şi asigura o retragere prin defileul Oltului. 

Colonelul Moşoiu încă părea că nu se teme şi 
regreta amarnic că pierde o poziţie luată cu mari 
sacrificii. Trimete două companii să împiedice 
înaintarea inamică pe după Valari, dar ce puteau 
face acestea, drumul ocolind mult spre Vest şi 
odată cu venirea nopţii, întunecându-se? Aci, 
lângă cortul lui, erau vreo 7 grăniceri, groasnic 
mutilaţi de un obuz care se spărsese la vreo 10 
m de uşa bordeiului telefonistului… 

Se întunecă şi ne apucarăm să mâncăm ceva. 
Eu nu mâncasem din ziua de 12 Septembrie, 
ora 12. Aci mă săturam, privind pe năprasnicul 
colonel cum ţinea într-o mână un şodolan de 
purcel şi-n cealaltă, o sticlă cu vin de Cisnădie, 
şi vorbea la telefon cu gura plină: „Un tun vreau, 
numai unul, şi ţin poziţia!”

Ce ordin a primit, nu ştiu. Ştiu numai că a 
ţinut un scurt consiliu cu maiorii Bălănescu, 
Mihail şi Dimitriu şi apoi a pornit pe o râpă în 
jos cu aghiotanţii după Domnia Sa. Eu am 
vrut să mănânc, că eram mort de foame şi 
osteneală, dar de enervare nu puteam să-nghit. 

Grup de ofiţeri români 
prizonieri, Bresen, 
1917-1918  (x – C. 
Popian)
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Am mâncat un strugure şi-am înghiţit o dată vin 
dintr-o sticlă.

Pe la ora 9 jumătate ne-a sosit un doctor 
german, foarte înalt, grav rănit la cap, care 
împreună cu ordonanţa au dormit lângă mine 
până pe la ora 1 a.m., când au fost ridicaţi de 
o santinelă, din ordinul Brigăzii, şi porniţi la 
Răşinari. Cât a stat lângă mine, l-am descusut 
aşa cât am putut rupe eu nemţeşte şi am aflat 
că era ofiţer de front, deşi doctor de meserie. 
Că a fost prins, fiind rătăcit de la coloana care 
mergea spre Câineni, că l-a rănit patrula care l-a 
prins şi care era să-l omoare. Gemea greu şi se 
văita că-l doare capul: „Oh, ich bin sehr schwer 
verwundert!” Spunea că n-a mâncat de două 
zile şi mă asigura pe onoarea lui că retragerea 
noastră e tăiată. I-am dat pâine şi apă, căci atât 
aveam. 

Era frig îngrozitor, iar eu n-aveam manta, ci 
numai pelerina de cauciuc. Soldatul meu, foarte 
bun de altfel, Fugaru Simion, nu mă putuse 
urmări cu calul pe râpele şi sub bombardamentul 
prin care urcasem eu. 

M-am deşteptat pe la ora 4 jumătate a.m. şi 
domnul maior Bălănescu mi-a spus să aştept 
aci, că Domnia Sa merge să comunice ceva 
locotenentului Crăpătureanu, căruia îi dăduse o 
foarte grea însărcinare.  

Acest om, cu vreo două companii, trebuia 
să ţină toată rezistenţa, până se scurgea tot 
batalionul, ca să ocupe o a doua poziţie, mai jos, 
spre Răşinari, iar batalionul avea însărcinarea 
să se retragă luptând până ce brigada toată va 
ajunge la Cisnădie. 

La ora 5 se scurgeau pe vale ultimele 
companii din grăniceri, şi eu atunci mi-am dat 
seama că batalionul nostru şi două companii 
din 2 Vâlcea, cu locotenentul Popescu Petre şi 
Cocorăscu, sunt trupe de sacrificiu. 

Am mâncat parcă mai uşor şi presimţeam 
că suntem rămaşi pentru totdeauna de armata 
amică. Pare că nimic nu mă mai lega de cei 
scumpi de până ieri. Am mâncat, zic, cu poftă, 

două chiftele de carne şi o bucată de pâine de 
la sublocotenentul Alexandrescu din grăniceri şi 
ne-am despărţit, sărutându-ne.

Pe la ora 6 au început a ne picni, ici şi colea, 
focuri de infanterie; iar acolo unde era ieri 
mitraliera noastră se instala acum artileria lor de 
munte cu nişte cai albi. 

Ne-am retras, luptând, până la o cotitură a 
văii şi am stat.

14/27 sept., miercuri (Ziua Crucii sau 
Cârstovul viilor). Ne repauzăm lângă o moară, 
până pe la 12 ore, inamicul se apropie cu 
infanterie îndeşind focurile, iar noi îi răspundem 
retrăgându-ne de-a coasta, pe ambele versante 
ale văii. După cât se vedea, el nu cuteza să 
înainteze spre Răşinari, deoarece pe cealaltă 
parte, pe la Cisnădie, întâmpina rezistenţă 
straşnică de la brigada Moşoiu, care se 
retrăsese la timp şi ocupase poziţii bune. O, să 
fi avut artilerie, inamicul mai sta încă multe zile 
aici şi poate că nu se producea nenorocirea de 
la Sud-Tălmaci.

Am mâncat cu domnul maior o cutie de 
fasole-conserve şi am băut apă din râu. În goana 
calului vine adjutantul brigăzii, sublocotenent 
Militaru, şi aduce un ordin: „Batalionul maior 
Bălănescu va merge cât mai neîntârziat şi va 
ocupa muntele Ghitzenberg”. 

Pornim în direcţia S-V-Răşinari, pe un drum 
prăpăstios, şi ocolim satul Răşinari pe la Vest. 
Partea Nord-Estică a satului era viu bombardată 
de artilerie, iar populaţia fugea, cu tot ce putea 
căra cu ea, spre Râul Sadului. 

Am trecut pe lângă casa poetului Goga, fără 
uşi, fără ferestre. Pe frontalul uşii, un ofiţer din 
5 Vânători scrisese cu cărbunele pe varul alb: 
„Avem un vis neîmplinit/Copil al suferinţii/De 
jalea lui ne-a răposat/şi moşii şi părinţii.”

Trecând pe la mormântul marelui Şaguna, 
ochii mi-au lăcrămat de amărăciune. Ne ieşau8 
femeile în cale, cu baniţele cu prune şi mere, şi 
pe toţi obrajii curgeau lacrimi. Cu inima împietrită 
le spuneam la toţi: „Tot ai noştri sunteţi: aceasta 

În prizonierat, la 
Stralsund, 1916, cu 
ofiţeri camarazi, mulţi 
râmniceni
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e trecătoare!” Ele dau din cap cu neîncredere şi 
strigau: „No, dragă, dar ai dumneavoastră n-au 
canone?”

Am mers aşa pe cărări şi povârnişuri până la 
7 ore seara şi, deoarece nu puteam rămâne într-
un vârf de munte fără o recunoaştere prealabilă, 
am lăsat o gardă mare sub comanda lui X9…pe 
muntele Gotzenberg, iar noi coborâm în Râul 
Sadului. Acesta era un mic sătuc, la vreo 14 km 
spre Vest de satul Sad (Czod), şi aci erau deja 
două companii rătăcite din Regimentul 49, care 
nu ştiau nici ele ce destinaţie au, desigur, aceea 
de prizoniere.  

Se iau toate măsurile de siguranţă în staţie 
– pe cât posibil era – şi eu pornesc însoţit de 
un călăreţ artilerist spre Brigadă, să raportez 
şi să primesc ordine noi. Cum eram obosit, îşi 
poate închipui oricine cum am parcurs 14 km 
prin întuneric, pe cursul unei ape de munte care 
aducea un frig de te tăia la oase. 

Am ajuns detaşamentul „Popescu Petre”, 
care mergea în Sadu pentru a face „poliţie”, 
deoarece aici era o mare învălmăşeală de trupe 
de toate armele şi contingentele, iar soldaţii 
prădau fără socoteală pe oricine.   

Am vorbit cu el pentru ultima oară, în această 
seară, în dreptul Uzinei electrice. Îşi pierduse 
jumătate de companie şi nici cu vorba, nici cu 
ameninţarea cu moartea, nu mai putea ridica pe 
soldaţii căzuţi pe drum. La podul cel mare de 
lângă stăvilarele fabricii de cherestea am găsit 
un soldat care, forţându-se a suferi,10 atât de 
tare îl frecaseră bocancii, încât tot piciorul era 
carne vie, hoit de sânge; şi se ruga de mine să-l 
împuşc, să-i alin durerea. A ajuns în sat cu 50-
60 de oameni, care numai pentru poliţie nu mai 
erau buni. 

L-am lăsat şi am pornit prin Sadul complet 
întunecat, deoarece noi, în orice sat ocupat, 
ordonam stingerea luminilor ori astuparea 
geamurilor. Nemţii, din contră, cum au 
ocupat Sadul, l-au luminat feeric, satul având 
electricitate, ca mai toate satele Ardealului.

Am pornit, zic, în căutarea Brigăzii. La două-
trei case, pe unde m-au îndreptat patrulele, n-am 
căpătat decât: „Nu ştim nimic!” Ies din sat, trec 
podul peste apa Sadului pe dinaintea bisericii, 
unde se repauzează învăţătorul Boţocan 
Dumitru-Mitu – de la Vaideenii Vâlcii, mort pe 
câmpul de onoare de lângă Şelembergu’ lui 
Mihai Viteazul. O clipă mi-a apărut în minte 
chipul lui blajin şi pare că-l fericeam c-a scăpat 
cu cinste de chin şi suferinţă. Căci chin şi 
suferinţă fără răsplată a fost războiul nostru în 
Ardealul drag. N-am dormit şi n-am mâncat 5 
săptămâni întregi şi am ţinut piept cu carnea 
noastră focului mistuitor al artileriei şi mitralierii 
duşmane. Rezultatul: de-a tumba peste munţi, 
ca nişte hoarde fără stăpân, fără nici o educaţie 
militară. 

Doamne! Şi ce frumos am intrat! Ce voinici 
îmi păreau şi ce mândru echipaţi flăcăii din fostul 
meu pluton de la Drăgăşani!

O! Şi câtă pusderie11 se adunase în câmpul 

Tălmacilor! Dar la Hermanyi, Dolmanyi, 
Şelemberg, Cisnădie, Răşinari, Gura Râului, 
abia un batalion pe 6-7 km, fără artilerie, fără 
mitraliere; cât despre rezerve, nici pomeneală. 
De aceea, am plâns nopţi întregi, văzându-ne 
neputincioşi.

Pe la 11 noaptea ies pe şoseaua Sadu-
Tâlmaci. Pe această şosea erau înşirate, pe 
distanţă de 20 km, coloanele întregii Divizii 23, 
în cea mai mare dezordine, toate cu oiştea spre 
ţară, aşteptând ordinul de pornire. Frontul era 
acum N-Sadu-Cisnădie-Vestem şi se încovoia 
spre Olt, bătând în retragere, spre gâtul pâlniei 
care avea să înghită la Turnu-Roşu toată 
mândria de la început a Armatei noastre I-a. 
Întâmplător găsesc prin acea învălmăşeală 
pe sublocotenent Costică Popescu, de la 
Regimentul 2 Vâlcea, care comanda trenul 
regimentar; şi-mi spune că domnul colonel 
Moşoiu e pe linie, c-ar fi imposibil să-mi arate 
cineva locul unde l-aş putea afla; căci umblă 
ca un leu rănit, dintr-o parte în alta a frontului, 
dar că a aranjat, lansând ordine la timp, pentru 
tot ce este de făcut în aceste momente grele. 
Aceeaşi declaraţie mi-au făcut-o furierii Brigăzii, 
care dormitau în vârful carului cu arhiva, iar 
soldatul de la trăsurica cu un cal, proprietatea 
colonelului Moşoiu, mi-a spus: 

- Ne-a luat dracu’, să trăiţi, dom’le locotenent, 
mi se pare că ne-a prins ca pe şoareci în 
cursă!”

Nu ştiu ce i-am răspuns, dar ştiu că-mi venea 
să mă-mpuşc mai bine decât să nu duc nici un fel 
de ordin la Batalion! Ce ştia face omul acela, la 
fundul munţilor, când toată lumea se grămădea 
spre Tălmaci? Odată tăiată retragerea la Sadu, 
nu ne rămânea decât pribegia peste munţi, spre 
graniţă, fără ordin, fără nici un Dumnezeu. 

NOTE.
1 Sau atelaje. Atelaj: ansamblu format 

din unul sau mai multe animale de tracţiune 
împreună cu harnaşamentul necesar şi cu 
vehiculul respectiv.

2 Aşa în text.
3 Traian Moşoiu (1868-1932). A fost 

sublocotenent în armata austro-ungară, în 
1889; primit în armata română, 1893; colonel 
în 1916, a comandat Divizia 23, în luptele de 
la Sibiu, descrise în text. General în 1917, 
comandă Divizia 12, în Munţii Vrancei. În 1919, 
comandant al Grupului de Nord şi, împreună cu 
gen. Mărdărescu, Prezan, Antonescu., ocupă 
Budapesta. Deputat liberal, Ministru de razboi 
etc.

4 Aşa în text.
5 Sau Răşinari.
6 aşa în text: arii. Arie: împrejmuire unde se 

treierau grânele.
7 în text: frica.
8 Aşa în text.
9 Numele lipseşte în text.
10 Aşa în text.
11 Aşa în text: puzderie.
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STROFE

Rãnitul
de Aron Cotruş

Căzu pe câmpul frământat în sânge,
Căzu rănit de moarte,
Gândindu-se la mama care-l plânge,
La turmele de oi, ce-i sunt departe…

Căzu copilul munţilor, căzu
În iarba roşe ca atâţi de-ai lui,
Cari au murit de-atât omor sătui,
Cum moare el acu…

În vaerele-atâtor camarazi,
Moare tăcând al culmilor voinic…
Moare ca’n umbra codrilor de brazi
Şi nu-i mai cere bietei vieţi nimic...

De-odată, cu puterile lui toate,
Se mişcă, se ridică ‘ncet pe coate
Şi stă aşa, îngândurat privind,
Însângeratul soare în apus…

Cu capul luminat de-un calm nespus,
În pulberea solară-acest cioban,
Pare-un superb legionar roman!...

(Din revista Cultul eroilor noştri, nr. 3-
4/1923)

Aron Cotruş  s-a născut la 2 ianuarie 1891 în 
Haşag, lângă Sibiu, tatăl lui fiind preot. A murit la 
1 noiembrie 1961. Rămăşitele sale pământeşti 

se află într-un cimitir din Cleveland, sub o simplă 
placă de piatră. 
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Undeva, în Bucureşti, într-o splendidă vilă 
în stil românesc, am ascultat povestea câtorva 
generaţii de militari de profesie. Prin grija 
colonelului în retragere Gheorghe Lăcătuşu şi a 
soţiei sale, Meri Şirăeanu, s-a păstrat, peste ani, 
spiritul celor care au făcut din cariera militară 
esenţa vieţii lor. Ajuns la venerabila vârstă de 
85 de ani, Gheorghe Lăcătuşu şi-a sacrificat o 
parte din spaţiul locuibil pentru amenajarea unui 
muzeu militar sui-generis, unde sunt expuse 
obiecte militare, fotografii, decoraţii de război şi 
documente care au aparţinut rudelor apropiate 
– generali şi ofiţeri ai armatei române – dar şi 
camarazilor săi din Şcoala de ofiţeri de infanterie,  
promoţia 1945.

„Muzeul de la mansardă” s-a născut, desigur, 
din dragostea pentru armată. „Cu noi, militarii – 
povesteşte dl. Lăcătuşu –  se întâmplă un lucru 
extraordinar. Fiecare a urmat cursurile unei şcoli 
primare, unui liceu sau unei facultăţi. Dar, eu, 
cu colegii din facultate nu m-am întâlnit decât 
o dată, cu cei din liceu, doar de patru-cinci ori; 
iar pe cei din şcoala primară nici nu-i mai ţin 
minte. Ei bine, cu camarazii din şcoala militară 
m-am întâlnit constant, din 5 în 5 ani. De ce? 
Ce anume ne-a făcut să fim atât de apropiaţi? 
Ce ne-a unit? Nu ştiu! Au fost colegi cu care 
n-am schimbat nici două vorbe în timpul şcolii 
militare. Am fost foarte mulţi şi cu un program 
foarte încărcat pentru a mai avea timp şi de 
şuete. Acum însă, dacă ne întâlnim pe stradă şi 
ştim că am făcut parte din aceeaşi promoţie, din 
aceeaşi companie, ne îmbrăţişăm cu dragoste 
şi bucurie şi abia pe urmă ne întrebăm cum ne 
cheamă. Ne-au unit o carieră ieşită din comun, 
plină de riscuri şi greutăţi, dar mai ales ne-a unit 
mândria de a fi ofiţeri ai armatei române!” 

Dar, pe lângă spiritul de corp cultivat în 
şcoala militară a fost – amănunt foarte important 
în cazul domnului Lăcătuşu – şi educaţia primită 
în familie. De când se ştie, a trăit printre generali 
şi ofiţeri, rudele sale apropiate, pe care i-a 
admirat, i-a avut drept modele în viaţă. Tuturor 
le-a păstrat câte un loc în inimă şi, bineînţeles, 
în muzeul de la mansardă. Fiecare are povestea 
lui. Adunate, ele formează romanul fascinant al 
unei numeroase şi distinse familii de militari de 
carieră. O familie ale cărei rădăcini pornesc din 
pământurile Basarabiei, de unde mulţi dintre 
membrii ei s-au refugiat după ultimatumul 
sovietic din 1940, refuzând să rămână sub 
ocupaţie rusească.

Dintr-o fotografie, de pe un perete al 
muzeului, priveşte plin de încredere în sine un 
bărbat frumos, îmbrăcat în uniformă militară, cu 
umerii zvelţi, cu fruntea senină şi părul argintiu.
Este generalul Victor Siminel (1897-1981), vărul 
primar al mamei sale, Profira Lăcătuşu, şi fiu 
al protopopului Andronic Siminel, din Fundul 
Galbenii, judeţul Lăpuşna (Basarabia), ridicat 
el însuşi dintr-o familie de răzeşi moldoveni 
împământeniţi în Alcedarii Orheiului. Potrivit 
dorinţei tatălui său, Victor se hotărăşte, în 1914, 
să urmeze seminarul teologic din Chişinău. Dar, 
la izbucnirea revoluţiei bolşevice este încorporat 
ca elev al Şcolii de ofiţeri din Kiev. Avansat în 1917 
la gradul de sublocotenent al armatei  ţariste, 
este repartizat în Regimentul 116 Infanterie, 
cu care pleacă pe frontul Kareliei. Fiind grav 
rănit, este evacuat într-un spital de campanie. 
Avansat la gradul de locotenent, decorat cu 
Ordinul „Sfânta Ana”, pleacă din nou pe front, 
fiind rănit pentru a doua oară. Este decorat cu 
Ordinul Sfântul Stanislav. După ieşirea din spital 
se înrolează în una din cele 16 cete de ostaşi 
moldoveni, înfiinţate cu aprobarea generalului 
Scerbacev, adjunctul comandantului suprem al 
armatei ruse. Aceste cete vor constitui nucleul 
viitoarei Armate Basarabene.

La 27 martie 1918, locotenentul Siminel, 
din Regimentul 1 Husari,  participă, ca delegat 
alarmatei, în Sfatul Ţării, la Chişinău, care avea 
să hotărască unirea Basarabiei cu România. 
Legitimaţia de acces la acele lucrări poate fi 
văzută în muzeul familiei.

După actul Unirii, unităţile armatei basara-
bene şi moldoveneşti sunt înglobate în Armata 
română, Regimentul 1 Husari fiind contopit cu 
Regimentul 10 Călăraşi. Din acest moment, 
lui Victor Siminel i se deschide drumul spre o 
carieră militară strălucită: Şcoala de Război din 
Bucureşti (1928); Şcoala Superioară de Război 

Casa sfintitã cu decoratii
de rãzboi si icoane pe sticlã

Gheorghe Lăcătuşu

General Victor Siminel
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din Paris (1930); profesor de istorie militară la 
Şcoala de Război din Bucureşti (1937-1939); 
şef de stat major al Diviziei 2 Cavalerie (1939-
1941), şef de stat major al Corpului de Cavalerie, 
apoi comandant al Regimentului 4 Roşiori 
„Regina Maria”. Pentru scurt timp (25.08.1944-
19.09.1944) îndeplineşte funcţia de director 
general al Serviciului Special de Informaţii. Alte 
însărcinări importante: şeful delegaţiei militare 
a Înaltului Comandament Român în Comisia 
de redactare a Armistiţiului, şeful Comisiei 
militare române de legătură cu Comisia Aliată 
de Control. Din septembrie 1947 este consilier 
militar în Comisia Interministerială pentru execu-
tarea Tratatului de Pace, funcţie pe care o deţine 
până la trecerea în cadrul disponibil (1 ianuarie 
1948).

Despre cariera militară a generalului Victor 
Siminel stau mărturie 16 decoraţii militare 
româneşti şi străine: Ordinul  „Mihai Viteazul”, 
Coroana României; Steaua României; Legiunea 
de Onoare în grad de cavaler (Franţa); Ordinele 
„Sfântul Stanislav” şi Sfânta Ana” (Rusia), Crucea 
de Fier clasa I şi clasa a II-a (Germania), Polonia 
Restituta, Leul Alb, Coroana Iugoslaviei ş.a. 

La 1 ianuarie 1951, când este trecut în 
rezervă, avea doar 54 de ani. Dar, pentru noul 
regim instaurat cu ajutorul tancurilor sovietice, 
ceea ce contau acum erau „aparteneţa politică” 
şi „originea socială”. Soarta generalului Siminel 
era pecetluită pentru totdeauna. Peste câteva 
luni este ridicat de la domiciliu şi depus la 
închisoarea Malmaison din Bucureşti. I se 
anulează dreptul de pensie, îi sunt sechestrate 
bunurile mobile şi imobile. Calvarul familiei 
începuse. Soţiei sale, Lidia Siminel, fostă 
doamnă de onoare la Palatul Regal, i se impune 
domiciliu obligatoriu. În casa familiei Lăcătuşu, 
portretul Lidiei Siminel, un superb ulei pe pânză, 
realizat de pictorul Octav Băncilă, adevărată 
emblemă de nobleţe şi frumuseţe a casei, a fost 
expus la mare cinste până într-o zi nefastă a 
anului 2001, când a fost furat împreună cu alte 
picturi de valoare semnate de pictori celebri.

Fără a fi judecat, generalul este purtat prin 
închisorile comuniste. Abia după trei ani (în 

1954) se emite mandatul de arestare şi încep 
interogatoriile, dar şi presiunile asupra familiei 
şi rudelor apropiate. Generalii Ionaşcu, Andra, 
Creţulescu, coloneii Lissievici, Runceanu, 
Borcescu, apoi istoricul Gheorghe Brătianu şi 
Mocsony Stârcea sunt audiaţi în proces. După 
cumplite interogatorii, anchete şi confruntări, 
instrucţia este încheiată, iar hotărârea este 
încadrată la art. 193, cod penal: „Crimă de 
intensă activitate împotriva clasei muncitoare 
în cadrul aparatului de represiune burghezo-
moşieresc din SSI” (Serviciul Special de 
Informaţii). Dosarul este trimis în instanţă şi prin 
Sentinţa nr 865, din 17.07.1956, acuzatul este 
declarat „Achitat”!

La 25 iulie 1956, exact cu două zile înainte 
de a împlini 59 de ani, generalul Victor Siminel 
ieşea pe porţile Penitenciarului Central Făgăraş, 
fiind pus în libertate în baza adresei nr. 910/1956 
M.A.I. Întors acasă, şi-a găsit soţia cu sănătatea 
zdruncinată. Fără serviciu, fără pensie, a fost 
nevoit să-şi vândă lucruri din casă pentru a putea 
trăi. Cunoscând patru limbi străine, s-a ocupat 
cu traduceri de cărţi. Şi-a purtat cu demnitate 
suferinţa până la sfârşitul vieţii. A decedat la 1 
noiembrie 1981, rămăşiţele sale pământeşti 
fiind depuse la Cimitirul Ghencea Militar.

În muzeul familiei, pe o cămaşă zdrenţuită 
de vreme, pe care Victor Siminel a peticit-o în 
închisoare, au fost prinse decoraţiile cu care 
a fost răsplătit pentru faptele sale de arme în 
cele două războaie mondiale. O extraordinară 
imagine simbol a destinului unui general care a 
cunoscut deopotrivă gloria şi umilinţa.

Victor Siminel a avut un frate, Vladimir, 
sublocotenent de husari, asasinat de bolşevici, 
în 1917, pe podul de peste Nistru (regiunea 
Rezina), şi un văr, Petre Siminel, locotenent de 
artilerie, participant la istorica adunare a Sfatului 
Ţării.

Constantin I. Rădulescu (1895-1973), socrul 
din prima căsătorie a colonelului Lăcătuşu, a 
fost, la rândul lui, militar de carieră, ajungând 
până la gradul de general. Primul pe lista 
admişilor la liceul teoretic din Piteşti, primul la 
admiterea în Şcoala de Ofiţeri de Infanterie, 
dar şi şeful promoţiei (1916), parcurge o carieră 
de excepţie. Pentru faptele de arme în fruntea 
plutonului său în luptele de la Oituz şi Mărăşeşti 
(1917) a fost decorat cu „Steaua României” şi 
„Coroana României”. După absolvirea Şcolii 
Superioare de Război, îndeplineşte funcţia 
de şef de stat-major al Diviziei 3 Infanterie 
Piteşti, apoi comandant al Regimentului 21 
Infanterie, pe care îl duce victorios până în cel 
mai înaintat punct atins de armata noastră în 
campania din Est: Cuban (Uniunea Sovietică). 
Dislocat la Odesa pentru asigurarea pazei 
garnizoanei – după aruncarea în aer a clădirii 
comandamentului militar româno-german – are 
misiunea de curăţire a hrubelor subterane ale 
oraşului şi de urmărire a partizanilor ascunşi 
în tuneluri. Pentru această acţiune, la sfârşitul 
războiului este arestat, judecat şi condamnat 

General Constantin Talpeş



48

România Eroică
nr. 33,
Serie nouă,
iunie 2007

MARI FAMILII MILITARE
la 25 de ani de muncă silnică pentru „crime de 
război”. Eliberat după şase ani de închisoare, 
constată că toate bunurile materiale i-au fost 
confiscate, dreptul de pensie i-a fost sistat, iar 
familia obligată la domiciliu forţat.

Moare în anul 1973, la Bucureşti, fiind înmor-
mântat în cimitirul Ghencea Militar. A mai avut 
trei fraţi ofiţeri: Nicolae (maior); Mihail (căpitan); 
Paul (aspirant de marină), toţi participanţi la 
campania din Est, dar şi din Vest, toţi fiind răniţi 
şi decoraţi cu înalte ordine şi medalii româneşti 
şi străine. Din această familie au mai făcut 
parte doi unchi: colonelul Ioan Alexandru, fost 
prefect al judeţului Cetatea Albă, şi colonelul Ion 
Miloşoiu, fost comandant al Şcolii Militare de 
Ofiţeri Activi de Infanterie Sibiu.

Printre militarii familiei se numără generalul 
Mihail Cămăraşu (1 august 1891-19 iunie 
1962), căsătorit cu o mătuşă a soţiei colonelului 
Lăcătuşu. Urmează şcoala primară şi secundară 
în Bucureşti.  În 1911 este elev al Şcolii de Ofiţeri 
de Infanterie, fiind avansat sublocotenent la 23 
iunie 1913 şi repartizat la Regimentul 6 Dorobanţi 
„Mihai Viteazul”, cu care face campania din 
Bulgaria (1913). Participă la luptele de pe 
Valea Pahovei în timpul războiului de întregire 
a neamului. La 7 septembrie 1917 este avansat 
căpitan; în 1921 urmează Şcoala Superioară 
de Război, fiind brevetat ofiţer de stat major şi 
înaintat la gradul de maior (noiembrie 1923). 

verişoara primară a mamei colonelului Lăcătuşu. 
Provenind dintr-o familie de funcţionari, 
Constantin îmbrăţişează meseria armelor, fiind 
avansat sublocotenent la 1 octombrie 1916. 
La 15 aprilie 1933 este maior, apoi colonel 
(mai 1942) şi general (1979). Activează mulţi 
ani în învăţământul militar, cea mai importantă 
funcţie fiind la conducerea faimosului liceu 
militar „Mănăstirea Dealu”. La absolvirea 
Şcolii Superioare de Război este promovat în 
diplomaţia militară, ca ataşat militar la Sofia şi 
în alte capitale europene. Revenit în ţară, este 
încadrat profesor de tactică şi topografie la 
Şcoala Superioară de Război. Din 1942 deţine 
funcţia de şef al Biroului 2 Contrainformaţii 
din Marele Stat Major, iar din iunie 1944 preia 
comanda Şcolii de Ofiţeri de Infanterie cu care, 
după 23 august, pleacă pe front. În 1946 este 
trecut în rezervă şi, în scurt timp, este arestat 
şi depus în închisorile comuniste, de unde va 
ieşi după şapte ani de detenţie în condiţii dintre 
cele mai grele şi umilitoare. Moare în 1986, fiind 
înhumat la cimitirul Ghencea Militar.

Un alt membru de marcă al familiei este 
generalul Constantin Talpeş (2 ian. 1896-13 
ian. 1949), căsătorit cu Ecaterina Siminel, sora 
mamei colonelului Lăcătuşu. După absolvirea 
cursului primar în comuna natală Chetreşti şi a 
liceului din Vaslui, reuşeşte la Şcoala de Ofiţeri 
de Cavalerie (12 octombrie 1914). La 1 iulie 
1916 este avansat sublocotenent şi repartizat la 
Regimentul 10 Călăraşi, unitate cu care pleacă 
pe front. Peste un an este avansat locotenent. 
Alte avansări: căpitan (1925), maior (1930), 
locotenent colonel (1938), colonel (1941). 
Luptă în campania din Est şi din Vest, în ultima 
parte a războiului fiind comandantul Diviziei 1 
cavalerie (21.10.1944-30.11.1944; 01.12.1944-
12.05.1945). Este decorat cu Ordinul „Mihai 
Viteazul”, cu alte medalii româneşti şi străine. 
Moare în 1949, fiind incinerat. Urna se află la 
Cimitirul Ghencea Militar.

În Ziua Cuvioasei Paraschiva (14 octombrie) 
a anului 1956 este îngropat, la Cimitirul Bellu, 
generalul Constantin Dragu (1873-1956), 
şeful de stat major al Diviziei 13, pe frontul 
de la Mărăşeşti, supranumită Divizia de Fier. 
Generalul Constantin Dragu era unul dintre 
unchii doamnei Meri Şirăeanu, a doua soţie a 
colonelului Lăcătuşu. După încheierea Primului 
Război Mondial, colonelul Dragu este numit 
comandant al detaşamentului format din Divizia 
13 (general Ion Popescu) pentru a interveni de 
urgenţă în sudul Basarabiei (Bolgrad, Ismail, 
Chilia Veche, Văcov şi Cetatea Albă) şi a 
potoli revoltele bolşevice şi abuzurile Armatei 
Roşii în retragere. Intervenţia rapidă şi fermă 
a comandantului a restabilit liniştea şi ordinea 
în regiune, creînd condiţii normale în vederea 
desfăşurării activităţii Sfatului Ţării pentru unirea 
cu România.

În 1929, generalul Dragu este numit 
comandantul Corpului de Armată cu reşedinţa 
la Chişinău, funcţie pe care a deţinut-o până în 

Alte avansări: locotenent-colonel (15 iulie 1933), 
colonel (23 ianuarie 1938), general de brigadă 
(10 martie 1943). Pe frontul de Vest comandă 
Divizia 10 Infanterie (14.11.1944-12.05.1945). 
Este decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”. Şi după 
război deţine importante funcţii de comandă, 
fiind avansat general de divizie (1946). La 29 
mai 1947 este trecut în rezervă cu drept de 
pensie. A fost incinerat, urna fiind depusă la 
Cimitirul Ghencea Militar.

Generalul Constantin - Titi Ionescu (21.08. 
1897 - 1986) face parte din această distinsă 
familie militară prin căsătoria cu Vera Cancel, 

General Constantin Rădulescu
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1931, când, fiind trecut în rezervă, s-a retras la 
locuinţa sa din Bucureşti.

Colonelul Mihail Şirăeanu, tatăl doamnei 
Meri Şirăeanu, este cel care a ridicat casa care 
găzduieşte muzeul militar al familiei. S-a născut 
la 2 iulie 1893, în comuna Goteşti, judeţul Cahul. 
Părinţii săi, Alexandru Şireaevo, notar public, 
şi Bălaşa, născută Bălan, au murit prematur. 
Rămas orfan de la vârsta de 12 ani, a crescut 
prin internate, fiind ajutat sporadic de un unchi – 
învăţător în satul natal. Urmează cursurile Şcolii 
pedagogice din Chişinău până în 1912, când 
este încorporat T.R. în Batalionul 413 Infanterie 
din Tiraspol. Frecventează în particular cursurile 
liceului din localitate, iar după absolvire, în 1915, 
intră prin concurs la Şcoala de ofiţeri de infanterie 
din Odesa. Este avansat sublocotenent, promoţia 
1916, şi trimis direct pe front, la Regimentul 
245 Infanterie din garnizoana Volsk, pe Volga. 
Grav rănit, este evacuat la un spital militar de 
interior. După ce va fi restabilit fizic, se întoarce 
pe front la Regimentul 467 Infanterie, unde este 
rănit a doua oară. Pentru faptele sale de arme 
este avansat în mod excepţional pe toată durata 
războiului: 25.01.1916 – praporşcik (primul 
grad de ofiţer în armata ţaristă); 28.04.1916 
– sublocotenent; 20.06.1916 – locotenent; 
24.07.1917 – căpitan.

În momentul izbucnirii revoluţiei boleşevice 
se afla în Divizia 9 Rusă, dislocată în Basarabia. 
Împreună cu prietenul său, Victor Siminel, se 
înrolează în armata moldovenească, fiind, în 
baza Înaltului Decret Regal nr. 3227/1918,  
încadrat cu gradul de căpitan în armata română 
şi repartizat ca adjutant al comandamentului 
Diviziei 15 Infanterie Constanţa, unde beneficiază 
de toate drepturile şi obligaţiile ce-i revin potrivit 
gradului şi funcţiei sale.

La 26.09.1926 este avansat la gradul de 
maior. Reuşeşte la concursul de admitere în 
Şcoala Superioară de Război. Cu acest prilej 
solicită să i se admită revenirea la numele 
străbunilor săi, Şirăeanu, rusificat în timpul 
ocupaţiei ţariste. O cruntă neşansă îi taie 
avântul, închizându-i drumul spre o carieră 
strălucită. Boala contractată în urma rănilor 

de pe front recidivează brusc, punându-l în 
imposibilitatea de a continua eforturile solicitate 
de rigorile Şcolii Superioare de Război. Nevoit să 
se retragă de la cursuri, este mutat la Batalionul 
7 Vânători de Munte, apoi la regimentele 23 
Infanterie, 2 Dobrogea şi 66 Infanterie. Avansat 
la gradul de locotenent colonel (26.02.1939) şi 
colonel (10.05.1942), îndeplineşte funcţiile de 
comandant de batalion, locţiitor de comandant 
şi comandant de regiment, distingându-se prin 
competenţă, profesionalism şi dăruire. În urma 
agravării bolii, este trecut din oficiu în retragere 
(1 martie 1943). Această măsură a fost luată pe 
baza constatării comisiei medicale a Spitalului 
Militar Central cu prilejul verificării sănătăţii 
cadrelor în vederea satisfacerii stagiului 
regulamentar pe front.

A fost decorat cu înalte distincţii româneşti: 
Ordinele „Coroana României” şi „Steaua 
României” în grad de Cavaler, Crucea 
Comemorativă a Primului Război Mondial, 
ordinele Sfântul Stanislav şi Sfânta Ana ale 
Armatei ţariste, Semnul Onorific „25 de ani” şi alte 
medalii şi însemne militare. A publicat articole de 
specialitate în Revista Infanteriei. Este coautorul 
lucrării „Protecţia chimică a populaţiei în timp de 
război”.

Moare la 15 octombrie 1957, fiind înhumat în 
Cimitirul Bellu Militar, alături de soţia sa.

Printre membrii familiei se află şi un medic 
militar, căpitanul Boris Şirăeanu, vărul doamnei 
Meri Şirăeanu. Născut la 4 decembrie 1918, în 
comuna Leuşeni, judeţul Orhei, fiul institutorilor 
Petre şi Iulia Şirăeanu. După absolvirea liceului 
teoretic din Chişinău, în 1937, se înscrie la 
Institutul Medico-Militar din Bucureşti ale 
cărui cursuri le încheie în 1943. Refugiat din 
Basarabia şi încadrat ca medic militar la un 
spital de campanie, participă până la sfârşitul 
războiului la luptele de pe frontul de Vest. 
Revenit în ţară, este încadrat la Spitalul militar 
din Buzău. Pentru scurtă vreme îndeplineşte 
funcţia de medic militar la Regimentul 7 Artilerie 
Piteşti; în martie 1947 este trecut în rezervă, la 
cerere. Se stabileşte în Bucureşti şi lucrează 
ca medic chirurg la Spitalul de copii „Grigore 
Alexandrescu”. Moare la 9 iunie 1992, fiind 
înhumat la Cimitirul Pantelimon 2.

Căpitanul Boris Şirăeanu a avut un frate, 
Mihail, care a murit pe front, la 13 decembrie 
1944, în Ambulanţa 132, datorită rănilor primite 
în luptele din zona localităţii Serencz (Ungaria). 
Decesul tânărului elev plutonier T.R. Mihail 
Şirăeanu avea să fie comunicat familiei de către 
maiorul Gheorghe Dumitrescu, comandantul 
Regimentului 40 Infanterie.

Văr cu tatăl colonelului Lăcătuşu, generalul 
Mihail Lăcătuşu face parte în mod firesc din 
galeria militară a familiei. S-a născut la 7 
noiembrie 1893. Îmbrăţişează profesia militară, 
fiind avansat, în anul 1912, la gradul de 
sublocotenent.

În 1943 se află în fruntea Diviziei 19 Infanterie 
care fusese prinsă de armatele sovietice în 

Colonel Mihail Şirăeanu
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cleştele Crimeii. Şeful Biroului operaţii, căpitanul 
Aurică Sitaru (astăzi general), îşi aminteşte 
că atunci când o şalupă specială a venit, la 
ordinul comandantului Armatei 17 germane, să-
l evacueze pe generalul Lăcătuşu, acesta i-a 
spus ofiţerului de legătură: „Comunică domnului 
comandant că nu voi părăsi ţărmul Mării Azov 
decât atunci când îmi voi vedea toţi oamenii 
şi materialele îmbarcate şi trecute dincolo, în 
Crimeea. Voi pleca cu ultima barcă.” A rămas pe 
plaja de îmbarcare luptând cu ultimii oameni din 
ariergardă şi urcând ultimul în şalupa de salvare, 
plină cu răniţi. Aşa cum legea marinărească 
cere comandantului să părăsească ultimul nava 
aflată în pericol, tot aşa şi generalul Lăcătuşu 
a considerat că este de datoria sa  să vegheze 
ca ultimul om, ultimul tun şi ultimul cal să fie 
îmbarcaţi şi salvaţi din încercuire. La postul 
de comandă al Armatei 17 germane, generalul 
Jaenicke i-a strâns mâna, l-a felicitat în stilul 
prusac şi i-a prins pe piept una din cele mai mari 
distincţii militare.

Din impresionanta galerie de militari a 
familiei nu poate să lipsească locotenentul 
(r) Dumitraşcu Lăcătuşu, tatăl colonelului 
Gheorghe Lăcătuşu. Născut în anul 1891, în 
comuna Piscu, judeţul Galaţi, urmează şcoala 
primară şi cursurile seminarului teologic din 
Galaţi până în 1912, când este încorporat în 
Regimentul 11 Siret. Din iunie 1913 participă, 
ca elev terist, la cel de-al doilea război balcanic. 
Revenit în ţară, regimentul este întâmpinat de 
principesa Maria, viitoarea regină a României, 
iar Dumitraşcu Lăcătuşu este decorat personal 
de Regele Carol I cu medalia „Trecerea Dunării”. 
La terminarea stagiului militar, în 1914, din 
cauză că izbucnise Primul Război Mondial, 
este concentrat. Peste doi ani este mobilizat şi 
ia parte la luptele de la Târgu Jiu şi Şelimbăr; 
după retragerea în Moldova, luptă la Oituz şi 
Mărăşeşti. Este avansat la gradul de sergent 
t.r. şi decorat cu medaliile Virtutea Militară, 
Meritul Sanitar, Crucea Regina Maria şi Crucea 
Comemorativă a Primului Război Mondial cu 
baretele Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. Ajunge, 
după încetarea ostilităţilor, secretarul particular 

al mareşalului Averescu, la îndemnul căruia se 
decide să rămână pe pământul Basarabiei, unde 
să-şi întemeieze o familie.

După şapte ani de la absolvirea seminarului, 
timp petrecut efectiv în armată, nu s-a mai 
hirotonisit preot, renunţând definitiv la această 
carieră. Astfel, este angajat ca funcţionar 
administrativ la prefectura Soroca, sub mandatul 
scriitorului Dumitru Iov, prefect al judeţului la 
acea vreme. Acum îl întâlneşte pe scriitorul, 
publicistul şi politicianul Constantin Stere, cu 
care va păstra o relaţie de prietenie de-a lungul 
timpului. Prin intermediul acestuia este introdus 
în casa preotului Ion Siminel din Alcedarii 
Orheiului, unde o cunoaşte pe Profira, fiica 
preotului, care în curând îi va deveni soţie şi, la 
5/18 aprilie 1922, îi va dărui un copil, botezat cu 
numele Gheorghe.

În 1939, la izbucnirea războiului, pretorul 
Dumitraşcu Lăcătuşu, mobilizat, ia parte la 
luptele armatei române până la căderea Odesei; 
după această dată îşi reia vechiul serviciu în 
administraţia provinciei proaspăt revenită la 
patria-mamă. A cunoscut calvarul celor două 
refugii (1940 şi 1944), peregrinând cu familia 
prin ţară: Brăila, Bacău, Deva, Târgu Mureş, 
Câmpulung Muscel. În momentul pensionării se 
stabileşte definitiv în Bucureşti (1953).

Deşi nu a fost militar de carieră, Dumitraşcu 
Lăcătuşu deţine un record semnificativ: este 
veteran a trei războaie (războiul balcanic şi cele 
două războaie mondiale). În anul 1991, la vârsta 
de 100 de ani, este avansat onorific la gradul 
de locotenent şi distins cu titlul de Cetăţean 
de Onoare al Bucureştiului. A decedat la 13 
august 1999, la vârsta de 108 ani şi şapte luni, 
fiind declarat, la acea dată, de către Institutul 
de Istorie a Primului Război Mondial, aflat în 
componenţa Ministerului Apărării din Franţa, 
drept cel mai vârstnic supravieţuitor din lume al 
marii conflagraţii din anii 1916-1918.

Rămăşiţele sale pământeşti se află în Cimitirul 
Ghencea Militar, lângă cele ale generalilor 
Siminel, Talpeş şi Cămăraşu.

Colonelul în retragere Gheorghe Lăcătuşu, 
unicul fiu al lui Dumitraşcu Lăcătuşu, s-a aflat 
la un moment dat în situaţia de a alege între 
profesia de jurist şi cea de ofiţer. A ales, fireşte, 
meseria armelor, mărind astfel numărul militarilor 
de carieră ai familiei. S-a născut la 5/18 aprilie 
1922 la Soroca. Mama sa, Profira Siminel, se 
trăgea din răzeşii lui Ştefan cel Mare, puşi să 
păzească hotarele ţinuturilor Orheiului. De altfel, 
lui Ion Siminel, bunicul dinspre mamă, obştea i 
se adresa cu apelativul „Căpitan Ionică”, în 
semn de respect pentru mai marele răzeşilor 
din regiune. Obârşia răzăşească este atestată 
de un document domnesc, transmis din tată în 
fiu până în preajma celui de-al Doilea Război 
Mondial. Marele istoric Nicolae Iorga a vrut să 
cumpere acel document în folosul Institutului de 
istorie pe care îl conducea. Legi sacre, moştenite 
din moşi-strămoşi, nu permiteau înstrăinarea Dumitraşcu Lăcătuşu
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unei asemenea comori din zestrea sfântă a 
familiei. Din nenorocire, în 1940, anul răpirii 
Basarabiei, au pierit şi bătrânul căpitan Ionică, 
şi casa părintească cu toate bunurile agonisite, 
şi hrisovul voievodal. Doi unchi au fost deportaţi 
cu întreaga familie în Dombas; O mătuşă şi un 
frate al bunicului au ars, în gara Harcov, în trenul 
care-i ducea în Siberia. Alţi doi unchi şi-au găsit 
sfârşitul, asasinaţi, în închisoarea din Chişinău.

După absolvirea şcolii primare în cetatea 
Albă, Gheorghe Lăcătuşu se prezintă la 
concursul de admite la Liceul militar „Gheorghe 
Macarovitz” din Iaşi. O gravă afecţiune oculară, 
urmată de o intervenţie chirurgicală, îi amână 
visul copilăriei: armata. Se întoarce acasă, unde 
continuă cursurile Liceului teoretic din Cetatea 
Albă şi apoi din Ismail.

În ziua de 28 iunie 1940, când trupele sovietice 
ocupă Basarabia, liceanul Gheorghe Lăcătuşu 
se afla internat în spitalul din Ismail. Numai în 
halat şi papuci, fuge din spital şi, împreună cu 
mama sa, izbuteşte să prindă ultimul vapor 
spre Galaţi. Reuşeşte să-şi continue studiile la 
Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, apoi din 
nou la Cetatea Albă, unde revine în septembrie 
1941. Reuşeşte la Facultatea de Drept din Iaşi, 
dar după un an renunţă în favoarea armatei, 
fiind admis în anul întâi la Şcoala de Ofiţeri de 
Infanterie de la Zărneşti. Era în 1943, în plin 
război, când mulţi „patrioţi” încercau să scape 
de front. Urmează al doilea refugiu al părinţilor, 
în aprilie 1944, când le pierde urma, regăsindu-i 
abia la încheierea războiului.

După 23 august 1944, Şcoala de Ofiţeri 
de Infanterie fiind dată în rezerva Corpului de 
Munte, elevii ultimului an sunt trimişi pe front. 
Este repartizat, în stagiu, la Batalionul 7 Vânători, 
cu care va lupta până la încheierea războiului. În 
oraşul Sfântu Gheorghe se întâlneşte cu militari 
din Divizia „Tudor Vladimirescu”. „A fost un 
şoc formidabil pentru mine când i-am văzut pe 
aceşti români îmbrăcaţi în uniforme ruseşti” – îşi 
aminteşte peste ani. Este avansat sublocotenent 
la 10 mai 1945, în localitatea Blumendorf-
Nimeţchi Brod, din Cehoslovacia.

Întoarcerea în ţară – pe jos. Ajunge la Zalău, 
sediul Batalionului 7 Vânători, şi de aici la 
Bucureşti, unde are onoarea să defileze pe sub 
Arcul de Triumf. După puţin timp este mutat la 
Regimentul 30 Dorobanţi din Câmpulung Muscel. 
Nu durează mult şi regimentul este desfiinţat, în 
locul lui apărând Regimentul 5 Infanterie „Horia, 
Cloşca şi Crişan”, proaspăt venit din URSS. 
Surprins de această întorsătură, solicită, şi i 
se aprobă, mutarea în Regimentul Jandarmi 
Pedeştri, dar, surpriză, la nici două luni de 
activitate în noua unitate, este trecut din oficiu în 
„cadrul disponibil”. După doi ani, este concentrat 
şi lucrează succesiv la Inspectoratul General al 
Jandarmeriei, la Regimentul Jandarmi Pedeştri, 
la Şcoala de Ofiţeri de Jandarmi. Între timp, 
jandarmeria este transformată în Securitate. 

La 6 martie 1949 se căsătoreşte cu Georgeta 
Anca Rădulescu, fiica colonelului Constantin 

Rădulescu. Nu trece mult şi socrul său este 
arestat şi condamnat la 25 de ani de muncă 
silnică acuzat fiind de „crime de război”. Fireşte, 
ginerele este chemat „la cadre” unde se i pune 
în vedere să aleagă: „stelele sau nevasta!” A 
ales... familia! În decembrie 1953, este trecut 
în rezervă „din motive social-politice”. Culmea, 
soţia intentează acţiune de divorţ, despre care 
va afla în mai 1954. Aşadar, şi de familie s-a 
ales praful. Iată-l pe fostul căpitan de jandarmi 
rămas, dintr-o dată, pe drumuri, fără nici un rost. 
Se simţea hăituit, nedreptăţit. „Nici eu nu mai ştiu 
câte autobiografii şi câte declaraţii am scris...” 
După câţiva ani a făcut prima concentrare 
militară; i-au cerut nişte „colaborări”, apoi a doua 
concentrare, unde i s-a pus direct problema să 
intre la colaborări. „Nu am acceptat asemenea 
lucruri, nu sunt făcut pentru aşa ceva.” 
Rezultatul: nu a mai fost avansat. Între timp s-
a deteriorat şi viaţa de familie; soţia înaintează 
acţiune de divorţ. Toată căsnicia n-a durat decât 
cinci ani. În 1956 o cunoaşte pe farmacista 
Meri Şirăeanu. Peste puţin timp, se căsătoresc. 
Întâmplarea a făcut să intre tot într-o familie de 
militari, colonelul Mihail Şirăeanu fiind prieten 
bun, din tinereţe, cu generalul Victor Siminel. 
De atunci locuiesc împreună în chiar casa care 
adăposteşe  muzeul militar.

Povestea acestei familii de militari pare să se 
încheie aici. Nici unul dintre urmaşii în viaţă nu a 
mai îmbrăţişat cariera armelor. Alte vremuri, alte 
mentalităţi. Vor rămâne, poate, să vorbească 
peste ani despre destinul acestor oameni obiec-
tele din muzeul de la mansardă, cămaşa de 
puşcăriaş a generalului Victor Siminel, înnobilată 
cu decoraţiile sale de război, şi icoanele pe sticlă 
pictate de Meri Şirăeanu. Ele sunt adevăratul 
blazon al familiei. Ele sfinţesc, astăzi, această 
casă superbă din Bucureşti. Se va găsi, oare, un 
suflet la fel de nobil ca al colonelului Gheorghe 
Lăcătuşu şi al soţiei sale, Meri Şirăeanu, să ducă 
mai departe spiritul şi sufletul acestei case? 

D. Roman

General Titi Ionescu
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Comandor av. Laurentiu Manu
Un zburãtor 
din „Grupul 
Serbãnescu”

Un eveniment cu totul emoţionant s-a 
consumat aproape de sfârşitul lunii iunie a.c., 
în sala „Ştefan cel Mare” de la Cercul Militar 
Naţional din Bucureşti. La invitaţia Fundaţiei 
„Erou căpitan av. Alexandru Şerbănescu”, 
reprezentată de doamna Eleonora Arbănaş, 
oameni de toate vârstele – e drept, nu prea 
mulţi, dar amănuntul acesta aproape că 
nu mai interesează astăzi – au venit să 
comemoreze personalitatea celui care a fost 
comandorul av. Laurenţiu Manu. 

Trebuie spus că, încă de la înfiinţare, 
Fundaţia „Erou căpitan av. Alexandru 
Şerbănescu” şi-a propus, printre altele, 
să evoce memoria aviatorilor „Grupului 
Şerbănescu”, pe acei zburători teribili 
care au apărat cerul patriei în momentele 
cele mai dramatice ale războiului al doilea 
mondial. Astăzi mai sunt în viaţă, din acest 
faimos grup de vânătoare, doar generalul 
Ion Dobran şi adjutant Dumitru Goloiu. Aş 
îndrăzni însă să spun – şi nu mi se pare 
o exagerare – că graţie acestei minunate 
doamne Arbănaş, preşedinta fundaţiei, 
piloţii Grupului Şerbănescu sunt printre noi, 
trăiesc prin noi. Am simţit acest lucru şi din 
cuvântul venerabilului general av. Dicezare, 
ultimul pilot în viaţă din cei 41 de piloţi distinşi 
cu Ordinul „Mihai Viteazul”, cea mai înaltă 
medalie românească de război. La cei 91 de 
ani, generalul Dicezare, îmbrăcat în uniforma 
militară, a ţinut să fie prezent la întâlnirea 
cu istoria, el însuşi parte din această istorie. 
„Ceea ce se întâmplă astăzi – a spus 
generalul aviator – este de laudă cu atât 
mai mult cu cât, se ştie, se fac prea puţine 
activităţi pentru cei care au luptat pentru 
ţară. Aş spune chiar că nu se face nimic. Cel 
puţin la aviaţie. Marinarii sunt mai uniţi decât 
aviatorii. Mai mult decât atât, Statul Major 
al Marinei îi ajută pe veteranii de război, pe 
când Statul Major al Aviaţiei nu face mai 
nimic pentru noi!” 

Generalul l-a cunoscut pe Laurenţiu 
Manu, l-a apreciat pentru victoriile aeriene şi 
pentru curajul lui.

A fost pentru mine o surpriză să-l văd 

printre cei prezenţi la această evocare pe 
scriitorul Victor Frunză, cunoscut pentru 
acţiunile sale, înainte de 1989, împotriva 
dictaturii ceauşiste. Ce legătură are acest 
publicist de marcă cu aviaţia şi piloţii de 
război? Ne-a spus-o chiar Victor Frunză. A 
fost, cred, printre ultimele sale discursuri, 
pentru că la doar câteva zile a încetat din 
viaţă. Tocmai de aceea încerc să-i redau 
integral spusele: „Am avut, în viaţa plină 
de necazuri şi supărări, şansa să cunosc 
multă lume interesantă. Dar printre cei mai 
valoroşi oameni care au fost este cel pe 
care îl evocăm astăzi. Era un om voinic, un 
Făt-Frumos aviator. L-am cunoscut la vârsta 
când eu eram tânăr iar el era cu părul alb. 
Întâlnirea cu Laurenţiu Manu a fost o surpriză. 
N-am ştiut cu cine am de-a face. N-am ştiut 
că mă aflam în faţa unei personalităţi a 
aviaţiei române de luptă. A unui om care avea 
şi discreţia, şi caracterul de a-şi ascunde 
biografia în spatele interesului pentru 
evenimentele curente. În personalitatea lui 
Manu am aflat unul dintre acei oameni care 
susţin nişte idei nu întotdeauna în ritm şi 
modă cu vremea. Am avut ocazia să verific 
capacitatea umană a acestui luptător. Vreau 
să spun că Laurenţiu Manu s-a arătat în nişte 
faţete umane extraordinare. Am avut ocazia 
să văd că acest om gândea foarte profund. 
Şi să-mi dau seama că aceşti oameni care 
au făcut nişte fapte de vitejie pe aparatele 
lor trăiesc mai mult decât vârsta biologică. 
Este un moment fericit! Când modelele sunt 
antimodele arătate în fiecare zi la televizor,  
este bine că mai sunt şi permanenţe, că mai 
sunt evocaţi şi oameni ca Laurenţiu Manu. 
Ce păcat însă că asemenea evenimente se 
consumă într-un cvasianonimat, într-o lume 
în care tinerii nu-şi cunosc înaintaşii.” 

Într-adevăr, nu este nici prima şi, probabil, 
nici ultima dacă când aud exprimându-
se regretul că, de regulă, la acţiunile de 
cunoaştere a istoriei şi de evocare a eroilor, 
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tinerii lipsesc cu desăvârşire. De multe ori 
am fost tentat să dau vina pe modul de 
organizare a acestor manifestări, dar se pare 
că lucrurile sunt mult mai complicate şi nu 
este momentul să le discutăm acum. Sigur 
că tinerii ar avea ce învăţa de la asemenea 
activităţi. Dar de vină, în mod sigur, nu sunt 
tinerii. Sau nu doar tinerii. Totul ţine de 
sistem, de mentalitatea păguboasă de a-ţi 
lua în derâdere istoria şi, ceea ce este şi mai 
revoltător, de a-i lăsa pe alţii să o denigreze 
cu nonşalanţă şi neruşinare. Culmea 
neruşinării este că aceştia se mai şi înfruptă 
cu vârf şi îndesat din banii publici, profitând 
de complicitatea unor nevolnici la minte şi la 
suflet.

Am avut ocazia, poate unică, de a viziona 
la această evocare câteva secvenţe dintr-
un film de arhivă care înfăţişează aviaţia 
militară română în timpul campaniei din Est. 
Doamna Arbănaş ne spunea cu câtă greutate 
şi insistenţe a reuşit să obţină aceste imagini. 
Ce să mai vorbim atunci de difuzarea lor pe 
posturile de televiziune? Ar fi imposibil să-şi 
găsească locul printre miile de tâmpenii cu 
care ne sufocă „ceas de ceas şi-n proporţie 
de masă”, ca să folosesc un slogan penibil 
din epoca proletcultisă, vipurile închipuite ale 
„tranziţiei”.

Şi totuşi, mai există o rază de speranţă. 
Am avut bucuria să cunosc, la această 
evocare, o familie de excepţie – este vorba 
de fiicele comandorului Manu, Miruna 
Elisabeta şi Ancuţa Manu, şi de Alina 
Dumitrache, nepoata comandorului. Aş putea 
spune că ele au fost sufletul acestei evocări, 
pe care au trăit-o cu emoţie neascunsă. 
Le-am ascultat vorbind, evocându-l printre 
lacrimi pe cel ce le-a fost model în viaţă, omul 
de caracter care le-a iubit şi pe care l-au iubit 
cu toată fiinţa. „Tatăl meu era un caracter 
puternic!”... „Eu pe tata îl ţin minte, de când 
eram copil, că avea părul alb. Era tânăr. Era 
vesel. Era extrem de sensibil. Era cu noi. Era 
numai al nostru!”... „Îmi este greu să vorbesc 
despre tata la timpul trecut!”... „Bunicule, 
spui o poveste?”... Sunt frânturi de cuvinte, 
de sentimente, care, în atmosfera aceea, de 
piatră să fi fost şi tot ai fi scăpat o lacrimă.

Ce mândru trebuie să fi fost comandorul 
Laurenţiu Manu de fetele lui! Şi ce bucuros 
ar fi fost, în această zi de iunie, să-şi asculte 
versurile recitate chiar de fetele lui!... 

Vă mulţumesc, Miruna şi Ancuţa Manu, 
pentru această clipă emoţionantă.

Vă mulţumesc, Eleonora Arbănaş, pentru 
ceea ce faceţi pentru viitor în fruntea fundaţiei 
cu nume de erou! 

 D. ROMAN

În anul 1940

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 18 august 2007, exact la ora 9.00, 
ca întotdeauna, la mormântul eroului din cimitirul Ghencea-Militar 
erau vreo 30 de persoane de diferite vârste. Am fost impresionată de 
faptul că de 63 de ani, chiar şi în condiţii vitrege politic, camarazi ai 
aviatorului, care au supravieţuit şi războiului, şi persecuţiilor politice 
de după…, au fost şi mai sunt prezenţi la mormântul comandatului 
lor, ca la un apel imaginar dorit şi aşteptat. 
Din păcate, trecerea timpului este necruţătoare şi sunt din ce în 
ce mai puţini. Totuşi, am  trăit din nou bucuria să-i avem alături pe 
gen.(r) Ion Dobran şi adj. Dumitru Goloiu, ambii participanţi la ultima 
incursiune a av. Şebănescu din 18 aug. 1944. Ştiu că din tot efectivul 
Grupului 9 Vânătoare, constituit în acea fatidică zi, mai trăiesc (pe 
lângă Dobran şi Goloiu) C-tin Miron şi C-tin Nicoară, ambii prin 
Moldova, la Focşani şi Tecuci. 

Eleonora Arbănaş,
Preşedintele Fundaţiei “Erou căpitan av. Alexandru Şerbănescu”
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Pe viatã
si pe moarte

Am fost mobilizat în Şcoala Militară 
de Pilotaj Tecuci, în anul 1939, la puţin 
timp după obţinerea brevetului de pilot 
internaţional de turism. Am absolvit-o pe 10 
mai 1941 cu gradul de Adjutant Stagiar pilot 
de vânătoare.

Am fost repartizat la Flotila 1 Aviaţie 
de vânătoare şi încadrat în Escadrila de 
Antrenament comandată de Locotenent-
comandor Nicolae Ştefănescu.

În ziua când s-a declanşat războiul, ţin 
minte că am fost adunaţi toţi piloţii şi ni s-a 
citit  Ordinul de Zi al mareşalului Antonescu. 
Tot personalul din careul de subunităţi era 
cuprins în acele momente de un simţământ 
pe care mi-e greu să-l definesc sau să-l 
descriu acum. Atunci am trăit cu toţii şi o 
stare de nelinişte, dar şi bucuria că noi vom 
fi aceia care vom lupta ca să recucerim 
glia noastră strămoşească: Basarabia. 
Mulţi lăcrimau, însuşi comandantul flotilei, 
comandorul av. Leu Romanescu, îşi îneca 
cuvintele în lacrimile ce i se vedeau pe faţă.

Pentru mine şi alţii ca mine acest moment 
a rămas închis în sipetul inimii mai mult 
decât jurământul militar. Mi-am legat întreaga 
viaţă de onoarea de-a fi militar şi a-mi apăra, 
chiar cu jertfa vieţii, ţara. Acum simţeam că a 
venit clipa marii încercări.

 Ca “boboci”, am fost dislocaţi de pe 
Pipera pe aerodromul Roşiorii de Vede, în 

vederea pregătirii de luptă pe avionul de 
vânătoare IAR-80. Spre sfârşitul toamnei, 
am fost readuşi pe Pipera, continuând 
antrenamentul prin acrobaţii şi simulări de 
lupte aeriene. Dar, acum, simţeam că nu mai 
suntem “boboci”, că ne-am împlinit şi noi ca 
piloţi de război.

Înfiinţându-se Grupul 9 Vânătoare, sub 
comanda comandorului Borcescu, am fost 
repartizat la Escadrila 47. După aproximativ 
10 luni de la dislocarea Grupului în sistemul 
de apărare a teritoriului, Zona Dunăre-
Bucureşti, am fost trimişi la Tiraspol, la 
Centrul de pregătire pentru trecerea pe noul 
tip de avion Messerschmitt (M 109 G). 

Mi-am început activitatea de front la 
Genisek, Marea Azov, în cadrul Escadrilei 
47, aflată sub comanda căpitanului av. 
Popescu-Ciocănel. Aproape toate misiunile 
mele au fost de protejare a avioanelor proprii 
de asalt şi de bombardament. De câteva 
ori am avut şi atacuri la sol. Era perioada 
când ne retrăgeam pe “liniile dinainte 
stabilite”. Acum ne luptam cu IAK-urile, care 
înlocuiseră avioanele RATA. În drumul de 
întoarcere, de multe ori eram aproape de 
linia frontului, care se schimba mereu în 
favoarea sovieticilor.

Îmi amintesc – în mare – zonele în care 
am luptat: Melitopol, Zaporoje, Krivoirog, 
Nicolaev, Cherson, Odesa.

Ca fapte de arme deosebite aş aminti 
prima victorie aeriană. Eram pe aerodromul 

În anul 1941
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În anul 1954, cu gradul de locotenent-colonel
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de campanie Lepedika. Fiind impracticabil 
de câteva zile, sovieticii se foloseau de 
situaţie şi zilnic ne atacau la sol, reuşind 
să incendieze un Ju 52. Noi, formaţiunile 
de asalt şi vânătore, căutam să găsim 
calea de a decola, mai ales că frontul se 
apropia ameninţător. Am ajuns să înşirăm 
şi paie pe pistă. În ziua de 2 februarie 1944, 
prinzând terenul mai întărit (fusese şi o 
slabă îngheţare), în jurul orei la care zilnic 
eram vizitaţi, am decolat, eu fiind coechipier 
al căpitanului Popescu, comandantul 
escadrilei. “Norocul” ne-a ieşit în faţă: patru 
IAK-uri ce zburau la plafon. Le-am atacat 
prin surprindere. Plasându-mă favorabil, 
am deschis focul cu tunul şi mitralierele, 
reuşind să dobor unul dintre aparate chiar 
în clipa când vroia să scape în nori. Prin 
luptă de viraje, căpitanul Popescu-Ciocănel 
a mai doborât un avion inamic, ceilalalte 
două reuşind să intre în nori şi să se facă 
nevăzute.

În luna februarie 1944, la comanda 
grupului a fost numit căpitanul av. Alexandru 
Şerbănescu, unul dintre cei mai bravi şi 
neînfricaţi piloţi, având la activ zeci de 
avioane doborâte.

Pe drumul de repliere “strategică”, 
în ajunul Paştelui 1944, am plecat din 
Odesa în ţară, pe aerodromul Tecuci. De 
pe acest aerodrom cât şi de pe cele din 
Bârlad, Bacău şi Iaşi am executat misiunea 
obişnuită de însoţire a aviaţiei de asalt şi 
de bombardament, dând lupte îndârjite 
împotriva ruşilor care căutau să ajungă la 
Prut.

Într-o luptă aeriană la nord de Iaşi, fiind 
coechipierul locotenentului Mircea Şenchea 
(de altfel, până la sfârşitul războiului i-am 
fost coechipier), deşi eram doar doi, ne-am 
folosit de toate manevrele împotriva a 20 
de avioane IL-2 şi 8 avioane de vânătoare 
IAK, reuşind să doborâm două avioane 
sovietice: el un IAK, eu un IL-2. Am degajat 
lupta din lipsă de muniţie. În această luptă, 
avionul mi-a fost lovit, iar eu rănit. Cu greu 
am făcut faţă la întoarcerea pe Iaşi şi numai 
datorită camaradului Şenchea, care mă 
dirija de aproape, am reuşit să aterizez pe 
aerodromul din Iaşi. Aveam profundorul 
lovit, o gaură în aripa dreaptă, iar sângele 
îmi şiroia pe piept de la cap, unde fusesem 
lovit de schije. Am fost internat în Spitalul de 
Campanie de la Socola. După refacere, mi-
am reluat locul în patrula lui Şenchea.

Începând cu luna iunie 1944, Grupul 
9, socotit de elită, a intrat în acţiunile de 
apărare împotriva aviaţiei americane. 

Printre manuscrisele tatălul său, 
Ancuţa Manu a găsit mai multe pagini 
de versuri, scrise pe câmpul de luptă, 
dar niciodată publicate. Modestia l-a 
făcut pe pilotul poet să nu iasă în public 
niciodată. Sunt versuri care dezvăluie 
sensibilitate, visare, credinţă.

Păsări de metal
 
Îngeri de infern
Păsări de metal
Trec acum prin nouri
Spre un  IDEAL.
Ici coboară unul
Colo suie altul,
Rând se strâng pe-o dungă
Par că-ncepe sfatul.
Iarăşi se răsfiră
Jos - ascunşi prin nori -
Par să dănţuiască
În cânt de motor.
Maldăr alb de spume
Îl străpung şi cad,
Iarăşi se ridică,
Ce frumos şirag!
(iulie 1941)
   
    

 Când zburători...
Când zburători, bravi luptători
Spre cerul sfânt noi ne-om avânta
Şi vom zbura, şi vom lupta
Nimeni în drum nu ne va sta.
Idealul sfânt, pe-acest pământ
Il vom păstra de-a pururi, noi,
Când vom zbura, şi vom lupta
Căci suntem viţă de eroi.
Ai ţării fii, ne vom jertfi
Şi nicio brazdă  nu vom da
Pe-aripi de fier, mai sus, spre cer
Orice duşman vom înfrunta
Idealul sfânt, pe-acest pământ
Îl vom păstra de-a pururi, noi
Când vom zbura, şi vom lupta,
Căci suntem viţă de eroi.
Când din zările albastre,
Aripile-mi se vor prăbuşi,
Citind aceste rânduri
Imaginea-mi va răsări
Astăzi sunt un fulg în aer,
Mâine - poate o să mor,
Dar aceste rânduri scrise
Vor rămâne-n viitor.

 (Pentru elev serg. Fortunescu L. Gaiwa, 
14-15.03.1940)
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Vânătoarea lor era mai puternică atât 
prin număr, cât şi datorită performanţei 
superioare a avioanelor – Laitninguri, 
Mustanguri de vânătoare şi Fortăreţele 
Zburătoare. Luptele le dădeam între 4 mii şi 
6-7 mii de metri, plafon folosit de americani, 
care aveau baze de decolare la Fogia (Italia). 
Zilnic erau doborâte avioane inamice, dar şi 
de la noi: nu era ieşire în care să nu pierdem 
din camarazii noştri, luptători neînfricaţi. 
Dimineaţa eram în alarmă pentru americani, 
iar după-amiaza luptam pe front, la Prut. 
Cele mai grele lupte, pe viaţă şi pe moarte, 
le-am avut cu aviaţia americană. Către 
jumătatea lunii august mai rămăsesem doar 
vreo 14 camarazi care trebuia să înfruntăm 
formaţiuni de 5-6 ori mai numeroase.

În ultima misiune împotriva americanilor, 
pe 18 august 1944, acţionând cu 13 
avioane împotriva unui puhoi de aparate de 
vânătoare, în lupta ce părea fără sfârşit, a 
fost doborât comandantul Grupului 9, bravul 
luptător căpitanul av. Alexandru Şerbănescu. 
Ziua aceia ne-a îndoliat sufletele. 
Şerbănescu era iubit de toţi piloţii. Era 
comandantul care inspira încredere în orice 
situaţie, oricât de dificilă ar fi fost. De atunci, 
cei cinci piloţi care încă mai supravieţuim din 
bravul Grup 9 Vânătoare ne plecăm capul 
albit de ani în faţa mormântului din Ghencea 
Militar. Încet, încet, atâţia am mai rămas din 
cei 13 piloţi care s-au bătut în acea ultimă zi 
cu americanii.

După 8 septembrie 1944, Grupul fiind 
refăcut, am început să acţionăm pe Sibiu. 

Acum ne luptam cu aceleaşi tipuri de 
avioane germane cu care şi noi eram dotaţi.

Am parcurs un drum lung până la 
Piestany, în Slovacia. Acolo ne-a prins 
pacea. Era în 9 mai 1945!

Lupte îndârjite am avut şi cu aviaţia de 
vânătore germană. Pe 25 februarie, după 
scoaterea din zonă a aviaţiei de asalt pe 
care aveam misiunea să o protejăm, patrula 
formată din locotenentul Şenchea, Manu, 
locotenentul Pop Horia şi adjutantul Ilie 
Constantin a fost nevoită să se angajeze 
într-o luptă aeriană cu opt avioane M 109 
G şi patru Fokevulfuri, părăsind misiunea 
de a ataca la sol un post de comandă 
german situat în apropiere de Zvolen. În alt 
sector, în vânătoare liberă, înfruntând mai 
multe avioane M 109 G, acţiona căpitanul 
Bîzu Cantacuzino, avându-l coechipier pe 
adjutantul Dîrjan Traian, un brav luptător. 
Rezultatul: două avioane inamice doborâte. 
Căpitanul Bîzu Cantacuzino a aterizat 
“pe burtă” între linii, adjutantul Dîrjan a 
fost doborât, eu am fost lovit în motor, 
iar locotenentul  Pop în profundor. Am 
supravieţuit datorită lui Şenchea care m-a 
scăpat de atacurile a două avioane plasate 
în spatele meu. Cu motorul gripat, cu foc la 
bord şi rănit în piciorul drept, am reuşit de la 
înălţimea la care eram să prind aerodromul, 
fără motor, deoarece nu mai funcţiona. La fel 
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La statuia lui Aurel Vlaicu

În 1969, anul trecerii în rezervă
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a fost şi cu locotenentul Pop, care a reuşit 
să aterizeze pe aerodrom cu profundorul 
şifonat.

Ultima misiune am executat-o ca voluntar, 
pe 11 mai 1945, în zona Olomouc. Deşi 
zona era încercuită, trupele terestre inamice 
refuzau să se predea.

Piestany ne-a fost gazdă până la 1 
august, când am venit în ţară. Au urmat 
perioade lungi de aşteptări mai ales în 
nesiguranţa zilei de mâine. În fine, prin 
octombrie, din fostul Grup 9 Vânătoare 
completat ia naştere Regimentul 1 
Vânătoare. Am rămas încadrat aici, iar în 
octombrie 1951 am fost numit comandantul 
regimentului.

Înainte de această dată, în 1947, prin 
schimbarea sistemului de avansare la gradul 
de ofiţer de echipaj, cei care îndeplineau 
condiţiile necesare au fost trimişi la 
completarea studiilor, timp de 6 luni (inclusiv 
stagiul la unităţi), la Şcoala de Ofiţeri de 
Aviaţie Mediaş. Printre cei care au absolvit-
o m-am numărat şi eu, obţinând gradul de 
sublocotenent.

În activitatea mea până la pensionare 
(1969) am fost: 6 luni la Cursul de 
Comandanţi şi Şefi de Stat Major de M.U. 
în cadrul Academiei Militare; comandantul 
Regimentului 180 Aviaţie de Vânătoare; 
locţiitorul pentru învăţământ (am girat şi 
funcţia de şef de şcoală), aproape jumătate 
de an, la Şcoala de Ofiţeri naviganţi Buzău; 
Ofiţer cu serviciile la Unităţi (Stat Major 
CAAT); şeful Şcolii Militare Ofiţeri Tehnici 
“Traian Vuia” din Mediaş; locţiitor al Şefului 
Spatelui CAAT; şeful Secţiei Plan-Dotare şi 
Evidenţă Materiale din CAAT; şeful Secţiei 
Şcoli şi Cursuri din CAAT, de unde am ieşit la 
pensie. Timp de patru ani, după pensionare, 
am fost comandant adjunct la Aeroportul 
Internaţional Băneasa.

Regimul de după 1946 mi-a echivalat 
unele ordine cu Steaua României cl. a V-a şi 
cl. a IV-a; am mai primit Ordinul “23 August” 
clasa a V-a, precum şi ordinele “Meritul 
Militar”.

În lunga carieră de militar mi-am respectat 
jurământul şi onoarea de a fi ofiţer.

Azi (îmi permit pe baza dreptului ce-l am 
să pot vorbi deschis) sunt adânc mâhnit că, 
în educaţia ce se face tinerilor, dragostea 
de ţară este aproape ştearsă. Ce li se 
spune actualilor militari despre obligaţia de 
a apăra Patria, unde sunt lacrimile ce se 
vărsau în 1941? Sigur că le-am văzut la 
familiile militarilor profesionişti care plecau pe 
meleaguri străine, dar din simţăminte cu totul 
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de altă natură, ei nu lăcrimau, manifestau 
alte ţeluri. Mereu văd că se acordă ordine 
şi mă întreb: vreun mare mutilat de război 
(dacă mai trăieşte) a fost decorat în aceşti 
ani care au trecut de la evenimentele din 
decembrie 1989?

Încet, încet dispare Ziua Victoriei, luându-i 
locul Ziua Europei.

Bine ar fi ca aceşti bravi eroi care încă 
trăiesc să meargă în mijlocul tinerilor piloţi, în 
unităţile de aviaţie, să le povestească despre 
anii de luptă prin care au trecut, despre 
sentimentele care i-au călăuzit în întreaga 
viaţă de militari.

Pentru tot ce-a făcut aviaţia română în 
anii războiului se pot folosi tomuri întregi de 
hârtie, dar din zi în zi acest subiect se pierde 
în noile frământări. 

Am căutat, în aceste rânduri, să scriu din 
noianul luptelor pe care le-am purtat. Îmi cer 
scuze dacă multe din cele scrise miros a 
laudă. În alte cărţi scrise de camarazi de-ai 
mei se pot găsi şi rânduri despre mine. Este 
al doilea articol pe care îl scriu şi rog să fiu 
iertat dacă am omis, din noianul de amintiri, 
evenimente, camarazi, întâmplări. Vârsta şi 
starea de sănătate sunt de vină...

Comandor av. Laurenţiu Manu

N.R. Această succintă evocare n-a mai apucat 
să fie publicată. După moartea comandorului 
Laurenţiu Manu, care s-a petrecut la 23 octombrie 
2003, ea a… fost păstrată cu sfinţenie între 
obiectele de preţ ale familiei. Am reuşit, în 
acest an, să o aducem în lumina tiparului graţie 
admirabilelor fiice ale comandorului. Le mulţumim 
şi pe această cale pentru ceea ce fac pentru 
memoria tatălui lor.

Un aspect (prezidiul) de 
la evocarea comandorului 

Manu. In uniformã, 
generalul în retragere 

Dicezare
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Construirea la Paris a unui complex 
comemorativ pentru cinstirea eroilor se 
datoreşte regelui Ludovic al XIV-lea (1638-
1715), supranumit “cel Mare” (Louis XIV Le 
Grand), care a domnit în perioada 1643-
1715. El şi-a început domnia când avea doar 
cinci ani, treburile statului fiind conduse iniţial 
de mama sa (Ana de Austria, în calitate de 
regent) şi de cardinalul Mazarin (guvernator).

Foarte pe scurt, ansamblul memorial la 
care ne referim este format în principal din 
Hotelul Naţional al Invalizilor şi Capela 
invalizilor, împărţită în Biserica Saint-
Louis sau Biserica Soldaţilor şi Biserica 
Domului, devenită necropolă militară. 
Hotelul, a cărui construcţie a durat peste cinci 
ani, datează din 1670, fiind destinat cazării şi 
întreţinerii a 4000 de ofiţeri şi soldaţi invalizi. 
Început pe baza planurilor arhitectului Liberal 

Bruant (1635-1697), a fost terminat de Jules 
Hardouin-Mansart (1646-1708), care în 1706 
a înălţat DOMUL peste CAPELA construită 
în anii 1677-1735. Domul are un lanternou 
(turn în formă de felinar) înalt de 107 m. În 
Capela Invalizilor îşi doarme somnul de veci 
şi împăratul Napoleon (Napoleon I), ale cărui 
rămăşiţe pământeşti au fost aduse din Insula 
Sfânta Elena în 1861, în urma unei hotărâri 
luate încă din 1840. Între 1704 şi 1720 s-a 
construit şi ESPLANADA INVALIZILOR, lungă 
de 500 m, care se întinde din faţa hotelului pe 
direcţia nord-sud până la fluviul Sena.

Ansamblul arhitectonic de la Hotelul 
Invalizilor este considerat cel mai frumos 
edificiu religios din epoca lui Ludovic al 
XIV-lea. Aici vin numeroşi străini şi au loc 
manifestări dintre cele mai importante pe plan 
naţional.

Domul Invalizilor

FRANTA. Hotelul si capela cu Domul 
Invalizilor din Paris

SLAVIREA EROILOR LA ALTE POPOARE

Rubrica realizata 
de comandor (r) 

Neculai Pădurariu
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SLAVIREA EROILOR LA ALTE POPOARE

Lansat în ziua de 7 decembrie 1942, la un an după 
atacul japonez asupra bazei Pearl Harbor, submarinul 

„BOWFIN”, cu numărul de bordaj SS-287, a intrat 
în serviciu la 1 mai 1943 în compunerea Flotei din 

Pacific. Până la terminarea războiului a executat 
nouă marşuri (misiuni) de luptă. Unul dintre cele mai 

eficiente submarine americane, „BOWFIN” a scufundat 
16 nave japoenze, căpătându-şi astfel numele de 

„Răzbunătorul din Pearl Harbor”. Totodată, a lansat 
câmpuri de mine, a salvat piloţi de avioane doborâte. 

Căzuţi în mare, şi a apropvizionat trupele de gherilă 
filipineze. Pentru faptele sale de arme, submarinul a 
primit numeroase medalii şi distincţii. La încheierea 

luptelor, a fost transferat în Flota din Atlantic şi, în final, 
a revenit în Pacific ca navă de instrucţie, fiind scos din 

serviciu în 1971. În prezent este considerat „obiectiv 
istoric naţional”, fiind menţinut în stare de plutire la 

Pearl Harbor într-un complex memorial şi muzeistic 
care-i poartă numele: USS „BOWFIN” SUBMARINE 

MUSEUM&PARK.
„Parcul BOWFIN” este de fapt un omagiu adus 

tuturor celor 52 de submarine americane pierdute în 
ultimul război mondial odată cu echipajele lor însumând 

peste 3500 de oameni. Monumentele comemorative 
includ o coloană având pe ea imaginea unui delfin 

(simbolul submariniştilor) şi un stand de 52 de lespezi, 
câte una pentru fiecare submarin „căzut” la datorie.

În muzeu se află diverse obiecte şi documente 
vechi sau din istoria recentă, iar în aer liber sunt 

expuse mine, torpile, o rachetă balistică „POSEIDON” 
şi una „POLARIS” A-2, care au aparţinut submarinelor 

strategice.
Parcul Bowfin este administrat de Asociaţia 

Memorialelor Submariniştilor din Flota Pacificului. 
Fondurile acestei asociaţii non-profit provin 

din vânzarea biletelor de intrare la muzee, din 
comercializarea de suveniruri şi tipărituri referitoare la 

istoria submarinelor, dar şi din donaţii.

SUA. Submarinul erou „BOWFIN”

Complexul memorial 
din Parcul Bowfin şi 
submarinul-muzeu 
nr. 287. Foto: R. Stan 
Melman

Submarinul 
287 (BOWFIN) 

şi lespedea 
comemorativă 
a submarinului 

„TRIGGER” SS-
237, una din cele 
52 care formează 
un grup memorial 

din Parcul 
BOWFIN. Foto: R. 

Stan Melman



60

România Eroică
nr. 33,
Serie nouă,
iunie 2007

NAVIGAND PE INTERNET

• Generalul Ion Dragalina (1869-
1916). Avându-şi obârşia în Banat, familia 
Drăgălina (aşa cum apare în documentele 
vremii) s-a risipit, de-a lungul veacurilor, 
în toată lumea. Astăzi urmaşii ei se află în 
Canada, în Germania, în Franţa, în Suedia, 
în America. În ţara de baştină au mai rămas 
doar vârstnicii, între care şi minunata doamnă 
Anca Săvulescu, sculptor, nepoata dinspre 
mamă a generalului Ion Dragalina, care ne-a 
înlesnit documentarea despre ramura militara 
a familiei. La generalul Ion Dragalina am ajuns 
prin evocarea duios-nostalgică a doamnei 
Opriţa Dragalina Popa, stabilită în Canada. De 
acolo, de departe, ne spune povestea familiei 
Dragalina, aşa cum a aflat-o de la părinţii ei 
şi nu numai. Pe bunicul ei, eroul de la Jiu, l-a 
văzut prin ochii tatălui ei, comandorul Virgil 
Dragalina, care îi evoca adesea amintirea-i 
luminoasă: “...Vorba tristă a tatei îi rechema 
duhul blând printre noi, o mângâiere în 
vremurile întunecate ale teroarei comuniste. 
I-am auzit graiul dulce bănăţean izvorînd din 
scrisorile pe care ni le-a lăsat, i-am văzut 
sufletul nobil în testamentul lui transfigurat 
de dragoste pentru familie, i-am mângâiat cu 
privirea faţa în zeci de fotografii. Trăieşte în 
scrierile tatei, trăieşte şi acum în sufletul meu, 
trăieşte aici — azi, în evocarea mea.”  Sper că 
v-am trezit, cu această introducere, interesul 
pentru familia generalului Dragalina. Povestea 
ei o puteţi afla pe site-ul Slujitori ai Neamului. 

• Un alt militar cu site propriu este 
generalul Leonard Mociulschi (1889-1979). 
Îngrijit de lector univ. Dr. Adrian Leonard 
Mociulschi, site-ul (www.general.mociulschi.
ro) cuprinde o prezentare a personalităţii 
generalului şi a participării sale la al Doilea 
Război Mondial. La momentul prezentării 
noastre, site-ul avea 2689 de vizitatori. 
În lumea vânătorilor de munte, generalul 
Mociulschi a fost şi a rămas o legendă. Se 
bucura de o mare popularitate în rândul 
ostaşilor, cărora ştia ca nimeni altul să le 
insufle încredere şi curaj, luptând deseori 
cot la cot cu ei. Aşa se şi explică faima pe 
care şi-o câştigaseră vânătorii de munte pe 
frontul de est şi, apoi, pe cel de vest. Distin 
cu cel mai înalt ordin militar – Ordinul Mihai 
Viteazul – generalul Mociulschi atinge apogeul 
în carieră în anul 1945, când a fost numit la 

comanda Corpului de Munte. Curând după 
aceea, steaua generalului va păli. Arestat 
în baza unor acuzaţii născocite, generalul 
cunoaşte umilinţa închisorilor şi anchetelor. În 
lipsă de probe, Tribunalul Poporului este pus 
în situaţia de a-l achita “de orice penalitate 
pentru faptele prevăzute de art. 2. litera d. 
din Legea Nr. 312/1945, pentru care fusese 
învinuit.” Au urmat alte persecuţii. Comisia 
judeţeană de revizuire a pensionarilor publici 
de pe lângă Tribunalul Brasov, prin Decizia 
Nr. 163020/1948, îi anulează dreptul de 
pensie, invocând motivul că este “un element 
reacţionar şi ostil R.P.R.”. Este arestat din nou 
“pentru conduita contrară regimului democrat”, 
acuzaţie în baza unei anonime care susţinea 
că, în perioada 1945-1946, Mociulschi ar fi 
intrat în contact cu ofiţeri americani şi englezi 
din Comisia Aliată de Control. Până în toamna 
anului 1955 a fost încarcerat, fără a avea o 
condamnare în acest sens, fiind supus unui 
regim de exterminare, inclusiv prin muncă 
silnică la canalul Dunăre-Marea Neagră. 
În urma Deciziei Nr. 2496 din 1 octombrie 
1955, este eliberat din Penitenciarul Jilava, 
dar i se impune domiciliu forţat la Blaj. Abia 
în anii ‘60, situaţia generalului cunoaşte o 
turnura favorabilă, în sensul că este repus în 
drepturile care i se cuveneau. “În mai 1966 
– se precizează în biografia de pe site – a avut 
loc vizita oficială în România a generalului 
de Gaulle, preşedintele Franţei; se spune că 
l-ar fi apreciat pe generalul decorat cu “Croix 
de Guerre” şi că s-ar fi interesat de soarta 
sa. Cert este că Mociulschi a fost reabilitat, 
primind înapoi uniforma militară şi dreptul de 
pensie de care fusese privat din 1948. Totuşi, 
i s-a refuzat acordarea unei pensii pentru 
merite deosebite deşi a existat o tentativă în 
acest sens. A încetat din viaţă în ziua de 15 
aprilie 1979, la vârsta de 90 de ani şi a fost 
incinerat, aşa cum îşi dorise încă din timpul 
vieţii. La funeraliile sale s-a acordat onorul 
militar. Urmele sale pământeşti (cenuşa) au 
fost repartizate în trei urne, transportate de 
vânătorii de munte şi împraştiate pe vârful 
Moldoveanu (cota 2544), vârful Omu (cota 
2507) şi vârful Postăvarul (cota 1801). Astăzi, 
în România exista mai multe străzi precum şi 
două statui (în Beiuş şi Sighetul Marmaţiei) 
care cinstesc memoria înaintaşului familiei 
Mociulschi.” (D.R.)

Site-uri cu nume de eroi
Este de toată lauda, indiferent din partea cui vine, iniţiativa de a consacra spaţii pe internet 

cunoaşterii marilor comandanţi ai armatei noastre sau a ofiţerilor şi ostaşilor care au căzut pe 
câmpul de onoare. Cu aceste situri cu nume de eroi intrăm şi noi în lumea bună a virtualului. Adică 
ne facem cunoscute valorile, istoria, eroii. Ceea ce este, negreşit, un lucru minunat. Dacă, acum 
mai bine de un veac şi jumătate, scriitorul şi criticul Ion Heliade Rădulescu îşi mobiliza confraţii cu 
faimosul îndemn “Scrieţi, băieţi, numai scrieţi!”, aş spune şi eu, astăzi, parafrazându-l pe marele 
paşoptist, că a venit vremea nu numai să scriem, dar şi să respectăm adevărul în ceea ce scriem. 
Ceea ce, să recunoaştem, este minunat!  

Generalul Ion Dragalina 
(1869-1916)

Generalul Leonard Mociulschi 
(1889-1979)
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 La 27 iulie 
1916, explozia de la 
Pulberăria Armatei 
Dudeşti a secerat 
viaţa a 159 de ostaşi 
care lucrau pentru 
binele şi întărirea ţării, 
dintre care ofiţeriii: 
colonel Albu Iosif, 
locotenent-colonel Ion 
Vişoianu, căpitanul 
George Savopol. Toţi 
au fost înmormântaţi 
în Cimitirul Bellu 
Militar. (Cultul eroilor 
noştri, 7-8/1923)

 La Cimitirul 
Bellu Militar, în ziua 
de 13 octombrie 
1929, a avut loc o 
pioasă solemnitate 
pentru desvelirea 
monumentului ridicat 
de Emil Ioachimovici, 
avocat, pentru 
cinstirea eroului locot. 
Victor Ioachimovici, 
fiul său, mort în 
luptele de la Turtucaia 
la 24 august 1916.

... Anul acesta se împlinesc 130 de ani de la naşterea 
generalilor: Radu R. Rosetti (01.04.1877); Nicolae 
Samsonovici (07.08.1877), precum şi 120 de ani de la 
naşterea generalilor: Traian Grigorescu (27.05.1887); 
Mihail Gheorghe (13.03.1887); Corneliu Dragalina 
(05.02.1887); Aurel Aldea (28.03.1887); Emanoil 
Leoveanu (16.04.1887); Hugo Schwab (27.06.1887); 
Ilie Şteflea (29.03.1887); Constantin Vasiliu-
Răşcanu (05.09.1887)?

... În anul 1867 Statele Unite ale Americii 
cumpără de la Rusia teritoriul Alaska iar cel care 
a intermediat această afacere a fost un român, 
generalul George Pomuţ (1818-1882)? 

... La 20 aprilie 1867, din cauza secetei 
mari, la Mitropolie se organizează  o procesiune cu icoane 
până în Câmpia Filaretului, unde se ţine un serviciu divin 
şi se înălţă rugăciuni pentru ploaie? La această inedită 
procesiune participă mitropolitul şi domnitorul ţării.

... În ziua de 20 iulie 1927 moare, la Scroviştea, regele 

Ferdinand? El va fi înmormântat cu toate onorurile militare 
la mănăstirea Curtea de Argeş, la 24 iulie.

... La 10 mai 1927 se instituie “Medalia Jubiliară a 
Războiului de Independenţă”?

... La Heibronn (Wurttenberg), în Germania, se află 
un cimitir militar unde, alături de ostaşi francezi, 
sârbi, italieni, englezi, sunt îngropaţi şi 23 de 
prizonieri români? Pe fiecare mormânt se află 
un medalion pe care sunt înscrise: numele, 
naţionalitatea, regimentul şi ziua când a murit 
prizonierul.

... În anul 1930, România întregită 
cuprindea în hotarele sale istorice o suprafaţă 

de 295.049 kmp şi o populaţie de 18.057.028 de locuitori? 
Românii reprezentau 71,9% din totalul populaţiei, maghiarii 
7,9%, germanii 4,4%, evreii 4% etc. 

Rubrică realizată de Teodora MANOLE
Muzeul Militar Naţional

 În trecerea de la Târgovişte 
la Bucureşti, Mihai Viteazul, 
fãcea conac la Corbii Mici, unde 
avea o gazdã credincioasã. 
Duşmanii Domnitorului au plătit 
pe un nemernic care, la una 
din cãlãtoriile domnitorului, 
a legat peste noapte sulacul 
armăsarului arăbesc, pe care 
călărea Voevodul. A doua 
zi, în goana spre Bucureşti, 
bietul dobitoc, neputând să 
urineze, a crăpat în drum. 
Vodã Mihai neputând în nici 
un chip descoperi pe făptaş, a 
dat ordin să se taie laba de la 
mâna dreaptă la toţi bărbaţii din 
Corbii Mici, unde se întâmplase 
ticăloşia. De atunci satul s-a 
chemat Corbii Ciungi.

MAGAZIN  MILITAR

Stiati 
cã?...

Epitafuri celebre

Si nu fu pe voia
câinilor de tãtari!

Expresia – sugestivă prin duritatea ei – face parte din 
inscripţia săpată, din porunca stolnicesei Sima, soţia lui 
Stroe Buzescul, în piatra de pe mormântul răposatului ei 
soţ. O redăm în întregime:

„Această piatră pe groapa jupânului Stroe Buzescul, 
ce-a fost stolnic la Mihai Vodă, şi-a fost la toate războaiele 
dimpreună cu domnul său ca o slugă credincioasă, şi la 
războiul dintâi dobândi rană la mâna stângă de turci, şi 
la războiul de la Giurgiu, când se lovi cu hanul, se răni 
la ochi de săgeată. Şi-au slujit Stroe lui Mihai Vodă până 
pieri în ţara ungurească. Dacă se sculară boierii ţării şi 
cu Buzeştii, ridicară pe Radu Vodă. Iară Simion Moghilă, 
cu turci, tătari, moldoveni, leşi, mulţi fără seamă, veniră 
din ţara Moldovei de scoase pe Radu Vodă şi pe Buzeşti 
din ţara lor la ţara ungurească.

Iar atunci merse jupânul Stroe la împăratul nemţesc 
ca să ceară ajutor, de ieşiră la ţara românească cu Radu-
Vodă şi nu-i aştepta Simion Moghilă. Deci, s-au ridicat 
cu leşii şi moldovenii şi hanul cu mare oaste de tătari, 
şi ieşiră de se loviră în gura Teleajenului la Teişani, în 
luna lui septembrie 14 zile, luni dimineaţa până seara şi 
făcură năvală marţi dimineaţa de trei ori de toate părţile. 
Iar jupânul Stroe, atâta nevoie pe creştini văzând, stătu 
împotriva tătarilor, de se lovi cu Mârza, cumnatul hanului, 
şi-l înjunghie pe el. Şi dintr-acel război se răni la obraz 
şi peste trei săptămâni i se întâmplă moartea, în luna lui 
octombrie 2 zile, văleat 7110 (1602 – D.R.). Şi nu fu pe 
voia câinilor de tătari. Dumnezeu îl ierte! Scris-am eu, 
jupâneasa Sima a stolnicului Stroe. Dacă voi muri, să 
mă îngropaţi lângă dumnealui aici”.
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 Ne sosesc la redacţie fel de fel de publicaţii, 
din ţară, cu articole semnate de camarazi de-ai 
noştri, temele principale fiind, fireşte, istoria şi cultul 
eroilor. Printre cei mai activi publicişti se numără: 
col. (r) Constantin Chiper (Prahova); Dan Poinar 
(Bihor); colonel (rtr.) Corneliu Chirieş (Bacău); 
general (r) Consantin Tănase (Dâmboviţa); 
comandor Neculai Pădurariu (Bucureşti), m.m. p. 
(r) Petre Maravela (Brăila). Felicitări, domnilor! 

  Din Craiova, presa locală anunţă că Monu-
mentul Independenţei (vezi România Eroică nr. 31), 
cunoscut şi sub denumirea „Asta-i muzica ce-mi 
place!”, va fi reconstruit pe vechiul amplasament 
din faţa Parcului „Nicolae Romanescu”. Iniţiativa 
aparţine edililor Primăriei locale. Iată o veste cu 
adevărat minunată!

 Prin amabilitatea domnului Neculai Pădu-
rariu, am primit la redacţie câteva exemplare din 
Timona, publicaţie editată de Liga maiştrilor militari 
de marină din Constanţa, care are deviza Onoare, 
Demnitate, Sacrificiu. Remarc, de la bun început, 
reuşita publicistică a camarazilor noştri din marina 
militară, care poate concura – nu am motive să 
exagerez – cu orice publicaţie militară realizată 
de profesionişti. Cât priveşte, tematica, nu pot 
să nu laud diversitatea informaţiilor, care de care 
mai interesante de la un număr la altul. Începând 
din acest an, Liga maiştrior militari de marină 
– Constanţa are un nou sediu reprezentativ – la 
Cercul Militar Constanţa – şi o nouă conducere, 
aleasă, în mod democratic, fireşte, în adunarea 
generală din luna februarie. Iată componenţa 
echipei care va conduce Liga până în anul 2011: 
preşedinte - m.m.p. (r) Grigore Drinel; prim-

vicepreşedinte - m.m.p. Ion Banu;  vicepreşedinţi - 
m.m.p. Gheorghe Marica; m.m.I Adrian Cristocea,  
m.m.p. (r) Nicolae Oaşe; consilier juridic - m.m.I 
Ovidiu Badiu; secretar – m.m.p (r) Nicolae Radu. 
Le urăm şi noi succes!

 FLUX, cotidian care apare în Chişinău, acordă 
spaţii largi problemelor nerezolvate ale românilor. 
Între acestea se află şi durerile înăbuşite, cum ar 
zice marele Sadoveanu, provocate de profanarea 
mormintelor şi cimitirelor militarilor români. „La o 
margine a Călăraşilor, pe Dealul Eroilor – notează 
Ecaterina Deleu – se află un cimitir al ostaşilor 
români căzuţi în luptele crâncene care au avut loc 
aici în primele zile ale lunii iulie, în 1941. Până în 
prezent, o cruce singuratică, de lemn, marchează 
acest loc sfinţit de sângele a aproximativ 200 de 
tineri ostaşi. Pentru că nu este construit un drum 
de acces, doar când e vreme bună localnicii se 
încumetă să vină aici, împreună cu preotul, pentru a 
oficia parastase şi a se ruga pentru ostaşii români.” 
Începutul articolului este trist. Din păcate, la fel de 
trist este şi sfârşitul lui. Crucea a fost pusă, prin 
anii 90, de Vladimir Dodon şi nepotul său, Ştefan, 
împreună cu părintele Ioan Eşanu din Călăraşi. 
Aceiaşi Vladimir şi Ştefan Dodon s-au adresat 
Ministerului român al Apărării cu solicitarea de a 
se face ceva pentru identificarea ostaşilor căzuţi. 
„Ataşatul militar de atunci a spus că a vorbit cu cei 
de la Bucureşti şi aştepta un răspuns. La crucea din 
Dealul Eroilor a fost şi ambasadorul român Bârsan, 
şi Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, a fost sfinţită 
acea cruce şi acel loc de jertfă a ostaşilor români. 
Răspunsul de la Bucureşti nu a venit nici până azi, 
intenţia unor localnici de a reamenaja cimitirul se 
loveşte de sărăcia şi lipsurile financiare, dar şi de 

CARUSELUL PRESEI

• Căpitan Constantin Găvănescul, Zece luni 
în armata austro-ungară, ediţia a II-a, îngrijită 
de colonel (r) Eugen Pelin, colonel (r) conf. univ. 
dr. Emil Ion, Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006; 324 p., preţ 
neprecizat.

De ce era nevoie de această carte? În timp 
ce îngrijitorul ediţiei, colonelul (r) Eugen Pelin, se 
întreabă, pe bună dreptate, asupra oportunităţii 
apariţiei unei cărţi care evocă viaţa cotidiană din 
armata austro-ungară la începutul secolului XX, 
eu vin şi susţin că editarea ei este mai mult decât 
binevenită. Sunt convins că se vor găsi cititori 
interesaţi de ofiţerimea noastră trimisă la studii în 
străinătate. În fond, au multe lucruri de aflat, mai 
ales când povestitorul se dovedeşte ai fi şi un fin 
observator, înzestrat cu talent de scriitor. Este şi 
cazul căpitanului Constantin Găvănescul. Trimis, 
în 1907, pentru zece luni, să se instruiască într-
una din cele mai valoroase armate ale timpului 
– armata austro-ungară – căpitanul este dornic să 
afle cât mai multe despre lumea militară, culege 
aproape zi de zi tot ce vede interesant şi crede 
că ar fi bun de introdus şi la noi în armată. „Am 
adăugat astfel – notează el undeva – foaie peste 
foaie la observaţiile pe care le făceam personal şi 
informaţiile pe care le luam de la prietenii pe care 
mi-i formasem printre noii camarazi”. Ce a ieşit 

din acest efort demn de laudă, se poate vedea în 
volumul pe care editorii îl propun – cu o oarecare 
reţinere, mai mult sau mai puţin îndreptăţită 
– cititorului secolului XXI. 

• Neculai Moghior, Didi Miler, Credinţă şi 
Glorie. General Eremia Grigorescu. Mărturii 
documentare, Editura Centrului Tehnic-Editorial 
al Armatei, 2006; 178 p. şi 57 de ilustraţii; preţ 
neprecizat.

Nu ştiu cum se face, dar literatura noastră nu 
a dat încă nişte biografii sau monografii celebre 
ale marilor comandanţi români din primul sau al 
doilea război mondial, care să aibă şi valoare 
documentară, dar şi beletristică, în măsură să-
l atragă deopotrivă pe cititorul obişnuit şi pe 
specialist. Nu am în vedere aici doar îndestularea 
curiozităţii indiscrete a marelui public pentru 
aspectele intime ale vieţii generalilor noştri. 
Deşi nici acest aspect nu este de ignorat. (În 
paranteză fie spus, Constantin Argetoianu, în 
faimoasele sale memorii „ face deseori trimiteri 
ironice la „amantele” lui Averescu, la doamna 
Prezan, care ar fi cochetat, chipurile, şi cu 
maiorul Ion Antonescu, colaboratorul cel mai 
apropiat al generalului Prezan). Eu mă refer 
la substanţa monografiei în sine, la eliminarea 
clişeelor (de care păcătuiesc aproape toate cărţile 
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indiferenţa autorităţilor.” Fără comentarii!

 Căpitan Ioan Boroş. Vă spune ceva acest 
nume? Este primul ofiţer român căzut la datorie 
în cel de-al Doilea Război Mondial. Destinul tragic 
al acestui brav ofiţer s-a frânt în ziua de 29 iunie 
1940, atunci când trupele sovietice au intrat în 
Basarabia şi în nordul Bucovinei, ocupând aceste 
sfinte pământuri româneşti, încălcând condiţiile 
Ultimatumului dat de la Moscova. Căpitanul 
Boroş, care a hotârât să apere ţinutul Herţa de 
invazia sovietică, a căzut la datorie împreună cu 
sublocotenentul Alexandru Dragomir şi soldatul t.r. 
Iancu Solomon. Trupul lui a fost înmormântat în 
oraşul Dorohoi, nu departe de Herţa. Mai târziu, 
a fost reînhumat în Cimitirul Central din Bacău, 
oraşul său natal. La slujba de reînhumare au fost 
prezenţi părinţii săi, soţia şi fiica sa, care s-a născut 
la o săptămână după moartea tatălui ei. Potrivit 
Monitorului de Bacău, Asociaţia Naţională „Cultul 
Eroilor”, filiala Bacău, comemorează în fiecare pe 
eroul căzut în Herţa.

„O viaţă închinată eroilor neamului!” Sub 
acest titlu, Edi Pascal, de la Monitorul de Bacău, 
elogiază activitatea colonelului în retragere Corneliu 
Chirieş, preşedintele Asociaţiei „Cultul Eroilor” 
Bacău. Reporterul băcăuan notează: „A scos 
cărţi, a scris memorii şi poezii, a participat la zeci 
de seminarii, a suferit atunci când foşti camarazi 
s-au stins, dar a rămas la fel de iubit de colegi, 
colaboratori, de jurnalişti. De ani buni conduce 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor, Bacău; el este 
cel care a renovat, reabilitat, ridicat – atunci când 
a fost cazul – monumentele, cimitirele, mausoleele 
unde-şi dorm somnul cel de veci eroii neamului. A 
bătut din poartă-n poartă pe la primării, a dat cu 

pumnul în masă atunci când a fost cazul. Când 
a cerut şi nu i s-a dat, el a fost cel care a găsit 
sponsori pentru lucrările de reabilitare, a pus bani 
chiar din puţinul său. Şi a reuşit.”Am redat acest 
fragment de portet, pentru că el se potriveşte la fel 
de bine şi în cazul altor ofiţeri care s-au angajat de 
bună voie şi nesiliţi de nimeni – doar de propria lor 
conştiinţă – în dificila activitate de cinstire a eroilor 
ţării. Urări de viaţă lungă colonelului Corneliu 
Chirieş! 

 Din Cugetul (nr. 3/2005), „revistă destinată 
cadrelor didactice din şcolile de cultură generală, 
gimnazii, licee, instituţiile de învăţământ superior, 
precum şi elevilor, studenţilor, tuturor celor care 
se interesează de istoria şi cultura neamului 
românesc”, semnalăm, fie şi cu oarecare întârziere, 
excelentul studiu „Cimitirele militare româneşti din 
Republica Moldova”, apărut sub semnătura lui Ion 
Buga. Potrivit datelor statistice, preluate de autor, 
pe teritorul Republicii Moldova sunt peste 290 de 
cimitire militare româneşti (cimitire-tip de campanie 
sau „morminte frăţeşti”) în care sunt înhumaţi peste 
6700 de militari căzuţi în luptele pentru dezrobirea 
Basarabiei, ocupată şi anexată de Uniunea 
Sovietică. Ele sunt răspândite în toate judeţele de 
odinioară ale Basarabiei: Bălţi (53); Cahul (35); 
Lăpuşna (39); Orhei (43); Soroca (35); Tighina (50); 
Cetatea Albă (13); Ismail (6). În Transnistria se află 
38 de cimitire militare. Ion Buga îşi încheie studiul 
cu un apel către locuitorii Republicii Moldova de 
a comunica „orice informaţie referitoare la destinul 
cimitirelor militare româneşti” şi la ostaşii români 
înmormântaţi în aceste cimitire.

Cronicar

apărute până în prezent!), la abordarea surselor 
informative cu discernământ critic şi ingeniozitate 
literară etc. 

Dacă ar fi să căutăm o explicaţie a acestei, 
să-i zicem, sărăcii bibliografice, ar fi de observat 
faptul că scriitorii noştri, cu mici excepţii, nu s-
au arătat interesaţi de lumea cazonă, o lume pe 
care o cunoşteau extrem de puţin şi pe seama 
căreia circulau tot felul de prejudecăţi. Apoi, 
nefiind un bun cunoscător al mediului militar, 
scriitorului îi era mult mai dificil decât istoricului să 
se documenteze. Din aceste motive, au preferat 
să rămână în lumea lor, reconstituind vieţile 
unor poeţi, prozatori, pictori, actori ş.a.m.d. De 
personalităţile militare au rămas să se ocupe, de 
regulă, istoricii, care, în cele mai multe cazuri, nu 
s-au dovedit a fi şi oameni de condei. 

Am făcut această introducere (cam lungă) 
pentru a ajunge la volumul lui Neculai Moghior 
şi Didi Miler, al cărui subtitlu de pe coperta întîi 
– „mărturii documentare” – avertizează că autorii 
nu au pretenţia de a fi scris o monografie în 
adevăratul sens al cuvântului. Cu toate acestea, 
cartea are suficiente elemente monografice, unel 
capitole fiind scrise într-un stil alert, atrăgător. 
Iată episodul în care generalul Presan a luat 
decizia de a-l numi la comanda Armatei 1 pe 
generalul Grigorescu. După discuţia cu  generalul 
Christescu, Presan ia legătura cu Grigorescu:

„În aceeaşi seară, aparatul telegrafic Hughues 
suna la comandamentul Corpului 6 Armată:

- Dă-mi-l, te rog, pe generalul Eremia 
Grigorescu.

- Aveţi legătura, domnule general!
- Aici Presan.
- Aici Eremia Grigorescu.
- Domnule general, acum câteva minute am 

vorbit cu generalul Christescu. Comandantul 
Armatei 1 este de părere să ne retragem în 
direcţia Roman. Înainte de a lua o hotărâre, într-
un sens sau altul, vreau să cunosc şi părerea 
dumneavoastră.

- Inamicul e tot aşa de uzat ca şi noi. Să nu 
ne retragem. Avem de partea noastră factorul 
psihologic: luptăm pe pământul nostru.

- Vă mulţumesc, domnule general. Noapte 
bună!...  

Seara târziu, către orele 23,00, şeful Biroului 
Cifru de la Corpul 6 Armată se prezenta la 
comandantul său cu următoarea telegramă: 
Către generalul de divizie Eremia Grigorescu. 
Cu începere din ziua de 30 iulie/12 august 1917, 
ora 8,00, sunteţi comandantul Armatei 1 române. 
Generalul Presan.”

 Scurt şi cuprinzător, autorii reuşesc să ne 
introducă în atmosfera încordată generată de o 
decizie de mare răspundere. Sunt, desigur, şi 
alte asemenea secvenţe care ne îndreptăţesc 
să sperăm că la „a treia ediţie”, Neculai Moghior 
şi Didi Miler vor îşi vor împlini opera, generalul 
Eremia Grigorescu fiind o personalitate care ar 
merita o monografie de valoare. (D.R.)
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Stimaţi cititori şi colaboratori,
Potrivit Legii nr. 571/22.12.2003, art.84, contribuabilii 

pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% 
din impozitul pe venitul net anual, pentru unităţile non-profi t, 
care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernamentale 
nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modifi cările şi 
completările ulterioare. Calcularea, reţinerea şi virarea sumei 
de 1% din impozitul pe venitul net anual, obţinut din salarii, 
onorarii, chirii, dividende etc., revin organului fi scal competent.

Toate persoanele fi zice şi juridice pot vira 2% din impozitul 

Cum puteţi sprijini revista “România Eroică”
fără să cheltuiţi vreun ban!

pe care l-au plătit statului în cursul anului trecut unor fundaţii 
sau asociaţii pe care doresc să le sprijine material.

Prin urmare, nu aveţi decât de completat pe declaraţia de 
venit pe anul 2006, pe care o veţi depune în primul trimestru 
al anului 2007, numele şi datele (codul fi scal şi contul bancar) 
Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”, editor al revistei “România 
Eroică”.

Datele noastre sunt: Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor”; 
COD FISCAL: 4505235; Cont: RO45RNCB008200453462000
1; BCR, Sucursala UNIREA.


