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Anca Săvulescu

S-a născut în iulie 1929. 
Absolventă a Institutului 
de Arte Frumoase „Nicolae 
Grigorescu”, din Bucureşti 
(1955-1963), a studiat şi a 
lucrat alături de renumitul 
sculptor Ion Jalea. 

Lucrările sale au fost 
prezente în 48 de expoziţii 
de artă la Sala Dalles, Galeria 
Magheru, Sala Batiştei, 
Galeria Teatrului Naţional, 
Galeriile Orizont şi galeriile 
de artă ale Uniunii Artiştilor 
Plastici. În 1979 a participat  
la concursul de monumente 
FIAP de la Carrara (Italia). A 
avut 3 expoziţii personale în 
Bucureşti: Sala Eforie (1981), 
Sala Căminul Artei (2007), 
Galeria Galateea (2008). 
Lucrările sale se află în galerii 
de artă şi colecţii particulare 
din Elveţia, Statele Unite, 
Marea Britanie, Italia, Spania, 
Franţa. 

„Privirea ce stăruie o clipă 
pe creaţiile Ancăi Săvulescu 
va descifra, în filigranul 
bronzului sau în arcuirea 
fugară a creionului, un halou 
discret, dar mereu prezent: cel 
al reverenţei. E vorba despre 
o atitudine ce pare încrustată 
chiar în materia din care sunt 
alcătuite lucrările artistei. 
Astfel, portretele sculptate 
în bronz reprezintă evocări 
în reverenţă ale unor figuri 
istorice (Decebal, Horia, Crişan, 
Vlad Ţepeş) sau culturale 
(Andrei Rădulescu, Ion Jalea).” 
(Din Caietul expoziţiei 
Reverenţe în creion şi bronz, 
2008) 
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Editorial

General de brigadă (r) Grigore BUCIU

Paragina din 
memoria colectivă

Nu cred că există naţiune mai indiferentă cu trecutul său 
decât cea a românilor. Şi n-a fost mereu aşa. Până în 1945 s-au 
clădit monumentele prin care memoria colectivă îşi cinstea eroii. 
Până în 1990 la fel, chiar dacă a existat o selecţie ideologică. 
Clădirile cazărmilor sunt în cele mai multe cazuri monumente de 
arhitectură militară. Până şi grajdurile şi manejele cavaleriei.

A venit revoluţia. Am început să facem un capitalism 
al groazei, polarizând societatea într-un chip nemaivăzut. 
Ideologia s-a înverşunat. Tot ce s-a construit pe vremea orânduirii 
socialiste n-a mai fost bun: cartiere, oraşe, canale de navigaţie, 
apartamente, armată. Nici generaţia noastră, care le-a făcut după 
război, pe toate, nu mai este bună. Am fost comunişti. Suntem 
vinovaţi. O să plătim această vină începând din vara aceasta.

Armata era vinovată că era prea mare, cu echipamente şi 
tehnică învechită. Trebuia redusă drastic. Occidentul lucrează 
indirect. Democraţia e mare şi omnipotentă. Aşa că s-a spus că, 
dacă vrem în NATO şi în UE, trebuie să fim freş. Dar nefiind bani, 
dieta e obligatorie. Şi am devenit o armată minusculă. Am părăsit 
cazărmile. Cazărmile nu sunt proprietatea armatei, ci a statului, 
adică a poporului suveran, cum zicea domnul preşedinte. Armata 
nu a primit bani nici să le conserve, nici să le păzească. N-a fost 
lăsată să le vândă, ca în Ungaria, ca să nu fie tentaţi militarii de 
corupţie. Au fost date pe degeaba autorităţilor locale, care, după 
putere şi dispoziţie, fac ce vor cu ele, chiar dacă există condiţii în 
protocoale. Cel mai adesea paragina prăbuşeşte totul. Hoţii de tot 
felul fură tot; cărămizi, lemnărie, până şi plăcile de beton de pe 
pista aeroportului militar (cazul Boteni!). Cine să-i vadă pe hoţi? 
Poliţia cu ale ei, autorităţile locale cu ale lor! Poporul suveran 
e stăpân pe cazărmile nimănui. Memoria eroică a neamului e 
conservată în ele. Dar pe cine impresionează. În cazarma lui Peneş 
Curcanul din Vaslui, în care au fost comandanţi Constantin Prezan 
şi Ion Dragalina, se năruie totul, odată cu întregul judeţ. Cui îi 
pasă, guvernul face săli de fitness la sat!?

Actualii locatari ai cazărmii artileriei din Medgidia, abia 

au reuşit să smulgă buruienile crescute în fostul birou al 
comandantului din care a fost furat până şi parchetul. Refacerea 
costă mai mult decât ar fi costat păzirea cazărmii. 

Cui îi pasă? E a statului şi statul are priorităţi de moment. Una 
dintre ele este supraetajarea bordurilor.

Buldozerele oamenilor de afaceri care au beneficiat de 
mărinimia autorităţii locale au ras clădirile de patrimoniu ale 
artileriştilor şi tanchiştilor din Bacău. Busturile eroilor militari, 
plăcile comemorative s-au dus în occident ca fier vechi. Asta e 
memoria neamului, minimalizată, dispreţuită, transformată în 
deşeu şi expusă apoi “exigenţelor” europene.

La Turnu Măgurele era cazarma pontonierilor “Eftimie 
Croitoru” – un erou legendar. Acolo era o statuie de bronz a lui, 
şi patul lui, păstrat de generaţiile dinainte ca un artefact preţios. 
S-au dus toate la depozitul de fiare vechi. Asta e memoria militară 
a neamului. Au fost furate mobilierul, instalaţiile sanitare şi de 
încălzire. Adică averea armatei sărace şi a statului ajuns la sapă 
de lemn.

Ce mai urmează? Să cadă Malmaisonul din Bucureşti, 
cazarma făcută de Cuza, în care tânăra armată abia constituită era 
instruită de ofiţeri francezi! Nu m-ar mira să apară blocuri de lux 
acolo pentru sărmana noastră clasă politică şi multa ei clientelă.

Toate vor trece. Criza va trece. Perioada neagră va trece şi 
poate că generaţia de politicieni şi administratori publici mai 
sănătoasă moral va veni. Se va trezi fără reperele trecutului într-o 
Europă destul de fluidă şi puţin autoritară. Ce vor arăta lumii şi 
turiştilor pe care ni-i ademeneşte în ţară ministrul turismului? 
Ce vor şti nepoţii şi strănepoţii noştri despre devenirea în timp a 
acestui popor, dacă monumentele dispar, clădirile sunt dărâmate, 
denumirile şterse, memoria colectivă reciclată? Nimic. Dar va fi un 
nimic “european”.

Ajută, Doamne, poporul meu şi aprinde lumina în capul celor 
ce trebuie!  n
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Eveniment

PROTOCOL DE COLABORARE

Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor”, cu sediul în Bucureşti, 
bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1, instituţie denumită 
în continuare „Asociaţia”, reprezentată de domnul col. (r) Petre 
Stoica, în calitate de Preşedinte, 

şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28-30, sector 
1, instituţie denumită în continuare „Ministerul”, reprezentat 
de doamna Iulia Adriana Oana Badea, în calitate de Secretar 
de Stat, au convenit la încheierea prezentului Protocol de 
Colaborare.

Art. 1 SCOPUL:
Scopul Protocolului constă în organizarea şi desfăşurarea 

de activităţi pentru comemorarea şi cinstirea eroilor şi martirilor 
neamului nostru, a personalităţilor şi a momentelor importante 
din Istoria României, la care să participe, în mod benevol, elevii 
din învăţământul preuniversitar.

Art. 2 OBIECTUL:
Derularea unor acţiuni stabilite, de comun acord, prin 

Planul anual întocmit de Asociaţie şi avizat de Minister, care 
să cuprindă principalele activităţi care fac obiectul prezentului 
Protocol.

Art. 3 DURATA:
Acest Protocol se încheie pe o perioadă de 2 ani, putând fi 

denunţat de una dintre părţi sau prelungit de ambele  părți, în 
baza unei notificări scrise.

Art. 4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
4.1.  Obligaţiile Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”:
4.1.1. Elaborează şi înaintează la Minister Planul Anual cu 

principalele activităţi la care se propune participarea elevilor din 
învăţământul preuniversitar, precum şi Calendarul cu principalele 
sărbători naţionale, date importante din Istoria României şi de 
comemorare a personalităţilor neamului nostru.

4.1.2. Realizează Regulamentul pentru crearea şi 
funcţionarea  filialelor Cultului Eroilor în unităţile de învăţământ 
din învăţământul preuniversitar.

4.1.3. Asigură participarea elevilor la activităţi publice de 
depuneri de coroane şi jerbe de flori la operele comemorative de 
război cu prilejul Zilei Eroilor, al sărbătorilor naţionale, precum şi 
la comemorarea unor evenimente istorice. 

4.1.4. Propune responsabilităţi pentru elevi, aprobate de 
Minister, privind îngrijirea şi înfrumuseţarea monumentelor, 
operelor comemorative de război şi a cimitirelor de onoare unde 
sunt înhumaţi atât ostaşi români cât şi ai unor armate străine.

4.1.5. Asigură, contra cost, difuzarea în unităţile de 
învăţământ a revistei „România Eroică”, organul de presă al 
„Asociaţiei”, care în viitor va avea un capitol special pentru elevi.

4.1.6. Cu prilejul unor evenimente importante din istoria 
noastră, organizează expuneri tematice pentru elevii din 

unităţile de învăţământ susţinute de personalităţi de seamă ale 
istoriei şi culturii româneşti.

4.1.7. Iniţiază în parteneriat cu ISJ-urile/unitățile de 
învățământ vizite la opere comemorative de război şi cimitire 
de onoare, prilej cu care li se va explica elevilor semnificaţia şi 
importanţa obiectivului vizitat.

4.1.8. Transmite anual o informare „Ministerului” referitoare 
la modul cum au fost desfăşurate activităţile de cinstire şi 
comemorare a eroilor organizate de „Asociaţie” în unităţile de 
învăţământ.

4.1.9. Promovează, prin mijloacele specifice, difuzarea 
prezentului Protocol către filialele judeţene ale Asociaţiei 
Naţionale „Cultul Eroilor”.

4.2. Obligaţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului:

4.2.1. Avizează Planul Anual şi cu principalele activităţi la 
care se propune participarea elevilor din unităţile şcolare.

4.2.1. Avizează Regulamentul pentru crearea şi funcţionarea  
cercurilor Cultul Eroilor în unitățile de învățământ din 
învățământul preuniversitar. 

4.2.2. Aprobă responsabilităţile pentru elevi legate 
de îngrijirea şi înfrumuseţarea monumentelor, operelor 
comemorative de război şi a cimitirelor de onoare unde sunt 
înhumaţi atât ostaşi români cât şi ai unor armate străine.

4.2.3. Asigură difuzarea la Inspectoratele Școlare Judeţene/
al Municipiului Bucureşti a planului prevăzut la art. 4.2.1. 
şi a Calendarului cu principalele sărbători naţionale şi date 
importante din Istoria României.

4.2.4. Asigură spaţii, în unităţile de învăţământ, pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi dedicate Zilei Eroilor şi 
a sărbătorilor naţionale organizate de Asociaţie în colaborare cu 
Inspectoratele Școlare Județene.

4.2.5. Promovează, prin mijloace specifice, difuzarea 
prezentului Protocol către inspectoratele şcolare judeţene şi 
unitățile de învățamânt.

Art. 5. ALTE OBLIGAŢII:
5.1. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui 

de către ambele părţi.
5.2. Completările şi modificările la acest Protocol se fac 

numai cu acordul părţilor şi se consemnează în acte adiţionale.
5.3. Părţile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forţă 

majoră aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare.
Art. 6. DISPOZIŢII FINALE:
6.1. Părţile vor face publică colaborarea lor la orice 

eveniment care face obiectul prezentului Protocol.
6.2. Litigiile sau neînţelegerile între părţi se vor soluţiona 

pe cale amiabilă.
6.3. Prezentul Protocol de Colaborare a fost încheiat astăzi, 

25.02.2010, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. n

Tânăra generaţie atrasă în acţiunile
de cinstire a memoriei eroilor

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor a încheiat un protocol de colaborare cu 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care va permite relansarea 

tradiţiilor cultului eroilor în învăţământul preuniversitar
S  untem, iată, în faţa unui 

eveniment cultural care 
ne dă speranţe că tânăra 

generaţie va fi atrasă mai mult decât 
până acum în cunoaşterea istoriei şi 
cinstirea eroilor neamului românesc. 
Este vorba despre semnarea, în ziua de 
25 februarie 2010, a protocolului de 
colaborare între Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor şi Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
document prin care se recunoaşte, de 
fapt şi de drept, existenţa cercurilor 
“Cultul Eroilor” în învăţământul 
preuniversitar. 

După cum se ştie, de ani buni, 
ANCE, prin filialele sale judeţene, a dus 
o muncă neobosită pentru a se înfiinţa 
Cercuri “Cultul Eroilor” în colegiile 
naţionale şi licee, în grupuri şcolare 
şi şcoli generale, în cadrul cărora, 
elevii, îndrumaţi îndeaproape de cadre 
didactice, să desfăşoare activităţi 
pentru comemorarea şi cinstirea 
eroilor şi martirilor neamului nostru, 
a personalităţilor şi a momentelor 
importante din Istoria României, să 
participe la îngrijirea monumentelor 
şi a cimitirelor eroilor, precum şi la 
ceremonialurile organizate cu prilejul 
Zilei Eroilor şi al altor sărbători 
naţionale. Nu facem un secret din 
faptul că multe cadre didactice 
au privit cu reticenţă o asemenea 
iniţiativă, întrebând, pe bună 
dreptate, dacă există vreun document 
emis de ministerul tutelar care să 
prevadă înfiinţarea acestor cercuri, 
după cum, trebuie să recunoaştem, 
au fost şi profesori care au înţeles să 
dea curs iniţiativei, socotind-o ca pe o 
acţiune binevenită în folosul educaţiei 
patriotice (fără teama că acest cuvânt 
sună „comunist”!). Astfel că, la data 
încheierii protocolului de mai jos, 
filialele judeţene ale ANCE aveau în 
evidenţă peste 1200 de cercuri „Cultul 
Eroilor”, numărând peste 20000 de 
membri.

Revista „România Eroică” a 
făcut loc, nu o dată, în paginile 
sale Cercurilor „Cultul Eroilor”, 
popularizându-le acţiunile de cinstire 
a eroilor, concursurile, creaţiile literare 
etc.    n
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Flori pentru moşii şi strămoşii din Tanacu, 
căzuţi pe câmpul de onoare pentru Ţară

 Dâmboviţa. 
A apărut revista „EROICA”!

Semnatarii protocolului de colaborare (facsimil)

Educaţia 
patriotică a elevilor 
prin „Cultul Eroilor”

Educaţia patriotică a generaţiei tinere 
reprezintă dintotdeauna o preocupare educaţională 
a dascălilor. 

Sentimentul patriotic înseamnă dragoste 
şi respect pentru propriul popor, pentru istoria, 
limba şi cultura lui, pentru eroii neamului, aşa 
cum spunea Barbu Ștefănescu Delavrancea, „Patria 
nu e pământul pe care trăim din întâmplare, ci e 
pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele 
înaintaşilor noştri.

Ţinând seama de potenţialul educativ 
al activităţilor extraşcolare, cadrele didactice 
au considerat ca fiind oportună colaborarea şi 
încheierea unor proiecte de parteneriate între şcoli 
din municipiul Târgovişte sau judeţ cu Asociaţia 
Naţională „Cultul Eroilor”, în scopul modelării 
personalităţii elevilor şi eficientizării procesului 
instructiv-educativ.

Adesea monumentele eroilor din comunele 
judeţului nostru sunt îngrijite de elevi, prin 
activităţi de întreţinere, plantare de arbuşti şi flori 
realizând astfel nu numai obiective ale educaţiei 
patriotice, ci şi estetice şi ecologice.

Manifesătrile cultural-artistice organizate 
cu prilejul unor sărbători ca 24 Ianuarie, 9 Mai, 
25 Octombrie, 1 decembrie, 22 decembrie, Ziua 
Drapelului, Ziua Imnului, Ziua Oraşului, oferă ocazia 
unor abordări transdisciplinare. Elevii, alături de 
dascăli, militari, veterani de război, aduc prinosul 
lor de recunoştinţă eroilor prin spectacole, serbări, 
dezbateri sau expoziţii de desene sub diverse 
generice.

Elevii participanţi la simpozioanele unde a fost 
lansat un nou număr al revistei „Eroica” au primit 
cadou exemplare ale acestei reviste care, timp de 
11 ani, a făcut posibilă evidenţierea faptelor de 
arme ale domnitorilor Ţării Româneşti, dar mai ales 
a celor care au avut reşedinţa la Curtea Domnească 
dfin Târgovişte. Elogiat a fost şi eroismul ostaşilor 
ce s-au jertfit în cele două războaie mondiale, 
în evenimentele din Decembrie 89 şi chiar al 
militarilor ce îndeplinesc misiuni departe de ţară, în 
Kosovo, Afganistan sau Irak.

În multe şcoli din judeţ s-au constituit cercuri 
„Cultul Eroilor”, unde, elevii, îndrumaţi de cadre 
didactice se preocupă de cunoaşterea istoriei 
locale, participă la activităţi închinate unor mari 
evenimente din istoria şi cultura naţională. n

Prof. Marioara PAVEL
Târgovişte 
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Ştiaţi că mareşalul Alexandru Averescu a primit 
pământ la Pechea, localitate din judeţul Galaţi? Pentru 
faptele sale de arme, a fost împroprietărit de Rege. Alte 
vremuri! Mareşalul a donat pământul său la 20 de familii! 
Ba le-a dăruit, de la el, şi bani pentru pluguri şi vite. Cum 
era să se numească, deci, acest sat, dacă nu Avereşti? 
Astăzi, doar vreo trei case au mai rămas din vechiul sat. 

În memoria mareşalului, anul trecut, în ziua 
de 23 octombrie, la Pechea, s-a constituit subfiliala 
“Mareşal Averescu” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor. 
Biroul de conducere este format din ing. Iancu Boldea, 
primarul localităţii; profesorii Vasile Dinu şi Nela Crişan, 
vicepreşedinţi; profesor Georgeta Fusaru, secretar 
executiv; preotul Ioan Lungeanu, veteranul de război 
Emil Constantinescu, directorul Căminului cultural, Eugen 
Dănăilă – membri. Toţi, unul şi unul!

La doar două săptămâni de la constituire, au fost 
înfiinţate şi şapte Cercuri “Cultul Eroilor”. Aceste cercuri 
şcolare, care urmează să cultive respectul pentru eroii 
neamului nostru, pentru istorie şi cultură, să îngrijească 
monumentele din localitate, sunt constituite în special pe 
lângă şcoli, dar şi pe lângă Protoeria “Covurlui” a Pechei 
(preşedintele cercului fiind părintele Ionuţ Glăvan) şi 
pe lângă Centrul socio-medical din localitate, având ca 
preşedinte pe dr. Liliana Lăzărescu. Ceilalţi preşedinţi de 
cercuri “Cultul Eroilor” sunt profesori, directori de şcoli: 
Ramona Armencea (Gr. Şcolar “Costache Conachi”); Irina 
Damian (Şcoala Gimnazială nr. 1); Luiza Melinte (Şcoala 
Gimnazială nr. 2); Mariana Olga Păun (Şcoala Gimnazială 
nr. 3), Veronica Paţilea (Şcoala Generală nr. 4).

La Pechea există monumente, plăci memoriale, troiţe 
care au nevoie de îngrijire pentru a trece mai departe 
prin timp. Tot aici se găseşte cripta lui Alexandru Moruzi 
şi familia, paşoptist şi înflăcărat unionist, ministru în 
guvernul de la Focşani (1859-1862) şi primar al Galaţiului. 
n       Victor CILINCĂ

Nu este greu să realizăm, noi, “cei mari”, cât 
de fascinaţi sunt “cei mici” de armată, de armele 
şi uniformele soldaţilor. M-am convins încă o 
dată de acest adevăr la întâlnirea pe care au 
avut-o, de curând, elevii Şcolii generale “Lucian 
Grigorescu” din Medgidia cu reprezentanţi ai 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor (ANCE), filialele 
zonale Constanţa şi Medgidia. Pe parcursul a două 
ore, domnii colonel în rezervă Remus Macovei, 
comandor de aviatie Oţelea Pavel, locotenent 
colonel Calin Tudorel, locotenent Nichita Traian, 
locotenent colonel Badea Marin-Victor, locotenent 
colonel Dobrescu Ion, preotul Zgura Gheorghe, 
reprezentant al Protoieriei Medgidia în filială, 
au ţinut treaz interesul copiilor vorbindu-le 
despre faptele de arme ale ostaşilor români pe 
meleagurile dobrogene, despre monumentele 
ridicate în memoria celor căzuţi pentru patrie şi 
răspunzând întrebărilor şi curiozităţii acestora 
legate de valorile armatei române.

Această întâlnire s-a concretizat în baza 
protocolului de colaborare încheiat între ANCE – 
Filiala Constanţa, reprezentată de preşedintele 
acesteia, colonel în rezervă Remus Macovei, 
şi ANCE – Filiala Medgidia, reprezentată de 
locotenentul Nichita Traian, preşedinte, şi Şcoala 
cu clasele I-VIII “Lucian Grigorescu”, reprezentată 
de doamna profesoară Diana Clinciu.

Domnul Remus Macovei le-a vorbit copiilor 
despre ceea ce-şi propune să facă Asociaţia “Cultul 
Eroilor” în sprijinul elevilor. Asociația are o bogată 
activitate în parteneriat cu şcoala, ca instituţie 
educativă, şi cu elevii, ca beneficiari ai educaţiei. 
ANCE îşi propune să-i informeze pe elevi despre 

valorile istorice ale Armatei române,  să le cultive 
respectul pentru eroii căzuţi pe front pentru 
apărarea hotarelor ţării şi a neamului românesc.

Comandorul de aviaţie  Pavel Oţelea i-a 
încântat pe copii cu informaţii despre aviaţie şi 
lumea fascinantă a zborului. De data aceasta copiii 
au scos artileria grea a întrebărilor, fiind foarte 
curioşi. Domnul comandor a răspuns tuturor 
provocărilor atât cu detalii tehnice din domeniul 
aviaţiei, cât şi cu motivaţii de natură personală. 
Cel mai emoţionant moment a fost atunci când la 
întrebarea unui elev, “Ce va îndemnat să vă faceţi 
aviator?”, domnul Oţelea şi-a reamintit momente 
din copilărie, când călărea caii în satul natal. El a 
spus că senzația pe care ţi-o dă strunirea calului o 
poţi avea şi în momentul decolării unui avion, dar, 
bineînţeles, la alte dimensiuni.

La această activitate, părintele Zgura 
Gheorghe a evidenţiat faptul că Biserica a 
conlucrat întotdeauna cu armata, existând preoţi 
atât pe front, cât şi în regimente, şi că la toate 
slujbele preoţii se roagă pentru eroii neamului 
“căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre sau în 
închisori”.

La finalul acestei întâlniri, copiii şi-au luat 
angajamentul că vor participa la activităţile 
organizate de ANCE, iar reprezentanţii fiecărei 
filiale le-au promis “clipe memorabile alături de 
Armata Română”.

Noi le mulţumim tuturor membrilor ANCE 
pentru implicare în viaţa şcolarilor şi aşteptăm cu 
nerăbdare viitoare provocări… n                                                                                                       

Profesor Diana CLINCIU

La Pechea,
în memoria 
mareşalului

Clipe memorabile alături de Armată
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În zilele de 26 şi 27 martie 2010, o 
delegaţie a Asociaţiei Naţionale „Cultul 
Eroilor” din România, compusă din 
coloneii în rezervă Constantin Chiper 
şi Valeriu Severin, precum şi profesorul 
Nicolae Petrescu-Redi, preşedintele 
Asociaţiei Pro-Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, au participat la 
festivităţile prilejuite de împlinirea a 
92 de ani de la unirea Basarabiei cu 
România la 27 martie 1918.

Uniunea Scriitorilor şi Asociaţia 
Istoricilor din Republica Moldova, 
Institutul Cultural Român, Institutul 
de Filologie al Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, Forul Democrat 
al Românilor din Republica Moldova, 
Ambasada României în Republica 
Moldova, Mitropolia Basarabiei şi alte 
instituţii şi asociaţii obşteşti de dincolo 
de Prut au desfăşurat o paletă largă de 
activităţi educative dedicate acestui 
eveniment.

Conducătorii acestor instituţii 
au apreciat şi acţiunile organizate în 
capitala României şi alte localităţi din 
ţara noastră, între care Iaşi, Ploieşti, 

interbelic de valori europene”, 
organizată de Uniunea Scriitorilor 
şi Asociaţia Istoricilor din Republica 
Moldova (moderator, profesor Valeriu 
Matei), la sala de festivităţi a Uniunii 
Scriitorilor, am ascultat cu mari 
emoţii, împreună cu participanţii 
din Basarabia, Bucovina de Nord şi 
România, prelegerile susţinute de 
Roberta Anastase, preşedinta Camerei 
Deputaţilor din Parlamentul României, 
Mihai Urechianu, preşedintele interimar 
al Republicii Moldova, academicianul 
Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova, 
profesorul Ion Negrei, viceprim-ministru 
al Republicii Moldova, academicianul 
Alexandru Moşanu, profesorul Ion 
Agrigoroaie, de la Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, profesorii 
doctori Gheorghe Cojocaru, Gheorghe 
Negru, Alexandru Burlacu şi Gheorghe 
Palade, de la Universitatea din Chişinău, 
precum şi alţi specialişti în domeniul 
istoriei. 

O adunare solemnă la care au 
participat personalităţi şi colective 

BASARABIA.
Impresii de la o mare reamintire

Vălenii de Munte, Braşov, Cluj-Napoca, 
Sibiu şi Timişoara. Ne-au bucurat mult 
aceste aprecieri.

În prima zi, delegaţia noastră s-a 
întâlnit cu cadre didactice şi elevi 
din  prestigiosul liceu „Costache 
Negruzi” din Chişinău. Colonelul (rtr.) 
Constantin Chiper a evocat momentul 
Unirii Basarabiei cu România; cu 
această ocazie, a prezentat şi revista 
„România Eroică”, organul de presă al 
ANCE. Colonelul (r.) Valeriu Severin a 
dăruit bibliotecii liceului 500 de cărţi 
de literatură beletristică şi istorică 
(colectate de la cadrele militare în 
rezervă din garnizoana Galaţi), iar 
profesorul Nicolae Petrescu le-a dăruit 
ultima sa creaţie, „Muşcă îngerul din 
măr” (epigrame şi madrigaluri).

În ziua a doua am participat la un 
Te deum închinat înaintaşilor care au 
înfăptuit Unirea de la 27 martie 1918, 
susţinut de un sobor de 10 preoţi, 
condus de mitropolitul Petru.

Invitaţi la masa rotundă cu tema 
„Hotărârile istorice ale Sfatului Ţării 
şi integrarea Basarabiei în sistemul 

Sfatul Ţării, 
1918
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artistice din cele două ţări a fost 
organizată la sala Teatrului „Ginta 
Latină”.  Debutând cu imnurile de stat 
ale României şi Republicii Moldova, 
programul a intercalat prelegeri şi creaţii 
artistice. În cuvântul său, academicianul 
Nicolae Dabija, preşedintele Forului 
Democrat al Românilor din Republica 
Moldova, a subliniat: „Cei 22 de ani 
din perioada interbelică au fost anii 
cei mai frumoşi din istoria Basarabiei. 
Anul 1940 a fost catastrofal în istoria 
Basarabiei şi a României. Anii 1990 şi 
1991 au reprezentat o rază de lumină în 
istoria Basarabiei. Anul 2012 va fi un an 
hotărâtor în istoria Basarabiei, unirea 
cu patria mamă; se va constitui Comisia 
Băsescu-Ghimpu pentru a lichida, în 
2012, prevederile Pactului Ribbentrop-
Molotov. Problema Basarabiei este a 
ei şi a României. 27 martie, 27 august 
şi 31 august sunt zilele naţionale ale 
Basarabiei.” Frumoasă şi optimistă 
speranţă!

Ion Negrei, istoric şi viceprim-
ministru în guvern, a vorbit despre 
realităţile trecute şi prezente, iar ataşatul 
cultural al României la Chişinău, P. Liţiu, 
a adus un omagiu bunicilor care au 
înfăptuit unirea cu patria mamă.

Academicianul Ion Ungureanu a 
susţinut unitatea de limbă într-un eseu 
mai mult decât sugestiv: „Limba română 
este liantul populaţiei din România 
şi Basarabia. Ştefan cel Mare şi Sfânt 
- temelia românismului. Necesitatea 
lichidării Tratatului Ribbentrop-Molotov. 
Aportul preşedintelui României, Traian 
Băsescu, pentru impulsionarea acordării 
cetăţeniei române”.

Profesorul Nicolae Petrescu, 
preşedintele Asociaţiei Pro-Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei, 

colonelul (rtr.) Constantin Chiper, 
vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale 
„Cultul Eroilor” din România şi 
preşedinte al ANCE, filiala Prahova, 
precum şi reprezentanţii filialelor 
cadrelor militare în rezervă din Iaşi şi 
Oneşti au prezentat mesaje de felicitare.

Secvenţele artistice, cântece şi 
poezii, de o emoţionantă încărcătură 
patriotică, au fost susţinute de corul 
„Prometeu”, Ninela Caramfil, artistă a 
Teatrului „Mihai Eminescu”, de elevii 
Liceului „Vasile Alecsandri” din Chişinău 
– pe ideea dispariţiei sârmei ghimpate 
de pe Prut, de elevi ai şcolii din Criuleni, 
ai Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, 
conduşi de profesorul Ion Iovcev, de 
ansamblul etno-folcloric „Edera” şi 
formaţia „Catarsis”.

Atmosfera de mare entuziasm 
frăţesc a fost accentuată în mod fericit 
de corul din Ineşti, dirijat de preotul 
lor, de familia Cazangiu din Bălţi şi de 
grupul celor patru fete din Bucovina 
condus de Ion Paulencu.

Cu alte cuvinte, la sărbătoarea 
Unirii a fost prezentă întreaga Moldovă 
de peste Prut, oaspeţii din Bucovina 
de nord şi noi, cei din România. Toţi 
ne-am dat mâna în final şi am dansat 
Hora Unirii, ca într-un ritual sacru 
premergător speranţei şi difinitivei uniri. 

Delegaţia noastră, condusă de 
avocatul Gheorghe Viţă, preşedintele 
Uniunii Românilor din Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei, şi 
profesorul de istorie doctor Ion Buga, 
s-a recules în Cimitirul Eroilor din 
Chişinău. Cimitirul, amenajat în anii 
1918-1942, este o necropolă a împăcării 
pentru cei 1645 de militari originari din 
şase state beligerante (România, Rusia, 
Franţa, Austria, Cehoslovacia şi Polonia) 

căzuţi în primul război mondial. Aici 
au fost înmormântaţi 365  de militari 
români căzuţi în primul război mondial 
şi 95 de militari români căzuţi în iulie 
1941, în operaţiile militare pentru 
eliberarea Chişinăului. În anul 1944, 
după reocuparea Chişinăului de către 
armata sovietică, cimitirul a fost distrus 
şi nivelat cu buldozerele, iar peste o 
parte din morminte a fost construit, 
în 1959, un spital cunoscut azi sub 
denumirea de Spitalul de Tuberculoză. 
Clădirile spitalului au fost distruse în 
anii recenţi, însă administraţia locală 
preconizează să vândă spaţiul fostului 
cimitir, pentru a se construi un complex 
comercial modern pe osemintele 
ostaşilor căzuţi în primul şi al doilea 
război mondial. Credem că ambasadele 
României, Rusiei, Austriei, Germaniei, 
Franţei, Ungariei, Cehiei şi Poloniei, de la 
Chişinău, ar trebui să se implice pentru a 
reface acest cimitir internaţional. Altfel, 
cei 1645 de soldaţi ce-ar trebui să se 
odihnească aici vor fi condamnaţi să 
moară a doua oară, înghiţiţi de uitare şi 
nepăsare.

La Cimitirul Central, situaţia este 
cu totul altfel. Admirăm ordinea şi 
curăţenia şi, înfioraţi de o pioasă 
recunoştinţă, depunem flori pe 
mormintele ostaşilor români, din 
parcela eroilor de la intrarea în cimitir.

Nu se putea să nu ne reculegem şi la 
mormintele poetului Grigore Vieru, ale 
artiştilor Doina şi Ion Aldea Teodorovici, 
precum şi la cele ale lui Ion Costin şi 
Gheorghe Ghimpu.

Am adus cu noi, în Ţară, 
reîmprospătata speranţă de unire într-o 
lume mai bună. n

                                                                            
Colonel (rtr.) Constantin CHIPeR          

Poşta redacţiei
Lt. col. (ret.) Vasile Ilica, Bd. Decebal 

62, Bl. C 21, ap. 11, Oradea, Bihor. Am 
reţinut pentru publicare evocarea dvs. consacrată 
artileriştilor români căzuţi la porţile Herţei în ziua 
de 29 iunie 1940, în urma Ultimatumului sovietic. 
Au trecut 70 de ani de la împrejurările tragice în 
care au murit căpitanul Ion Boroş, sublocotenentul 
Alexandru Dragomir şi soldatul Iancu Solomon. Să 
nu uităm niciodată jertfa lor!

Colonel (ret.) Dumitru Răducanu, farmacist 
primar, Bucureşti. Vă mulţumim pentru dăruirea 
cu care v-aţi angajat în aceşti ani în ceea ce numiţi 
“lucrarea ziditoare de cinstire a memoriei celor 
căzuţi pe câmpurile de luptă”. Suntem onoraţi de 
cuvintele frumoase pe care ni le-aţi adresat, citez 
din scrisoarea dvs: Într-o vreme în care viaţa ne este 
agresată şi de unele non-valori, în care se propagă 
nerespectul faţă de tradiţii, în care se desfiinţează 
creaţiile strămoşeşti, ANCE nu pregetă să-şi 
amintească de cei care, cu preţul vieţii, şi-au apărat 
neamul şi glia străbună. Felicitări pentru tot ceea ce 
faceţi pentru eroii noştri!  

Nicolae Dărăbanţ, Braşov. Articolul despre 
colonelul Ioan Iosif, cavaler al Ordinului “Mihai 
Viteazul”, va fi publicat într-un număr de revistă, din 
acest an, dedicat ultimilor veterani de război în viaţă 
distinşi cu cel mai înalt ordin militar românesc.

Colonel (ret.) Victor Neghină, Sibiu. În 
sfârşit, “Eroul de la Dalnic” va vedea lumina tiparului 
chiar în acest număr de revistă. Vă mulţumim 
pentru colaborare şi ne cerem scuze pentru 
întârzierea cu care publicăm medalionul dedicat 
locotenentului Victor Comşa, căzut la datorie în 
luptele pentru luarea Odesei.
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Aşa se numeşte comuna mea 
natală: Brusturoasa. Dar, aproape 
nimeni nu o cunoaşte, în afara celor ce 
locuiesc în acele împrejurimi. Şi totuşi, 
pentru cât a pătimit, ar merita să fie 
trecută în manualele şcolare de istorie. 

Aşezată la doar 10 km de fosta 
graniţă cu Austro-Ungaria, comuna 
a suferit pierderi mari în cele două 
războaie mondiale. În Primul Război 
Mondial, a fost, timp de doi ani, sub 
ocupaţia trupelor maghiare. În al 
Doilea Război Mondial, fiind zonă 
de front, a fost ştearsă de pe faţa 
pământului.

Retrăiesc cu nostalgie momentele 
când tatăl meu îmi povestea despre 
acele vremuri. Era copil, pe atunci, 
când armatele germane au năvălit 
peste sate, pe străzi, pe calea ferată. 
Totul avea o singură direcţie, Ghimeş, 
unde au fost concentrate forţe uriaşe, 
în speranţa de a opri Armata Roşie, 
aflată în plină ofensivă. Sătenii, femei, 
copii şi bătrâni, s-au ascuns prin 
păduri. N-au coborât nici când s-a dat 
la radio comunicatul cu întoarcerea 
armelor. În strategia lor de retragere, 
armatele germane au incendiat 

localităţile Palanca şi Brusturoasa, au 
aruncat în aer poduri, calea ferată şi 
tunelele. De pe dealuri, sătenii asistau 
neputincioşi la drama ce se întindea 
sub ochii lor. Aud şi acum ecoul 
cuvintelor tatălui meu: “Ei, ei, măi copii, 
măi, ce ştiţi voi... încă nu se stinsese 
jarul caselor, când pe cerul întunecat, 
dinspre Şugura, au început a se vedea 
semnale luminoase... cineva strigă: vin 
ai noştri, vin vânătorii de munte, vin 
românii, sunt la Sulţa...”

Şi a venit Regimentul 4 artilerie; şi 
au venit şi vânătorii de munte. Şi au 
atacat trecătoarea Ghimeş. Nemţii s-au 
opus cu disperare. Au fost pierderi 

Plâng eroii la Brusturoasa

Scrisori primite la redacţie

Din Italia am primit o scrisoare. Este şi acesta un semn că,  oriunde 
s-ar afla, românii trăiesc cu gândul la ţara lor, la înaintaşii lor.

Silvia DRUMEA BALCANU, 
profesor, Milano, Italia

mari. S-a ordonat încercuirea frontului 
şi a cazărmilor de la Păltiniş, unde se 
aflau concentrate o divizie maghiară 
şi una germană, dotate cu muniţii, 
armament, cu cazemate din beton pe 
toată zona trecătorii.

În memoria ostaşilor căzuţi în acele 
lupte a fost ridicat, chiar la intrarea în 
Brusturoasa, pe dealul de la Cuchiniş, 
un monument pe care a fost prinsă o 
placă din bronz reprezentând România 
Mare. La poalele acestui monument 
impunător, străjuit de un leu cioplit în 
piatră, aliniate într-o ordine perfectă, 
se întindeau mormintele celor căzuţi...

Grupul didactic al şcolii generale de 
la Brusturoasa, în frunte cu directorul 
ei, Ion Stoian, organiza în fiecare an 

comemorarea eroilor căzuţi pentru 
Patrie. Grupuri de elevi, într-un şir 
ordonat, străbăteam drumul de la 
şcoală la monument. Atmosfera de 
sărbătoare se simţea cu o săptămână 
înainte. Băieţii pregăteau în atelier 
suporturi din fier pentru coroanele 
de flori; noi, fetele, confecţionam, din 
hârtie creponată, florile, care frumos 
îmbinate peste crenguţe de brad, 
alcătuiau coroanele. După programul 
artistic, special pregătit, aşezaţi pe 
pajiştea verde, luam câte o gustare. 
Totul impunea un respect mut, 
sacral. Cred că, în acele clipe, înşişi 
voinicii seceraţi de gloanţe ne priveau 

mulţumiţi, ştiind că jertfa lor nu a fost 
zadarnică.

Acum, însă, totul e pustiu. Nici 
măcar crucile de pe mormintele 
soldaţilor nu mai sunt. Iar leul, doborât 
la pământ, este demn de milă... Nici de 
Ziua Eroilor nu se mai văd elevii, doi 
câte doi, înşiruiţi într-o coloană unică, 
îndreptându-se spre Monument. Ecoul 
cântecelor, cu acel minunat îndemn – 
Presăraţi pe-a lor morminte/Ale laurilor 
foi... – s-a stins de mult, iar Trotuşul, 
susurând trist, pare că duce la vale 
tânguielile celor uitaţi.

Da, plâng eroii înmormântaţi la 
Brusturoasa!

Eu sper doar ca cineva să audă 
ecoul plânsetelor lor!... n

Prof. Cornelia Ghinea, Piteşti. Redăm în 
întregime scrisoarea dvs. fără alte comentarii: Am 
primit revista România Eroică nr. 2 (35) şi mare mi-a 
fost bucuria şi mulţumirea pentru stilul elegant în 
care m-aţi primit în rândul colaboratorilor publicaţiei 
pe care o editaţi cu har, evlavie şi recunoştinţă 
pentru românii care şi-au pus dragostea de ţară 
mai presus decât viaţa. Vă mulţumesc! Şi pentru că 
m-aţi onorat cu statutul de colaborator vă şi expediez 
un studiu despre călugărul Ion Bâscoveanu de la 
Mănăstirea Frăsinei şi faptele sale creştineşti săvârşite 
la anul 1920. Nicolae Iorga ne sfătuia să culegem 
informaţii, fapte şi de la oamenii simpli, de la oameni 

fără rezonanţă de nume de familie, politicieni etc. 
Cercetând filele îngălbenite de vreme ale dosarelor de 
arhivă am descoperit faptele unui ostaş român din 
comuna argeşeană Moşoaia, pe nume Bâscoveanu 
Ion, care după terminarea războiului a devenit 
călugăr la Mânăstirea Frăsinei, vestită tuturor pentru 
interzicerea accesului femeilor în lăcaşul sfânt. Ceea 
ce a făcut acest om simplu, dar cu suflet mare, mă 
determină să cred că a fost un precursor al acţiunii 
desfăşurate cu câţiva ani mai târziu – alegerea 
Eroului Necunoscut. Statutul meu de truditor în 
lumea arhivelor peste 30 de ani mă obligă să valorific 
documentele şi să le transmit întocmai.

Octavian Cerchez, Tecuci. Medalioanele 
dedicate aviatorilor tecuceni, maior Gheorghe 
Cocebaş şi adjutant şef Gheorghe Sgabercea, îşi vor 
găsi locul la rubrica Aripi româneşti. 

Colonel (r) George Gheorghiu, Bacău. În 
numărul viitor al revistei vom face loc şi evocării 
eroului căpitan Ioan Cernea, din Regimentul 2 care 
de luptă, căzut în anul 1943 în luptele din Crimeea. 
Poate că, în acest răstimp, veţi reuşi să găsiţi şi o 
fotografie a acestui erou. n

D. ROMAN
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Filialele Cultul Eroilor

În ziua de 17 septembrie 2009, în Sala de 
Spectacole a Cercului Militar Naţional a avut loc 
adunarea festivă prilejuită de împlinirea a 90 de ani 
de la înfiinţarea, la 12 septembrie 1919, a Societăţii 
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, primul organism 
al statului care s-a ocupat de cinstirea eroilor căzuţi 
în Războiul de Reîntregire Naţională. Societatea 
a avut ca preşdinte executiv pe patriarhul Miron 
Cristea, iar ca preşedinte de onoare pe M.S. Regina 
Maria.

Pregătită cu mare fast de Biroul Executiv Central 
al Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”, împreună cu 
conducerea instituţiei gazdă, Cercul Militar Naţional, 
activitatea s-a constituit într-o emoţionantă 
sărbătoare. Solemnitatea a fost amplificată şi de 
prezenţa unui grup de militari ai Inspectoratului 
Jandarmeriei Române echipaţi în ţinută de paradă.

La adunare au participat personalităţi marcante 
din cadrul Parlamentului României, Patriarhiei 
Bisericii Ortodoxe Române, Statului Major General, 
Statului Major al Forţelor Terestre, Inspectoratului 
General al Jandarmeriei, Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război, reprezentanţi ai filialelor 
ANCE din teritoriu, ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere, Asociaţiei 
Diplomaţilor Militari, Ligii Navale Române, 
Universităţii Hyperion, Academiei de Poliţie “Al. I. 

Cuza”, cadre didactice şi membri ai cercurilor Cultul 
Eroilor din colegiile şi liceele bucureştene (Colegiul 
Naţional Bilingv “George Coşbuc”, Colegiul “Ion 
Minulescu”, Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”, 
Liceul “Eugen Lovinescu”, Liceul “Grigore Cerchez”), 
reprezentanţi ai mass media.

După intonarea Imnului de Stat şi a Imnului 
Eroilor, preşedintele ANCE, col. (r) Petre Stoica, 
a deschis Adunarea festivă şi a prezentat 
comunicarea “90 de ani de la înfiinţarea Societăţii 
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”. În continuare 
au fost prezentate comunicările: “Personalitatea 

BUCUREşTI

90 de ani de la înfiinţarea Societăţii 
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război

Medalia Jubiliară 
“90 de ani de la înfiinţarea SMECR, 

1919-2009”
 

l Gl. A. (rtr) Marin Badea Dragnea, preşedintele ANVR; 
l Gl. (r) Niculae Spiroiu, fost ministru al Apărării Naţionale; 
l Prof. dr. Vasile Gherasim, deputat; 
l Col. (r) Ioan Mija, membru de onoare al ANCE; 
l Col. (r) Corneliu Chirieş, postmortem, fost membru al Consiliului Director 

ANCE; 
l Dr. ing. Zugravu Luminiţa, secretar al Consiliului Director; 
l Col. (r) Valerian Timofte, preşedintele filialei Bacău; 
l Ec. Dănuţ Voicu, prim-vicepreşedinte al filialei Bacău; 
l Col (r) Dumitru Roman, redactor şef al revistei “România Eroică”; 
l Col (r) Moise Ghiţă, cenzor şef al ANCE.

Diplome de merit:

l prof. Corneliu Riegler, Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”; 
l Cercul “Cultul Eroilor” din Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”; 
l Prof. Paula Claudia Riegler, Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”; 
l Cercul “Cultul Eroilor” din Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”; 
l Prof. Viorel Tudor, directorul Liceului “Eugen Lovinescu”; 
l Cercul “Cultul Eroilor” din Liceul “Eugen Lovinescu”; 
l Cercul “Cultul Eroilor” din Colegiul Naţional “Grigore Cerchez”; 
l Prof. ing. Luminiţa Toderici, Şcoala Generală nr. 96; 
l Institutoare Viorica Roşca, Şcoala Generală nr. 96; 
l Cercul “Cultul Eroilor” din Şcoala Generală nr. 96.
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Mitropolitului Primat Miron Cristea, devenit Patriarh 
al României, preşedintele executiv al SMECR şi 
contribuţia sa la acţiunile de cinstire a eroilor 
neamului” – preotul militar Mocanu Georgian din 
Statul Major General;  “M.S. Regina Maria, preşedinte 
de onoare şi ocrotitoarea SMECR” – prof. univ. 
dr. Ştefan Lucian Mureşanu; “Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor, continuatoare a tradiţiei de cinstire 
a eroilor neamului” – gl. Bg. (r) Constantin Tănase, 
prim-vicepreşedinte al ANCE; “Mormântul Ostaşului 
Necunoscut, simbol al onoarei şi eroismului armatei 
şi poporului român” – col. (r) Constantin Chiper.

Au fost transmise mesaje de salut din partea 
veteranilor de război – dl. gl. C.A. (rtr.) Teodor Halic, 
vicepreşedinte al ANVR şi preşedintele Asociaţiei 
Cavalerilor Ordinului “Mihai Viteazul”; a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere – dl. gl. Mr. (r) Aurel 
Dănescu, prim-vicepreşedinte al ANCMRR. Un salut 
călduros a transmis şi deputatul Vasile Gherasim.

Grupul vocal “Clopoţeii de Argint” de la Şcoala 
generală nr. 96, sub conducerea doamnei institutoare 
Viorica Roşca, acompaniat la pian de prof. Petre 
Ştefănescu, a susţinut un program de cântece şi 
poezii adecvat momentului.

În încheierea adunării, col. (r) Petre Stoica 
a înmânat diplome şi medalii comemorative, în 
baza hotărârii Biroului Executiv Central al ANCE. 
Manifestarea a scos în evidenţă preocuparea tuturor 
membrilor ANCE de a cinsti eroii români şi ai altor 
state căzuţi pe teritoriul ţării noastre, de a educa 
tânăra generaţie în spiritul respectului faţă de 
jertfele înaintaşilor. n

Dr. Tamara STOICA 

La 12 septembrie 1919, Regele 
Ferdinand semna Decretul Lege 
nr. 4106, prin care se recunoştea 
calitatea de „persoană morală a 
Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi 
în Război.” Conducerea Societăţii era 
asigurată prin Adunarea generală şi 
Comitetul Central, care-şi avea sediul 
în Bucureşti; ca organe de conducere, 
în teritoriu, erau Comitetele regionale, 
judeţene şi comunale. Din Comitetul 
central al Societăţii făceau parte: 
Regina Maria, preşedinta de onoare; 
cinci doamne, soţii ale unor generali 
în viaţă sau căzuţi la datorie; I.P.S. 
Mitropolitul Primat Miron Cristea, 
preşedinte activ al Comitetului; 
personalităţi din conducerea Statului.

La împlinirea a 90 de ani de la 
înfiinţarea Societăţii Mormintele 
Eroilor Căzuţi în Război, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor a emis o 
medalie jubiliară care să amintească, în 
timp, generaţiilor viitoare, de această 
nobilă şi prestigioasă societate.

Medalia se prezintă astfel:
Este confecţionată din cupru 

(aramia), cu diametrul de 70 mm, 
bifată, având avers şi revers, şi o 
grosime de 4 mm. Realizatorul 
machetei grafice este domnul colonel 
(ret.) Petre Stoica, aflat la cea de-a 
opta piesă de acest gen, adevărate 
documente în metal închinate evocării 
unor momente importante din 
istoria românilor. Realizarea sculpturii 
aparţine artistului plastic George 
Hristea. 

Medalia a fost „bătută” la S.C. 
TEKART TRADING S.R.L., într-un tiraj de 
100 de exemplare.

Aversul 
Câmpul central al medaliei este 

ocupat de efigia reginei Maria, în 
semiprofil stânga, cu coroana pe 
cap. În partea de sus apare înscrisul 
cu majuscule: M.S. ReGInA MARIA. 
În partea din stânga efigiei, pe două 
rânduri, sunt înscrişi anii de viaţă: 
1875-1938. În partea din dreapta, pe 
cinci rânduri, înscrisul: Preşedinta de 
onoare şi ocrotitoare a Societăţii. 

În exergă, în partea de sus, găsim 
înscrisul cu majuscule: SOCIETATEA 
MORMINTELE EROILOR CĂZUŢI ÎN 
RĂZBOI. În partea de jos – în exergă, 
semicircular – înscrisul cu majuscule: 
1919-12 SEPTEMBRIE 2009.

Reversul
Câmpul central este ocupat de o 

cruce cu patru braţe, uşor stilizată. În 
centrul crucii este o pastilă cu Semnul 
aducerii aminte – casca de război 
din perioada 1916-1919, care are pe 
fundal dispus pe diagonală: în stânga, 
un stilet (semnul onoarei) cu vârful în 
jos, iar în dreapta o frunză de laur din 
care se desprinde o decoraţie a vremii, 
semnul învingătorului. În partea de 
sus a braţului crucii găsim însemnul 
cu majuscule: S.M.e.C.R. (Societatea 
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război). 
În partea de jos a braţului crucii, 
tot cu majuscule, se află însemnul: 
A.n.C.e. (Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor). Între cele patru braţe ale 
crucii, stilizate, găsim înscrisul: 
ReCunOŞtInŢĂ, PAtRIe, OnOARe, 
eROISM.

Toată această superbă compoziţie, 
inspirat elaborată, este înconjurată 
circular, în exergă, cu înscrisul cu 
majuscule: ASOCIAŢIA nAŢIOnAlĂ 
Cultul eROIlOR ROMAnIA.

Medalia este aşezată într-o 
frumoasă cutie de plastic, fiind însoţită 
de un Certificat de autenticitate, cu 
o scurtă notiţă tehnică şi cu numele 
celui căruia i-a fost acordată, semnată 
şi parafată de preşedintele ANCE, 
colonelul în retragere Petre Stoica.

Medalia face parte din bijuteriile 
numismatice româneşti şi a intrat de 
mult în patrimoniul cultural naţional. 
Este singura medalie închinată acestui 
eveniment jubiliar.

Cinste şi onoare Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor pentru 
sârguinţa adusă la elaborarea şi 
apariţia acestei medalii unicat.  n

Comandor (r) aviaţie 
Marius POPeSCu-CĂlĂRAŞI

Medalie jubiliară
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În perioada 6-10 mai 2010, o delegaţie a judeţului Dâmboviţa 
a participat, în Slovacia şi Cehia, la manifestările dedicate evocării 
memoriei militarilor români căzuţi în luptele pentru eliberarea celor 
două ţări. La această acţiune, derulată sub genericul “Pe urmele ostaşilor 
români”, au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Complexului 
Naţional Muzeal “Curtea Domnească”, Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”, 
Fundaţiei “Renaşterea Pietroşiţei-Ruralia”, precum şi veteranul de război 
Petre Iliescu, născut la Pietroşiţa, fost combatant pe Frontul de răsărit, 
unde a fost rănit, dar şi pe Frontul de Vest, în cadrul Regimentului 38 
Artilerie.

Delegaţia dâmboviţeană a participat în Piaţa Centrală din Zvolen, la 
manifestările ocazionate de cea de-a 65 aniversare a eliberării oraşului 
de către armatele română şi sovietică, la Cimitirul Central al Armatei 
Române din aceeaşi localitate, precum şi în oraşul Brno, la cimitirul în 
care sunt înhumaţi mare parte dintre militarii români căzuţi pe pământul 
Cehiei.   n

General de bg. (rtr.) Constantin TĂNASE

IAŞI

DâMBOVIŢA

Conferinţa anuală a Asociaţiei Naţionale “Cultul 
Eroilor”, filiala judeţului Iaşi, a avut loc în cocheta 
sală de festivităţi a Cercului Militar din garnizoană 
şi s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, atât din 
partea membrilor proprii, cât şi a invitaţilor, printre 
care: gl. Bg. (rtr.) Constantin Bucos, preşedintele 
ANVR “Ştefan cel Mare şi Sfânt” judeţul Iaşi; gl. Bg. 
(r) Constantin Bârhală, consilier local Iaşi; prof. 
univ. dr. Mandache Leocov; comisar şef Constantin 
Petros, locţiitorul Comandantului Poliţiei judeţului 
Iaşi; subcomisar Lucian Mursa, comandantul Poliţiei 
municipiului Iaşi; colonel (r) Gheorghe Pancu, 
preşedintele ANCMRR “Henry Coandă”; preot Adrian 
Morţun; locotenent colonel Doru Pogoreanu, din 
partea comandantului Garnizoanei Iaşi.

După intonarea Imnului de Stat şi a Imnului 
Eroilor, colonelul (r) Ioan Timofte, preşedintele ANCE, 
filiala Iaşi, a prezentat Darea de seamă, din care se 

Apel la păstrarea 
integrităţii 
monumentelor 
şi cimitirelor eroilor

poate concluziona că, într-o vreme când sentimentul 
patriotic este estompat de tendinţe agresive, românii 
fiind îndemnaţi să-şi uite trecutul istoric şi mândria 
naţională, cinstirea memoriei eroilor rămâne unul 
din puţinele mijloace de educare a tinerei generații.

În anul 2009, efortul membrilor Consiliului 
Director s-a materializat în atragerea la toate 
acţiunile omagiale, organizate de filiala ANCE, a unui 
număr cât mai mare de profesori de istorie şi religie, 
ştiut fiind că aceştia au o mai mare disponibilitate 
în educarea elevilor în spiritul respectului eroilor, al 
valorilor morale şi spirituale ale poporului nostru. 
Au fost apreciate efortul, entuziasmul şi pasiunea 
colectivului redacţional al periodicului Eroii Neamului. 
A fost remarcat faptul că este o datorie de onoare, 
cetăţenească, să păstrăm integritatea monumentelor 
eroilor, pentru că ele vorbesc generaţiilor viitoare 
despre gloria vremurilor de altădată. 

În condiţiile unui buget insuficient, membrii 
ANCE şi-au propus, totuşi, să se concentreze pe 
desfăşurarea activităţilor de educaţie patriotică şi de 
cinstire a memoriei celor ce s-au jertfit pe câmpurile 
de luptă; să găsească resursele necesare pentru 
întreţinerea şi protecţia operelor comemorative de 
război din tot judeţul. 

În cadrul adunării au fost aduse argumente în 
favoarea extinderii activităţii de evocare a figurilor 
reprezentative din istoria neamului în cât mai multe 
comune, întrucât majoritatea cercurilor “Cultul 
Eroilor” sunt constituite în oraşe. De asemenea, 
s-a propus să se organizeze o întrunire anuală a 
reprezentanţilor acestor cercuri; s-a evidenţiat 
necesitatea colaborării cu organele locale, la 
nivelul întregului judeţ, în acţiunile de întreţinere a 
monumentelor şi cimitirelor eroilor, având în vedere 
cazurile de vandalism din ultima vreme; au fost 
nominalizate monumente cu semnificaţii deosebite 
care, în prezent, se află în locuri fără acces, “ascunse” 
privirii cetăţenilor şi s-a cerut să se urgenteze 
acţiunile de mutare a acestora pe platforme vizibile, 
pentru a fi puse în valoare. Doamna profesoară 
Olga Rusu, cunoscută autoare de monografii ale 
lucrărilor de artă, a arătat că activitatea sa zilnică 
este axată în mod deosebit pe aceleaşi probleme care 
frământă şi ANCE şi că, în perioada următoare, îşi 
propune să realizeze o lucrare despre toate operele 
comemorative de război din judeţ. Domnia sa a 
propus, aducând şi argumente în acest sens, să facă 
demersurile necesare pentru includerea Cimitirului 
Galata, din Iaşi, pe lista obiectivelor protejate de 
UNESCO. n

Colonel (r) ing. Ioan TIMOFTE,
Preşedintele ANCE, filiala judeţului Iaşi 

Pe urmele 
ostaşilor români
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de Ofiţeri de Tancuri şi Auto (1972) şi al 
Facultăţii de Drept. A fost şeful Cercului 
Militar din Piatra Neamţ (1983-1998).

Din actuala conducere a ANCE 
Neamţ mai fac parte: preot dr. Tuşcanu 
Florin – prim-vicepreşedinte (foto centru 
jos); colonel (r) Miluţă Aniculesei – 
vicepreşedinte; căpitan (r) 
prof. Gheorghe Amaicei – 
vicepreşedinte (foto stanga 
jos); colonel (r) Alexandru 
Onu – secretar (foto 
dreapta jos); prof. Mihai 
Şurubaru (foto dreapta sus)

Absolvent al Şcolii de Ofiţeri „Nicolae 
Bălcescu” Sibiu, promoţia 1956, şi al 
Academiei Militare. A fost comandantul 
unităţii de vânători de munte din Târgu 
Jiu (1971-1978); comandant al Unităţii 
de vânători de munte din Vatra Dornei 
(1978-1983); comandantul Centrului Militar 
Judeţean Neamţ (1983-1990); comandantul 
Comandamentului Militar (1990-1992).

Este autorul lucrării Monumente şi 
însemne memoriale din judeţul Neamţ 
(2008).

locotenent-colonel 
(r) vasile Murariu. Este 
actualul preşedinte al 
ANCE Neamţ. Ofiţer de 
tancuri. S-a născut la 
11 septembrie 1950, în 
comuna Crăcăoani, judeţul 
Neamţ. Absolvent al Şcolii 

PRIM-PLAN

Repere interbelice
l  În 1920, în Piatra Neamţ, ia fiinţă 

Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în 
Război. Primul Comitet de conducere 
este format din: prefectul judeţului 
(preşedinte); comandantul Garnizoanei 
(vicepreşedinte); primarul oraşului 
Piatra Neamţ; protoereul judeţului; 
comandantul Companiei Jandarmi; 
inginerul judeţului; doamnele: Elena 
colonel Calmuschi, Cecilia colonel 
Niculescu, Aneta colonel Dragu, 
Elvira maior Leca şi Letiţia locotenent 
Adamescu.

l  În acest moment se aflau în 
evidenţă şi în îngrijire mormintele 
eroilor din: comuna Bicaz: 8 morminte 
împrejmuite cu sârmă ghimpată şi 
având cruci cu inscripţii;  comuna Hangu: 
21 de morminte ruseşti, care au fost 

monografia tuturor monumentelor, cu 
numele eroilor; biografii ale unor eroi 
nemţeni.

l  În 2008 apare cartea colonelului (r) 
Octavian Mancu, intitulată: Monumente 
şi însemne memoriale din judeţul Neamţ.

l  În prezent, filiala are în evidenţă: 
178 de monumente comemorative 
de război; 90 de troiţe; 70 de cruci 
memoriale; 45 de monumente 
individuale ale eroilor.

l  Din 1991 până în 2010, prin 
grija ANCE, s-au construit 51 de opere 
comemorative de război, cele mai 
recente fiind ridicate în localităţile Piatra 
Neamţ – Biserica Sf. Ioan Botezătorul; 
Bahna, Tg. Neamţ; Bălţăteşti; Poiana şi 
Groşi din comuna Brusturi; Complexul 
memorial Cordun, Magazia şi Chetriş 
din comuna Crăcăoani; Grumăzeşti; 
Ruginoasa; Războieni; Borca; Ion 
Creangă; Simioneşti; Vânători Neamţ.

l  Cartea de Aur a fost realizată la cele 
84 de comune, 

l  În judeţ funcţionează 100 de 
Cercuri “Cultul Eroilor”, astfel: 35 în liceele 
din Piatra Neamţ, Roman, Tg. Neamţ, 
Bicaz şi Roznov; 15 în Grupurile şcolare; 
50 în şcolile primare.  n

împrejmuite cu sârmă ghimpată, toate 
având cruci din lemn; comunele Răpciuni 
şi Bistricioara: 120 de morminte ruseşti, 
care au cruci şi împrejmuire din sârmă 
ghimpată; - comuna Bălţăteşti: 460 de 
morminte ale eroilor români; comuna 
Filioara: 16 morminte de eroi români; 
-comuna Dumbrava Roşie: 750 de 
morminte (cimitir în curs de amenajare).

Un nou început
l  În decembrie 1991, din iniţiativa 

unui grup de ofiţeri în rezervă, în frunte 
cu coloneii Octavian Mancu şi Mihai 
Irimia, se constituie Comitetul naţional 
pentru Restaurarea, îngrijirea 
Monumentelor şi Cimitirelor eroilor, 
filiala Neamţ, devenit in 1997 Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor, din nevoia de 
a interveni pentru protejarea operelor 
comemorative de război, multe aflate 
într-o stare de degradare avansată.

l  Din 1991 până în prezent, Consiliul 
Director a reuşit să inventarieze toate 
operele comemorative de război din 
judeţ, inclusiv Pomelnicele Eroilor, 
pentru care s-au întocmit: fişe personale, 

ANCE – Filiala NeamţNoua rubrică pe care o deschidem în acest 
număr de revistă este dedicată prezentării 
filialelor judeţene ale ANCE. Au trecut 20 de 
ani de la înfiinţarea ANCE, timp în care această 
organizaţie non-guvernamentală şi non-profit 
a reuşit să se consolideze şi să se facă prezentă, 
prin filiale proprii, în toate judeţele ţării. 

Începem Prim-planul cu Filiala judeţului 
Neamţ, una dintre organizaţiile puternice din 
teritoriu.

Colonel (ret.) 
Mihai Irimia, primul 
preşedinte ale Filialei 
Neamţ. Ofiţer de 
infanterie, respectiv 
grăniceri. Veteran de 
război. Născut la 12 

septembrie 1923 în  comuna Dobreni, 
judeţul Neamţ. Absolvent al Şcolii de 
Ofiţeri, promoţia 1952, şi al Academiei 
Militare (1960). A lucrat într-un Batalion 
de grăniceri din judeţ. În prezent este 
preşedinte de onoare al ANCE Neamţ. A 
decedat în anul 2000.

Colonel (ret.) 
Octavian Mancu. Este 
al doilea preşedinte 
al ANCE Neamţ. Ofiţer 
de vînători de munte. 
S-a născut în comuna 
Tăcuta, judeţul Vaslui, 
la 13 septembrie 1932. 

Conducerea filialei
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SUCEAVA

Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, filiala 
Suceava, a sărbătorit, în ziua de 19 septembrie 
2009, în localitatea Păiseni, comuna Cornu Luncii, 
împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea Societăţii 
Mormintele Eroilor Căzuţi în războiul pentru 
întregirea neamului românesc 1916-1919. Cu acest 
prilej a fost sfinţit Monumentul eroilor din localitate, 
precum şi monumentul ridicat în memoria eroului 
sublocotenent post-mortem Ioan Grosaru, căzut în 
luptele din Irak în septembrie 2007.

La ceremonii au participat parlamentarii Gavril 
Mîrza, Ioan Stan şi Cătălin Nechifor; Vasile Ilie, 
vicepreşedintele Consiliului judeţean Suceava; maior 
Liliana Popescu, purtătorul de cuvânt al ministrului 
Apărării Naţionale; locotenent-colonel Cristian 
Dinulică, comandantul Batalionului 32 Infanterie 
„Mircea” Timişoara, însoţit de douăzeci de militari, 
participanţi la misiunea din Irak (între ei s-au aflat 
şi cei patru militari cărora Ioan Grosaru le-a salvat 
viaţa, cu preţul vieţii lui), general de brigadă (ret.) 
Marin Badea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război Suceava; locotenent-colonel 
Mugurel Anton, comandantul Centrului Militar 
Judeţean Suceava, locotenent-colonel Luigi Blezniuc, 
şeful de stat-major al C.M.J., membri ai Asociaţiei 
„Cultul Eroilor“, filiala Suceava, reprezentanţi ai 
administraţiei locale şi un numeros public din 
comună şi împrejurimi.

După intonarea Imnului României şi slujba 
religioasă susţinută de un sobor de zece preoţi, 
condus de preotul-consilier Gheorghe Brădăţan, 
vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Rădăuţilor, au prezentat alocuţiuni: vicepreşedintele 

didactice şi preoţilor din comună, conducerilor 
locale ale CMJ, ANVR, ANCE, sponsorilor Romtehnica 
Bucureşti, Top Construct Suceava, SUT Suceava, Nova 
Optic Suceava, Simetrica Vereşti, SC Paine Co, precum 
şi maistrului militar principal Dumitru Davidel, Radu 
Cârstiuc, Gheorghe Roşu, Petru Guşă, Gheorghe 
Fron şi alţii, care au susţinut financiar şi prin muncă 
fizică realizarea acestui monument, suprapus cu 
monumentul eroilor din localitate.

 În acordurile Imnului Eroilor au fost depuse 
coroane de flori şi s-au aprins lumânări la cele două 
monumente. În încheiere, primarul Petru Vodă 
a înmânat o diplomă veteranului centenar Petru 
Avarvarei. Elevii Școlii primare din Păiseni, conduşi 
de învăţătoarea Maria Constantinovici, şi veteranul 
de război Grigore Constantinovici au prezentat un 
program artistic. n

Colonel (r.) Ioan ACATINCĂI
vicepreşedinte al ANCE Suceava

O sărbătoare de suflet

Mormântul eroului Ioan Grosanu, 
căzut în Irak

Consiliului judeţean, Ilie Vasile, preşedintele ANVR 
Suceava, general de brigadă (ret.) Marin Badea, 
preşedintele ANCE Suceava, colonel (ret.) Nicolae 
Niga, vicepreşedintele ANCE din România, colonel 
(ret.) Constantin Chiper, comandantul C.M.J., 
locotenent-colonel Mugurel Anton, comandantul 
Batalionului 32 Infanterie „Mircea” Timişoara, 
locotenent-colonel Cristian Dinulică, purtătorul de 
cuvânt al ministrului Apărării Naţionale, maior Liliana 
Popescu, preotul consilier Gheorghe Brădăţan şi 
primarul comunei Cornu Luncii, Petru Vodă. Vorbitorii 
au omagiat eroii patriei şi pe eroul din Irak. S-au adus 
sincere mulţumiri maistrului militar principal Dumitru 
Davidel, primarului comunei Păiseni, cadrelor 

Primul monument, ridicat în memoria eroilor 
Războiului de Independenţă (1877-1878), se află 
amplasat în curtea bisericii din centrul comunei. Tot 
aici s-a construit – cu sprijinul material al familiei Ion 
şi Aglaia Popescu – un monument în memoria eroilor 
căzuţi în cele două războaie mondiale. Monumentul 
este realizat în manieră tradiţională.

Un alt monument se află în cimitirul satului, 
fiind ridicat, în 1980, în memoria eroilor căzuţi în 
cele două războaie mondiale. Şi acesta este rodul 
unei iniţiative particulare, respectiv a domnului 
Constantin Pasat.

În cimitirul bisericii din satul Valea Seacă se 
află o cruce monumentală întru cinstirea memoriei 
eroilor căzuţi în războaiele mondiale. A fost 

construită între anii 1925-1930, din iniţiativa lui 
Ioan Agapescu şi a preotului Pavel Dănilă. Înaltă de 
2 metri, crucea este realizată din piatră şlefuită şi 
marmură.

Un alt monument, dedicat celor morţi în al 
doilea război mondial, a fost înălţat în 2004, în 
centrul comunei, în parcul din faţa CEC. Iniţiativa 
construirii acestui monument aparţine familiei 
Tănăsescu din satul Bălţăteşti. Înalt de 3,5 m, 
monumentul este realizat din beton, pe care a fost 
fixată o cruce din marmură albă.

La Ziua Eroilor şi de Ziua naţională a României, 
principalele instituţii de pe raza comunei noastre 
sunt prezente la cele patru monumente, unde 
comemorează, prin slujbe, depuneri de coroane de 

flori, prin programe artistice, eroii căzuţi la datorie. 
Nelipsiţi de la aceste momente solemne sunt elevii 
din şcolile de pe raza comunei, care susţin, de fiecare 
dată, programe artistice în memoria eroilor. 

Valentina FLORICEL,
bibliotecar comunal

Precizare. În ziua de 20 aprilie 2010, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor a încheiat un protocol de 
colaborare cu Sanatoriul de Balneofizioterapie şi 
Recuperare Medicală “Dr. Dimitrie Cantemir” din 
Bălţăteşti, care are ca scop principal organizarea de 
acţiuni comune pentru cinstirea eroilor din această 
zonă a ţării.  n

Monumentele eroilor din Bălţăteşti
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“Armatele sunt instituţiile prin care 
statele îşi apără, prin forţă, drepturile 

constituţionale inalienabile şi-şi 
promovează interesele fundamentale”

Invitatul revistei

Născut la 6 iulie 1936 în Bucureşti. A absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri de Tancuri 
şi Auto (Piteşti, 1960), Academia Tehnică Militară (1970) şi Cursul postacademic 
superior, profil unic – strategie, artă operativă şi doctrină militară (Academia Militară 
Generală, 1984). Doctorat la Academia Tehnică Militară (1994). În decembrie 1989 a 
fost avansat la gradul de general maior (cu o stea). 

A îndeplinit funcţii de specialitate în domeniul tehnicii blindate şi auto, devenind, 
în mai 1990, şeful Direcţiei Tehnice Tancuri-Auto din Comandamentul Trupelor de 
Uscat. Secretar de Stat la Ministerul Apărării Naţionale şi şef al Departamentului 
Înzestrării Armatei (1990-1991). Este ultimul ministru militar al Apărării Naţionale 
(1991-1994). Copreşedinte (partener al dr. William Perry) al Comisiei de Acţiune 
România-SUA (Center of Strategic&International Studies, Washington, 1997-1999), 
ministru consilier – consilier militar la Misiunea Permanentă a României la ONU 
(New York, 1994-2000). 

În prezent este preşedinte al Colegiului Naţional de Apărare,  director al Fundaţiei 
„General Ştefan Guşă”, director executiv al Consiliului Euroatlantic România (Casa 
NATO) 

Interviu cu generalul (r) ing. Niculae Spiroiu, fost ministru al apărării naţionale

- Vă propun să începem discuţia noastră de 
la starea patrimoniului istoric al Armatei. 
În cei 20 de ani de tranziţie, patrimoniul 
militar a fost supus degradării, multe clădiri 
istorice (cazărmi) au fost lăsate în paragină 
sau chiar au fost distruse (cazul cazărmilor din 
garnizoana Bacău), altele sunt pe punctul de 
a fi demolate (cazărmile geniştilor din Giurgiu 
şi din Turnu Măgurele etc.). Ce ar trebui făcut 
pentru a stopa acest dezastru şi pentru a 
proteja valori care fac parte din istoria Armatei 
şi a Ţării?
- Fenomenul dezafectării cazărmilor s-a produs pe 
fondul  redimensionării Armatei şi s-a accentuat 
datorită profesionalizării acesteia. De la efective 
de 280 000-290 000 de militari – dintre care 180 
000-190 000 de militari în termen, s-a ajuns în 
decurs de 10-12 ani la un total de 80 000 de militari 
profesionişti. Cam câţi ofiţeri, maiştri militari, 
subofiţeri şi personal civil contractual avea armata 

în 1990-1996. Ceilalţi 200 000 erau militari în 
termen, pentru care cazărmile asigurau “casa, masa, 
locul unde trăiau, erau educaţi şi se instruiau 12 
luni, cât era durata serviciului militar obligatoriu.” 
Dintr-odată, dormitoarele, blocurile alimentare, 
spălătoriile, băile, atelierele de reparaţii şi de 
întreţinere a cazărmii, cluburile etc. dimensionate 
pentru 200 000 de recruţi au devenit inutile. 
Fenomenul era previzibil şi ar fi trebuit făcut un plan 
de refolosire a patrimoniului disponibilizat, clădiri, 
terenuri, poligoane, ca parte a programelor de 
reducere şi profesionalizare a efectivelor. Cazărmile 
cu arhitectură şi trecut istoric remarcabil – o 
destinaţie cultural-educativă. Cele standard modern,   
transformate în locuinţe pentru militarii profesionişti 
– gen locuinţe pentru nefamilişti  sau în aşezăminte 
pentru militarii rezervişti rămaşi singuri, fără 
familii – cu facilităţi specifice (cantine-restaurant, 
dispensare cu medici de familie, spălătorii etc). Cele 
depreciate şi lipsite de valoare istorică, demolate şi 

pe terenul respectiv construite, în parteneriat public-
privat controlat de MApN, nu de primării “politice”, 
cartiere de locuinţe pentru militari. Se putea, dar 
frecventele schimbări de guverne, cu  miniştrii de 
la apărare civili, cu ochii pe patrimoniul militar nu 
pentru a-l administra responsabil, ci pentru a-l face 
cadou clientelei politice “de partid şi de stat”, a dat 
cursul distructiv al patrimoniului armatei la care 
asistăm. Nu cred că vestita clădire “a Marelui Stat 
Major” de pe strada Ştirbei Vodă, din Bucureşti, este 
cea mai potrivită locaţie pentru DNA. Vedeam acolo 
Statul Major al Forţelor Navale, spre exemplu. Ce ar 
trebui făcut? Măcar de acum să aplicăm o asemenea 
politică faţă de ce a mai rămas. Iar ce am dat să 
se considere “în custodie”. Poligonul istoric de la 
Mihai Bravu – Dadilov – nu avea la ce să folosească 
pompierilor. Ce s-o fi făcut cu suprafeţele de teren 
aferente? 

- Nu ştiu cum se face că în această ţară, în 
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Invitatul revistei

aceşti ani de democraţie, totul a fost lăsat 
la cheremul hoţilor şi al celor cu bani mulţi, 
care îşi închipuie că îşi pot permite orice, 
chiar şi profanarea mormintelor eroilor! Sunt 
zeci de cazuri de monumente şi cimitire ale 
eroilor care au fost profanate. S-a mers până 
acolo, încât au fost desfiinţate mormintele 
eroilor, iar în locul lor potentaţii locali, cu 
“bunăvoinţa” autorităţilor locale, şi-au 
construit cavouri, osemintele eroilor fiind 
aruncate la groapa de gunoi. Cum este posibil 
aşa ceva, în ce ţară trăim, domnule general? 
Oare eroii sunt ai nimănui?
- “Ţară este asta, măi Costache?”, parcă se întreba 
un erou al lui Caragiale. Este DE NEADMIS să se 
întâmple asemenea fapte abjecte. Indiferent ce 
aprobări s-au dat şi indiferent de cine, ar trebui o 
iniţiativă legislativă care să le anuleze. Să fie daţi 
afară profanatorii, impostorii, uzurpatorii calităţii 
sacre de erou. Şi pedepsiţi exemplar iresponsabilii 
din autorităţile locale care au facilitat aceste fapte 
de neimaginat, strigătoare la cer. Ar trebui să se 
implice Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, 
care a trecut de la Guvern în subordinea Ministerului 
Apărării Naţionale – măsură corectă, în opinia mea 
– mai ales că este condus acum de militari, nu mai 
este cu “dedicaţie politică” pentru lipitorii de afişe pe 
la alegeri. Nu trebuie să fie lăsat totul pe seama unui 
ONG de toată cinstea, dar lipsit de mijloace materiale 
şi financiare, cum este Asociaţia Naţională “Cultul 
Eroilor”, care a făcut şi face lucruri extraordinare 
prin filialele sale locale, cu oameni entuziaşti şi 

dedicaţi, în pofida vârstei înaintate. Dar n-are forţa 
de influenţare şi pătrundere ca a unei structuri 
executive, guvernamentale. ONG-ul ar trebui să 
monitorizeze şi să  sesizeze, iar Oficiul să acţioneze. 
Nu democraţia este vinovată de ce s-a întâmplat şi se 
întâmplă, de abuzurile pe faţă, neruşinate deci, ale 
derbedeilor şi îmbogăţiţilor de tranziţie. Restaurarea 
democratică de după decembrie 1989 ar fi trebuit 
să fie însoţită de măsuri ferme de repunere 
în drepturi a ordinii naturale a lucrurilor 
şi valorilor, grav afectată de modul în care se 
desfăşoară, în general, revoluţiile. Aşa a fost şi după 
Revoluţia Franceză şi în Rusia, după cea bolşevică.  Cu 
cât se face aceasta mai repede şi mai ferm, cu atât 
prejudicierea valorilor morale este mai suportabilă. 
La noi, din păcate, n-a avut loc restaurarea ordinii 
naturale şi nonvaloarea a metastazat toate 
segmentele societăţii. Ne sufocă şi ne râde în faţă. 
La francezi a făcut-o Napoleon. Cu tunurile, dar a 
făcut-o. Este şi la noi Ministerul Public cu DNA-ul, 
instanţele judecătoreşti… dar se compară? La ruşi a 
încercat Gorbaciov, după 70 de ani. Prea târziu şi s-a 
ales praful.

- Este fără precedent în istoria neamului 
românesc cazul când politicienii de la putere 
au ajuns să declanşeze o campanie de 
denigrare a Armatei, de asmuţire a populaţiei 
civile împotriva pensionarilor militari şi 
a “pensiilor lor nesimţite”. Cui folosesc 
toate aceste atacuri împotriva militarilor, 
minimalizarea rolului armatei în societate, 

terfelirea simbolurilor militare?
- Caut prin ungherele memoriei şi, într-adevăr, 
nu găsesc nimic care să se asemene cât de cât cu 
campania abjectă, criminală, desfăşurată în termeni 
suburbani, de discreditare ofensatoare la adresa 
armatei şi a militarilor, declanşată şi susţinută  pe 
toate canalele de comunicare de mai bine de doi 
ani de către şeful guvernului – care, culmea ironiei, 
este principalul responsabil pentru organizarea 
apărării ţării – şi de alţi  politicieni din coaliţia de la 
guvernare. Nici un guvern sau parlament românesc, 
fie şi cele totalitare, n-au cutezat la aşa ceva până 
acum. Cred că indivizii care au instrumentat-o şi 
pus-o în aplicare nu-şi dau seama ce fac. Şi nu pot 
fi iertaţi pentru aceasta. Şi nu vor fi iertaţi! Sunt ori 
ignoranţi într-ale istoriei ori iresponsabili. Şi-atunci 
n-au ce căuta în funcţiile publice pe care le ocupă. 
Ei nu ştiu, sau se prefac că nu ştiu că Armatele 
sunt instituţiile prin care statele îşi apără prin 
forţă drepturile constituţionale inalienabile şi-şi 
promovează interesele fundamentale. Că armatele 
sunt generatoare şi susţinătoare de statalitate. Aşa 
ceva nu poate folosi decât celor mai înverşunaţi 
duşmani ai României şi ai Poporului român. Răul 
făcut conceptului de militar, ca cetăţean care-şi 
pune capacităţile intelectuale şi fizice, viaţa în slujba 
apărării ţării, va fi greu de vindecat în conştiinţa 
publică. Va veni şi judecata pentru a preveni 
dezastrul naţional la care s-ar putea ajunge dacă 
se va persevera în iresponsabilitate şi în trădarea 
intereselor apărării Ţării. Cei care au iniţiat şi 
promovat Legea 119/2010 “nici nu ştiu ce au pierdut”, 
ca să folosesc o expresie uzitată pe la Televiziuni.

- Apreciaţi că, după 1990, s-a făcut suficient 
pentru cunoaşterea acelor eroi ai armatei care 
au căzut pe Frontul de Est, a generalilor şi 
ofiţerilor care, multă vreme, au fost trecuţi la 
index ori au fost aruncaţi prin puşcării?
- Şi DA, şi NU. Da, pentrucă au fost şi mai sunt 
publicaţii – săptămânalul armatei, reviste de 
istorie sau buletine ştiinţifice departamentale – în 
special de la Trustul de Presă al Ministerului Apărării 
Naţionale, pagini şi rubrici permanente în unele 
produse din media scrisă şi audio – mai puţin 
domeniul “vizualului” –, care încă de la începutul 
anilor 90 (Revista de Istorie Militară, spre exemplu) 
au început să abordeze fosta temă tabu a Campaniei 
eliberatoare din Est desfăşurată de Armata Regală a 
României în 1941-1944. Au fost descrise destine de 
ofiţeri prizonieri de război în lagărele din fosta URSS, 
generali eroi, victime ale terorii staliniste instaurate 
în România prin procese ale aşa-zişilor criminali de 
război. Şi revistele unor ONG-uri, în special “România 
Eroică”, “Rezerva Oştirii” au o contribuţie constantă 

“Nu cred că vestita clădire a Marelui Stat Major, de pe strada Ştirbei Vodă, din Bucureşti,
 era cea mai potrivită locaţie pentru D.N.A.”
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la redarea adevăratei istorii glorioase şi tragice în 
egală măsură a acelei Campanii desfăşurată pentru 
readucerea în trupul ţării a teritoriilor răpite prin 
samavolnicie în fatidicul an ‘40. Importante investiţii 
a făcut Fundaţia Europeană Josif Constantin Drăgan 
în elaborarea şi publicarea de cărţi de memorii 
despre perioada respectivă, în special în legătură cu 
Conducătorul Statului. Un punct de onoare pentru 
Societatea Română de Radio, care a conservat şi 
prelucrează digital tezaurul audio de care dispune. 
Este un domeniu de cercetare început deja, cu 
sprijinul Fundaţiei “General Ştefan Guşă”, de către 
“Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale” 
prin publicarea volumelor “70 ani de Radiofonie 
Militară”.
Nu, pentru că preocupările instituţiilor academice de 
stat – Academia Română, Universităţile cu tradiţie în 
studiul istoriei – Bucureşti, Cluj, Iaşi –, confruntate 
cu o acerbă lipsă de fonduri, nu au fost şi nu sunt 
pe măsura importanţei ştiinţifice şi morale a unei 
asemenea restituiri de valori. Nu au susţinut decât 
conjunctural cercetări documentare şi publicarea 
de studii bazate pe accesul la arhivele naţionale şi 
internaţionale de după 1990, inclusiv la materialul 
documentar filmat care, ca şi documentarele pe 
suport electronic audio-vizual de la Televiziunea 
Română, au încăput pe mâna unor profitori ai jafului 
generalizat asupra aşa-zisului “patrimoniu comunist”, 
ajunşi între timp magnaţi de media, care pretind 
sume exorbitante pentru acces la acestea. Ar trebui 
naţionalizate şi trecute în patrimoniul public de care 
au aparţinut.  

- Ce monumente lipsesc din forul public al 
românilor, ce personalităţi credeţi că ar trebui 
redate, la adevărata lor valoare, prezentului, 
conştiinţei noastre de neam?
- Lipsesc două categorii de monumente. Cele ridicate 
de înaintaşi, care au fost demolate în perioada 
dictaturii comuniste sau din Ardealul de Nord 
desfiinţate de administraţia ungurească după Dictat. 
Câteva exemple în capitală: statuile oamenilor 
politici care au guvernat Statul Român modern care 
străjuiau Bulevardul Magheru din dreptul fostului 
bloc Casata până în apropiere de Piaţa Romană, 
Statuia lui I.C.Brătianu – salvată ca prin minune şi 
reinstalată într-o altă locaţie pe Bd. Dacia, Statuia 
de la Izvorul Rece a lui Pache Protopopescu, pe 
bulevardul omonim, primarul care a sistematizat 
Bucureştiul ş.a. În provincie, statuile lui Mihai 
Viteazul, a regelui Ferdinand şi a Reginei Maria de la 
Târgu Mureş.
Și cele pe care ar fi trebuit să le ridicăm şi n-am 
făcut-o: o statuie, în Bucureşti, a gloriosului rege 
Decebal, a regelui Ferdinand cel loial, Întregitorul, 
şi a Reginei Maria, a regelui  Carol al II-lea – mare 
susţinător al culturii şi animator al dezvoltării 
industriale a României –, a  lui Nicolae Iorga – 
nu numai un bust la Institutul de Istorie – a lui 
Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Dr. Paulescu, 
descoperitorul insulinei, a filozofului Petre Ţuţea, a 
inginerului Anghel Saligny, a Martei Bibescu, a lui 
Horia Hulubei, a lui Grigore Moisil sau Traian Lalescu.  
A lui George Emil Palade, singurul român laureat al 

Premiului Nobel. A marelui inventator în aeronautică 
şi în mecanica fluidelor, Henri Coandă, apoi Eugen 
Ionescu, Haricleea Darclee şi alţi creatori şi păstrători 
ai conştiinţei noastre de neam. Și monumente ale 
unor momente astrale din istoria noastră naţională, 
cu eroi subînţeleşi: Monumentul rezistenţei 
anticomuniste din munţi, Monumentul strămutaţilor 
în Bărăgan, monumente „in memoriam” ale  celor 
ce au căzut victimă accidentelor de muncă la 
„Transfăgărăşan”, „Casa Poporului”,  Metroul”, Canalul 
Dunăre-Marea Neagră”, Bucureşti - Dunăre.    
                                               
- Faptul că s-a pus eticheta de “criminal de 
război” în dreptul numelui mareşalului Ion 
Antonescu credeţi că a rezolvat definitiv acest 
caz atât de complex şi atât de controversat din 
istoria modernă a românilor?
- Exclus! Istoria nu poate să reţină etichetări de 
conjunctură, puse de tribunale care judecă cu 
verdictul pe masă, impus politic sub ameninţarea 
forţei. Istoria acelei perioade trebuie scrisă corect, 
pe bază de documente din arhivele de stat şi 
particulare, de lucrări memorialistice şi de  mărturii 
ale contemporanilor încă în viaţă. Români sau străini. 
Câţi mai sunt. Un asemenea proiect a fost dus la bun 
sfârşit de profesorul J. C. Drăgan împreună cu şeful 
de cabinet al Mareşalului, colonelul Gh. Magherescu. 
A rezultat o carte document de valoare inestimabilă, 
de o rară veridicitate şi pragmatism. “Cazul” 
Mareşal Antonescu este, într-adevăr, complex, ca 
şi fenomenele geopolitice ale perioadei care l-a 
generat. Dar n-ar trebui să fie controversat. Ca ofiţer 
român, sunt categoric împotriva controversării pe 
baze politice. A fost victima politicienilor. Cum este 
acum Armata, ofensată de nişte nulităţi politice de 
“doi bani”.  
     
- şi acum o întrebare pe care o adresez, de 
obicei, tuturor invitaţilor revistei: aveţi un 
erou, o personalitate istorică sau militară pe 
care aţi îndrăgit-o, la care ţineţi foarte mult? 
Ce v-a impresionat în mod deosebit în destinul 
acesteia?
- Dintre români, ştefan cel Mare, care este, în 
opinia mea şi nu numai, cel mai mare conducător 
politic şi militar pe care l-a dat neamul nostru. Dintre 
străini, Napoleon Bonaparte. Am apreciat la Ştefan 
faptul că, într-un secol dominat de ascensiunea 
imperiului Otoman care sub Mahomed al II-lea a  
ajuns în Europa şi la hotarele de sud ale Moldovei, 
în condiţii de maximă afirmare a altor două state 
vecine, aflate sub sceptrul unor regi capabili şi 
ambiţioşi  – Ungaria şi Polonia – a stabilit precis 
obiectivele politice ale domniei, le-a urmărit şi impus 
când manevrând diplomatic, când cu sabia. A ridicat 

Cazarma Regimentului 27 din Bacău (foto 1902) mai poate fi văzută astăzi doar în fotografii. 
În anii din urmă, clădirile acestei cazărmi – aparţinând patrimoniului istoric al Armatei – au 

fost rase de pe faţa pământului…
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credinţa în Dumnezeu şi Morala Creştină la rang de 
doctrină absolută şi a exercitat atributele domniei 
la contact direct cu supuşii, obligându-i pe curteni 
să-l însoţească în târguri şi cetăţi, să-i cunoască 
poporul. A făcut din Moldova o ţară despre care se 
vorbea cu respect în marile cancelarii Europene şi şi-a 
pus amprenta personalităţii sale legendare asupra 
generaţiilor de români timp de peste cinci secole, 
până în zilele noastre.  
               
- Ca director al Fundaţiei “General ştefan 
Guşă”, spuneţi-ne ce face această organizaţie 
pentru cunoaşterea tradiţiilor militare, a 
personalităţilor Armatei, pe scurt – pentru 
cinstirea eroilor? În această perioadă tulbure, 
în care nimic din ceea ce este românesc nu 
mai este bun, în care valorile naţionale 
sunt luate în derâdere, terfelite şi mânjite 
cu noroi – culmea, chiar de către oameni 
plătiţi cu bani grei şi puşi în funcţii de mare 
răspundere!? – cum credeţi că ar trebui să 
acţioneze, ce ar trebui să facă organizaţiile 
non-guvernamentale – de cele mai multe ori 
lipsite de fonduri financiare corespunzătoare?
- Fundaţía “General Ştefan Guşă” a făcut încă de la 
înfiinţare, în 1997,  şi face mult şi în prezent pentru 
restituirea adevărului din istoria politică şi militară 
recentă şi contemporană a Poporului  Român  prin 
susţinerea proiectelor editoriale care au ca obiect 
memorialistica militar-patriotică şi culegerile de 
documente de arhivă, prin suportarea cheltuielilor 
ethnic-editoriale pentru unele numere din  reviste 

“Mareşalul Ion 
Antonescu a 
fost victima 

politicienilor. 
Cum este 

acum Armata, 
ofensată de 

nişte nulităţi 
politice de “doi 

bani”… 

ca “România Eroică”,  “Rezerva Oştirii”, monografii 
cum sunt  – “70 ani de Radiofonie Militară“, 
Regimentul 30 Gardă ”Mihai Viteazul” 1860-2010 
–, prin sponsorizarea manifestărilor ştiinţifice ale 
studenţilor din facultăţile de istorie, a Şcolilor de 
Vară ale acestora şi acordarea de premii pentru 
lucrările originale de cercetare în domeniu ale 
specialiştilor din Universitatea Naţională de Apărare 
şi din Academii militare. Au fost editate pe cheltuiala 
Fundaţiei, prin sponsorizarea autorilor şi tipărire, 21 
de titluri de carte de memorialistică şi istorie militară 
în tiraje de peste 50 000 de exemplare, cum sunt: 
cele 5 volume din seria “Ataşaţii militari transmit”, 
“Preoţi militari în luptă pentru Marea Unire“, 
„Preoţi militari în tranşee 1941-1945”, “Calvarul 
prizonierilor români din Primul Război Mondial”, 
General Vasile Ienceanu, “Memorii 1941-1945” etc. 
Sute de asemenea lucrări au fost donate bibliotecilor 
universitare militare şi civile, unor elevi, studenţi şi 
cercetători. ONG-urile ar putea face mai mult dacă 
ar acorda mai multă atenţie strângerii de fonduri 
de la companii private productive şi de la membrii 

“Ştefan cel Mare  este, în opinia mea, 
cel mai mare conducător politic şi militar

 pe care l-a dat neamul nostru”.

susţinători persoane fizice. Fundaţiile, la rândul lor 
ONG-uri cu finanţare sponsorizată, au posibilităţi mai 
limitate să le susţină.

- şi pentru că acest interviu apare în numărul 
de revistă dedicat veteranilor de război, vă rog 
să ne spuneţi câte ceva şi despre aceşti oameni 
care au sângerat pe câmpurile de bătaie, 
despre condiţia lor în zilele noastre.
Ei, veteranii, din ce în ce mai împovăraţi de ani şi tot 
mai puţini de la zi la zi, menţin vie printre noi istoria 
unor timpuri de crâncene încleştări, care într-altfel 
ar fi fost demult închisă în pagini aride de arhive 
şi manuale. Acele timpuri, când glorioase, când 
marcate de indescriptibile suferinţe umane şi tragedii 
naţionale ne privesc peste decenii din ochii lor în 
care unor contemporani ar trebui să le fie ruşine să 
privească. Dumnezeu, în mare mila Sa, să-i ţină cât 
mai mult printre noi.
   

Interviu realizat de Dumitru ROMAN
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Arhivele sunt marea bogăţie a istoriei noastre. 
Între copertele dosarelor create de-a lungul vremii 
de Armata Română se păstrează cele mai diverse 
informaţii care, adunate, studiate şi evaluate, 
întregesc istoria ţării, istoria oamenilor săi.

Cu plăcută surprindere am descoperit câteva 
mărturii despre călugărul Ion Bâscoveanu de la 
Mănăstirea Frăsinei.* Ion Bâscoveanu s-a născut 
în localitatea Moşoaia, judeţul Argeş. Deşi nu 
consemnează anul naşterii sale şi numele părinţilor, 
documentul precizează că Ion Bâscoveanu a 
participat la Războiul pentru independenţa ţării 
din 1877 şi la Primul Război Mondial, fiind decorat, 
pentru faptele sale de arme, cu medaliile “Avântul 
Ţării”, “Bărbăţie şi Credinţă” cu Spade, clasa a III-a, şi 
“Virtutea Militară”. A ajuns până la gradul de caporal.

După război s-a retras la Mănăstirea Frăsinei, 
îmbrăcând haina monahală. În această postură, 
primul lui gând a fost acela de a-şi căuta fraţii de 
arme răpuşi pe coclaurile munţilor şi în prăpăstii 
de gloanţele duşmane. A participat mai întâi la 
“facerea cimitirului din comuna Porumbacu”, apoi 
s-a pus la dispoziţia Societăţii Mormintele Eroilor 
Căzuţi în Război, filiala Piteşti, “pentru deshumarea 
osemintelor eroilor de pe Valea Oltului şi îngroparea 
lor în Cimitirul Câineni.” Astfel, din aprilie până în 
iunie 1920, cu concursul şefului de post din Câineni, 
care i-a pus la dispoziţie oamenii din garda postului, 
a făcut “cu brazde de pământ 74 de morminte care 
fuseseră surpate de vitele satului, a împodobit cu 
flori cele patru morminte de ofiţeri români aflate la 
biserica din Câineni, a deshumat 37 de eroi găsiţi 

în Munţii Coţi (Gropile Turcilor) şi i-a înmormântat 
în ziua de 20 mai 1920, Ziua Eroilor, în cimitirul 
bisericii vechi a satului Grebleşti; a deshumat încă 57 
de eroi din Munţii Coţi şi Suru, osemintele lor fiind 
depuse în biserica nouă a satului Grebleşti. Pentru tot 
efortul său, călugărul a cerut “o cămaşă, o pereche de 
izmene de schimb având numai un rând şi o sumă de 
bani pentru întreţinere.”

Aşa cum reiese dintr-un raport al Parohiei 
Câineni, ceremonia înhumării celor 57 de eroi găsiţi 
în Munţii Coţi a avut loc în ziua de 12 septembrie 
1920. Iată cum descrie parohul Hagi Negoescu acest 
moment: 

“Muzica şi trupa Regimentului 90 infanterie 
Sibiu a fost în această comună la 12 septembrie 1920 
dând onorurile cuvenite unei aşa de mari zile. Toată 
lumea asistentă a rămas mirată aşa de mult şi câtă 
bucurie şi mulţumire sufletească a tuturor, a fost atât 
de mare, încât nu avem cuvinte să arătăm gradul de 
satisfacţiune din toate punctele de vedere. Asistenţa a 
fost primită cu muzică militară. În biserica cea nouă, 
unde erau depuse osemintele muzica a intonat: Ruga şi 
Imnul Regal. A doua zi s-a oficiat Sfânta Liturghie apoi 
s-a făcut un Te-Deum pentru Măria Sa Regele, pentru 
întregul guvern, pentru comandanţii oştirii, pentru 
binele şi propăşirea patriei, pentru curajul şi bărbăţia 
Armatei Române. Apoi s-a slujit parastasul Eroilor 
căzuţi în război. După terminarea slujbei religioase 
soldaţii Regimentului 90 infanterie au purtat pe 
umerii lor 4 sicrie cu osemintele eroilor, înaintea 
cărora mergea steagul bisericii purtat de un mobilizat, 
sfetnicele bisericii purtate de băieţi, preotul, cântăreţii, 

muzica, trupa şi un numeros public din satele: Robesci, 
Câineni, Grebleşti, Boişoara-Argeş.

Convoiul aşa format a trecut prin mijlocul satului 
în armoniile cântecelor muzicii, în sunetul clopotelor, 
apoi s-a îndreptat spre biserica veche, unde erau 
aranjate mormintele. S-au ţinut discursuri, s-au tras 
salve cu care s-a încheiat ceremonia.

Ţinuta, moralul trupei a rămas pentru localnici o 
veşnică amintire pentru armată şi comandanţii ei...

Nu puţin a lucrat fratele călugăr Bâscoveanu Ion 
pentru deshumarea osemintelor.”  

Acest modest român născut pe plaiuri argeşene 
merită din partea noastră, a celor de azi, tot 
respectul şi admiraţia din lume. El şi-a slujit ţara cu 
credinţă în două războaie. Bucuros că idealul pentru 
care a luptat a fost împlinit – înfăptuirea României 
Mari – a hotărât să slujească Lui Dumnezeu, intrând 
în lumea monahală, şi-a căutat tovarăşii de luptă şi 
i-a înmormântat creştineşte.

M-aş fi bucurat să-i ştim mormântul şi să-i 
aprindem o lumânare, să-i mângâiem crucea cu o 
floare şi să-i slăvim faptele creştineşti. Să înălţăm 
rugă către Dumnezeu pentru liniştea sufletului 
său bun, spre veşnică amintire şi exemplu pentru 
generaţiile viitoare. n

Profesor Cornelia GHINEA
ANCE Piteşti

* Arhivele Ministerului Apărării Naţionale – Centrul de 
Păstrare şi Studierea Arhivelor Militare Piteşti, Fond Garnizoana 
Piteşti, nr. crt. 2, filele 171; 176; 178; 195; 197; nr. crt. 1, filele 
1-20.

Călugărul
Ion Bâscoveanu
şi faptele sale creştineşti

Cimitirul Mânăstirii Frăsinei
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22 iunie 1941. Zi istorică pe răbojul sfânt 
al patimilor şi sacrificiilor românilor. În acea zi, 
şeful Statului şi comandantul oştirii române, 
mareşalul Ion Antonescu, adresa Armatei un 
ordin care a rămas în eternitatea istoriei: “Ostaşi, 
vă ordon: treceţi Prutul! Zdrobiţi vrăjmaşul din 
răsărit şi miază-noapte, dezrobiţi din jugul roşu al 
bolşevismului pe fraţii noştri, cotropiţi, reîmpliniţi 
în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii 
voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile 
noastre.” Un ordin care afirma idealul mareşalului 
Ion Antonescu: dezrobirea pământului românesc! 
Un ordin care a însufleţit oastea şi poporul român 
pentru reîntregirea patriei.

Eram în clasa a IV-a şi îmi amintesc cum acest 
ordin a ajuns şi la noi, însă în formă de cântec. 
L-am învăţat foarte repede, sub bagheta unui 
învăţător, sublocotenent în rezervă Virghezan, 
refugiat din Basarabia şi încadrat la şcoala noastră, 
pentru că învăţătorul nostru, V. Costescu, şi el 
sublocotenent în rezervă, plecase pe front. Îl 
cântam cu mare entuziasm şi defilam prin curtea 
şcolii: “Azi noapte la Prut,/Războiul a început,/
Românii trec dincolo iară,/Prin arme şi scut,/Să ia 
înapoi moşia pierdută astă vară...”

În acea dimineaţă eroică, în frontul de 
atac şi în vârtejul luptelor Armatei noastre 
se afla şi tânărul locotenent Victor Comşa. 
Comanda o companie de vânători de tancuri 
dintr-un regiment de gardă. Abia împlinise 30 
de ani. Absolvise Şcoala de Ofiţeri de Infanterie 
“Carol I” din Sibiu. Era vlăstarul unei familii de 
memorandişti sibieni. Dimitrie Comşa (1846-
1931), luptător pentru drepturile românilor 
transilvăneni, profesor agronom, etnograf, 
memorandist, condamnat de autorităţile ungare 

la trei ani de închisoare, muzeograf, membru de 
onoare al Academiei Române, decorat cu Marea 
Cruce “Regele Ferdinand I”.

...În ziua de 17 august 1941, într-o luptă cu 
tancurile ruseşti, în zona localităţii Dalnic, pentru 
străpungerea cetăţii de foc şi fier a Odesei, este 
grav rănit de o schijă de proiectil inamic. Internat 
într-un spital de campanie, se stinge din viaţă în 
ziua de 20 august 1941, ca un brav erou. Înainte de 
a închide ochii pentru totdeauna, a fost decorat cu 
Ordinul “Mihai Viteazul”, cea mai înaltă distincţie 
de război acordată ofiţerilor. Autorităţile germane 
l-au decorat cu “Crucea de fier” germană. Corpul 
său neînsufleţit a fost adus în ţară şi înhumat în 
cimitirul militar din Ghencea, Bucureşti, unde îşi 
doarme somnul de veci alături de alţi eroi, stând 
pildă generaţiilor de azi şi de mâine. 

Ceremonia înhumării s-a constituit într-o 
adevărată zi de doliu pentru bucureşteni, iar fapta 
sa eroică a avut un larg ecou, fiind evocată în presa 
vremii, la posturile de radio, în ordinele de zi, în 
jurnalele şi comunicatele de război ale armatei. Şi 
tot ca un impresionant mesaj adus faptelor sale, în 
acele zile de biruinţe şi de doliu, în faţa Palatului 
Regal au fost expuse, de o parte şi de alta a statuii 
regelui Carol I, două tancuri ruseşti, capturate de 
curajosul ofiţer în luptele de la Dalnic.

Acestui erou, ca şi multor altora din plaiuri 
sibiene care zac în neuitarea timpului, i s-ar cuveni 
măcar o placă comemorativă, aplicată pe faţada 
casei în care a văzut lumina zilei, dacă nu chiar 
un bust în incinta cetăţii, care să reamintească 
generaţiilor viitoare că noi nu avem morţi, ci eroi! 
n

Colonel (r) Victor NEGHINĂ

Locotenentul 
Victor Comşa, 

eroul de la 
Dalnic

Jurnalul începe cu însemnări din martie 
1943. 

Pe fila care s-a păstrat stă scris: 
Luni. Am fost atacaţi de ruşi cu tancuri 

şi numeroase tunuri anticar. Au fost pierderi 
sângeroase de ambele părţi, dar am reuşit să 
menţinem poziţia.

Marţi. Inamicul ne-a tăiat retragerea în oraşul 
Cerkeschi, ocupând ambele capete de pod peste 
Kuban. Aici se pierde în luptă şi maşina mareşalului.

Miercuri. Pe un ger de -56 grade, ne retragem 
peste podul de cale ferată spre comuna Rozdâlnaia, 
unde am cantonat trei zile, având ariergardă trupe 
germane.

Joi. În zorii zilei, inamicul încearcă în mai multe 
rânduri să forţeze trecerea Kubanului în direcţia 
colhozului Stain-hart, dar este respins, lăsând în 
mâinile noastre 42 tunuri anticar, 28 mitraliere, 
numeroşi prizonieri şi o bogată pradă de război.

Vineri. La ora două din noapte, ruşii încep un 
puternic atac cu foc de artilerie, care ţine până la 
orele 10,00 când pleacă infanteria la atac.

Sâmbătă. Moare în luptă căpitanul Balint Eugen, 
trăgând ochit într-un soldat rus care fugea îngrozit 
pe câmp.

Duminică. Am luat parte la înmormântarea 
vestitului căpitan, la care generalul Dumitrache i-a 
adus cele mai calde omagii.

Luni. Schimbăm poziţia, ocupând alta în nişte 
mlaştini foarte mari. Gerul ne pătrunde la oase. 

Marţi. Ziua e mai caldă şi mai liniştită, 
stingherindu-ne numai câteva raiduri de avioane 
Starmovic.

Miercuri. Începem marea vânătoare contra 
paraziţilor, inamici care trăiesc cu noi şi prin noi şi 
care ne chinuiau fără nici o milă...

Aici se încheie prima filă din jurnal. 
Iată, mai jos, şi celelalte însemnări 
care s-au păstrat.

Joi. Am mâncat slănină de porc din sacul de 
merinde al unui rus mort, i-am zis “bogdaproste” şi 
“Dumnezeu să-l ierte”. Era numai trupul, capul fiind 
aruncat departe, retezat de un proiectil dintr-un 
tanc. Aşa-i moartea pe front, nemiloasă.

Vineri. Din cauza marelui atac întâmpinat, nici nu-
mi venea să cred că mai trăiesc sau că sunt în chinurile 
iadului! Am zis atunci: “Dacă tot aşa ar fi şi în iad, toţi 
diavolii l-ar părăsi, găsindu-şi scăparea în fugă”.

Sâmbătă. Ca întotdeauna, cu ceasuri şi bune 
şi rele, am scăpat de la moarte ca printr-o minune. 
Numai Dumnezeu este puternic.
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pe litoralul Mării de Azov. Incursiunea ne-a reuşit 
de minune. În loc de inamic, trei căruţe de conserve 
răsturnate din care ne-am umplut sacii de merinde.

Vineri. Făcând o nouă incursiune, am găsit mort 
pe comandantul Diviziei nr. 77; la percheziţia făcută 
dau de o fotografie cu cei patru copii, câte doi de 
fiecare sex. L-am compătimit mult.

Sâmbătă. Ducându-mă cu ordin de la General 
la cartierul general al Mareşalului, găsesc aducând 
pe braţe pe colonelul Boldişor, care amuţise, iar 
căpitanul Dimax înnebunise de groaza luptei.

Duminică. Intrăm în acţiune în sectorul unui 
batalion german de schiori alpini, respins de inamic 

A fost rănit grav sergentul Tufă Vasile, cu care eram 
prieten bun şi ne ziceam unul altuia “şogore”.

Vineri. Ne retragem în comuna Krimskaia, 
unde ne urmăreau cinci armate sovietice şi stabilim 
numitul cap de pod Kuban.

Sâmbătă. Ne stabilim poziţia săpată încă din 
iarnă şi primim fiecare câte patru cărţi poştale, la cei 
ce ne aşteaptau cu dor să ne vadă.

Luni. Am trecut peste duminică, nimic deosebit. 
Pe când scriam acasă, pe micuţa masă individuală, 
un obuz greu mă vizitează fără să explodeze, era la 
un metru de mine. Am fugit iar el a explodat şi m-a 
acoperit cu bulgări îngheţaţi.

Marţi. Am reuşit după mai multe luni, să trimit 
acasă în patrie o carte poştală, printr-un căpitan 
aviator, acesta având un suflet nobil şi cunoştea la fel 
de bine ca şi mine greul luptelor şi viaşa de tranşee.

Miercuri. Deşi eram flămând, am cântat un 
cântec care a emoţionat chiar pe comandantul 
grupului nostru de comandă, colonel Vasile Cârlan.

Joi. În această zi, primim şi noi vestea că ne-
am îndeplinit misiunea şi în curând vom trece cu 
avioanele în Crimeea, de unde unii vor pleca şi pe 
acasă, pentru a-i bucura pe cei ce îi aşteaptă de atâta 
amar de vreme. Totodată, am primit şi o scrisoare din  
patrie, pe care o aşteptam cu multă nerăbdare. 

Vineri. După ploaie şi furtună, în loc de a trece 
în Crimeea, generalul ne solicită cu Divizia din nou 
voluntară. Am pierdut orice speranţă de revedere cu 
cei dragi.

Sâmbătă. Suntem atacaţi puternic de unităţile 
celor 76 de divizii ruseşti şi respinşi, gata de a fi 
aruncaţi în mare.

Duminică. Contraatacăm în forţă şi ne recuperăm 
poziţia. Uitasem că este zi de duminică.

Luni. Noaptea, m-am visat ginere şi credeam 
că voi rămâne a doua zi fără viaţă şi Dumnezeu s-a 
îndurat de mine nepăţind nimic, în afară de cască pe 
care mi-a spart-o o schijă de brand.

Marţi. Am fost mai liniştiţi şi ne povesteam unul 
altuia viaţa petrecută pe meleagurile natale. Aşa ne 
omoram timpul între un atac şi altul.

Miercuri. Am ajunat (am răbdat de foame – n. r.) 
toată ziua, neputând să vină hrana din cauza tirului 
artileriei ruse...

*      *      *

De aici, caietul a fost făcut ferfeniţă şi nu 
s-a mai putut reface jurnalul. 

Sincere mulţumiri fiului eroului, învăţător 
Ilie I. Taraş, din Rucăr, care a pus la dispoziţie 
caietul cu însemnările tatălui său de pe front. 
Onoare şi recunoştinţă!  n

Duminică. Ne retragem spre aerodromul 
Kalabtko, unde am cantonat o noapte, mâncând 
conserve de peşte, goale, fiind o mare lipsă de pâine.

Luni. În loc să ne îmbarcăm în marile avioane 
care ne aşteptau cu elicele puse în mişcare, încă o 
nouă misiune. Ce să-i faci, noroc şi nenoroc!

Marţi. Am petrecut aproape ca cei în agonie.
Miercuri. Sunt mai vesel, căci primisem de la 

Ştefania Mărgăriteanu din Vlădeşti, elevă în clasa a 
IV-a de liceu, o scrisoare de acasă. Avea un frate de 
suferinţă cu mine.

Joi. Cu toate că eram obişnuit mai mult cu 
suferinţa, supărarea totuşi, de multe ori, te duce 

Frânturi dintr-un
caiet de front

Am intrat în posesia a patru foi dintr-un caiet al eroului rucărean Ilie F. Taraş, 
care a luptat pe frontul de est, în anii 1943-1944, în Regimentul 30 Dorobanţi 
Muscel, şi a căzut la Stalingrad. S-a aflat sub arme 9 ani, 8 luni, 21 de zile, 
reprezentând stagiul militar, concentrarea şi războiul.

Un camarad de-al său, tot rucărean, care a supravieţuit, povestea că seara, 
când era puţină linişte, Ilie scria, la lumina unui felinar, cu un creion, în caietul pe 
care îl ţinea la piept, sub veston. Dar, într-o zi, un proiectil l-a sfârtecat odată cu 
caietul. Au fost recuperate doar câteva foi, pe care camaradul rucărean le-a predat 
familiei, ca ultimă mângâiere de la fiul lor. 

Aşa am ajuns şi eu în posesia lor. Cred că merită să fie puse în paginile revistei. 
Cu onoare, general de brigadă (r) Ioan A. Dobrescu, Câmpulung Muscel, 12 martie 
2010.

pe un viscol de nedescris. Am câştigat lupta şi am 
mâncat dovleac copt. 

Luni. Am fost foarte vesel, deşi ploua. Eram uzi 
până la piele, iar urşii trăgeau cu anticarele grindină 
de oţel.

Marţi. Mă întâlnesc cu Gheorghe Cosma şi ne-
am sărutat camaradereşte, ca omul când moartea îi 
râde în faţă. 

Miercuri. O zi foarte norocoasă. Merg cu un 
camarad spre o casă şi descoperim o groapă cu 
cartofi şi dovleci, cu care ne-am potolit foamea vreo 
două zile.

Joi. Primim ordin să prindem un post fix de la 
inamic. Am împuşcat un comisar, cu cartuş trasor şi 
pe care l-am dus în agonie la postul de comandă, 
prin ploaia de gloanţe a ruşilor care ne-au descoperit. 

la deznădejde. Fata de la Dragoslavele, cu care mă 
simpatizam atât de mult, îmi trimite veste că se 
mărită. Vai, Ilie! De ce nu te-ai rugat cerului să se 
termine războiul mai repede... cum te mai chinuieşte 
şi gândul acesta...

Vineri. Pe când mă gândeam cu durere la satul 
Dragoslavele fără a mai ţine seama că sunt cu 
moartea în faţă, un avion Rata îmi face cadou patru 
bombe. Uitasem atunci toate gândurile. 

Sâmbătă. Am 29 de ani. Pe o ploaie torenţială, 
am făcut un marş de 68 km, fără să mă simt câtuşi de 
puţin obosit, doar cu nădejdea în suflet şi co dorul de 
acasă. Câteva zile nu mai pot să scriu, o să văd!

Joi. Am fost băgat în grupa de sacrificiu, cu 
misiunea de a aduce prizonieri din linia inamicului, 
când acesta era în apărare, având flancurile sprijinite 
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comunist. Din care se vede că românii 
nu învaţă nimic din istorie.

 Colonelul inginer Vână, aşa 
cum o spune şi numele, avea în el 
o energie şi o tenacitate ieşite din 
comun, deşi înfăţişarea-i blândă şi 
privirea caldă nu lăsau să se vadă 
tumultul său interior. Era omul care 
nu accepta nimic fără argumente 
bine întemeiate. Se dăruia cu toată 
fiinţa sa şantierului, murea pe 

lucrare, cum se spune, uita şi de familie şi de toate. 
Apropiat de ostaşii şi ofiţerii săi, era în stare să se 
bată şi cu Dumnezeu pentru a le asigura drepturile şi 
condiţii de muncă omeneşti. A fost iubit şi respectat 
de militari tocmai pentru că nu s-a folosit niciodată 
de poziţia şi gradul său pentru a le impune orgoliile şi 
pretenţiile celor de sus.  

Generalul în retragere ing. Otto Breuer, fost 
director general adjunct la canalul Dunăre-Marea 
Neagră, care l-a preţuit şi l-a stimat pe inginerul 

La începutul acestui an, mai 
precis la 16 ianuarie, a plecat 
dintre noi colonelul Constantin 
Vână,  genistul care a bătut ţara 
de-a lungul şi de-a latul, pe marile 
şantiere ale Transfăgărăşanului şi 
Canalului Dunăre-Marea Neagră, 
unde a condus lucrările în calitate 
de inginer şef, dar şi la sistemele de 
irigaţii la care Armata a participat 
ani de-a rândul. Ofiţerul acesta, 
ridicat dintr-o familie de oameni nevoiaşi din 
Scorniceşti, s-a dăruit ca nimeni altul profesiei pe 
care şi-a ales-o, uitând de sine, trăindu-şi aproape 
toată viaţa pe şantiere, departe de marile oraşe, 
departe de familie, de părinţi, de fraţi, locuind 
în aceleaşi barăci cu ostaşii săi. Apogeul lui a 
fost la Canalul Dunăre Marea Neagră, o lucrare 
de importanţă internaţională care, după 1990, a 
fost lăsată de izbelişte, ca atâtea alte construcţii 
industriale şi agricole ridicate în anii regimului 

Colonelul ing Constantin Vână
Vână, deplângea moartea prematură a prietenului 
său, dar şi faptul că a fost uitat şi nedreptăţit 
după 1990, fiind marginalizat pe motiv că Nicolae 
Ceauşescu i-a acordat titlul de Erou al Muncii 
Socialiste. Probabil că şi asta i-a grăbit sfârşitul. 
A fost înmormântat la Cimitirul Ghencea 3 Militar 
Bucureşti, înconjurat doar de familie şi de câţiva 
prieteni şi foşti camarazi de armă. 

Mâhnit şi întristat de faptul că la înmormân-
tare n-a fost nimeni din partea oficialităţilor 
Armatei, generalul Breuer m-a rugat să scriu în 
revistă despre acest om care şi-a făcut datoria 
de ostaş cu un devotament rarisim şi a cărui 
dispariţie, la doar 73 de ani, reprezintă o mare 
pierdere pentru arma Geniu şi pentru Armată. 

Când se va scrie istoria participării Armatei la 
lucrările în economia naţională, în dreptul numelui 
colonelului ing. Constantin Vână se va nota doar 
atât: un erou al Transfăgărăşanului şi al Canalului 
Dunăre-Marea Neagră! (D. ROMAN)

IN MEMORIAM

La 23 iunie 2010 a încetat din 
viaţă contraamiralul Traian Anderson, 
preşedintele Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război, filiala Galaţi.

S-a născut la 20 ianuarie 1920, în 
Slobozia Conachi, fostul judeţ Covurlui, 
fiind al cincilea copil al familiei lui 
Neculai Anderson. Bunicul său, Frantz 
Anderson – originar din oraşul german 
Ulhm – a venit în România prin anul 
1850 şi s-a instalat în Bărăgan, în jurul 
localităţii Feteşti, ca reprezentant 
tehnic al unei firme germane de maşini 
agricole. Curând se căsătoreşte cu o româncă 
din localitatea Murgeanca (azi aparţinătoare de 
comuna Valea Ciorii – Ialomiţa) şi se stabileşte 
definitiv pe aceste meleaguri. Soţia Catinca 
îi dăruieşte opt copii, toţi botezaţi cu nume 
româneşti şi în religia ortodoxă. 

Neculai, tatăl contraamiralului de mai târziu, 
devenit, prin naştere, cetăţean român, participă 
la Primul Război Mondial ca infanterist şi datorită 
meritelor sale este împroprietărit cu cinci hectare 
de teren arabil.

Traian, ultimul din cei cinci copii, a urmat 

clasele primare în 
comuna natală, apoi a 
plecat la Galaţi, la un 
liceul industrial. După 
absolvirea liceului, în 
1940, se înscrie la Şcoala 
de Specialităţi a Marinei 
Militare. Cunoscător al 
limbii germane, este 
trimis, în iunie 1942, 
în anul doi de studii, în 
Germania, la o specializare 
de un an în tehnica 

submarină. Reîntors în ţară, îşi încheie studiile şi 
este îmbarcat, în octombrie 1943, pe distrugătorul 
„Mărăşeşti”. Participă, ca şef de compartiment maşini 
nr. 2, pe nava „Regina Maria”, la luptele din zona 
Sevastopol, Odessa şi Bosfor. La 1 noiembrie 1943, 
este îmbarcat, ca şef compartiment motoare termice, 
pe submarinul „Marsuinul”, apoi pe „Delfinul”, cu care 
participă la luptele din Marea Neagră.

Ziua de 23 august 1944 îl găseşte pe submarinul 
„Delfinul”, trăind alături de ceilalţi marinari tristele 
momente ale capturării şi dezarmării, de către 
trupele sovietice, deşi forţele române trecuseră de 

partea Naţiunilor Unite. După ce „Delfinul” este 
restituit flotei româneşti, tânărul Traian Anderson 
este reîmbarcat ca „şef mecanic comandant unitate 
de luptă nr. 5”.

În anul 1948, ca urmare a absolvirii Şcolii 
Navale, este avansat la gradul de sublocotenent. 
Urmează Şcoala de comandanţi şi specialişti, pe 
care o absolvă ca şef de promoţie (1951-1952), 
fiind repartizat în Statul Major al Divizionului 
de vedete blindate. Ocupă funcţii de răspundere 
la Flotila de Dunăre până în anul 1960, când, 
aceasta fiind desfiinţată, este mutat în portul 
militar nr. 13 Tulcea, în statul major, ca locţiitor al 
comandantului portului militar. A trecut prin mai 
multe garnizoane: Galaţi, Constanţa, Tulcea, Sulina, 
Giurgiu, Mangalia.

Pentru profesionalismul şi devotamentul său, a 
fost distins cu ordine şi medalii româneşti şi străine.

În 1990, este membru fondator al filialei Galaţi 
a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, fiind 
ales, în 1995, preşedintele acesteia.

În anul 2001, prin decretul Prezidenţial nr. 
99/27.11., a fost avansat la gradul de contraamiral 
de flotilă navală.

Octavian CERCHEZ

Amiralul Traian AndersonIN MEMORIAM
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Aripi româneşti

EROII de la podul c.f. 
de peste Argeş

1.Predatu Dinu, locotenent A.A.,
2.Nedea Dinu, plt.A.A.

3.Stănescu Vasile, serg.maj. A.A.
4. Bujoru Tudor, serg. A.A.

5. Ifrim Dumitru, serg. A.A.
6. Untaru Haralambie, caporal A.A.

7. Chioasu T., caporal A.A.
8. Neacşu Nicolae, caporal A.A.
9. Păduraru Aurel, soldat A.A.
10. Donica Petre,  soldat A.A.

11. Ionescu Damian, soldat A.A.
12. Petcu Tudor, fruntaş A.A.
13. Ciobotaru ??, soldat A.A.

14. Ion Constantin, soldat A.A.
15. Munteanu Dumitru, fruntaş A.A. 

16 Petcu Dumitru, fruntaş A.A.
17. Petcu Andrei, soldat A.A.

4 aprilie 1944. Americanii şi englezii încep 
sistematica serie a bombardamentelor asupra 
României. În ziua de 4 iulie 1944, americanii s-au 
năpustit asupra Braşovului şi a Piteştiului. Cele 
şapte valuri de avioane B-17 care au bombardat 
Braşovul au reuşit să avarieze gara şi triajul 
principalului nod de cale ferată, au incendiat 
rafinăria Vacum Oil, au lovit fabricile Mărăşeşti, 
Voinea, Metrom şi altele.

La ora 9.25, s-a dat ordinul de decolare a 
avioanelor noastre de vânătoare disponibile. 
Grupurile 1 şi 6 au decolat pentru luptă, dar 
nu au luat contactul cu iamicul, ci au aterizat 
pe alte aerodromuri. Se pare că, din ordinul 
Sectorului 2 Vânătoare, au fost dispersate din calea 
americanilor, ascunzându-se cât mai bine avioanele 
pe alte terenuri. Pentru interceptarea avioanelor 
inamice au decolat numai zece avioane de la Grupul 
7 Vânătoare şi trei de la Escadrila 58 Vânătoare. 
Escadrila de alarmă a Școlii de vânătoare de la 
Ghimbav-Braşov a decolat cu cinci avioane IAR-80 
şi trei Me-109, obţinând câteva victorii probabile. 
Slt. av. Radu Emil a fost rănit uşor, reuşind să 
aterizeze cu avionul avariat. Toţi aceştia au luat 
contactul cu avioanele invadatoare, luptându-se la 
mare înălţime, la sud-est de Piteşti. Ca şi altă dată, 
americanii au încercat să ducă în eroare forţele 
noastre de apărare, trimiţând un număr de avioane 
de vânătoare în zona Ploieştiului şi a Bucureştiului, 
însă această manevră  le-a reuşit în mică măsură, 
deoarece itinerariul bombardierelor a fost cunoscut 
din timp. S-a apreciat numărul de 40-50 de avioane 
Lightning şi 60-70 Mustang. Cele de tip Mustang 

aveau de asigurat protecţia apropiată a propriilor 
bombardiere, iar Lightningurile pe cea îndepărtată. 
Ele au rămas în zona Ploieştiului şi Bucureştiului 
mai multă vreme după plecarea celor cu patru 
motoare, insistând să zboare în preajma mai multor 
aerodromuri. 

Trecuseră două ore şi jumătate de la intrarea 
lor în spaţiul românesc, când două formaţii de 4 şi 
12 avioane Lightning au atacat aerodromul de la 
Petreşti, Dâmboviţa, incendiind 4 avioane. Probabil 

că acolo au aşteptat să surprindă avioanele noastre 
de vânătoare pe când veneau la aterizare, însă 
nu au reuşit. În schimb, au atacat cu armele de la 
bord posturi de pândă şi terenul de dispersare de 
la Glavacioc, aflat nu prea departe de Bucureşti. 
Atacul a fost dat de două patrule a câte 4 avioane 
care trecuseră cu puţin mai înainte la aproximativ 
3000 m înălţime. Folosindu-se de valea din 
apropierea terenului şi pădurea vecină au trecut 
o singură dată, la joasă înălţime, în linie. Cum 
atacul a durat doar zece sau cinsprezece secunde, 
riposta apărării antiaeriene a fost nulă, în urma 
lor rămânând două avioane incendiate şi alte şase 
ciuruite mai mult sau mai puţin.

Este sigur că aceleaşi avioane americane au 
atacat şi trenul de călători 1001, care plecase din 
staţia Găeşti, antrenându-se conştienţi într-un act 
de crudă teroare aeriană. Numai în jurul trenului 
s-au numărat 77 de cadavre, iar 65 de răniţi grav 
au fost transportaţi la spital. În realitate, numărul 
morţilor şi răniţilor a fost mult mai mare.

În aceeaşi zi a fost atacat şi Piteştiul. Cu acea 
nefericită ocazie, câteva valuri de avioane cu patru 
motoare au bombardat partea dreaptă a râului 
Argeş, prelungindu-l de-a lungul văii  până în satul 
Bănănăi, din apropierea podului de cale ferată de 
peste Argeş, pe care au intenţionat să-l scoată din 
funcţiune. Amplasată pe un deal din apropiere, 
În timpul bombardamentului a fost distrusă şi 
Bateria uşoară de 20 mm Oerlikon, amplasată pe 
un deal din apropiere, care intrase pe poziţie încă 
de la 6 iunie 1944, pregătită să riposteze la un 
eventual atac asupra podului c.f. Bateria sosise de 
la Braşov cu următorul efectiv: un locotenent, doi 
sublocotenenţi, trei subofiţeri, 19 soldaţi şi 99 de 

rezervişti, fiind dotată cu 9 tunuri de 20 mm, 6 
PM ZB de 7,92 mm, 119 arme cu baionetă, 6600 
cartuşe.

Bateria Oerlikon de la Podul CFR de peste 
râul Argeş a deschis focul, dar a fost lovită în plin, 
având mari pierderi în oameni şi material: 18 
artilerişti morţi, printre care locotenentul Predatu 
N., comandantul Bateriei, plutonierul Nedea Dinu, 
sergentul major Stănescu Vasile. Alţi 14 militari 
au fost răniţi. Au fost distruse două tunuri şi doi 

pivoţi p.m., unitatea rămânând cu o singură secţie, 
care ar mai fi putut acţiona împotriva atacatorilor 
americani.

În urmă cu câţiva ani, în amintirea 
victimelor bombardamentelor asupra Piteştiului, 
municipalitatea a amplasat o cruce de marmură 
albă în preajma Cercului Militar din Piteşti 
(foto). Poate ar fi cazul să fie ridicat un astfel de 
monument şi în memoria eroilor apărători ai 
zonei, care să fie amplasat chiar pe dealul unde 
aceştia şi-au dat viaţa. S-ar repara, astfel, o mare 
nedreptate! n

Prof. Vasile TUDOR

Eroii de la podul 
de peste Argeş
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Ultima conflagraţie mondială a fost 
şi un uriaş poligon de experimentare 
şi încercare a noi arme. Printre acestea 
s-au aflat şi minele magnetice, 
acustice sau flotante. Acestea puteau 
fi lansate în apă de pe nave, dar şi din 
avioane. La trecerea unei nave cu corp 
metalic, închiderea unui circuit electric 
sau o presiune exercitată asupra unei 
membrane provocau explozia celor 
200-400 kg. de trotil. Barajele de 
mine limitau libertatea de mişcare a 
inamicului, apărând anumite zone.

1941. Divizia de Dunăre, 
comandată de contraamiralul 
Alexandru Gheorghiu, avea misiunile: 
u Limitarea acţiunilor Flotilei 

sovietice aflate la Ismail şi Reni, cu  
5 monitoare, 22 vedete blindate, 7 
vedete dragoare (dotate cu mine 
moderne), nave auxiliare, baterii de 
coastă, Divizionul 46 Art. a.a., Escadrila 
96 Aviaţie de vânătoare.
u Cooperarea cu flotila germană 

de dragaj „Donau Flotille” – comandant 
lt.cdor. Petzel, staţionată la Brăila, cu 9 
vedete dragoare şi nava bază „Bechelaren”.

Forţa navală Fluvială Română era 
formată din:

u Gruparea tactică Galaţi – 4 
monitoare, 2 vedete de siguranţă, nava 
„Maican”, grup ASA (arme sub apă);
u Gruparea tactică Tulcea – 2 

monitoare, 2 vedete de siguranţă, 2 
vedete blindate (V.Bl.), nava „Avram 
Iancu”, secţie ASA.

Detaşamentul Maritim nr. 1 
compus din:
u Batalionul 16 Inf. Marină, grupuri 

de artilerie (Sulina)

u Bat. 17 Inf. Marină (Periprava)
u Bat. 15 Inf. Marină şi grupuri de 

artilerie (Chilia)
u Secţia de şalupe de patrulare cu 

misiunea de a  împiedica pătrunderea 
inamicului în Deltă.

În iunie 1941, vedetele româneşti 
lansează baraje de mine la Chilia 
Veche, Periprava (şi pe 12/13 iulie), 
Reni, Cotul Pisicii, gura Sulina, 
Pătlăgeanca (gura br. Chilia), pentru 
întreruperea legăturii între navele 
sovietice de la Reni şi Ismail. S-a 
recunoscut că multe dintre mine nu au 
funcţionat.

Şi sovieticii încearcă în noaptea 
de 25/26 iunie lansarea unui baraj, cu 
3 V.Bl., dar sunt atacate de vedetele 
româneşti.

Dragajul fluvial
1941 – 1945
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Cu toate acţiunile dure de pe 
Dunăre, Flotila sovietică reuşeşte să 
părăsească delta, începând cu noaptea 
de 19/20 iulie 1941.

După ocuparea oraşului Reni, 
se începe dragajul general pentru 
degajarea căii navigabile Chilia - Galaţi.

Odată cu trecerea Diviziei 10 la 
nord de Dunăre, se încheie prima 
etapă.

Se înregistrează şi primele victime: 
se scufundă, cu echipajele lor, 
remorcherele „Cerna” (24 iulie, Mila 
marină 69); „Bicaz” (25 iulie, Mm. 61,5); 
„Helidon” (Mm. 42,5); un barcaz (30 
august, Mm. 43).

În cinci zile au fost dragate, în 
zona Reni, mal drept, 16 mine. În luna 
august românii scot minele Hertz de 
la Periprava, iar germanii pe cele de la 
gura Sulina.

La 1 septembrie se înfiinţează 
Flotila de dragaj fluvial, comandant - 
căpitanul Constantin Uceanu, având în 
compunere:
u remorcherul cu zbaturi „Gherdap” 

– comandat de aspirantul Cornel 
Zlatian.
u V.Bl. nr. 5 şi nr. 6, dotate pentru 

dragaj magnetic.
Se scot aproape toate minele, 

constatându-se şi deficienţele.
1942. Dragajul continuă, nu fără 

pierderi: şlepul „Ardeal” (24 martie, km. 
176); rem. hidrografic „Smârdan” (28 
august, gura Potapov, braţul Chilia; 
mor trei ofiţeri şi echipajul); barja 
„Grigore Seci” (31 decembrie).

1943. Retragerea trupelor germane 
din zona sovietică (febr. 1943) a 
apropiat şi pericolul minărilor aeriene 
pe Dunăre.

La Brăila se construiesc dispozitive 
de dragaj magnetic, unele nave fiind 
prevăzute cu centuri antimagnetice.

Germanii instalează la Brăila 
şi Rusciuc (Ruse de azi) 2 staţii de 
demagnetizare pentru navele fără 
centură (eficienţă 30 - 40 de zile).

Flotilei de dragaj i se repartizează 
remorcherele: Haralambos, Machis, 
Motrul, Basarab, Amurgul şi 12 MR 
(şalupe de dragaj). Sunt amenajate V.Bl. 
nr. 7 (capturată de la sovietici) şi V.Bl. 
nr. 8 (livrată de germani).

Pentru blocarea transporturilor 
fluviale, sovieticii încep minarea 
Dunării, toate navele de dragaj au 
misiuni zi şi noapte, controlează 
şenalul navigabil, însoţesc convoaiele. 
Cu toate acestea, se scufundă navele 
de pasageri „Ismail” şi „Mihai Viteazul” 
(27 mai la Mm. 48,5 ); şlep „Caliopi” şi 
barja „Dunărea” pe 12 iun. la Isaccea;  
pasagerul „Lidia” se scufundă cu 
pasageri la bord pe 22 sept. - br. Măcin 
km 50; remorcherul „Gheorghiu” pe 4 
dec. la km 301 (4 dispăruţi şi 5 răniţi).

Germanii acţionau cu avioane de 
dragaj magnetic (prevăzute cu antene 
speciale fixate sub fuzelaj, în care se 
introducea un curent ondulatoriu, 
creându-se câmpul necesar explodării 
minelor), spărgătorul de baraje nr. 
193, care avea montată centura 
electromagnetică în prova.

În perioada iulie - septembrie, 
aviaţia sovietică îşi extinde zona de 
minare până la Cernavoda, controlul 
magnetic şi mecanic continuă, 
Dunărea „se ară” de la Sulina la Giurgiu, 
pe toate braţele.

Bilanţul anului 1943, mine distruse: 
37 (24 de aviaţia germană, 9 de 
dragoarele româneşti, 4 de navele 
germane, 4 genistic).

Cooperarea Flotilei româneşti de 
dragaj fluvial cu Divizia X siguranţă 
germană a decurs în bune condiţiuni.

Anul 1944 va fi greu şi complicat.

Maistru militar de marină (r) 
Petre MARAvelA

Bibliografie:            
Cpt. cdor. (r) Nicolae Koslinski, cdor. (r) 

Raymond Stănescu, Marina română în al doilea 
război mondial, Editura Modelism, Bucureşti 1998

Colecţia revistei Marea Noastră n

Cetăţean de onoare
Continuăm să prezentăm membri ai ANCE, 

care, pentru activitatea desfăşurată de-a lungul 
anilor, au fost răsplătiţi cu titlul de Cetăţean 
de onoare. După cum se ştie, autorităţile 
unei localităţi pot acorda titlul de Cetăţean 
de Onoare unor personalităţi din domeniul 
culturii, artei, ştiinţei, învăţământului, 
sănătăţii, sportului, afacerilor a căror activitate 
este legată în mod deosebit de viaţa aşezării 
respective.

Printre cei distinşi cu acest titlu onorific se 
numără şi comandorul de aviaţie (r) Marius 
Popescu-Călăraşi. (foto)

La 13 august 1995, când s-au împlinit 400 
de ani de la celebra bătălie de la Călugăreni, 
autorităţile acestei localităţi istorice i-au 
acordat titlul  de Cetăţean de Onoare şi membru 
de onoare al Fundaţiei cultural-ştiinţifice 
Mihai Viteazul-Călugăreni “pentru deosebita 
contribuţie la cinstirea memoriei domnitorului 
Mihai Viteazul şi a oştenilor săi care au luptat la 
Călugăreni şi pentru strădania de a menţine vie 
iubirea de neam a românilor”. 

La 1 decembrie 2001, la propunerea 
municipalităţii Călărăşi, i se acordă titlul 
de Cetăţean de Onoare, diploma fiindu-i 
înmânată de primarul municipiului, profesorul 
Daniel Mirel Tutuianu, în prezenţa senatorului 
Doru Ioan Tărăcilă (azi, prefectul judeţului 
Călăraşi), “ca recunoaştere a întregii activităţi 
de publicist, organizator de expoziţii de 
numismatică la nivel naţional şi pentru colecţia 
de 180 de cărţi poştale ilustrate ale vechii urbe, 
precum şi pentru pasiunea cu care îşi iubeşte 
oraşul natal.” n
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Veteranii 
ultimului 
război mondial
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În anul în care s-au împlinit 65 de ani de la încheierea ultimului război 
mondial, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din România a 
sărbătorit împlinirea a două decenii de existenţă. 

Astăzi, veteranii de război au vârsta de cel puţin 85 de ani. Din ce în ce 
mai împovăraţi de ani şi tot mai puţini de la o zi la alta, veteranii de război 
menţin vie printre noi istoria unor timpuri de crâncene încleştări. Prin ei, 
acele timpuri, când glorioase, când marcate de suferinţe individuale şi 
tragedii naţionale , ne privesc peste decenii.

Revista România Eroică le dă Onorul în paginile sale!
Dosar realizat de

general de flotilă aeriană Petre Bână
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Nu mai este pentru nimeni o noutate că 
ţara şi poporul român trec printr-o gravă criză. 
Este o criză multiplă, nu numai economică. 
Dacă ar fi numai aceasta, am avea motive 
să fim optimişti, chiar şi numai cu moderaţie, 
deoarece ştim din istorie că astfel de crize trec 
în cele din urmă.  

Oamenii au trecut prin multe vremuri de 
sărăcie şi le-au învins. Cu pierderi, desigur. Dar 
în cele din urmă, la capătul uliţei înnămolite 
a răsărit soarele. A fost pe deasupra de toate 
speranţa în Dumnezeu şi credinţa în puterea 
de regenerare. Nefiind atâtea mijloace de 
informare, minţile oamenilor nu erau intoxicate 
cu minciuni şi discuţii sterile, cu dezbinări şi o 
cultivare insistentă a neputinţei, inutilităţii şi 
imbecilităţii.

Foamea este stânjenitoare, însă te adaptezi, 
mănânci mai puţin şi mai prost. Rezişti în 
speranţa că în vara viitoare va fi mai mult 
grâu. Dar ce spun eu acum este credinţa 
ţărănească tradiţională din vremea când grâul 
creştea sub privirea lui Dumnezeu, nu din grija 
guvernanţilor.

Criza morală îi macină pe români mai mult 
decât sărăcia. Ea durează de douăzeci de ani, 
intrând dintr-o etapă în alta şi agravându-se cu 
trecerea anilor şi scăderea calităţii liderilor de 
opinie.

Valorile în lumina cărora am crescut şi am 
trăit şi care ne-au ţinut uniţi, indiferent cât de 
greu ne-a fost, sunt coborâte până la cel mai 
jos nivel. Parcă ar exista un plan diabolic de 
destructurare şi înlocuire cu surogate date cu 
sclipici. 

Ziua Naţională nu mai este una a Marii 
Uniri, a împăcării şi bucuriei. Se huiduie în 

faţa simbolurilor naţionale şi se îndeasă 
căciula până la ochi, când se cântă Imnul 
naţional. Degeaba, prin versul lui de început, 
strămoşii noştri, păţiţi în istorie de atâtea ori, 
ne îndeamnă să ne trezim. Nu ne putem trezi 
decât singuri şi dezbinaţi, adică fără putere.

Liderii noştri nu mai vorbesc poporului 
despre înaintaşi, despre rezistenţa în faţa 
primejdiilor, despre mândria şi datoria de 
a apăra vatra strămoşească. Cântecele 
Ardealului de altădată cad în derizoriu. 
Mi-a rămas în minte imaginea săracilor ce 
apucaseră o porţie de fasole cu cârnaţi şi un 
pahar de rachiu, date de Ziua Naţională şi 
cântau „Noi suntem aici pe veci stăpâni!” Da, 
suntem aici pe veci stăpâni pe mizeria noastră 
şi pe dispreţul altora faţă de neputinţa noastră, 
ca să nu zic mai mult.

Veteranii de război, declaraţi în discursuri, 
în acelea câte au fost, simboluri vii ale istoriei 
trăite, au trăit după revoluţie iluzia unui 
reviriment. Am crezut cu toţii că libertatea 
ne-a adus dreptul de a-i venera ca pe nişte 
sfinţi. Li s-au dat câteva drepturi, nu ca să-i 
îmbogăţească, Doamne fereşte!, ci ca să se 
întreţină ideea de recunoştinţă a neamului. 

Pensiile militare devenite decente prin 
încercarea de a-i aduce pe militari cât de cât 
spre nivelul celor din NATO, alianţa despre 
care conducătorii vorbesc cu atâta emfază, au 
devenit brusc „nesimţite”. Legile în baza cărora 
s-au dat au devenit nesimţite, ca şi cum le-ar fi 
votat junta militară, nu Parlamentul ţării, ales 
de popor în mod democratic.

Cu câţiva ani în urmă, o ziaristă îl întreba, 
candidă, pe un veteran rănit în război ce a 
căutat acolo, de ce s-a dus, că ea nu s-ar fi 

General de brigadă (r) Grigore BUCIU

Îmbolnăvirea 
istoriei
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dus. Atât a mai rămas din credinţa taţilor şi 
bunicilor morţi în datoria sfântă de apărare a 
ţării.

Ce să înţeleagă copiii de şcoală, dacă 
şi manualele de istorie se împuţinează ca 
informaţie şi calitate, sunt în ungureşte sau nu 
sunt deloc!? Că veteranii şi cavalerii Ordinului 
„Mihai Viteazul” au fost în război şi ţara este 
câtă este datorită lor? Nu! Vor fi cel mult 
vrăjitorii din Oz  ce trec întâmplător pe strada 
lor.

Urmele istoriei naţionale se şterg zi de zi, 
nivelate de indiferenţă, de o jenă de neînţeles, 
de sărăcirea continuă a sufletului şi a spiritului 
românesc.

Pe veterani îi ia Dumnezeu, în rânduri tot 
mai dese. Dintre cavalerii pelerinelor albe mai 
sunt cinci, şase, şapte, cine mai ştie? Ceea ce 
a fost istorie vie moare în fiecare zi. Şi ce mai 
rămâne?

Cinicii de azi mi-ar putea replica desigur 
că rămân veteranii noi şi handicapaţii noilor 
războaie, din ţări de departe, unde apărăm 

preventiv omenirea. Au murit în Balcani, în Irak 
şi în Afganistan şi mor mereu în ţară pe frontul 
nimănui, căzând din cer cu aparatele de zbor 
hodorogite şi în poligoanele de instrucţie. 
Pe niciunul însă nu-l va acoperi pelerina 
Ordinului „Mihai Viteazul”!

Cimitirele de război cad într-o rână, şcolile 
nu mai au în grijă monumentele, primarii 
care le au sunt angajaţi cu strânsul fondurilor 
pentru cumpărat găleţi de plastic şi kile de 
zahăr pentru alegeri. Lui Tokeş, parlamentarul 
european al României, şi alor lui le e ruşine 
de Ziua Naţională a României şi românii 
care ne conduc spun să-i ignorăm, că nu e de 
actualitate!? Aşa o fi, dar după legea nouă a 
învăţământului împinsă forţat la aprobare, 
copiii români din satele majoritar ungureşti 
vor învăţa în altă limbă decât cea maternă. 
Dar maghiarizarea românilor făcută cu mâna 
noastră nu se pune.

Istoria moare treptat, dusă pe umeri de 
veteranii de război, şi noi n-am învăţat încă 
nimic din ea...n
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În 2010, românii care mai păstrează 
sentimente naţionale şi cred că jertfa 
pe câmpul de luptă este o manifestare 
supremă a dragostei de ţară au 
fost alături de veteranii de război 
la sărbătorirea a trei evenimente 
importante:

- împlinirea a 108 ani de la 
instituirea titlului de veteran de război 
în România;

- împlinirea a două decenii de 
la înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război;

- împlinirea a 65 de ani de la 
încheierea ultimului război mondial.

Cine ar putea, oare, să trăiască 
mai profund semnificaţia acestor trei 
momente istorice decât veteranii 
şi invalizii de război, ei, cei care cu 
aproape 65 de ani în urmă erau 
puternic marcaţi de bucuria încheierii 
celui mai sângeros şi mai pustiitor 
război din istoria omenirii?

După încheierea unei păci nedrepte 
pentru România, veteranii întorşi de 
pe câmpurile de luptă au suportat, 
timp de peste patru decenii, un regim 
străin intereselor pentru care luptaseră 
şi nerecunoaşterea meritelor tuturor 
celor care, din iunie 1941 şi până la 9 
mai 1945, s-au aflat, la ordinul ţării lor,  
în tranşee.

În vremuri grele pentru ţară, când 
graniţele ei din est, din nord şi din sud 
au fost smulse din teritoriul naţional, 
bărbaţii ţării au plecat pe front, pentru 
dezrobirea provinciilor răpite. N-au 
şovăit şi n-au pus întrebări, deşi ştiau 
bine ce îi aşteaptă. Au străbătut, prin 

ANVR a împlinit
20 de ani!

luptă, mii de kilometri. Mulţi nu s-au 
mai întors niciodată acasă. Osemintele 
lor sunt îngropate departe de ţară, 
marcând mai bine de o jumătate 
de continent: de la Prut la Volga, în 
Crimeea şi Caucaz, de la Stalingrad 
la Sf. Gheorghe, Oarba de Mureş, 
Cluj, Carei şi Oradea, la Debreţin şi 
Budapesta,  la Zvolen şi Banska Bistriţa, 

în Slovacia, la Brno şi Moravia, în Cehia, 
până aproape de Viena şi de Praga.

Alţii, peste 330 000, s-au înapoiat 
răniţi şi invalizi, schilodiţi pentru toată 
viaţa. Pe cei care s-au întors valizi i-au 
aşteptat eforturi prelungite, ani în şir, 
pentru înlăturarea ruinelor şi refacerea 
ţării, pentru plata datoriilor de război. 
Dar nimeni nu s-a plâns niciodată.

Împreună, vârstnici şi tineri, foşti 
soldaţi şi cei rămaşi la vatră, soldaţii 
activi şi intelectualii au refăcut oraşele, 
au construit drumuri, căi ferate, 
au regularizat cursuri de apă şi au 
ridicat hidrocentrale şi termocentrale 
electrice de mare putere, au edificat 
o importantă industrie de apărare, 
au construit Metroul şi Palatul 
Parlamentului etc. 

A durut îngrozitor lipsa de 
recunoştinţă, timp de aproape 
45 de ani, a oficialităţilor politico-
administrative faţă de o bună parte 
dintre veterani, cei ce luptaseră pe 
frontul de Est.

Instituirea „Crucii Comemorative a celui de al 
doilea război mondial 1941-1945” a avut drept 
consecinţă decorarea veteranilor, în majoritate 
din mediul rural, şi acordarea unei modeste rente 
lunare. Acum ne rugăm lui Dumnezeu şi îi solicităm 
Preşedintelui să nu-l lase pe Premier să taie sau să 
suspende aceste drepturi ale veteranilor. Criza, 
oricât ar fi ea de mare, nu poate fi un motiv suficient 
pentru a-i umili încă o dată, prin astfel de gesturi, pe 
bătrânii care au luptat pentru Ţară.

În aceeaşi categorie sunt şi văduvele de război şi văduvele de veterani 
de război, care nu trebuie atinse măcar din respectul şi preţuirea pe care li 
le datorăm pentru modul cum s-au luptat cu greutăţile vieţii şi şi-au crescut 
copiii, în lipsa soţilor. n



România Eroică nr. 1-2 (38-39) - Serie nouă 201030 România Eroică nr. 1-2 (38-39) - Serie nouă 2010 31

Dosar România Eroică

Revoluţia din decembrie 1989 
a adus după sine dreptatea. S-au 
recunoscut meritele tuturor celor care 
au luptat indiferent de loc şi de timp, 
căci ei s-au dus acolo trimişi de ţară şi 
de interesul poporului român.

Foştii luptători şi-au constituit 
propria lor organizaţie – Asociaţia 
Naţională a Veteranilor de Război – 
menită să le promoveze şi să le apere 
interesele. 

Pentru cinstirea acestor merite şi 
omagierea la nivel naţional a bravilor 
combatanţi, s-a instituit, prin Hotărâre 
de Guvern şi prin Legea din 13 
noiembrie 2007, Ziua Veteranilor de 
Război ai Armatei Române, sărbătorită 
în fiecare an la 29 aprilie.

Recunoaşterea şi răsplătirea eroilor 
căzuţi la datorie sau aflaţi în viaţă sunt, 
după cum se ştie, o normă morală 
universală căreia, prin cele două 
acte normative, i s-a dat consistenţă 
juridică.

A fost aleasă această zi, întrucât 
la 29 aprilie 1902, Regele Carol I a 
instituit, prin Înalt Decret, calitatea de 
veteran de război pentru toţi cei care 
au luptat în războiul din 1877-1878, 
pentru cucerirea Independenţei de 
Stat a României. Este un act simbolic 
de mare importanţă morală, deoarece 
recunoaşte toţi veteranii din toate 
timpurile şi din toate  războaiele 
acestui neam.

Recunoaşterea acestei calităţi nu a 
venit de la sine, direct de la Suveran, 
nici de la alte instituţii ale Statului, ci 
datorită demersurilor unor bărbaţi 
curajoşi, foşti luptători pe redutele 
de la Griviţa, Plevna, Rahova, Vidin, 
Smârdan, care nu mai puteau suporta 
mizeria şi sărăcia în care  trăiau – istoria 
se repetă ca un blestem în această ţară 
– şi s-au adresat direct Regelui, care 
i-a primit la Palat. După ce i-a ascultat 
cu atenţie, Carol I a considerat ca fiind 
îndreptăţite cererile lor. Şi a hotărât, 
printr-un decret special, instituirea 
calităţii de veteran de război. „Pentru 
ca fiecărui ostaş să i se asigure liniştea 
şi ocupaţiunea pentru tot restul vieţii 
– se preciza la articolul 2 – i se pun la 
dispoziţie cele necesare în acest scop, ca 
stimulent pentru generaţiile viitoare.”

Cam târziu şi forţat se preţuiau 
astfel lupta şi jertfa celor care 
sângeraseră în anii de glorie ai Armatei 
Române, 1877-1878.

Peste 105 ani de la acel Decret 
Regal, în noiembrie 2007, Legea 303 
preciza: „În semn de recunoaştere 
a meritelor veteranilor de război pe 
câmpurile de luptă pentru apărarea 
independenţei, suveranităţii, integrităţii 
teritoriale şi a intereselor României, se 
instituie Ziua Veteranilor de Război, care 
se organizează anual pe 29 aprilie. (art. 
2)

Acest act legislativ, care s-a făcut 
la propunerea A.N.V.R., a adus o rază 

în cei 20 de ani ai AnvR, veteranii și invalizii de război au fost avansaţi 
onorific în gradul următor, mulţi dintre ei, prin aceste avansări, fiind 
promovaţi onorific în corpul superior. este o recunoaștere publică târzie 
a meritelor de altădată, care face bine spiritului și moralului.

de speranţă în rândul veteranilor. Ei au 
luptat pentru binele ţării, al copiilor şi 
nepoţilor, dar şi pentru reconsiderarea 
statutului lor îndelung ignorat. N-au 
ezitat, unii dintre ei, să iasă în stradă 
în decembrie 1989. La numai câteva 
zile de la izbucnirea Revoluţiei, mai 
exact, la 27 decembrie 1989, s-a 
produs un act revoluţionar şi în viaţa 
veteranilor. Din iniţiativa unui grup de 
foşti luptători din ambele campanii din 
Est şi din Vest, a fost desfiinţată vechea 
structură, profund politizată, Comitetul 
Foştilor Luptători şi Veteranilor de 
Război împotriva Fascismului. Astfel, 

dreptul şi calitatea de veteran de 
război ale celor care, în perioada iunie 
1941-august 1944, au luptat pentru o 
cauză legitimă şi sfântă, care a impus 
cele mai mari sacrificii – 624.740 de 
morţi, răniţi şi dispăruţi – au fost 
recunoscute legal şi moral. Se sfârşea 
astfel o lungă perioadă de nedreptate 
în care din raţiuni politice s-a vrut 
să se şteargă din amintirea Oştirii 
Române acest parcurs eroic, deosebit 
de sângeros. Din acelaşi motiv 
ideologic, mari comandanţi au fost 
declaraţi criminali de război, judecaţi şi 
condamnaţi la ani grei de închisoare.

Încă de la începutul activităţii 

sale, Asociaţia Naţională a Veteranilor 
de Război a luptat pentru redarea 
demnităţii, onoarei şi respectului 
cuvenit veteranilor şi invalizilor de 
război, pentru dobândirea unor 
drepturi şi facilităţi, aşa cum se 
petreceau lucrurile în ţările civilizate 
ale lumii. Recunoscută ca persoană 
juridică şi mai apoi, în 2004, ca 
instituţie de utilitate publică, Asociaţia 
şi-a asumat datoria morală de a 
contribui nemijlocit la cunoaşterea şi 
cultivarea tradiţiilor naţiunii şi armatei, 
de a transmite tinerei generaţii un 
vibrant mesaj patriotic.
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La structurile sale au aderat 
Asociaţia Cavalerilor Ordinului 
„Mihai viteazul”, cel mai înalt ordin 
militar de război instituit de Regele 
Ferdinand  I, în 1916, care se acorda 
exclusiv ofiţerilor şi generalilor 
pentru fapte de arme cu totul şi 
cu totul excepţionale, săvârşite în 
contact direct cu inamicul; Asociaţia 
veteranilor de Război din M.A.I., 
Asociaţia Invalizilor de Război, 
Asociaţia „tradiţia Cavaleriei”, liga 
navală Română, liga Aeriană, 
Asociaţia Cavalerilor Ordinului 
„virtutea Aeronautică”, Secţiunea 
„Detașamentul Păuliș”, liga virtus 
Daco-Romana Rediviva.

La înfiinţare, ANVR număra 900 000 
de membri. După 20 de ani, mai sunt 
în evidenţa sa mai puţin de 75 500 de 
veterani de război, 3600 de invalizi, 
3500 de văduve de război şi peste 185 
000 de văduve de veterani de război 
care nu s-au recăsătorit.

Asociaţia Naţională a Veteranilor 
de Război este membră a Federaţiei 
Modiale a Foştilor Combatanţi 
(F.M.A.C.) şi are relaţii bune cu 
organizaţii similare din ţările cu 
care România a fost aliată în anii 
războiului. O colaborare strânsă are cu 
Asociaţia naţională „Cultul eroilor”, 
cu Asociaţia naţională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere 
a M.Ap.n. și a M.A.I., cu Asociaţia 
Română pentru Propaganda și 
Istoria Aviaţiei.

Ziua în care s-a sfârşit războiul 
a fost cea mai importantă şi mai 
binecuvântată zi de către toţi 
combatanţii. Pentru cei aflaţi în tranşee 
a fost marea şansă de a rămâne în 
viaţă. Este o satisfacţie deosebită să 
te numeri în jumătatea de milion de 
ostaşi care au luptat împotriva răului şi, 
favorizat de soartă, să te găseşti printre 
cei întorşi acasă, indiferent cum, 
sănătos, rănit sau invalid. n

Președintele AnvR
General de armată în retragere 

Marin DRAGneA

Frăţia de arme dintre veteranii români și combatanţii statelor aliate, 
cooperarea în marile bătălii s-au dovedit a fi hotărâtoare în obţinerea 
victoriilor, în aceste lupte cimentându-se o prietenie sinceră, care durează 
și astăzi. veteranii români au fost primiţi și decoraţi cu prilejul unor 
aniversări la Paris, londra, Moscova, la sediile președinţilor, guvernelor, 
ministerelor apărării celorlalte state sau la reședinţa ambasadelor din 
București ale SuA, Rusiei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Franţei, Angliei, 
ucrainei, ungariei, Croaţiei, Serbiei, Greciei, turciei.

Președintele Slovaciei, 
cu ocazia vizitei în România, 
în 2008, a ţinut personal să 
se întâlnească cu veterani 
români care s-au distins în 
luptele pentru eliberarea 
ţării sale și să-i decoreze. 

Cu prilejul împlinirii a 65 
de ani de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial,

Guvernul Cehiei a 
decorat, la Brno, 20 de 
veterani de război români;

Guvernul Slovaciei a 
decorat 50 de veterani de 
război români;

Guvernul Rusiei a 
decorat 35 de veterani de 
război români.

Se sting veteranii…

la înfiinţare, în 1990, Asociaţia 
naţională a veteranilor de Război

 număra circa 900 000 de 
membri. După 20 de ani, mai 
sunt în evidenţa sa mai puţin de 
3600 de invalizi de război, 3500 
de văduve de război și în jur de 
185 000 de văduve de veterani de 
război care nu s-au recăsătorit.

“Se sting veteranii, 
Se sting în tăcere 
Şi-n lacrimi se sting
Şi nimeni nu-i plânge, 
Pe nimeni nu-l doare 
că mor veteranii.
nici ei nu mai plâng! “ 
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Mesajul
Președintelui României, 

traian Băsescu

Bravi veterani de război,
În urmă cu 108 ani, Regele Carol I instituia, prin Înalt Decret, 

calitatea de veteran de război pentru cei care, în Războiul de 
Independenţă din 1877-1878, şi-au sacrificat prezentul pentru a 
avea noi viitor.

De acelaşi sacrificiu aveau să dea dovadă militarii români în 
timpul Primului Război Mondial, când au luptat pentru împlinirea 
idealului naţional, Unirea cea Mare.

În anii celui de-al Doilea Război Mondial, ostaşii români, 
alături de care şi dumneavoastră aţi luptat cu vitejie şi eroism, 
şi-au făcut datoria până la sacrificiul suprem, pentru îndeplinirea 
misiunilor încredinţate, convinşi fiind că jertfa lor nu va fi 
zadarnică.

Evenimentele pe care le celebrăm astăzi ne oferă posibilitatea 
de a constata că marile decizii politice, de substanţă naţională, au 
fost confirmate pe câmpurile de luptă.

Sărbătorirea Zilei Veteranilor de Război din România 
reprezintă un moment prin care marcăm un eveniment important 
din viaţa dumneavoastră, a celor mai în vârstă militari ai 
Armatei Române, care au fost implicaţi în luptele celei de-a doua 
conflagraţii mondiale, de la terminarea căreia se împlinesc 65 de 
ani, iar mai târziu şi în activităţile de instruire a generaţiilor de 
soldaţi, precum şi în economie.

Am fost onorat de posibilitatea de a promulga, la 13 
noiembrie 2007, legea prin care s-a statuat în cadrul sărbătorilor 
naţionale Ziua Veteranilor de Război din România, la data de 
29 aprilie a fiecărui an, în semn de recunoaştere a meritelor 
dumneavoastră pe câmpul de 
luptă.

În executarea prerogativelor 
mele constituţionale am acordat 
o constantă preocupare faţă de 
situaţia veteranilor de război, faţă 
de situaţia de ansamblu a Armatei 
României. În cadrul dialogului 
purtat permanent cu reprezentanţii 
acestei instituţii importante a 
statului român am manifestat 
un real interes pentru problemele 
cu care vă confruntaţi, insistând 
îndeosebi asupra asigurării 

integrale a drepturilor ce se cuvin veteranilor şi invalizilor de 
război, atât a celor din ultima conflagraţie mondială, cât şi a celor 
care au participat sau participă la misiunile de pace din deceniile 
recente.

În spiritul respectului pentru istoria patriei, care va rămâne 
cartea dintâi a fiecărei naţii, avem datoria să ne reamintim mereu 
faptele de vitejie ale înaintaşilor şi să ne recunoaştem valorile. 
Naţiunile îşi cunosc şi îşi cinstesc propria istorie şi este firesc să fie 
aşa, pentru că în acest fel, bazându-se pe faptele eroice din trecut, 
îşi plămădesc viitorul pe care şi-l doresc.

Eforturile şi suferinţele dumneavoastră nu vor putea fi 
niciodată răsplătite la adevărata lor valoare. Sper că respectul 
pe care vi-l acordă instituţiile Statului, tinerele generaţii, copiii, 
nepoţii şi strănepoţii, compensează măcar în parte pierderile şi 
lipsurile pe care le-aţi îndurat.

De asemenea, apreciez efortul asociaţiei dumneavoastră, de 
la a cărei constituire se împlinesc două decenii. Cu toate greutăţile 
existente în această perioadă, beneficiind de sprijinul conducerii 
Ministerului Apărării Naţionale, aţi acţionat cu consecvenţă 
pentru organizarea, dezvoltarea şi consolidarea acesteia, în scopul 
apărării drepturilor şi intereselor legitime ale pensionarilor militari 
şi realizarea unei cât mai bune protecţii sociale.

Folosesc acest prilej pentru a exprima cele mai alese gânduri 
faţă de toţi militarii Armatei Române, din care şi dumneavoastră 
faceţi parte, fără să uităm efortul celor care, în prezent, folosind 
exemplul dumneavoastră dovedit pe câmpul de luptă, desfăşoară 
misiuni în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan. Militarii 
români sunt apreciaţi pentru buna pregătire profesională, 
dăruirea şi participarea cu succes în cadrul forţelor multinaţionale, 
contribuind în acest fel la promovarea imaginii ţării noastre în 
lume.

Vă adresez sincere felicitări şi urări de sănătate, zile senine şi 
bucurii alături de cei dragi!n

Dosar România Eroică

27 aprilie 2010. Sala de marmură a Palatului Cercului Militar 
naţional. Adunarea solemnă în cinstea Zilei veteranilor de Război. 

Manifestarea s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi importante 
din viaţa publică și din conducerea Ministerului Apărării naţionale. 

S-au primit mesaje scrise din partea președintelului României și a altor 
demnitari, prin care sunt exprimate sentimentele de gratitudine pentru 

supravieţuitorii războiului, tot mai puţini la număr, tot mai bătrâni și 
șubreziţi de boli, de griji și de o stare generală de nesiguranţă.

Din mesajul 
Şefului Statului 
Major General
Amiral dr. 
Gheorghe Marin

Mitraliera implacabilă a 
timpului a subţiat rândurile 
veteranilor, iar cei care au rămas 
printre noi poartă cu demnitate 
semnele trecerii prin viaţă şi se 
roagă bunului Dumnezeu ca jertfa 
lor să fie spre binele acestei ţări şi 
spre aducerea aminte a ororilor 
războiului.

Armata României, păstrătoarea 
şi continuatoarea nobilelor tradiţii 
făurite de înaintaşi, îşi pleacă 
fruntea cu deosebit respect în faţa 
memoriei milioanelor de eroi, a 
suferinţei acestora şi a familiilor lor 
şi le prezintă onorul.

Vă încredinţez, dragi camarazi, 
că sunteţi pentru noi simbolul 
existenţei libere pe aceste meleaguri, 
că sacrificiul generaţiei căreia 
îi aparţineţi a consolidat fiinţa 
noastră naţională şi ne permite să 
privim cu încredere viitorul.

Din mesajul 
Şefului Statului Major 
al Forţelor Terestre
General maior dr. 
Dan Ghica-Radu

Acest moment aniversar 
îmi oferă prilejul să scot în 
evidenţă contribuţia generaţiei 
dumneavoastră care şi-a închinat 
un număr însemnat de ani din viaţă 
carierei militare, care aţi pus în 
slujba României întregul potenţial 
fizic şi intelectual, aţi format sute, 
poate mii, de luptători în întreaga 
activitate şi care, de fapt, prin 
efortul dumneavoastră aţi adus 
nemijlocit contribuţia la demararea 
procesului de transformare a 
organismului militar, proces a cărui 
ştafetă ne-a fost predată nouă celor 
care astăzi suntem încă sub arme, 
spre a o duce mai departe şi a o 
desăvârşi. n
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Veterani şi văduve de război din oraşul Gheorgheni

Prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 București, 
Asociaţia naţională a veteranilor de Război a fost 
recunoscută, sub această denumire, în ianuarie 1990.

Din grupul de iniţiativă au făcut parte: generalii 
(r) Ion tutoveanu, vasile Bărboi, vasile teodorescu, 
Octavian Orban, Radu Capeti, cavaler al Ordinului 
„Mihai viteazul”, Alexandru Ionescu Saint-Cyr, 
laurenţiu Cupșa și alţii.

încă de la începutul activităţii sale, AnvR a 
situat pe primul plan redarea demnităţii, onoarei și 
respectului cuvenit veteranilor de război, precum 
și dobândirea unor drepturi și facilităţi, așa cum se 
petreceau lucrurile în ţările occidentale. 

Biroul executiv are în componenţa sa 
reprezentanţi din toate armele și categoriile de forţe, 
oameni de o mare probitate profesională și morală.

în cele două decenii de existenţă au fost iniţiate 
și adoptate o serie de legi și de acte normative care 
să confere veteranilor de război un nou loc și rol 
în societate, să corecteze marile lipsuri care le-au 
afectat viaţa, să anuleze nedreptăţile, umilinţele 
la care au fost supuși. uneori au fost întreprinse 
acţiuni de revedere a unor legi și acte normative, 
pentru a fi îmbunătăţite în raport cu schimbările din 
viaţa socială. veteranilor de război le-au fost create 
unele facilităţi. le-au fost respinse unele cereri. 
Altele au fost amânate sine die. S-a revenit asupra 
unor prevederi de legi, prin care s-au retras câteva 
drepturi, și anume scutirile de impozite și taxe locale, 
arbitrar interpretate de unele administraţii fiscale.  
Mari greutăţi au întâmpinat în asigurarea gratuităţii 
transportului auto interjudeţean, a medicamentelor, 
a biletelor de tratament, a protezelor.n

Veteranii de 
război reprezintă 

eroii în viaţă 
ai războaielor

Bucuresti, Piaţa Palatului. 
Defilarea veteranilor din Primul Război Mondial

Veteranul de război Constantin Ţurcanu, 
faimosul Peneş Curcanul, la o paradă militară

Oraşul Vulcan, jud. Hunedoara. 
La Monumentul ostaşului român
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De 20 de ani este în fruntea Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de Război.

Are o carieră militară de excepţie, începută 
din fragedă adolescenţă, de la copil de trupă 
la gradul de general, de la comandant de 
pluton la comandant de Corp de Armată, 
locţiitor comandant de Armată şi comandant al 
Comandamentului Teritorial Cluj. Preşedinte al 
Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport 
şi preşedinte al Comitetului Olimpic Român (1973-
1984), funcţii cu rang de ministru. 

S-a născut la 30 mai 1923, în comuna Siliştea 
Gumeşti, judeţul Teleorman, fiind coleg de şcoală 
cu scriitorul Marin Preda. La vârsta de 12 ani, a 
îmbrăcat, ca şi alţi copii, uniforma militară, la 
Regimentul 4 Călăraşi. Copil de trupă fiind, şi-a 
continuat studiile la şcoala elementară şi apoi a 
absolvit liceul în Bucureşti. 

La 22 iunie 1941, a intrat ca voluntar în 
compunerea Grupului 52 Cercetare, cu care a 
ajuns, după numeroase lupte, fiind decorat cu 
„Virtutea Militară”, la Stalingrad, unde a fost 
capturat prizonier, după ce, mai înainte, fusese 
grav rănit, la Kotelnikovo, în ziua de 6 august 
1943. 

Înscris în Divizia „Tudor Vladimirescu”, a 
urmat cursurile Şcolii de Ofiţeri de la Riazan, la 
absolvirea cărora, în martie 1944, a fost avansat 
sublocotenent, grad cu care, mai întâi la comanda 
unui pluton, apoi a unei companii, se distinge 
în luptele pentru eliberarea oraşului Sfântu 
Gheorghe, a altor localităţi din zonele Târgu 
Mureş, Aiud, Munţii Apuseni, la Stâna de Vale, 
Beiuş. În bătălia pentru eliberarea Oradei a fost 
grav rănit. 

După mai multe internări şi operaţii suferite, 
este clasat invalid de război, dar refuză acest 

statut şi cere să plece din nou pe front. Reia 
comanda companiei în Cehoslovacia, unde se 
remarcă printr-un curaj exemplar, fapt pentru care 
guvernul acestei ţări l-a decorat în trei rânduri cu 
înalte ordine de război.

După terminarea războiului, îndeplineşte 
funcţii de comandă în unităţi şi mari unităţi, face 
studii militare superioare în ţară, la Academia 
Militară, precum şi la Moscova. Comandă mari 
unităţi tactice şi operative, un comandament 
teritorial, conduce sportul românesc timp de 12 
ani, perioadă în care, întâmplător sau nu, acesta 
înregistrează cele mai însemnate realizări din 
întreaga sa istorie.

Majoritatea gradelor le-a obţinut la 
excepţional, deci înainte de termen, preşedinţii 
României şi ai mai multor state l-au decorat 
cu înalte ordine şi medalii. A fost distins, de 
asemenea, de preşedintele SUA, Gerald Ford, de 
Comitetul Olimpic Internaţional, pentru că a fost 
artizanul actului de curaj şi demnitate prin care 
România nu s-a alăturat celorlalte ţări socialiste 
de a boicota Jocurile Olimpice de la Los Angeles. 
Aceasta era şi o decizie a statului român.

Este iniţiatorul şi coordonatorul proiectelor 
tuturor legilor şi actelor normative ce guvernează 
viaţa şi activitatea veteranilor, invalizilor, 
văduvelor de război şi văduvelor de veterani de 
război, al acţiunilor ce au dus la o largă colaborare 
cu organizaţii similare de peste hotare, al afilierii 
la Federaţia Mondială a Foştilor Combatanţi, 
la o bogată activitate editorială în domeniul 
memorialisticii de război.   n

General de flotilă aeriană (r) Petre Bână

Preşedintele 
ANVR Generalul în 

retragere 
Marin Dragnea
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Este riscant să faci statistici cu oameni 
ajunşi la vârste înaintate, aşa cum sunt 
veteranii de război. De la o zi la alta, 
rândurile veteranilor de război se răresc. 
La 1 iulie 2010, situaţia veteranilor 
ultimului război modial se prezenta 
astfel:

C.n.P.A.S.
Veterani: 59642
Invalizi: 3500
Văduve de război: 900
Văduve de veterani: 183927
total: 247.969

M.Ap.n.
Veterani: 1535
Văduve de război: -
Văduve de veterani: 2162
total: 3697

M.A.I.
Veterani: 2822
Văduve de război: -
Văduve de veterani: 2654
total: 5476

total general pe ţară: 351.594
Veterani: 63.999
Văduve de război: 9. 109
Văduve de veterani: 188. 743
Invalizi de război: 3.500

Veteranii de război
în viaţă la 1 iulie 2010

Delegaţia veteranilor de război depunând o coroană de flori la Mormântul Eroului Necunoscut. 
Încadrat de doi cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul, regretatul general Ionescu-Saint Cyr .
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În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor 
de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea 
independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale 
şi a intereselor României, s-a instituit – prin Legea 
nr. 303/2007 – Ziua Veteranilor de Război, care se 
organizează anual pe 29 aprilie.

Alegerea acestei zile este legată de un moment 
semnificativ: la 29 aprilie 1902, când se împlinea 
un sfert de veac de la decretarea, la 29 aprilie 1877, 
a mobilizării pentru războiul care avea să ducă la 
cucerirea Independenţei de Stat a României, Regele 
Carol I a instituit, prin Înalt Decret, titlul de veteran 
de război. Deşi venit cu întârziere, acest Decret 
Regal încerca să repare o nedreptate, recunoscând 
jertfa de sânge a celor care au luptat pe câmpurile 
de bătaie ale Griviţei, Plevnei şi Smârdanului: “pentru 
ca fiecărui ostaş veteran să i se asigure liniştea şi 
ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se vor pune la 
dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulant 
pentru generaţiile viitoare.”

Veteranii erau scutiţi de unele taxe şi impozite, de 
servicii de strajă etc.

La 4 iunie 1945, s-a semnat Decretul-Lege 
nr. 440 pentru acordarea calităţii de veteran din 
Războiul din 1913, precum şi din cele două războaie 
mondiale. Veteranii de război beneficiau de scutiri 
de impozite pe pensiile de orice fel, de şase călătorii 
gratuite pe Căile Ferate şi Navale, precum şi de alte 
drepturi şi facilităţi. Condiţiile istorice prin care a 
trecut România au făcut ca aceste drepturi să fie 
ignorate sau anulate în anii care au urmat. Îndeosebi 
militarii care au luptat în Est, împotriva Uniunii 
Sovietice, au avut de suferit. Renumiţi comandanţi 
de Divizii, de Corpuri de Armată, de Armate, unii 
veterani ai Primului Război Mondial, care fuseseră 
distinşi cu ordine şi medalii româneşti şi străine, 
inclusiv cu Ordinul “Mihai Viteazul”, cel mai înalt 
ordin militar de război românesc, au fost condamnaţi 
la ani grei de închisoare sau au fost supuşi la 
privaţiuni şi interdicţii de tot felul. n

29 aprilie
 Ziua Veteranilor de război
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u Veteranii de război 
decoraţi:  324 lei/lună
u Veteranii de război 

decoraţi cu Crucea 
Comemorativă: 246 lei/lună
u Veteranii nedecoraţi: 

102 lei/lună
u Scutiri de la plata 

impozitelor la locuinţă, 
teren, telefon, radio-tv
u Medicamente şi 

asistenţă medicală gratuite
u Transport gratuit cu 

trenul sau auto: 24 sau 12 
călătorii
u Transport local gratuit
u Priorităţi la acordarea 

locuinţei
u Veteranii decoraţi: 

acordarea unui loc de casă 
sau a unui hectar teren 
arabil (contravaloarea în 
bani)
u Acordarea unui ajutor 

anual (150 lei)
u Asigurarea de bilete 

de tratament gratuit şi de 
proteze

Drepturile legale ale 
beneficiarilor Legii nr 44/1994

şi Legii nr. 303/2007
u Internarea gratuită în 

cămine-spital
u Asigurarea gratuită 

a unui loc de veci sau de 
înhumare

În anul 2009 şi 2010 
s-au diminuat sau au fost 
anulate următoarele:
n drepturile la 

medicamente şi proteze 
solicitate de veteranii de 
război şi urmaşii acestora;
n bilete la tratament 

(aproape în toate judeţele);
n bilete gratuite pe 

transportul auto (în unele 
judeţe);
n scutirea de impozite 

pe casă şi teren agricol 
(aproape în toate judeţele 
şi în municipiul Bucureşti);
n R.A.P.P.S. nu respectă 

legea cu privire la vânzarea 
apartamentelor în care 
locuiesc veterani de război.

Prin Legea nr. 303/2007 
s-au modificat prevederile 

Legii nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum 
şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de 
război. Astfel, au fost aduse 
o serie de îmbunătăţiri 
drepturilor veteranilor de 
război, şi anume:
n s-a dublat renta 

veteranilor de război 
decoraţi cu Medalia „Crucea 
Comemorativă a celui de 
al Doilea Război Mondial, 
1941-1945” – de la 71 de lei 
la 142 de lei;
n s-a instituit scutirea de 

impozit pe teren până la 5 
hectare;
n s-a prevăzut dreptul 

de utilizare a tichetelor 
de călătorie gratuite şi de 
către soţul/soţia sau alte 
persoane mandatate de 
titulari să le reprezinte 
interesele;
n s-a instituit obligaţia 

statului de a actualiza, 
anual, cuantumul 
despăgubirilor acordate 
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Franţa
u Veteranul de război are o pensie 
între 5000 şi 8000 euro/lună, dar şi 
alte  facilităţi pecuniare şi materiale 
(medicamente, proteze, bilete de 
tratament);
u La Ziua Naţională, preşedintele 
ţării este însoţit de preşedintele 
veteranilor de război la primirea 
onorurilor naţionale, iar veteranii de 
război au locul binemeritat în tribuna 
oficială;
u invalizii de război au facilităţi 
suplimentare şi, în funcţie de 
gradul de invaliditate, au însoţitor 
permanent.

Germania
u Veteranii de război care au luptat 
împotriva URSS au şi statui, nu numai 
pensii cuprinse între 4000 şi 8000 
euro/lună, precum şi alte facilităţi 
statale;
u Invalizii de război au un regim 
special, cu prioritate la bilete de 
tratament, inclusiv în străinătate.

Anglia
u În fiecare an la comemorarea 
încheierii celui de-al doilea război 

mondial, regina Angliei oferă un 
dineu veteranilor de război; 
u Drepturile veteranilor de război 
sunt cuprinse între 5000 şi 12 000 
lire, bucurându-se şi de alte onoruri şi 
facilităţi.

Italia
u Veteranii de război au drepturi 
băneşti între 4000 şi 10 000 euro/
lună, cu facilităţi deosebite pentru 
toată viaţa;
u Statul îi omagiază la Ziua 
Naţională, la Ziua Armatei etc.

Bulgaria
u Asigură veteranilor de război pensii 
între 500 şi 1200 euro/lună;
u Facilităţi garantate pe toată viaţa.

Croaţia
Un veteran de război se bucură de o 
pensie de minimum 4500 euro/lună, 
gratuităţi de tratament, odihnă şi 
refacere.
în toate aceste state, pensiile 
veteranilor de război și ale 
personalului militar nu sunt 
impozabile și au un statut separat, 
prevăzut prin lege.

pentru teren, în situaţia în 
care nu s-a putut realiza 
împroprietărirea la care 
veteranii aveau dreptul.

Prin Legea nr. 205/2008 
s-au adus modificări 
Legii nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii 
şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor 
de război, prin care s-a 
mărit de aproximativ 4 ori 
valoarea indemnizaţiilor  
(de la 23 de lei la 92 de lei) 
şi a sporului de front (de la 
5 lei la 10 lei pentru primul 
an; de la 3 lei la 5 lei pentru 
fiecare lună ce depăşeşte 
primul an).

Prin noua lege a 
pensiilor, pensiile 
veteranilor de război 
se recalculează în 
defavoarea acestora. 
De aceea, veteranii de 
război consideră noua 
Lege a pensiilor ca fiind 
anticonstituţională şi, mai 
presus de toate, ca o jignire 
la adresa întregii Armate 
şi o umilire a tuturor 
militarilor, a căror menire a 
fost şi va fi sacrificiul pentru 
Ţară.

Istoria umilirii se repetă 
în România, deşi ţara 
este membră a Uniunii 
Europene.n

Drepturile veteranilor de război 
din unele ţări europene

Pensiile invalizilor de război
Gradul 1 de invaliditate 
România - 409 lei/lună
Polonia, Cehia, Ungaria, Germania, Marea Britanie, Franţa, Rusia, Slovacia – 
3000-4500 euro/lună

Indemnizaţii de război
Pentru întreaga perioadă a războiului
România – 222 lei/lună
Ţările europene, membre ale NATO, precum şi SUA – 2500-6500 euro.
În Rusia, circa 15 000 de veterani de război au fost împroprietăriţi cu casele 
în care locuiau cu chirie la stat. Pentru veteranii care locuiau cu chirie în 
case proprietate privată, statul a cumpărat acele case şi i-a împroprietărit pe 
veterani.n
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Ultimii cavaleri
ai Ordinului 

„Mihai Viteazul”
General locotenent în 
retragere Ion Dicezare

S-a născut la 18 august 1916, la Bucureşti. 
În 1935, după absolvirea liceului, s-a înscris la o 
şcoală de pilotaj, la Aeroclubul IAR, unde, după 
un an, a obţinut Brevetul nr. 225 de pilot civil. 
În 1939 a absolvit Școala de Ofiţeri de Aviaţie 
de la Cotroceni şi a fost avansat la gradul de 
sublocotenent. După un curs de perfecţionare, 
la Buzău, a primit brevetul de pilot de vânătoare 
şi, în acelaşi an, a fost trecut pe renumitul avion 
Messerschmidt 109 E.

La 22 iunie 1941, când generalul Ion 
Antonescu a dat istoricul ordin „Ostaşi, vă 
ordon, treceţi Prutul!”, a executat, cu Grupul 
7 Vânătoare, prima misiune de protecţie a 
avioanelor de bombardament.

În toamna aceluiaşi an a fost distins cu 
Ordinul „Virtutea Aeronautică”. Avea doar 25 de 
ani!

Îndeplineşte numeroase misiuni de luptă la 
Odesa şi pe Frontul Stalingradului, fiind decorat 
cu „Crucea de Fier” clasa I, ordinul fiind semnat 
de mareşalul Göring.

La 20 decembrie 1943, „Pentru curajul, 

energia şi spiritul de sacrificiu de care a dat 
dovadă în cele 110 misiuni la inamic, realizând 
11 victorii sigure” – aşa cum se arată în Decretul 
semnat de regele Mihai – este distins cu cea 
mai înaltă decoraţie de război, Ordinul „Mihai 
Viteazul”. 

În anul 1995 este declarat Cetăţean de 
Onoare al municipiului Bucureşti.

Este membru fondator şi preşedinte al Ligii 
Aeriene Române.

General maior în 
retragere Constantin 

nicolescu

Al nouălea fecior din cei unsprezece ai lui 
Ioan şi Dumitra Nicolescu, ţărani din Balaci, 
judeţul Ialomiţa, a venit pe lume la 17 mai 
1917.

La absolvirea Școlii Militare de Ofiţeri de 
Infanterie, în 1939, a fost avansat la gradul 
de sublocotenent şi repartizat la Batalionul 6 
Vânători de Munte Beiuş, unitate din Divizia 
3 Munte, cu care a plecat pe Frontul de Est, în 
calitate de comandant de companie. În aprigele 
lupte din Caucaz, după ce a produs inamicului 

pierderi grele, distrugând cazemate şi alte 
obiective importante, ajungând în situaţia 
de a fi încercuit, a reuşit să înşele vigilenţa 
adversarului şi să se strecoare, cu efectivul 
complet, spre trupele proprii. Asta după ce au 
rezistat pe poziţie trei zile, fără hrană şi fără 
apă. În timpul acţiunilor de cercetare pe schiuri, 
în asprele ierni din Rusia, a reuşit să captureze 
militari inamici de la care a obţinut informaţii 
preţioase pentru luarea hotărârilor de luptă. 

Pe 12 ianuarie 1943, a respins un atac prin 
surprindere, dezlănţuind cu tot armamentul din 
dotare un foc necruţător asupra inamicului, care 
a pierdut 50 de luptători, armament şi muniţie 
de toate categoriile şi calibrele.

Ordinul „Mihai Viteazul” i-a fost înmânat 
personal, pe front, de către ministrul de război, 
generalul Constantin Pantazi. 

General maior în 
retragere nicolae 

Sebastian

Născut la 2 noiembrie 1914. Absolvent 
al Liceului militar Nicolae Filipescu” de la 
Mănăstirea Dealu (1932) şi al Școlii de Ofiţeri 
de Cavalerie (1935). Și-a perfecţionat studiile 
la Școala de Aplicaţie de Cavalerie. Participă 
pe front cu Regimentul 9 Roşiori. Este distins 
cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a „pentru 
eroismul, devotamentul şi spiritul de jertfă 
de care a dat dovadă pe câmpul de luptă, 
în special la atacul cotei 20,2, cheia apărării 
portului Temriuk.” „În noaptea de 21 spre 22 
august 1942  - se arată în Înaltul Decret Regal –, 
căzând comandantul liniei de luptă şi toţi ofiţerii 
Escadronului 2, luptătorii rămaşi singuri încep 
a se clătina ca moral şi a se replia. În această 
situaţie, luând comanda liniei de luptă, reuşeşte 
prin curajul şi exemplul său să redreseze moralul 
luptătorilor şi să facă faţă pe timpul nopţii la 
şase contraatacuri inamice.”
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General maior în 
retragere Ioan Petria

Născut la 14 august 1916, în localitatea 
Cernavodă. A absolvit Școala de Ofiţeri de 
Infanterie de rezervă din Făgăraş, în 1940, fiind 
mobilizat un an mai târziu la Regimentul 2 
Grăniceri, compania armament.

Pe front a participat cu Batalionul 2 Vânători 
de Munte. S-a remarcat ca un brav şi iscusit 
comandant de subunitate de aruncătoare 
de mine şi de tunuri anticar în bătăliile din 
Crimeea, Caucaz şi Sevastopol.

Numit comandant de companie de 
cercetare, din august 1944 până la sfârşitul 
războiului, s-a distins în luptele de la Vâlcele, 
Sfântu Gheorghe, Miercurea Nirajului, Mureş, 
Panet şi Band, unde subunitatea sa a executat 
numeroase misiuni de cercetare prin luptă şi 
a distrus obiective importante ale inamicului, 
capturând tehnică de luptă, prizonieri.

Pentru „bravura şi destoinicia cu care şi-a 
condus compania de cercetare în luptele pentru 
cucerirea satului Vâlcele”, a fost distins cu 
Ordinul „Mihai Viteazul”.

Este Cetăţean de Onoare al municipiului 
Târgovişte. 

General maior în 
retragere emil Grădinescu

Locuitorii comunei Deleni, din judeţul Vaslui 
– şi nu numai ei – se mândresc cu seniorul lor, 
Emil Grădinescu. Absolvent al Liceului Militar 

din Iaşi şi al Școlii Militare de Ofiţeri de Cavalerie 
(1944), a fost încadrat în Regimentul 2 Călăraşi 
„General David Praporgescu”, cu care a participat 
în cumplitele lupte din toamna anului 1944, din 
Podişul Transilvaniei, pe Mureş, în zonele Iernut, 
Bogata, Oarba de Mureş.

În calitate de comandant de escadron, 
s-a distins prin curaj, spirit de organizare 
şi coordonare a plutoanelor, cu deosebire 
în aprigele confruntări duse la Borzova, pe 
teritoriul Cehoslovaciei. În ziua de 13 februarie a 
fost rănit, dar a refuzat să fie evacuat, rămânând 
la comanda subunităţii, în mijlocul călăreţilor 
săi, până la încheierea războiului.

Pentru faptele sale de excepţie în 
confruntarea directă cu inamicul, a fost 
decorat, la 4 august 1945, cu Ordinul „Mihai 
Viteazul” pentru – aşa cum se arată în motivaţia 
documentului – „zelul şi abnegaţia de care a 
dat dovadă în luptele susţinute de regiment din 
regiunea Borzova.”  

În anul 1995, Consiliul Local al Municipiului 
Bucureşti i-a înmânat titlul de Cetăţean de 
Onoare al Bucureştiului.

General maior în 
retragere Ciprian Marin

S-a născut la 21 decembrie 1912, la 
Craiova. Șeful promoţiei 1932 a Liceului Militar 
din Craiova. Absolvent al Școlii de Ofiţeri de 
Artilerie, cu gradul de sublocotenent, este 
repartizat la 1 iulie 1935 la Regimentul 26 
Artilerie din Slatina. Absolvent al Școlii de 
Aplicaţie a Artileriei (1936).

Participă la Campania din Est din prima zi 
de război, luptând pentru eliberarea Basarabiei 
şi dincolo de Nistru.

În ziua de 2 octombrie 1941, în zona 
oraşului Odesa, s-a distins într-o aprigă luptă 
contra tancurilor şi infanteriei inamicului, 
puternic susţinute de bombardamente de 

aviaţie. Comandant al Bateriei a 3-a, din 
Divizionul 1 Tunuri, Regimentul 54 Artilerie, 
trimis în sprijinul Diviziei 1 grăniceri, a reuşit să 
scoată din luptă importante forţe inamice. 

Distins cu Ordinul „Mihai Viteazul” pentru 
„bravura şi spiritul de sacrificiu cu care a condus 
focul bateriei a III-a”. În luptele de la Cotul 
Donului şi în zona Mării de Azov avea să fie 
decorat şi cu alte înalte ordine de război.

Este Cetăţean de Onoare al municipiului 
Craiova.

General maior în 
retragere Ion Pascale

La 1 aprilie 2010 a împlinit 95 de ani. Este 
din comuna Scărişoreanu, judeţul Constanţa. 
A absolvit Școala de Ofiţeri de Cavalerie din 
Târgovişte, promoţia 1938, fiind repartizat la 
Regimentul 6 Roşiori Purtat. A intrat în război 
chiar din prima zi, participând la eliberarea 
Basarabiei. După forţarea Nistrului, a trecut 
la urmărirea inamicului spre Bug, între Bug şi 
Nipru, continuând ofensiva în sudul Ucrainei, 
prin Câmpia Mării Negre, în Peninsula Crimeea. 
Aici, după cum consemnează talentatul şi 
tenacele ziarist militar, colonelul în retragere 
Traian Bucurenciu – care în anul 2007 a realizat 
pentru Observatorul Militar pagini speciale 
despre supravieţuitorii acestui ordin – într-o 
acţiune temerară, care îi pune în valoare spiritul 
organizatoric, iniţiativa şi tăria de caracter, 
tânărul ofiţer a reuşit să dejoace încercările 
inamicului de a încercui şi a lichida forţele 
Detaşamentului „Colonel Radu Korne”, din care 
făcea parte, capturând o subunitate de artilerie 
sovietică, distrugând apoi o baterie de coastă. 
Pentru această bravură a fost înnobilat cu 
Ordinul „Mihai Viteazul”.

Este Cetăţean de Onoare al municipiului 
Brăila. n
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Într-o zi a anului 2010, timpul s-a rupt din 
trupul lui şi s-a risipit într-o ultimă suflare. 
În acel moment, generalul Teodor Halic a 
fost mutat în cealaltă dimensiune, printre 
strămoşii familiei şi ai acestui neam pe care 
Dumnezeu îl tot încearcă şi care începe să 
râdă, în loc să înveţe ceva.

Venerabilul general se plimbă liniştit pe 
aleile de dincolo, poate cu boabe de tămâie şi 
atinge cu pelerina lui albă, brodată cu semnul 
crucii, capetele zburlite ale îngerilor rebeli.

Şeful Cavalerilor Ordinului “Mihai Viteazul” 
e mutat în altă garnizoană, unde îi adună 
în jurul său pe cei plecaţi înaintea lui şi îşi 
priveşte sub razele reci ale lunii degetele 
mâinilor în numărul cărora încap cei rămaşi.

Generalul a traversat lumea timp de 90 
de ani, într-o vreme cu suişuri şi coborâşuri 
abrupt pentru neamul său şi al nostru 
deopotrivă.

S-a născut când România Mare abia se 
coagula după Primul Război Mondial, plină 
de speranţă şi încrezătoare în viitorul ei. Un 
viitor însă ce avea să fie tulburat grav de cea 
de-a doua conflagraţie mondială care l-a prins 
pe tânărul Halic în vâltoarea tulburătoare în 
care moartea şi viaţa se amestecau confuz în 
maşinăria frontului.

Tânăr ofiţer, el a plecat unde l-a trimis 
Ţara, convins că menirea lui, mai presus de 
orice calculi, este s-o apere, împreună cu 
tovarăşii lui de arme. Viaţa lui conta doar în 
măsura în care putea fi de folos ţării. 

La vreme de pace, mai ales în zilele de 
acum, frazele acestea par lipsite de conţinut. 
Dar când eşti în situaţia critică a câmpului 
de luptă, ele capătă o realitate material, deşi 
soldaţii nu le rostesc. Sunt în adâncul lor, 
încrustate pe o genă anume, care-i face să 
rişte până la nebunie şi să învingă dacă au 
inteligenţă, credinţă şi noroc.

Teodor Halic a comandat în război mai 
multe subunităţi de cercetare, calitate în care 
a condus mai multe acţiuni în adâncimea 
teritoriului inamic. A îndrăznit să intre cu 
ai lui printre adversari, să-i surprindă şi să-i 
deruteze, să-i ia cu el sau să-i anihileze, 
reuşind astfel să determine soarta luptelor 
următoare ale unităţii şi marii unităţi din care 
făcea parte.

Acţiunile lui au o încărcătură ciudată, un 
amestec de îndrăzneală sacrificial şi stare de 
graţie, ce l-au ajutat să învingă şi să scape 
întreg dintre morţi.

Ordinul “Mihai Viteazul”, acordat de Rege, 
şeful supreme al oştirii, este o distincţie 
supremă prin care i se recunoştea bravura. 
Pelerina Ordinului “Mihai Viteazul” purtată 
de cavaleri ne amintea celor ce-i priveam, 
militari ori civili, că ei sunt voievozii curajului 
şi modele spre care ar trebui să aspirăm.

Dar, recunoştinţa la noi e scurtă şi 
duşmăniile ideologice omoară valorile 
veritabile în încercarea detestabilă de a omorî  
propria noastră istorie.

L-am cunoscut pe venerabilul veteran şi 
mă simţeam ataşat de el moral şi sentimental. 
Vorbeam despre el adesea cu fiul său, şi 
el ofiţer active o vreme, acum professor 
universitar, şi-l numeam cu un soi de 
candoare filială Marele Ştrumf.

Mă privea calm şi blajin, când ne 
întâlneam şi dacă n-ar fi fost în uniform sau 
cu pelerină, nu l-ai fi bănuit că a fost tânărul 
îndrăzneţ de altădată. Dar aparenţele înşală. 
Şi da, şi nu!

Pe cât de activ şi plin de iniţiativă fusese 
pe front, pe atât de dependent de familie 
devenise cu timpul. Doamna lui avea grijă 

Mutarea 
Cavalerului

Vremea tristă a renegării l-a obligat pe 
el şi pe ceilalţi să-şi ignore Gloria şi să-şi 
împăturească pelerine albă, să-şi ascundă 
medalia de ochii vigilenţi ai delatorilor. 
Aproape nimeni nu mai credea că roata 
istoriei îşi poate schimba direcţia. Dar s-a 
întâmplat, când mizeria a explodat şi clasa 
politică a sărit în aer. Atunci oamenii au crezut 
că timpul intră în normal şi cireşii adormiţi 
aproape o jumătate de veac vor înflori şi răde 
în grădina Maicii Domnului.

Revoluţia din 1989 a reînviat toate 
speranţele, toate posibilităţile. Mai ales a 
eliberat gândul de inhibiţii şi a lăsat să adie 
benefic vântul libertăţii. Teodor Halic şi-a 
scos pelerine din ascunziş. Era întreagă, 
deşi bătrână şi nepurtată. Era vremea să fie 
văzută din nou, chiar dacă generaţiile tinere şi 
neştiutoare credeau că este un semn Masonic. 
El a iniţiat înfiinţarea Asociaţiei Cavalerilor 
Ordinului “Mihai Viteazul” şi i-a scos pe 
cavaleri la evenimentele publice.

de el şi de toate ale casei. Când ea a plecat 
pe neaşteptate din lumea asta, s-a pomenit 
neajutorat, derutat, mai ales că şi vârsta 
îşi spunea cuvântul. “Ce-o să facem noi 
acum?” mi-a spus la cimitir, împuţinat de 
tristeţe şi speriat de perspectiva singurătăţii 
şi neputinţei. Dar n-a fost aşa. Bogdan, 
excelentul său fiu, l-a luat în grijă, inversând 
rolurile. Îl trata ca pe un copil. Îi gătea, îl 
spăla, îi călca pelerina şi-l trimitea printre 
camarazi, să-şi rememorize luptele, să-şi 
evalueze posibilităţile într-o realitate nouă şi 
să-şi retrăiască viaţa. A făcut-o cu prisosinţă, 
fiind până aproape de sfârşit unul dintre cei 
mai activi veterani de război. 

Până într-o zi, când şi-a pus pelerine pe 
umeri şi a plecat pentru totdeauna. Spiritul lui 
se înălţa alb şi suveran să-i pună pelerina de 
glorie pe braţele crucii. n

General de Brigadă (r) Grigore BUCIU

IN MEMORIAM
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ultimul veteran al Războiului din 1877-1878
Anul 1957. La 80 de ani de la încheierea Războiului de Independenţă din 1877-1878, moare plutonierul 

Gheorghe Maftei. Avea vârsta de 104 ani! Ziarul armatei, „Apărarea patriei”, consemna: S-a stins ultimul din glorioşii lui 
1877. Amintirea lui şi a tuturor celor ce au cunoscut victoria drapelelor româneşti la Griviţa va însoţi mereu pe apărătorul 

ţării noastre. Iar pe cel din urmă drum al său, primeşte din partea acestora salutul ostăşesc cuvenit înaintaşilor eroi. n

Anul 1999. Moare Dumitraşcu 
Lăcătuşu, ultimul veteran al 
Primului Război Mondial.

Născut în anul 1891, în 
comuna Piscu, judeţul Covurlui 
(azi, judeţul Galaţi), a urmat 
şcoala primară şi cursurile 
seminarului teologic din Galaţi 
până în 1912, când a fost 
încorporat în Regimentul 11 Siret, 
unitate cu care a participat, din 
iunie 1913, la războiul balcanic. A 
fost decorat cu medalia „Trecerea 
Dunării”. La terminarea stagiului 
militar, în 1914, a fost  concentrat. 
În 1916 a luat parte la luptele 
de la Târgu Jiu şi Şelimbăr; după 
retragerea în Moldova, a luptat la 
Oituz şi Mărăşeşti. A fost 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. După încetarea ostilităţilor, 
ajunge secretarul particular 
al mareşalului Averescu, la 
îndemnul căruia se decide să 
rămână pe pământul Basarabiei, 
unde să-şi întemeieze o familie.

În 1939, la izbucnirea 
războiului, pretorul Dumitraşcu 
Lăcătuşu, mobilizat, ia parte la 
luptele armatei române până 

ultimul veteran al Războiului de Reîntregire 
a neamului Românesc, 1916-1919

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. La pensionare s-a stabilit 
definitiv în Bucureşti (1953).

Deşi nu a fost militar de carieră, 
a înregistrat un record semnificativ: 
a fost veteran a trei războaie 
(războiul balcanic şi cele două 
războaie mondiale). În anul 1991, la 
vârsta de 100 de ani, a fost avansat 

onorific la gradul de locotenent 
şi distins cu titlul de Cetăţean de 
Onoare al Bucureştiului.

A murit 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 1914-
1918. Rămăşiţele sale pământeşti 
se află în Cimitirul Ghencea 
Militar, lângă cele ale generalului 
Victor Siminel. n

Dumitraşcu Lăcătuşu (în mijloc, în primul rând), la împlinirea vârstei de 100 de ani, 
înconjurat de veteran de război, ziarişti militari şi de familie.
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Printre eroii supravieţuitori ai celui de-
al Doilea Război Mondial, invalizii şi marii 
mutilaţi de război, nedreptăţiţi de soartă, 
dar şi de societate, şi-au pus mari speranţe 
în schimbările radicale determinate de 
Revoluţia română din 1989.

Ca urmare, în 1990, prin Hotărărea 
Tribunalului sectorului 1 Bucureşti, din 
iniţiativa unui grup de invalizi, s-a reînfiinţat 
Asociaţia Invalizilor şi Văduvelor de Război 
din România, care reprezenta la timpul 
respectiv 270 000 de invalizi de diferite 
grade de invaliditate şi aproape 180 000 
de văduve de război – ai căror soţi au pierit 
în vâltoarea războiului, aflaţi pe întregul 
cuprins al ţării.

Drepturile, reglementate prin Legea 
794 din 1941, au fost încălcate sistematic, 
pensiile au fost ciuntite şi anulate în cei 
45 de ani de vechiul regim. Se impunea 
de urgenţă o acţiune hotărâtă şi energică 
reparatorie.

Nenumăratele apeluri, însoţite de 
audienţă la factorii de decizie ai statului, 
sprijinul primit de la A.N.V.R., M.Ap.N. şi 
Ministerul Muncii au dus la apariţia H.G. 
din 1991 prin care se stabilesc concret şi 
diferenţiat pensiile invalizilor de război 
pe cele trei grade de invaliditate şi ale 
văduvelor de război. Indemnizaţiile şi 
sporurile au fost incluse în Legea 49/1991, 
odată cu cele ale veteranilor de război.

După refacerea şi completarea dosarelor 
de invaliditate, invalizii de război au fost 
incluşi în două grade de invaliditate, pe 
lângă marii mutilaţi (adică cei din gradul 
3 au fost incluşi la gradul 2), iar prin Legea 
49/1999 s-au restabilit pe criterii clare 
pensiile I.O.V.R.

Pe parcurs ne-am convins că singuri nu 
vom realiza prea multe şi că numai într-o 
unitate de acţiune cu A.N.V.R. şi cu ocrotirea 
M.Ap.N. vom izbândi. Ca urmare, în iulie 
1994, a apărut Legea 44 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război.

Invalizii 
de război

Pentru prima dată în istoria României 
s-au reglementat unele drepturi şi facilităţi 
şi invalizilor de război li s-a restabilit 
calitatea de veteran de război rămaşi cu 
handicap în urma rănilor căpătate în luptă, 
care merită toată consideraţia şi respectul 
societăţii.

În anul 2004, Comitetul de conducere al 
Asociaţiei Invalizilor şi Văduvelor de Război 
a hotărât să se dizolve, cu recomandarea ca 
toţi membrii săi, rămaşi tot mai puţini, să se 
înscrie în A.N.V.R.

Scăderea numărului invalizilor şi 
văduvelor de război, datorită vârstei 
înaintate şi sănătăţii precare, a făcut ca 
astăzi, după 20 de ani de la constituire, 
aceştia să mai reprezinte doar 3500 de 

invalizi şi 2700 de văduve de război.
Problemele cu care se confruntă 

aceşti bătrâni eroi sunt cele ale tuturor 
veteranilor de război: lipsa medicamentelor, 
a protezelor, tratamentul superficial, 
neajunsuri la asigurarea biletelor la staţiuni 
de odihnă şi tratament, neajunsuri în 
asigurarea gratuităţii pe transportul auto 
judeţean.

Ca membru al Biroului Executiv şi al 
Consiliului Naţional al A.N.V.R., voi milita, 
alături de ceilalţi camarazi, pentru depăşirea 
acestora, pentru realizarea integrală a 
prevederilor legale ce ne privesc. n

General maior în retragere 
victor GOAnŢĂ

Invalizi  români sosiţi din lagărele austro-ungare. Martie 1918
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Filialele ANVR
1. Filiala A.N.V.R. ALBA – preşedinte: general bg. (r) Radu Ion
2. Filiala A.N.V.R. ARAD – preşedinte: general bg. (r) Rotaru Ilie
3. Filiala A.N.V.R. ARGEŞ – preşedinte: general bg. (r) Pintilie Gică
4. Filiala A.N.V.R. BACĂU – preşedinte: general bg. (r) Leonov Alexandru
5. Filiala A.N.V.R. BIHOR – preşedinte: general bg. (r) Roman Dumitru
6. Filiala A.N.V.R. BISTRIŢA NĂSĂUD – preşedinte: col. (r) (r) Birişiu Ion
7. Filiala A.N.V.R. BOTOŞANI – preşedinte: col. (r) Prăjinaru Gheorghe
8. Filiala A.N.V.R. BRAŞOV – preşedinte: general bg. (r) Vlaicu Mircea
9. Filiala A.N.V.R. BRĂILA – preşedinte: general bg. (r) Buzea Bartu
10.  Filiala A.N.V.R. BUZĂU – preşedinte: general bg. (r) ing. Radu Dumitru
11.  Filiala A.N.V.R. CARAŞ SEVERIN – preşedinte: col. (r) Junea Emil
12.  Filiala A.N.V.R. CĂLĂRAŞI – preşedinte: general bg. (r) Onofrei Ioan
13.  Filiala A.N.V.R. CLUJ – preşedinte: colonel (r) Mancaş Constantin
14.  Filiala A.N.V.R. CONSTANŢA – preşedinte: general mr.a. (r) Constantin Gheorghe
15. Filiala A.N.V.R. COVASNA – preşedinte: col. (r) Grigorescu Ioachim
16. Filiala A.N.V.R. DÂMBOVIŢA – preşedinte: general bg. (r) Bădică Stan
17. Filiala A.N.V.R. DOLJ – preşedinte: general bg. (r) Popa Ionel
18. Filiala A.N.V.R. GALAŢI – preşedinte: aspirant (r) Turcu Stan
19. Filiala A.N.V.R. GIURGIU – preşedinte: general bg. (r) Netejoru Gheorghe
20. Filiala A.N.V.R. GORJ – preşedinte: general bg. (r) Ispas Constantin
21. Filiala A.N.V.R. HARGHITA – preşedinte: col. (r) Baltă Nicolae
22. Filiala A.N.V.R. HUNEDOARA – preşedinte: slt. (r) Homoştean George
23. Filiala A.N.V.R. IALOMIŢA – preşedinte: general bg. (r) David Costache
24. Filiala A.N.V.R. IAŞI – preşedinte: general bg. (r) Bucos Constantin
25. Filiala A.N.V.R. MARAMUREŞ – preşedinte: col. (r) Cacina Haralambie
26. Filiala A.N.V.R. MEHEDINŢI – preşedinte: lt. (r) Petcu Dumitru
27. Filiala A.N.V.R. MUREŞ– preşedinte: general mr. (r) Scrieciu Ion
28. Filiala A.N.V.R. NEAMŢ – preşedinte: general mr. (r) Pruteanu Neculai
29. Filiala A.N.V.R. OLT – preşedinte: văduvă veteran de război Mazilu Zoica
30. Filiala A.N.V.R. PRAHOVA – preşedinte: general bg. (r) Răucea Gheorghe
31. Filiala A.N.V.R. SATU MARE – preşedinte: Codrean Nicolae
32. Filiala A.N.V.R. SĂLAJ – preşedinte: col. (r) Dreptate Teofil
33. Filiala A.N.V.R. SIBIU – preşedinte: col. (r) Morar Geratimus
34. Filiala A.N.V.R. SUCEAVA – preşedinte: general bg. (r) Badea Crăciun
35. Filiala A.N.V.R. TELEORMAN – preşedinte: col. (r) Androne Ilie
36. Filiala A.N.V.R. TIMIŞ – preşedinte: col. (r) Mărăcine Constantin
37. Filiala A.N.V.R. TULCEA – preşedinte: Contraamiral (r) Stoica Ioan
38. Filiala A.N.V.R. VASLUI – preşedinte: maior (r) Adam Vasile
39. Filiala A.N.V.R. VÂLCEA – preşedinte: Praporgescu Ioan
40. Filiala A.N.V.R. VRANCEA – preşedinte: general mr. (r) Zanfir Nicolae
41. Filiala A.N.V.R. ILFOV – preşedinte: cdr. (r) Popescu Ion
42. Filiala A.N.V.R. Sector 1 – preşedinte: general bg. (r) Bancea Nicolae
43. Filiala A.N.V.R. Sector 2 – preşedinte: general bg. (r) Tudora Alexandru
44. Filiala A.N.V.R. Sector 3 – preşedinte: general mr. (r) Stoleru Ilie
45. Filiala A.N.V.R. Sector 4 – preşedinte: general lt. (r) Didulescu Constantin
46. Filiala A.N.V.R. Sector 5 – preşedinte: general lt. (r) Pletos Dumitru
47. Filiala A.N.V.R. Sector 6 – preşedinte: general mr. (r) Epuran Nicolae

Notă. În numărul viitor al revistei România Eroică vor fi prezentate toate filialele din teritoriu.
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S.O.S. Monumentul Galata din Iaşi

Profanare şi hoţie 
cu “bunăvoinţă” 

de la… Primărie!?

A trecut mai bine de un an 
de când am lansat primul „S.O.S. 
Monumentul Galata”. un an în care 
nu s-a întâmplat nimic. Cărţile, se 
pare, au fost făcute! Mai ales că au și 
parafa Justiţiei! O Justiţie, desigur, 
oarbă!... Căci așa trebuie să fie 
Justiţia! Astfel se încheie povestea 
profanării celei mai impunătoare 
opere comemorative de război a 
Iașului. un act incalificabil, care 
arată că, în cele două decenii 
de „tranziţie”, n-am învăţat 
nimic despre ceea ce înseamnă 
democraţie, libertate, civilizaţie. 
Dimpotrivă! lăcomia, abuzul, 
complicitatea n-au avut limite, n-au 
avut frică de lege și nici măcar de 
Dumnezeu. 

un individ oarecare a reușit să-
și taie o halcă de teren din zona de 
protecţie a Mausoleului Galata, pe 
care și-a ridicat – în dispreţul legilor, 
al istoriei și al memoriei celor care 
s-au jertfit pe câmpul de luptă – o 
vilă și, culmea, nu i s-a întâmplat 
nimic!!! Ba, aș zice că doarme liniștit 
și mulţumit de sine, că a reușit, 
prin tot felul de tertipuri și hoţii, 
să-și ridice casa în una din zonele 
cele mai scumpe ale Iașului, dar pe 
osemintele eroilor, sfidând, cu banii 
lui, nu numai locuitorii orașului, dar 
și istoria acestuia. Ce contează că pe 
prispa casei sale, noaptea, la lumina 
lunii, se întind umbrele crucilor 
celor căzuţi la datorie? 

Dincolo de profanarea în sine, 
„Cazul Galata” este o palmă pe 
obrazul instituţiilor locale, plătite 
din bani publici să apere legea și 
interesele comunităţii. 

Povestea monumentului

În acest an, Mausoleul Galata 
împlineşte 80 de ani de existenţă. Se va 
fi gândit, oare, cineva să marcheze în 
vreun fel acest eveniment? La interesul 
pe care comunitatea locală îl acordă 
monumentelor Iaşului, răspunsul vine 
singur: NU! 

Istoria Monumentului Galata a început 
în anul 1928, când Societatea „Cultul 
Eroilor”, filiala Iaşi, a decis să ridice un 
mausoleu în care să fie depuse osemintele 
celor căzuţi la datorie în Războiul de 
Întregire a Neamului Românesc, oseminte 
aflate în morminte risipite pe teritoriul a 15 
comune ale judeţului. Trei personalităţi ale 
timpului – Pimen Georgescu, mitropolitul 
Moldovei, generalul Iacob Zadik, 
vicepreşedintele Societăţii „Cultul Eroilor“, şi 

Osvald Racoviţă, primarul Iaşului – au ales 
locul pe care să se construiască mausoleul: 
dealul Galata, nu departe de mănăstirea 
cu acelaşi nume. În acea vreme, dealul 
Galata oferea o perspectivă minunată 
monumentului, acesta fiind vizibil din 
aproape toate zonele oraşului.

La 29 septembrie 1928, Consiliul 
Municipal Iaşi, cu unanimitate de voturi, 
cedează Societăţii „Cultul Eroilor” o 
suprafaţă de 2.778 mp pentru construirea 
mausoleului. De asemenea, municipalitatea 
donează şi o suprafaţă de teren de 4.400 mp 
– zona de protecţie!!! – în care era interzisă 
orice construcţie privată care ar fi știrbit 
din caracterul solemn al ansamblului 
comemorativ. 

La realizarea monumentului au 
participat arhitectul Ioan Bălău (arhitectura 
şi pictura murală interioară) şi viitorul 
savant Henri Coandă (sculptura). Antrepriza 
lucrării a aparţinut fraţilor Marconini. În 
mai puţin de doi ani, mausoleul este gata, 
fiind inaugurat în anul 1930. Astfel, oraşul 
Iaşi se putea mândri, la acea vreme, cu 
unul dintre cele mai frumoase monumente 
închinate eroilor. O construcţie din beton 
armat – în forma unui pătrat supraetajat 
în trei niveluri succesive – la baza căreia 
se află un cub cu latura de 20 m. Întregul 
ansamblu era format din mausoleul 
propriu-zis, unde erau depuse osemintele 
ofiţerilor şi subofiţerilor căzuţi pe câmpul 
de onoare; cimitirul, reprezentat prin 
6 cruci mari şi 600 de cruci mici, din 
ciment, fiecare reprezentând câte 10 
eroi; cantonul paznicului monumentului; 
suprafaţa de protecţie (4400 mp). Ani de-a 
rândul, Mausoleul a fost reperul principal 
al ceremoniilor militare şi religioase 
organizate – sub egida Societăţii „Cultul 

Mausoleul Galata, asa cum arăta în anii interbelici

Copie după Decizia Consiliului municipal Iaşi, 1928
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Eroilor” (din 1940, Aşezământul Naţional 
„Regina Maria” pentru Cultul Eroilor) – 
întru cinstirea memoriei ostaşilor căzuţi la 
datorie.

În 1948, Aşezământul Naţional „Regina 
Maria” pentru Cultul Eroilor este desfiinţat, 
iar ansamblul comemorativ Galata trece 
în administrarea Consiliului popular al 
municipiului Iaşi. Treptat, monumentul 
începe să intre în anonimat. Alte vremuri, 
alte obiceiuri, alţi eroi...

O împroprietărire monumentală!...

Ultimul paznic al monumentului 
din dealul Galatei a fost Bălan Adam, 
decedat în 1983. Acesta nu a fost niciodată 
proprietar al cantonului şi al terenului 
aferent monumentului. Nu există nici un 
document oficial (autentificat, legalizat) 
care să demonstreze contrariul. Cu toate 
acestea, un anume Baciu Gheorghe 
susţine, folosindu-se de un „act de 
vânzare-cumpărare” scris de mână, că 
ar fi cumpărat, încă din 1969, clădirea-
canton!? Culmea, acest înscris – care se 
va dovedi că a fost falsificat – este luat 
în seamă de instanţă, care, prin sentinţa 

civilă nr. 23055/12.11.2002, definitivă şi 
irevocabilă, admite acţiunea civilă (dosar nr. 
17321/2001) şi, în baza art. 1890 Cod civil, 
„constată că Baciu Gheorghe a dobândit 
dreptul de proprietate asupra imobilului 
situat în Iaşi, Şos. Galata nr. 61, compus din 
casă şi teren în suprafaţă de 1200 mp prin 
uzucapiunea de 30 ani.” Şi astfel, cetăţeanul 
Baciu Gheorghe ajunge – caz rarrissim 
în istorie! – proprietarul unui loc sacru: 
Mausoleul Eroilor Galata din Iaşi!

Această hotărâre judecătorească – cu 
adevărat monumentală! – este adusă, de 
către Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, 
filiala judeţului Iaşi, la cunoştinţa organelor 
locale – Prefectură, Comisia Monumentelor 
Istorice, Primăria Iaşi. Totodată, ANCE, 
filiala Iaşi, solicită acţiunea de anulare a 
sentinţei civile nr. 23055, din noiembrie 
2002, a Judecătoriei Iaşi, pe calea recursului 
extraordinar. În urma procesului (dosar nr. 
16642/2005), instanţa constată vinovăţia 
lui Baciu Gheorghe (fapta inculpatului 
constând în aceea că, folosind un înscris 
sub semnătură privată falsificat, a indus în 
eroare instanţa de judecată) şi îl condamnă 
la pedeapsa de un an închisoare, cu 
suspendare, pentru „săvârşirea infracţiunii 
de uz de fals prevăzută şi pedepsită 
de dispoziţia art. 291 Cod penal.” De 
asemenea, dispune anularea înscrisului 
intitulat „act de vânzare-cumpărare”, datat 
18.08.1969.

...și o logică fără comentarii!

Recursul – solicitat de Baciu Gheorghe 
– nu schimbă cu nimic problemele de 

fond ale dosarului. Falsul este dovedit! 
Iată însă cum interpretează justiţia acest 
fapt: „...Astfel, s-a stabilit că în anul 2001 
învinuitul Baciu Gheorghe a promovat la 
Judecătoria Iaşi o acţiune de constatare a 
dreptului de proprietate, ocazie cu care a 
prezentat un înscris sub semnătură privată 
din care reieşea că a cumpărat de la numitul 
Bălan Adam un teren cu o construcţie în anul 
1969 şi l-a propus ca martor pe învinuitul 
Bălan Florin, care a confirmat acest aspect. 
Prin rechizitoriul cu nr. 3487/P/2005, Baciu 
Gheorghe a fost trimis în judecată pentru 
săvârşirea infracţiunii prev. de art. 291 C.p., 
constatându-se că înscrisul prezentat de 
el în faţa instanţei este fals, dar acest lucru 
nu înseamnă că tranzacţia din anul 1969 
nu a avut loc în realitate şi implicit nici că 
învinuitul Bălan Florin ar fi declarat mincinos. 
Baciu Gheorghe a susţinut în mod constant 
că actul a fost întocmit de către Bălan Adam, 
însă acest aspect şi realitatea tranzacţiei nu 
s-a putut stabili (sic!) întrucât Bălan Adam 
a decedat. În faţa instanţei, învinuitul Bălan 
Florin a declarat că ştie că din anul 1969 
Baciu Gheorghe este proprietarul terenului, 
aspect pe care l-a susţinut şi în prezent.

Este posibil ca într-adevăr să fi fost 
întocmit un act la acea dată, acesta să fi fost 
pierdut şi pentru a se putea constata dreptul 
de proprietate, învinuitul Baciu Gheorghe să 
fi procedat la întocmirea în fals a unui nou 
înscris.”

Fără comentarii! Cu o asemenea 
logică nu te poţi pune! Urmarea: chiar 
dacă falsul a fost demonstrat, tot hoţului 
i s-a dat dreptate!?? Şi astfel, după trei ani 
de procese, Asociaţia Naţională „Cultul 

Mausoleul Galata, aşa cum arată astăzi

Frescele capelei în pericol de degradare…
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Eroilor”, filiala Iaşi, s-a văzut învinsă şi 
obligată la plata cheltuielilor de judecată. 
Iar Judecătoria Iaşi s-a înscris cu un caz 
unic în istoria justiţiei române. Nici nu-i 
de mirare, când vezi că cei chemaţi să 
facă dreptate confundă – culmea, într-un 
document oficial! – Asociaţia Naţională 
„Cultul Eroilor” cu Asociaţia Naţională 
„Cultul Evreilor”!? Cum ar putea să existe 
în România o asociaţie naţională „Cultul 
Evreilor”? Ori doamna Nica Andreea Oana, 
de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 
habar n-are pe ce lume trăieşte, ori are ceva 
cu evreii din... Galata. Dragă doamnă NICA, 
cred că nu v-ar strica (la imagine) să mai 
puneţi mâna, din când în când, şi pe o carte 

213/1998, ţinem să precizăm că din actele 
înaintate de dvs. nu reiese că amplasamentul 
terenului ce a făcut obiectul donaţiei este 
acelaşi cu terenul precizat în sentinţa civilă 
nr. 13055/2002.

Cu precizarea că vom reanaliza cererea 
dvs. în cazul în care ne veţi înainta acte 
doveditoare, vă asigurăm de întreaga 
noastră consideraţie.”

După cum se poate constata din 
acest răspuns, primarul vorbeşte când 
de „cumpărare”, când de „donaţie”. Ca să 
nu mai spunem că şi numărul sentinţei 
civile şi anul „cumpărării/donaţiei” sunt 
greşite... Dar poate că la primărie asemenea 
amănunte contează mai puţin!

Din dosarul „cazului Galata”
 În registrul posesorilor pe municipiul 
Iaşi din anul 1977, la pag. 165, figurează 
Monumentul de Onoare al Eroilor (1916-
1918), Galata, în administrarea Consiliului 
popular al municipiului Iaşi, cu suprafaţa 
de 0,4400 ha. (Oficiul de Cadastru Agricol 
şi Organizarea Teritoriului Agricol, Iaşi, 
adresa nr. 2075 din 18 iunie 1998).
 Terenul are forma din planul anexat 
închizând o suprafaţă de 2778 mp. 
Suntem de părere ca afară de acest teren 
municipiul să creeze o zonă de protecţie 
a perspectivei mausoleului după cum se 
arată în plan, ea începând din şos. Galata 
până în pârâul Nicolina. (Procesul verbal 
din 16 iunie 1928) 
 Acest teren este format din trei trupuri 
alăturate şi are următoarele megieşii: 
trupul I are forma triunghiulară şi se 
mărgineşte: la Sud cu via Malcoci pe 
lungime de 35 m, la Nord-Vest cu şoseaua 
Galata pe lungime de 27 m şi la Nord-Est 
cu imaşul comunal pe lungime de 27,4 
m. trupul II are forma patrulateră şi se 
mărgineşte: la Sud-Vest cu via Malcoci 
pe lungime de 17,6 m, la Vest cu trupul 
I pe lungime de 27 m, la Nord-Vest cu 
şoseaua Galata pe lungime de 54 m, 
la Est cu drumul spre fântână pe 5 m, 
tot la Est cu imaşul comunal pe 58 m 
şi la Nord cu imaşul comunal pe 40 m. 
trupul III este drumul spre fântână şi se 
mărgineşte: la Nord cu imaşul comunal 
pe lungime de 30 m, la Est tot cu imaşul 
pe 5 m, la Sud tot cu imaşul pe 30 m şi la 
Vest cu trupul II pe lungime de 5 m. (Act 
de Donaţie al Primăriei Municipiului Iaşi, 
1928).
 Monumentul Eroilor Galata a fost 
în evidenţa Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război, filiala Iaşi, din 
1990 până în 1993, când a fost preluat de 
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, filiala 
judeţului Iaşi, care a fost înfiinţată în baza 
Hotărârii Judecătoreşti nr. 664/1991.
 În 1992, Comisia Veteranilor de Război 
din Iaşi constată o gravă profanare a 
Monumentului şi Cimitirului Eroilor 
Galata, o degradare a materialelor din 
dotarea Ansamblului comemorativ, 
unele fiind dispărute (Cartea de Aur; 
butelii de aragaz pentru flacăra eternă; 
drapele, candele, precum şi 474 de 
cruci din cele 600). Toate aceste lipsuri 
şi degradări nu au putut fi justificate de 
cetăţeanul Baciu Gheorghe, care ocupa 
în acel moment cantonul paznicului, deşi 
nu a fost angajat niciodată ca paznic al 
monumentului.
 În 1998, Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor, cu sprijinul Asociaţiei Veteranilor 
de Război, a refăcut pictura interioară a 
Cupolei Mausoleului. n

M-am tot întrebat ce rost mai are să 
mai vorbim despre acest caz? Şi totuși, 
el merită reluat, pentru că este un caz 
tipic vremurilor pe care le trăim. în cele 
două decenii de tranziţie s-a furat în 
draci: s-au furat fabrici, s-a furat flota 
comercială, s-au devalizat bănci... Dar nu 
mi-aș fi închipuit vreodată că se vor fura 
și monumentele eroilor... există „acte 
doveditoare”, așa cum ne cere primarul 
nichita! este timpul ca Oficiul naţional 
pentru Cultul eroilor – continuatorul 
prin lege al Așezământului naţional 
„Regina Maria” pentru Cultul eroilor 
– să redeschidă cazul Galata pentru a 
demonstra care este adevărul. Poate 
că așa se va pune capăt hoţiilor și 
profanărilor monumentelor și cimitirelor 
eroilor. n

Dumitru ROMAn

de istorie, şi pe gramatica limbii române. 
Cât priveşte justiţia pe care o promovaţi, ce 
să mai spun? NICA!

Trist este şi faptul că însăşi Primăria 
Municipiului Iaşi a rămas indiferentă faţă de 
acest caz incredibil de împroprietărire. Iată 
ce răspunde primarul Gheorghe Nichita la 
o adresă a ANCE, filiala Iaşi:

 „Prin sentinţa civilă nr. 13055/2002 a 
Judecătoriei Iaşi instanţa a constatat dreptul 
de proprietate al numitului Baciu Gheorghe 
în temeiul uzucapiunii de lungă durată 
pentru terenul în suprafaţă de 1200 mp şi 
casa de locuit situate în Iaşi, şos. Galata nr. 
61. Din motivarea soluţiei dată (sic!) reiese că 
terenul proprietatea numitului Alexandroae 
Ioan a fost cumpărat prin act sub semnătură 
privată de Baciu Gh. care l-a stăpânit 
neîntrerupt din anul 1959 (sic!). 

Întrucât dvs. susţineţi că terenul cu privire 
la care s-a constatat dreptul de proprietate 
numitului Baciu Gheorghe ar fi domeniul 
public al municipiului Iaşi, conform legii 

Numele eroilor, săpate în piatră, abia mai pot fi citite!
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Este incredibilă această goană 
sălbatică după locuri de morminte în 
cimitire renumite, în coasta locurilor de 
veci ale marilor personalităţi ale istoriei 
sau chiar în cavourile lor.   

Este tristă şi inexplicabilă 
înverşunarea cu care cei vii, în micimea 
şi tembelismul lor, sunt gata să se lege 
frate şi cu dracul, ca să poată să-i dea 
la o parte pe cei morţi, pentru a-şi 
face loc ei şi neamurile lor. Oamenii 
aceştia n-au nici credinţă, nici frică de 
Dumnezeu, nici ruşine. În schimb, au 
bani! Banii îi fac, chipurile, puternicii 
zilei. Cu averile lor, de cele mai multe 
ori obţinute prin furt, sunt gata – 
culmea neruşinării – să-l cumpere chiar 
şi pe Dumnezeu! 

Şi mai trist este faptul că primii 
care cad victime lăcomiei acestor 
indivizi fără suflet sunt eroii. Lăsate în 
voia soartei, parcelele cu mormintele 
eroilor sunt scoase la mezat chiar 
de cei care administrează cimitirele. 
Fireşte, totul contra unor sume de bani 
sau a altor avantaje materiale.  

În cei douăzeci de ani de tranziţie, 
ne-au fost semnalate zeci de cazuri în 
care mormintele eroilor au fost, pur 
şi simplu, desfiinţate, iar în locul lor 
şi-au instalat cavourile – adevărate 
cazemate!? – indivizi care n-au nici o 
legătură cu eroii sau cu istoria. 

Cazul cel mai revoltător – diabolic, 
aş spune, prin grosolănia şi mârlănia 
lui, s-a consumat în cea mai mare 
necropolă a Bucureştiului – Cimitirul 
Bellu –, „eroul” lui fiind nimeni altul 
decât vremelnicul primar al Sectorului 
5, numitul Marian Vanghelie, renumit 
prin incultură şi agramatism, şi 
nicidecum prin vreo faptă demnă să 
rămână în istoria acestui neam. Oare 
ce-o fi fost în capul lui Vanghelie când 
l-a dat afară din cavoul de la Bellu pe 
generalul Iacob Lahovary? Oare va 
fi ştiind cine a fost generalul Iacob 
Lahovary şi ce a însemnat el pentru 
istoria românilor?  

Incredibilul care doare până la refuz

Cei vii  împotriva celor morţi!

Cazuri de profanări de 
morminte ne-au fost semnalate 
şi la Iaşi. Colonelul (r) Ion Chiriţă, 
vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor, filiala Iaşi, are o situaţie 
a parcelelor eroilor desfiinţate abuziv: 
Cimitirul Sf. Vasile – 49 de eroi; 
Cimitirul Sf. Treime-Păcurari – 57 de 
eroi; Cimitirul Socola Deal – 106 eroi; 
Cimitirul Galata – o groapă comună cu 
un număr necunoscut de eroi: Cimitirul 
Spitalului Dr. Clulunet (Vila „Greierul”) – 
22 de eroi. Spre meritul ei, conducerea 

filialei A.N.C.E. Iaşi are evidenţa 
nominală a mormintelor desfiinţate. 
Ce folos însă, când pe nimeni nu 
interesează aceste evidenţe? În faţa 
acestor barbarii, care amintesc de 
vremuri întunecate din istorie, ne 
întrebăm ce au făcut până în present 
primarii localităţilor, care, conform 
Legii nr. 379/2003, au obligaţia să se 
îngrijească de toate cimitirele eroilor şi 
de operele commemorative de război? 
n

Dumitru ROMAn

Capela familiei Lahovary, aşa cum arăta ea în 1920. În medalion: generalul Lahovary
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l Monumentul eroilor Români 
din campaniile 1913 şi 1916-1919, 
aflat în Cimitirul municipal, este foarte 
bine conservat şi îngrijit datorită 
administratorului Marius Dragodan, 
omul care merită toate laudele pentru 
modul cum înţelege să-şi facă datoria.

l Monumentul eroilor Sovietici. 
Este situat în acelaşi cimitir, pe partea 
stângă de la intrare. În decembrie 1989, 
nişte exaltaţi şi ignoranţi (probabil de la 
Primărie) au dat jos placa originală şi-au 
scris, în limba rusă şi în limba română, 
următorul text: „Slavă eroilor Armatei 
Sovietice care au căzut în luptele 
în Marele Război pentru Eliberarea 
României în anii 1941-1945”. Inscripţie 
aberantă! Din care se vede că autorii 
textului nu numai că nu au habar de 
istorie, dar îşi bat joc şi de locuitorii 
oraşului Turnu Măgurele. Să sperăm 
că municipalitatea va înlătura, cât de 
curând, această inepţie! În ce priveşte 
starea monumentului, el este bine 
îngrijit, datorită administratorului Marius 
Dragodan.

l Statuia 
domnitorului Mircea 
cel Bătrân. Ridicată 
în anul 1908, statuia 
a devenit, de-a 
lungul timpului, o 
adevărată emblemă a 
oraşului. Din păcate, 
în anii din urmă,  
acest monument 
impozant a fost lăsat 
în voia soartei. Placa 
din bronz pe care 
era înscris numele 
domnitorului, dar şi 
plăcile din marmură 
au fost furate. Măcinat 
de vreme, fără 
nume şi fără stăpân, 
neîngrijit de nimeni, 
monumentul riscă să 
cadă într-o zi peste 

trecătorii care, din 
întâmplare, vor fi prin 
preajmă. Probabil că 
asta se şi aşteaptă... Spre 
bucuria hoţilor. Şi spre 
ruşinea oraşului... 

l Bustul 
generalului David 
Praporgescu, erou 
al Războiului de 
Reîntregire a Neamului. 
Deşi se află în faţa 
Policlinicii oraşului, pe 
unde trec zilnic zeci de 
oameni, monumentul 
arată deplorabil. Plăcile 
din bronz şi cele din 
marmură albă şi neagră 
au fost furate. Sufocat de 
gunoaie, prăfuit, scorojit, 
este de mirare că bustul 
din bronz a rezistat până 
acum!... Chiar aşa: oare 
ce minune îl mai ţine în picioare?

l Statuia lui tudorică Dorobanţu. 
Într-un oraş atât de mic şi atât de 
cochet, precum este Turnu Măgurele, 
m-aş fi aşteptat ca şi monumentele 
sale – de altfel, destul de puţine – să-i 
dea strălucire şi, mai ales, să-i glorifice 
trecutul. Ce păcat că noi, locuitorii 
acestei urbe, nu ştim să ne respectăm 

istoria, eroii!... Oare câţi 
dintre tinerii care îşi poartă 
paşii pe lângă statuia lui 
Tudorică Dorobanţu îi 
ştiu povestea? Oare câţi 
s-au revoltat, văzând 
că placa din bronz cu 
numele eroului a fost 
furată? Pe cine interesează 
că monumentul se 
degradează de la o zi la 
alta?...

l Monumentul 
Independenţei. Altădată 
mândrie a oraşului, 
monumentul pare să fi 
ajuns, astăzi, un simplu 
reper pentru orientarea 
noilor veniţi în această 
parte a lumii. Din păcate, 
aşa cum arată astăzi, el 
nu prea mai face mândrie 

oraşului: plăci din 
marmură distruse sau 
furate; locul florilor a 
fost luat de buruieni; 

grupul statuar plin de praf şi mucigai. O 
pată urâtă pe obrazul oraşului. Păcat! n

locotenent-colonel (r) 
Alexandru POPOvICI 

Monumente în uitareO scrisoare din turnu 
Măgurele, de la locotenent-
colonelul (r) Alexandru Popovici, 
ne avertizează despre starea în 
care se află patrimoniul istoric 
al acestui oraş de la Dunăre. 
Autorul este pe cât de concis, 
pe atât de exact în prezentarea 
realităţii:

Este o creaţie a sculptorului 
italian Raffaello Romanelli, 
în anul 1907, reprezintă un 
dorobanţ cu căciula puţin 
dată pe spate. Pe soclul 
monumentului se află două 
basoreliefuri, ilustrând scene 
de luptă şi un vultur cu aripile 
desfăcute purtând în gheare 
un “hrisov” cu numele eroilor 
teleormăneni din războiul de 
independenţă. De o parte şi de 
alta a monumentului se află 
două tunuri turceşti capturate 
de ostaşi români la Plevna. 
În amintirea caporalului 
Tudorică Nicolae, căzut eroic 
în luptele din acest război, 
ostaşul monumentului poartă 
numele popular “La Tudorică 
Dorobanţu’”

Monumentul amplasat la intrarea în parcul central al 
oraşului comemorează Războiul de independenţă al 
României din 1877-1878. Este un monument realizat 
în anul 1985, în semicerc pe al cărui soclu, în partea 
centrală se înfăţişează un grup statuar compus din 
trei soldaţi din cele trei arme: dorobanţi, marină şi 
grăniceri. În dreapta şi în stânga grupului statuar 

se situează un soclu cu basoreliefuri  din bronz  care 
reprezintă victoria armatei române la Plevna.
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Colonelul în retragere Ion Gociu, 
din târgu Jiu, ne scrie: 

Din Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu, 
înfiinţat după Primul Război Mondial, a 
fost furat bustul din bronz al generalului 
Culcer. Este o profanare şi o mare ruşine 
pentru municipiul nostru. 

Am luat legătura cu primarul Florin 
Cârciumaru şi, din spusele dânsului, 
a reieşit: cimitirul respectiv nu este în 
administrarea primăriei; din acest motiv 
nu are pază organizată şi nici personal 
de întreţinere; lângă cimitir, la circa 50 
m de statuia generalului Culcer, este un 
foişor de pază al unui obiectiv militar, 
care, pe timpul nopţii, are în consemn şi 
supravegherea Cimitirului Eroilor. Oare 
cum au reuşit hoţii să fure acest bust de 
bronz, greu de sute de kilograme, fără 
ca santinela să nu vadă şi să nu audă 
nimic?!

Sufleteşte sunt legat de acest 
cimitir, unde a fost înmormântat, „la 
grămadă”, şi bunicul meu, militar, mort 
în spitalul din Târgu-Jiu, bolnav de tifos 
exantematic la sfârşitul războiului.

ne-am adresat conducerii 
Oficiului naţional pentru Cultul 
eroilor, care, prin adresa nr. 723/ 
07.04.2010, ne-a dat următorul 
răspuns:

“Multumindu-vă pentru că ne-aţi 
semnalat cazul sustragerii din cadrul 
Cimitirului Eroilor a Bustului generalului 
Ion CULCER, monument istoric, vă 
aducem la cunoştinţă faptul că Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor – organ 
de specialitate al administraţiei 
publice centrale, a întreprins deja 
demersurile necesare pentru reîntregirea 
ansamblului comemorativ.

În acest sens, au fost sesizate 
Instituţia Prefectului judeţului Gorj 
şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu, 
organele abilitate – în conformitate 
cu prevederile legale – să ia măsurile 
necesare pentru buna administrare şi 
protejare a acestei necropole de război.  

Faţă de acestea, vă asigur că 
Oficiul urmăreşte rezolvarea cazului 
de sustragere a bustului generalului 
Ion CULCER în vederea readucerii 
monumentului la forma lui iniţială şi 
luării măsurilor ce se impun, pe viitor, 
pentru protejarea lui.”

Să sperăm că, în cele din urmă, 
hoții vor fi prinşi şi bustul generalului 
va fi reinstalat acolo unde îi este locul. 
n

D. ROMAn

A fost furat bustul din bronz
al generalului Ion Culcer!
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Cine şi-ar fi închipuit vreodată că 
o navă de război poate avea şi o altă 
destinaţie decât aceea strict militară? 
Bunăoară, a atracţie turistică. Ei bine, 
aşa ceva  se întâmplă în America 
şi poate nu numai acolo. Aceşti 
coloşi din lemn şi oţel au ajuns, prin 
ingeniozitatea întreprinzătorilor, un 
spaţiu foarte bine valorificat din punct 
de vedere turistic. Astfel, câteva dintre 
navele de război care au fost scoase... 
la pensie au devenit puncte de atracţie 
pentru turişti. Una dintre ele este 
celebrul uSS COnStellAtIOn, aflat 
în rada portului Inner Harbor Baltimore 
(statul Maryland). Zilnic, zeci de curioşi 
urcă la bord pentru a vedea, pe viu, 
cum arată cabinele, armamentul şi 
echipamentul marinarilor, dar şi pentru 
a cunoaşte istoria fascinantă a unei 
nave de război care a însoţit  mai bine 
de un secol şi jumătate istoria Americii.

USS CONSTELLATION este navă 
unicat în marina americană. Se spune 
că a supravieţuit tuturor vitregiilor 
istoriei graţie mândriei americanilor. Şi 
cum să nu fii mândru cu o asemenea 
navă şi să faci tot ce poţi pentru a o 

ţine în viaţă, întru fala generaţiilor 
viitoare. Într-adevăr, vasul acesta, velier 
din US Navy, este piesă integrantă 
şi fascinantă din istoria Americii. O 
istorie nu lipsită de pete întunecate, 
de barbarism şi cruzime împinsă până 
dincolo de graniţele sălbăticiei. Aşa 
cum a fost comerţul cu sclavi, de care, 
din câte mi-am dat seama, analizând 
gravurile vremii, USS CONSTELLATION 
nu a fost chiar străin. Dimpotrivă. 
Este adevărat că americanii luptau 
împotriva comerţului cu sclavi 

au intrat în această afacere pe cât de 
profitabilă, pe atât de barbară.

Aşadar, am urcat la bordul USS 
CONSTELLATION dornic să aflu cât mai 
multe despre o perioadă neagră din 
istoria omenirii. Întâmplător sau nu, 
nava-pensionar din portul Baltimore a 
fost părtaşă la această istorie.

Înregistrat în categoria bricurilor, 
USS CONSTELLATION a fost al doilea 
vas de război al marinei americane 
care a purtat acest nume. Primul – 
o fregată –, lansat la apă în 1797, 

Nava muzeu
USS CONSTELLATION

De câţiva ani, Liga Navală 
Română se zbate să găsească fonduri 
financiare pentru restaurarea şi 
transformarea canonierei Locotenent 
comandor EUGEN STIHI în navă 
muzeu. Ar fi prima navă muzeu 
din ţara noastră. O premieră pe 
care această navă simbol a Marinei 
Române o merită cu prisosinţă. De 
altfel, revista România Eroică a fost 
printre primele publicaţii care au 
salutat şi au susţinut cu căldură 
această iniţiativă. Promitem să fim 
alături de Liga Navală Română şi să 
venim, număr de număr, cu informaţii 
şi date care să ne convingă şi pe 
noi, românii, că împlinirea acestei 
idei este benefică nu numai pentru 
nava în sine, dar şi pentru turismul 
românesc.

În cele ce urmează, aducem drept 
argument „impresiile americane” ale 
unui român, colonelul (r) ing. Nicolae 
Mărunţelu, care a vizitat o asemenea 
navă-muzeu.  

practicat de spanioli, portughezi, 
francezi, dar aveau grijă, în acelaşi 
timp, să-şi asigure propriile nevoi de 
forţă de muncă.

Povestea comerţului cu sclavi pe 
continentul american a început pe la 
1619, în Statul Virginia, unde câţiva 
englezi au adus şi au vândut primii 
sclavi.

Marile puteri coloniale ale timpului 
(Anglia, Franţa, Olanda, Portugalia, 
Spania) au avut cel mai mult de 
câştigat de pe seama comerţului cu 
sclavi din Africa. Au fost, însă, şi ţări 
mai mici, ca Danemarca şi Suedia, care 

avea să fie demontat în 1853, unele 
componente de lemn din corpul său 
fiind folosite la construcţia bricului USS 
CONSTELLATION.

Lansat la apă la 26 august 1854, 
bricul a fost supranumit „Calul de 
curse yankeu”. Aventura acestei 
nave a început la 20 aprilie 1859, 
când Departamentul Marinei SUA 
i-a încredinţat misiunea dificilă de 
lichidare a comerţului cu sclavi care 
se practica nestingherit între coasta 
vestică a Africii şi America.*

USS CONSTELLATION a capturat 
trei dintre corăbiile care făceau comerţ 
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cu sclavi: DELICIA (1859); CORA (1860) 
şi TRITON (1861). La bordul COREI au 
fost găsiţi 705 sclavi într-o stare de 
epuizare totală. Îngrijiţi de personalul 
navei americane, aceştia aveau să 
fie debarcaţi şi eliberaţi în Monrovia 
(Liberia). Pentru această ispravă, 
guvernul american i-a recompensat 
pe membrii echipajului de pe USS 
CONSTELLATION cu câte 25 de dolari 
pentru fiecare sclav eliberat. În cele 22 
de luni, cât s-a aflat sub comanda lui 
William Inman, USS CONSTELLATION 
a pus în libertate 3754 de sclavi. Asta 
înseamnă că echipajul s-a procopsit cu 
suma de 93 850 de dolari!

După încheierea războiului, nava a 
participat la transportul exponatelor 
americane la Expoziţia Internaţională 
din Paris (1878) şi din Columbia (1890). 
De asemenea, a venit în ajutorul 
Irlandei, ameninţată de foamete 
(1880), debarcând cantităţi importante 
de alimente şi medicamente. Din 1894 
a primit însărcinarea de a se constitui 
în navă de antrenament pentru 
echipajele marinei americane, având 
baza în Newport, statul Rhode Island. 
Pe navă au fost instruiţi peste 60.000 
de recruţi, care aveau să participe 
la Primul Război Mondial. În timpul 
celui de Al Doilea Război Mondial 
s-a constituit ca navă port-drapel a 
amiralului Ernest J. King şi, ulterior, a 
viceamiralului Royal Ingersoll.

După 100 de ani de serviciu pe 
mare, la 15 august 1955 a fost scoasă 
definitiv din Registrele Marinei Militare 

1. Puntea tunurilor
2. N. Mărunțelu la bordul navei 
3. Echipajul în acțiune
4. Sala de mese a echipajului
5. Nava muzeu USS Constellation
6. Piesa de artilerie la bordul navei

americane, fiind ultimul dintre vasele 
cu pânze care au participat la Războiul 
Civil. Deşi, în momentul de faţă nu mai 
execută misiuni pe mare, nava este în 
perfectă stare. Ea a fost restaurată în 
1999, operaţiunea costând 9 milioane 
de dolari. De altfel, vasul şi-a păstrat, în 
continuare, statutul de navă şcoală, aici 
fiind pregătiţi viitorii marinari militari.

Pentru cunoscători, cred că nu sunt 

lipsite de interes câteva amănunte 
tehnice: nava are un deplasament 
de 1400 tone, o lungime de 199 de 
picioare şi un echipaj de 20 ofiţeri şi 
265 de marinari. Este dotată cu 23 de 
tunuri. n

*Guvernul american a declarat ilegal 
comerţul cu sclavi în anul 1808, cei găsiţi 
vinovaţi fiind condamnaţi la moarte.
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Tăticule, îţi scriu ca să nu vadă 
Scrisoarea asta mama, ci numai eu;
Of! De-ai şti cum privesc soldaţii pe stradă
Ca să te văd, dar tu nu eşti.
Să ne scrii, tăticule, când ai să vii!

De ziua ta pusesem flori pe masă,
Flori multe, ca-n toţi anii, ştii.
Dar tu lipseai, ce trist era în casă!
Şi mă-ntrebam mereu:
Când ai să vii, tăticule? Vezi să ne scrii.

Ce n-ai luat, tăticule, cu tine
Le-a strâns mămica într-un sac, plângând
De ce plângea şi se uita la mine
Şi nu-mi spunea ce-avea în gând?
Tăticule, să vii curând!

Mi-a spus mămica azi, ca niciodată,
Că mâine dimineaţă, de cu zori,
Mergem la cimitir cu toţii;
Să-mi spui, tu, tată, cui ducem noi, acolo, flori?
Să ne scrii, tăticule, când ai să vii!

Să vii, 
tăticule 

drag

Scrisă în anul 1942 de Floarea Stanciu, fetiţa unui ostaş român din comuna Căiuţi, judeţul Bacău, plecat pe front. 
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Devize militare
Honor et Patria! Înscrisă pe drapelele tricolore ale armatei, 

înmânate de domnitorul Al. I. Cuza, la 1/13 septembrie 1862, în tabăra militară 
de la Cotroceni, această deviză se mai păstrează şi astăzi în armata noastră. Cu 
deosebirea că, acum, nu mai este scrisă în latină, ci în limba română: Onoare şi 
Patrie! 

Pe aici nu se trece! 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 românesc prin jertfa a peste 
27 000 de români. Ele au fost lansate de generalul Eremia Grigorescu (1863-
1919), comandantul Armatei 1 române, în momentul în care a trecut de pe 
frontul de la Oituz pe acela al Mărăşeştilor (august 1917). 

„Ofiţerul de cavalerie trebuie să fie şi călăreţ 
şi cavaler!” Cuvintele aparţin regelui Ferdinand şi au fost adoptate 
ca deviză a Cavaleriei Române. Deviza a fost înscrisă pe frontispiciul clădirii 
comandamentului Şcolii Speciale de Cavalerie din Târgovişte. Ea mai poate fi 
citită şi astăzi, graţie curajului generalului (r) Andrei Kemenici, care a refuzat să 
o distrugă, aşa cum primise ordin, în anii regimului comunist, preferând să o 
acopere cu un strat subţire de mortar în speranţa că va veni o zi în care... După 
decembrie 1989, inscripţia a fost scoasă la lumină. 

 „Pentru Ţară, pentru Glorie, pentru Drapel!”  
Inscripţia de pe Poarta Regimentului „Argeş” nr. 4, din Piteşti. 

Acta non verba! Fapte, nu vorbe! Deviza actualului Batalion 72 
Apărare NBC „Negru Vodă”, din Sighişoara.

Audaces et Devotio. Curaj şi Sacrificiu. Deviza Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă din România.

Pro Patria et Ordine Iuris! Pentru Patrie şi Ordinea de Drept! 
Deviza Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

labor omnia vincit improbus! Munca îndârjită învinge 

Devizele 
românilor

Românii nu sunt, orice 
s-ar spune, un popor 
care să fi trăit după 
nişte precepte morale 
intangibile. În lungul 
istoriei lor, rareori au fost 
călăuziţi şi au fost gata 
să moară pentru o idee, 
pentru o deviză. De aceea, 
nici nu vom găsi prea 
multe expresii cu adevărat 
celebre, dătătoare de 
energie şi forţă morală, 
care să fi însemnat ceva, 
la vremea lor, aşa cum 
au fost la alte popoare 
ale Europei. Explicaţiile 
pentru această sărăcie 
trebuie căutate, probabil, 
în însuşi felul nostru de 
a fi, în psihologia acestui 
neam şi, desigur, în cultura 
sa. 

O deviză are menirea nu 
numai să individualizeze 
o instituţie, o unitate 
militară, o armă etc., 
ci şi să o călăuzească, 
să o mobilizeze pentru 
împlinirea unui ideal 
nobil.

Să începem cu mediul 
militar, armata fiind 
una dintre instituţiile 
care a cultivat, prin 
excelenţă, idealurile 
eroice şi preceptele morale 
menite să fortifice forţa 
combativă a luptătorilor. 
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orice! Cunoscuta deviză, aparţinând poetului latin Vergiliu 
(70 î.Hr.-19 î.Hr.), a fost adoptată, după decembrie 1989, de 
Academia de Înalte Studii Militare, din Bucureşti, devenită 
între timp Universitatea Naţională de Apărare. Deviza este 
înscrisă şi pe blazonul familiei domnitoare Ghica (Valahia).

Devize revoluţionare
virtus Romana Rediviva! Virtutea romană 

reînvie! Deviză înscrisă pe tricolorul românilor ardeleni, 
arborat la Adunarea Naţională de la Blaj, din 26 aprilie 
1848. În acel moment, tricolorul românilor ardeleni a fost 
cu benzile albastru, alb, roşu dispuse pe orizontală, deviza 
amintită fiind înscrisă cu litere aurii pe culoarea albă. Pe 
parcursul revoluţiei, toate drapelele românilor ardeleni vor 
înlocui albul cu galben.

În timpul revoluţiei din Ţara Românească, Guvernul 
revoluţionar, prin decretul nr. 1, din 14 iunie 1848, a hotărât 
ca drapelul ţării să aibă “trei culori: albastru, galben şi roşu”, 
iar pe pânză să fie înscrise cuvintele “Dreptate, Frăţie”.

Dreptate şi Frăţie! A fost şi deviza societăţii 
secrete „Frăţia”, înfiinţată în 1843 de către viitorii 
revoluţionari paşoptişti Nicolae Bălcescu, Christian Tell, Ion 
Ghica şi C.A. Rosetti. 

Devize personale
vitejia dreaptă să biruească! deviză 

înscrisă pe steagul lui Şerban Cantacuzino, domn al Ţării 
Româneşti între anii 1678-1688. Steagul este din mătase, 
cu trei fâşii orizontale cusute cu aţă galbenă, având o 
singură faţă. În mijloc se află chipul Mântuitorului Iisus 
Hristos, aşezat pe tronul împărătesc, ţinând cu o mână 
Sf. Evanghelie deschisă, sprijinită pe genunchi, pe care se 
află o inscripţie, iar cu cealaltă binecuvântează. În dreapta 
Mântuitorului, sus, este scris în româneşte “Vitejia dreaptă 
să biruească”, iar dedesubt sunt trei stele cu câte şase raze. 
Câmpul steagului este galben auriu, haina cu care este 
îmbrăcat Iisus Hristos are culoarea roşu aprins, iar veşmântul 
de deasupra – albastru-azur. Un exemplar al acestui steag se 
află la Muzeul Militar Naţional din Bucureşti.

totul pentru ţară, nimic pentru 
mine! Este deviza sub care a domnit regele Carol I al 
României, rege al datoriei şi al onoarei, despre care regina 
Maria spunea: „...îşi stăpânea cu aceeaşi putere inima, ca 
şi nervii şi dorinţele, lăsase în urma lui toate patimile, nu-l 
mânau nici o simpatie şi nici o antipatie personală, era 
nepărtinitor, impersonal, prevăzător şi credea în dreptul 
lui de a domni.” Pe lângă această deviză, casa regală avea 
înscrisă pe blazonul familiei deviza „Nihil Sine Deo!”

Prin noi înşine! Deviza Ordinului Coroana 
României, 1881, instituit de Carol I.  

Patria şi dreptul meu. Deviza oraşului 
Bucureşti. Înscrisă pe eşarfa tricoloră de pe stema oraşului 
(stemă stabilită în 1921 de către Comisia consultativă de 
heraldică al cărei preşedinte era istoricul Dimitrie Onciul), 
deviza a fost utilizată pentru prima dată în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, consfinţind legătura dintre libertatea 
individuală şi statutul politic al ţării.

Pro Fide et Patria! Deviza familiei savantului 
Bogdan Petriceicu Haşdeu.

Honor et Patria! Onoare şi Patrie! Deviza 
familiei boiereşti Năsturel (Herescu), din Ţara Românească.

Patria şi Religia! Deviza faimoasei familii 
boiereşti Olănescu, din Ţara Românească.

virtus! virtute! Deviza Văcăreştilor, mare familie 
de boieri din Ţara Românescă, din care face parte şi celebrul 
Ienăchiţă Văcărescu.

Honneur toujours! Onoare întotdeauna! 
Deviza familiei Blaremberg, de origine flamandă, stabilită în 
Valahia la 1828.

vom fi ce-am fost şi mai mult decât 
atât! Celebră în zilele noastre, ca deviză a publicaţiei 
“România Mare”, această expresie s-a păstrat într-o scrisoare 
pe care Petru Rareş, domnitorul Moldovei, a trimis-o, 
în 1540, din Constantinopol, bunului său prieten, Toma 
Boldorffer din Bistriţa. Fraza întreagă este următoarea: “Aici 
nu ne lipseşte nimic şi te rog pe d-ta să te sârguieşti cu ce 
poţi, să faci bine nevestei şi copiilor cu hrană şi cu alte cele, 
pentru care vei fi plătit, căci voi fi acela ce-am fost şi încă 
mai mult decât atât!...”

eu nu socot omul, ci dreptatea, nu 
lucrul, ci legea! Deviza domnitorului Vasile Lupu 
(1634-1653; 8 mai 1653-16 iulie 1653). Vechile cronici spun 
că domnitorul Moldovei era mare iubitor al dreptăţii şi că 
îşi ţinea divanul în fiecare zi, uneori chiar de două ori pe zi. 
Oricine se putea judeca împotriva oricui, chiar şi împotriva 
rudelor lui Vodă. Gheorghe şi Gavril, fraţii domnitorului 
după mamă, au stat trei zile la închisoare pentru o vină 
dovedită din pâra unui străin. “Eu nu socot omul, ci 
dreptatea, nu lucrul, ci legea – zicea Vasile Vodă. Nu-mi pasă 
de frate, de fiu sau de fiică, ci dreptatea este una şi singură 
pentru toţi. Dacă ar fi ca jumătate din Moldova să fie rea, să 
piară, numai să rămâie cea bună!” n
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Ştiaţi că?...
• În Biserica Domnească de la 

Curtea de Argeş se păstrează cel 
mai vechi portret de cavaler român 
echipat pentru luptă. Cavalerul 
poartă o cuirasă de piele, cu solzi 
metalici, lame de fier protectoare, 
prinse pe coapse şi în faţă, o „coiffé 
de mailles a camail”, în jurul gâtului, 
şi o cingătoare, lăsată pe şolduri, 
după moda vremii. Ca armament, are 
o spadă cu mânerul lung şi garda în 
formă de cruce.

• În a sa „Istorie a fondării a 
oraşului Bucureşti” (1891), Dimitrie 
Papazoglu pomenşte de nişte soldaţi 
zugrăviţi pe Turnul Colţii, care purtau 
uniforme ale armatei suedeze. 
Picturile i-au intrigat pe turci, care au 
poruncit să fie şterse de pe zidurile 
turnului. Motivul? Evocau o armată 
străină, alta decât cea otomană.

• Prima unitate militară care a 
arborat drapelul tricolor românesc 
a fost compania a 5-a comandată 
de căpitanul Nicolae Pleşoianu? 
Evenimentul a avut loc la 9 iunie 
1848, pe câmpia Regenerării de la 
Izlaz, când colonelul Christian Tell 
a înmânat soldaţilor companiei 
căpitanului Nicolae Pleşoianu  al 
doilea steag tricolor sfinţit de 
popa Şapcă. Primul steag, ţinut de 
Ion Heliade Rădulescu în timpul 
ceremoniei, a fost încredinţat 
poporului adunat la Izlaz. 

• Cimitirul militar Pro Patria 
din Bucureşti a fost înfiinţat de 
autoritatea militară de ocupaţie, în 
1918, şi a fost dat în primire Primăriei 
Capitalei la evacuarea teritoriului de 
către trupele germane.

• Pe lângă nume de străzi 
pitoreşti, care amintesc de trecutul 
oraşului, în Timişoara se află şi 59 
de străzi, pieţe şi locuri publice care 
eternizează memoria eroilor căzuţi în 
Revoluţia din Decembrie 1989. n
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eroismul Goleştilor

Sub frumos săpată piatră de 
mormânt zac, la mânăstirea Vieroş, 
rămăşiţele pământeşti ale aceluia care 
a fost Albu Golescu.

Fiu al marelui clucer Radu Golescu 
(bun gospodar şi destoinic luptător 
pe vremea domniilor lui Radu Paisie şi 
a lui Pătraşcu-cel-bun), Albu Golescu, 
născut în anul 1551, luptă vitejeşte în 
bătălia de la Jiliştea (24 aprilie 1574), 
jertfindu-şi viaţa spre a scăpa pe acea 
a domnului său Alexandru Voievod, 
nepot de fiu a lui Mihnea-cel-rău. În 
aceiaşi bătălie este rănit, pe când lupta 
cu destoinicie asemănătoare, fratele 
său Ivaşcu, care ocupă, în urmă, multe 
dregătorii de seamă, până la săvârşirea 
sa din viaţă, în 1584.

Credincioşi datoriei lor, slujbaşi 
destoinici, necruţători de sângele lor, 
se arată, prin ceaţa vremurilor, Goleştii 
de acum patru veacuri.

Urmaşii lor luară necurmat parte, în 
vremurile de apoi, la gospodăria şi la 
cârmuirea Ţării Româneşti.

La începutul veacului al XIX-lea, 
împrejurările se schimbaseră. Ţările 
româneşti, stăpânite de vechilii greci 
ai Sultanului, decăzuseră. Cultura 
grecească constantinopolitană avea 
o puternică influenţă asupra clasei de 
sus, iar marea muţime de jos era lipsită 
de cele mai elementare cunoştinţe. Nu 
mânuirea săbiei putea da, poporului 
român, în cele împrejurări, ceea de 
ce avea mai multă nevoie: lumina 
Urmaşi de ai vechilor familii boiereşti 
pricepură această nouă cerinţă şi 
se puseră pe lucru. În primele lor 
rânduri se găsiră şi fraţii Dinicu şi 
Iordache Golescu, fii ai marelui ban 
Radu Golescu. Bărbaţi culţi, inimoşi, 

Nicolae, fiu al lui Alexandru G. 
Golescu, fusesă născut în 1875. Înalt, 
subţire, brun, cu ochii negri, îşi făcuse 
studiile de inginerie la Paris şi se afla 
în serviciul C.F.R. la Constanţa. Toţi acei 
cari l-au cunoscut îl arată ca un om 
fin, foarte cult, bun de inimă, tăcut, 
exteriorizând rar ceea ce simțea, şi 
laudă discreţiunea sa. Mobilizat la 
un serviciu, a cerut, a stăruit şi nu s-a 
lăsat până ce a fost trimes pe front, 
la Regimentul 54 Infanterie. Porni 
imediat la acel corp de trupă, pe 
care-l găsi pe Bâtca Rătăcelului, între 
Mureş şi munţii Călimanului. Când se 
prezentă, comandantul regimentului 
vru să-l reţină ca specialist la comanda 

Sângele
apă nu s-a făcut

de general Radu ROSETTI

idealişti sinceri, stăpâniţi de un 
călduros şi practic patriotism, ei s-au 
pus în serviciul culturei neamului, prin 
publicări de cărţi folositoare, prin creări 
de şcoli şi prin înfiinţarea – împreună 
cu alții – a societăţei literare. 

Renaşterea României, la a 
cărei începuturi au lucrat astfel cu 
destoinicie, găseşte în fiii lor, crescuţi 
cu îngrijire în dragostea de glia 
strămoşească şi în credinţa către neam 
şi către menirea sa, ostaşi credincioşi. 
Fraţii Ştefan, Nicolae, Alexandru şi 
Radu C. Golescu şi vărul lor Alexandru 
G. Golescu (supranumit Arăpilă) 
luptară cu dârzenie şi cu credinţă, prin 
sfaturi, prin scris, prin cheltuirea fără 
preget a averei lor, pentru îndeplinirea 
celor trebuincioase ridicărei neamului. 
De la 1848 şi până-n 1881 nu a fost 
faptă de seamă în istoria României la 
care să nu fi fost părtaş un Golescu.

Apoi, atunci când, acum în urmă, 
Ţara-şi chemă din nou fiii la luptă 
grea pentru desăvârşirea, mult 
visată, a întregirei neamului, Goleştii 
răspunseră: prezent!

regimentului, însă fu silit să cedeze în 
faţa refuzului, politicos dar statornic, 
şi a cererei hotărâte pe care o făcu 
locotenentul Neculai Golescu, de 
a fi întrebuinţat pe front. Îi se dădu 
atunci comanda plutonului I-u, 
din compania I-a, iar mai pe urmă, 
îmbolnăvindu-se comandantul 
titular, i se încredinţează comanda 
aceleaşi companii. El împărtăşi, cot 
la cot cu soldaţii săi, cu abnegaţie 
şi cu seninătate, toate greutăţile şi 
toate primejdiile. După retragerea 
spre vechea graniţă, compania lui 
Nicolae Golescu ocupă sectorul din 
apropierea muntelui Cipcheş, pe 
care-l apără cu hotărâre în contra 
atacurilor necurmate, de zi şi noapte, 
ale duşmanilor superiori numericeşte. 
Predă, apoi, sectorul său – neatins 
– ruşilor şi pleacă cu regimentul în 
împrejurimile Bucureştilor. Aci dădu o 
nouă pildă de conştiinciozitate. Aflat la 
câțiva kilometri de ai săi, nu se mişcă 
dela unitatea sa spre a se conforma 
consemnului. 

Dela Bucureşti, regimentul fu 
Bucureşti. Monumentul Goleştilor.
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trimes în munții Argeşului, în regiunea 
Poenei Spinului. Compania lui Golescu 
era în linia I-a, pe marginea de jos a 
poenei. “Luptele erau în toiu,  scrie un 
camarad de-al lui Golescu, clocotea 
pădurea de sgomotul gloanţelor, 
cădeau arborii frânţi din rădăcină de 
ploaia de proectile de mari calibre, pe 
cari ni le trimeteau din deal duşmanii. 
La un moment dat, se făcu puţină 
linişte. Golescu, conştiincios cum era, 
se duce în primele linii ale tranşeelor, 
ca să mai îmbărbăteze soldaţii lui 
iubiţi. Inamicul de vis a vis îi urmăreşte 
silueta în timpul mişcărei prin tranşee 
şi un glonţ îl răpune la pământ. 
Ordonanţa sa, credinciosul Onofrei, a 
povestit în urmă că spusese şefului său 
să-şi înlocuiască chipiul printr-o capelă 
de soldat (cum era ordin dealtfel), dar 
Golescu a răspuns: “ce-o fi să fie!”. A 
fost înmormântat în cimitirul bisericei 
din Sălătruc.

Dimitrie, fratele mai mic a lui 
Neculai, născut în 1877, îşi făcuse 
studiile tot la Paris. Înalt, oacheş, dar 
şubred de sănătate, fusese dispensat 
de serviciul militar. Cult, interesându-se 
îndeosebi de artă şi de literatură, mai 
puţin tăcut ca fratele său, exteriorizând 
mai uşor, având un haz liniştit, modest; 
a fost magistrat.

Soldat voluntar în 1913, a luat parte 
la expediţia din Bulgaria, cu regimentul 
70 infanterie, dar nu într-un stat major 
sau în automobil, cu atâţi soldaţi 
amatori în acea expediţie, ci pe jos, 
la cot cu soldaţii, a căror greutăţi le-a 
împărţit fără şovăire. 

Din nou soldat voluntar, în acelaş 
regiment, în 1916 a făcut parte din 
grupa I-a, a companiei I-a.

În ziua de 2 septemvrie 1916, 
batalionul I-u, din care este însărcinat 
să facă o recunoaştere ofensivă la 
Cocargea. Soldatul Dimitrie Golescu, 
deşi putea să se cruţe, ia loc în linia 
I-a, care ocupă creasta unei înălţimi, 
la nord de Enigea, creastă de pe care 
Bulgarii îşi retrag avanposturile. Pe la 
ora 17 se dă ordin batalionului a se 
retrage pe poziţia de pe care plecase. 
În retragere, batalionul este urmărit 
de Bulgari, cari cauzează perderi 

serioase alor noştri. Retragerea se 
face dela o vreme cam dezordonat. 
Golescu se opreşte. A doua zi trupul 
său a fost găsit de brancardierul 
Bidirigă; era străpuns de gloanţe şi 
avea gâtul împuns de baionete. A fost 
înmormântat în curtea bisericei de la 
Cocargea; acolo a zăcut “sub o cruce 
modestă, nu un om – ci o virtute, un 

simbol, o speranţă pentru Patria care 
are asemenea fii”, scris-a un tovarăş de 
arme a lui Dumitru Golescu.

Cu linişte, fără ifos, dar cu hotărâre, 
căzut-au fraţii Neculae şi Dumitru 
Golescu, cu faţa la duşman. Ei 
odihnesc, azi, alături unul de altul, în 
cimitirul Bellu.

Sângele apă nu s-a făcut!     n

Busturile de la Monumentul Goleştilor din Bucureşti.
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S-a născut la 16 aprilie 1888, în 
Câmpulung-Muscel, în familia lui Toma şi 
Maria Măţăuanu, originari din Măţău, sat 
aflat la circa 5 km sud-est de oraş. 

Rămas orfan de tată, la vârsta de 10 
ani,  Dumitru urmează şcoala primară şi 
gimanziul în Câmpulung-Muscel, unde 
este remarcat de profesorul de desen şi 
sculptorul D. D. Mirea, care îl îndrumă în 
arta modelajului. Sfătuit de profesorul 
Mirea, se înscrie la Şcoala de Belle-Arte 
din Bucureşti (1904-1909), fiind elevul 
sculptorului Dimitrie Paciurea. În aceşti ani 
este medaliat de 14 ori şi trimis cu o bursă 
(acordată de Societatea femeilor Române, 
prin Sofia Andreescu, preşedinte, şi Elena 
Al. Muşatescu, secretară) la Paris, la Şcoala 
Naţională Specială de Beaux-Arts, secţia 
sculptură, unde a reuşit al şaselea din 300 
de concurenţi. 

În cei patru ani petrecuţi la Paris este 
studentul sculptorului Antoniu Mercie şi 
al lui lui Ernest Henri Dubois, în atelierul 
căruia a învăţat – după cum mărturiseşte 
într-un interviu apărut în săptămânalul 
“Clipa”, în 7 noiembrie 1926 – “a monta 
statui de proporţii mari în cinci metode 
speciale.”

Când s-a înapoiat în ţară, în 1913, 
avea 25 de ani. După opt ani de studii 
universitare de sculptură (1905-1913), este 
un artist format, dornic de afirmare. Numit 
profesor de sculptură la Şcoala de Belle-
Arte din Bucureşti, îşi deschide un atelier în 
strada Griviţei nr. 22, care va deveni în scurt 
timp “o adevărată şcoală a sculpturii acelor 
ani”. (Ion I. Şucu ş.a., Comuna Mioarele. 
Monografie, Editura Litera, Bucureşti, 1976). 
Expune în fiecare an, fie la “Tinerimea 
Artistică”, fie la Expoziţia oficială a artiştilor 
în viaţă (1916), unde se face remarcat 
pentru protretistica sa (busturi, reliefuri).

În anii Războiului pentru Întregirea 
Neamului Românesc (1916-1919) este 
mobilizat pe lângă Marele Cartier General 
al Armatei, alături de alţi artişti (sculptorul 
Ion Jalea, pictorul D. Stoica etc.) şi trimis 
pe front, printre ofiţeri şi soldaţi, unde face 

Fișe de dicționar

Sculptorul 
Dumitru 

Măţăuanu
numeroase schiţe şi crochiuri. Simţămintele 
trăite pe front, uneori chiar sub iureşul 
gloanţelor, alături de soldaţii-ţărani, se 
vor revărsa în lucrările sale monumentale, 
cele mai multe de for public, realizate în 
ultimul deceniu de viaţă (1919-1929), după 
demobilizarea Armatei la 1 aprilie 1921.

În 1918 participă la concursul pentru 
Monumentul Eroilor Ceferişti din anii 1916-
1919. Macheta pe care o propune este 
expusă la Expoziţia de la Ateneul Român, 
alături de alţi şase concurenţi. Câştigătorul 
concursului este Cornel Medrea. În anul 
1920, în Cimitirul Bellu Militar, este dezvelit 
Monumentul funerar al lui Aurel Vlaicu, 
creaţie de excepţie a lui Măţăuanu, precum 
şi a arhitecţilor C. Ioţu şi Arghir Culina.

În 1922, face parte din echipa de 
sculptori, condusă de Dimitrie Paciurea, 
solicitată să decoreze Arcul de Triumf din 
Bucureşti, proiectat de arhitectul Petre 
Antonescu. Realizează statuia Soldatul 
Român, înaltă de 5,5m.

În anul următor, Ateneul Român îi 
găzduieşte prima expoziţie personală, 
cele 54 de lucrări, majoritatea în marmură 
de Carrara, reprezentând portrete în 
basorelief, busturi, lucrări decorative, 
câteva statui monumentale – Soldatul 
Român, care avea să fie plasată la 
baza Arcului de Triumf; Eroina de la Jiu 
(Ecaterina Teodoroiu), ridicată mai târziu 
în oraşul Slatina – mai multe proiecte de 
monumente – Monumentul Unirii de la Alba 
Iulia (care nu s-a mai realizat, din lipsă de 
bani, deşi concursul a fost organizat de 
Ministerul Cultelor şi Artelor); Monumentul 
Eroilor de la Bălileşti-Muscel; Monumentul 
Eroilor de la Alexandria. 

Cât priveşte lucrările decorative de la 
Arcul de Triumf, ocazionate de încoronarea 
Regelui Ferdinand I şi a reginei Maria la 
Alba Iulia, în octombrie 1922, şi primirea la 
Bucureşti – capitala României întregite, nu 
şi-au mai găsit amplasamentul la refacerea 
definitivă, în anii 1935-1936, a Arcului de 
Triumf, aşa cum este astăzi.

Realizează un număr impresionant de 
monumente dedicate eroilor din Războiul 
pentru Întregirea Neamului: Proviţa de 
Sus (jud. Prahova), Măţău, Bălileşti (fostul 
judeş Muscel, azi jud. Argeş), Dragna (jud. 
Prahova), Tîncăbeşti (jud. Ilfov), Grecii de 
Sus (fostul judeţ Ilfov), Galaţi, Roşiori (jud. 
Teleorman), Grădiştea (fostul judeţ Ilfov), 
Budişteni (fostul judeţ Muscel, azi jud. 
Argeş), Cîmpulung-Muscel, Alexandria (jud. 
Teleorman), Pătîrlagele (jud. Buzău), Poiana 
Mare (jud. Dolj), Pietroşani (jud. Giurgiu), 
Zimnicea (jud. Teleorman), Techirghiol (jud. 
Constanţa), Găieşti (jud. Dâmboviţa).

În palmaresul lucrărilor sale se înscriu 
şi alte sculpturi care imortalizează chipul 
ostaşului-erou (soldat sau ofiţer) în războiul 
din anii 1916-1919, precum Ultima grenadă 
sau Apoteoza soldatului român, statuie 
de 4 m, Monumentul generalului dr. 
Demosthene, amplasat în curtea fostului 
spital militar “Regina Maria”, astăzi Spitalul 
Militar Central Bucureşti.

La 1 iulie 1929 Dumitru Măţăuanu se 
sinucide din motive necunoscute încă. Este 
înmormântat în Cimitirul Sfânta Vineri din 
Bucureşti.   n

Comandor (ret.) dr. 
Aurel PenteleSCu   

Mormântul lui Aurel Vlaicu, din Cimitirul Bellu 
Militar, operă a artistului Dumitru Măţăuanu
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Vitrina cu cărți

O monografie a unei localităţi în 
preajma şi în timpul unei conflagraţii 
mondiale, cu toate consecinţele ce au 
decurs după aceea, este un lucru rar şi 
cu atât mai lăudabil. Deşi foarte bine 
documentată, lucrarea nu-şi propune o 
tratare exhaustivă a subiectului.

Parcurgând-o, fie şi numai în treacăt, 
îţi faci o idee despre situaţia şi starea 
urbei înainte de conflict şi de toate 
relele şi restricţiile care se abat asupra 
cetăţenilor, distrugeri, bombardamente, 
raţionalizări, rechiziţii, sărăcie, 
deznădejde, armata rusă şi cea română 
care produc pagube, morţi pe câmpul 
de luptă, văduve, orfani, prizonieri, 
dispăruţi.

În 1918, telemeaua sărată era 7 lei 
kilogramul. Acum este peste 12 lei şi nu 
este război. Sau este şi nu ştim!

Pentru generaţiile tinere de azi, 
care nu au niciun fel de amintire despre 
ultimul război mondial, lucrarea are 
aerul unui manual după care s-ar putea 
concepe intrarea într-o astfel de stare 
viitoare. Şi mai ales i-ar stimula simţul 
patriotic şi responsabilitatea civică 
şi morală pentru susţinerea apărării 
patriei.

Doar războiul şi nenorocirile pe care 
le generează, cunoscute fie şi numai 
printr-o lucrare documentară precum 
cea de faţă, îţi pot da dimensiunea 
valorii păcii şi stabilităţii precum şi 
importanţa covârşitoare a evitării intrării 
în conflict.

Este o carte plăcută şi utilă pentru 
cei interesaţi de istorie. n

Grigore BuCIu

Cetatea lui Constantin cel Mare, 
primul împărat roman creştin, ne-a 
fascinat dintotdeauna. Ea a fost uriaşul 
centru cultural al antichităţii târzii şi al 
Evului Mediu.

Despre splendoarea palatelor, 
bisericilor, stadionului, portului, despre 
rezistenţa şi frumuseţea zidurilor de 
apărare şi a porţilor s-au scris multe 
cărţi. Cu certitudine, timp de o mie 
de ani aici a fost creuzetul cosmopolit 
unde s-au topit culturile orientale cu 

cele occidentale pe fondul clasic al 
culturii greceşti şi latine.

Profesorii Constantin Dobrescu şi 
Ion C. Petrescu fac, în lucrarea de faţă, 
o radiografie a momentului în care 
surprind atât cetatea depopulată şi 
în starea ei de decădere proverbială, 
cât şi tabăra otomană şi curtea lui 
Mahomed al II-lea. Este o carte a  
asediului şi a ultimei bătălii căreia 
cetatea de pe Bosfor nu-i poate rezista. 
Ne este prezentat un imperiu creştin, 
agonic, sclerozat, cu o aristocraţie 
fără simţ patriotic şi civic, atât de 
indiferentă în decăderea ei încât îi sunt 
anihilate şi instinctele de conservare. 
Armata bizantină întărită cu forţe 
genoveze şi veneţiene luptă admirabil, 
zidurile se refac miraculos în fiecare 
noapte, dar presiunea turcilor otomani 
este imensă, în raport de 20 la 1. Şi 
totuşi, soarta bătăliei nu este hotărâtă 
de acest dezechilibru strategic, ci de 
întâmplări simple care generează o 
forţă morală şi o stare de spirit aproape 
miraculoasă. Concluzia este că istoria 
se modifică prin citirea eronată a 

mesajelor şi semnelor, prin trădare şi 
abandon. Adică erorile se repetă şi nu 
învăţăm nimic.

Mahomed al II-lea, un strateg 
de numai 20 de ani în fruntea unui 
imperiu al timpului său, învinge un 
imperiu sclerozat, depăşit şi corupt, 
condus de un bazileu în vârstă de 48 
de ani.

Căderea Bizanţului e o enormă 
lovitură morală şi o replică dură dată 
cruciadelor creştine.

Descrierea celor două armate, 
a strategiilor, armamentelor, a 
moravurilor şi disciplinei, portretele 
excelente ale celor doi suverani şi al 
eroului genovez Giustiniani fac din 
lucrare o carte interesantă, fluidă şi 
captivantă precum un roman. n

Grigore BuCIu

Constantin Dobrescu, Ion C. Petrescu, 
Căderea Constantinopolului, ultima citadelă 
a creştinismului din sud-estul Europei, Editura 
Premier, Ploieşti, 2009, 199 p, preţ neprecizat.

Piatra Neamţ în anii Primului Război Mondial

Căderea Constantinopolului

Dr. Mihai Şurubaru, Piatra-Neamţ în anii 
Primului Război Mondial (1914-1919, Editura 
„Cetatea Doamnei”, Piatra-Neamţ, 2010, 256 p, 
preţ neprecizat.
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Publicaţiile ANCE
Despre publicaţiile editate de filialele judeţene ale Asociaţiei naţionale “Cultul 

eroilor”, cu eforturi proprii sau în colaborare cu alte instituţii, s-a mai scris în paginile 
revistei noastre. Am salutat fiecare început de drum, bucuroși de împlinirile camarazilor 
noștri, le-am lăudat reușitele publicistice și profesionale. De data aceasta, revenim cu o 

prezentare a tuturor publicaţiilor existente la acest moment.

l ARADUL EROIC. Revistă de cultură 
istorică şi de cinstire a eroilor neamului, 
editată de Filiala judeţului Arad. Apare 
trimestrial. Director: col. (r) Constantin Bursa; 
redactor-şef: mr. (r) Dorin Ocneriu; redactor: 
mr. (r) Constantin Berbec.

ARGEş-CULTUL EROILOR. Revistă de 
suflet, istorie şi cultură, editată de filiala 
judeţului Argeş. Director: col. (r) Marius 
Balaban; director adjunct: lt.col. dr. Petrişor 
Florea; redactor-şef: prof. Constantin 
Vărăşcanu; redactor-şef adj.: dr. Cornel Ţucă; 
secretar de redacţie: av. Ion Bulacu; redactori: 
prof. Cristian Ştefan, prof. Cristina Predoiu, 
prof. Loredana Dascălu, prof. Cornelia Ghinea, 
ing. Vali Dumitrescu, av. Cristi Florescu; 
grafică, foto, editare: ec. Ştefan Alexandrescu, 
ec. Adriana Balaban-Arnăuțescu, prof. Florina 
Alexandrescu, ing. Dan Ilie Arnăuţescu; 
consultanţi: prof. univ. dr. Petre Popa, prof. 
univ. dr. Vasile Novac, prof. univ. dr. Gheorghe 
Nicolescu, cdor. dr. Marian Moşneagu, dr. Dan 
Ovidiu Pintilie, George Rotaru, drd. Filofteia 
Palli, dr. Octavian Sachelarie, lt.col. Georgel 
Druţă, prof. Vintilă Napoleon Purnichi.

l BACĂUL EROIC. Revistă de cultură, 
educaţie patriotică şi de cinstire a eroilor, 
editată de Filiala judeţului Bacău. Director 
fondator: col. (r) Paul Valerian Timofte; 
redactor-şef: col. (r) George Gheorghiu; 
redactori: Corneliu Cristea, col. (r) Nicolae 
Irimia, Daniela Manolache, Dănuţ Voicu; 
tehnoredactare: Florin Botezatu, foto: 
Ioan Biscă, mr. Marcel Bălan, Liviu Maftei; 
colaboratori: general (r) conf. univ. dr. Vasile 

Apostol, prof. dr. Anton Coşa, col. (r) Năstase 
Ghirău, lt.col. (r) Gheorghe Lungu, prof. dr. 
Ioan Mitrea, prof. dr. Ioan Murariu, prof. Vilică 
Munteanu, prof. Gheorghe Oprea, col. (r) 
Gheorghe Pavel, col. (r) Ioan Petrescu, prof. 
Corneliu Stoica, prof. Ioan Ungureanu.

l CETATEA BIHARIEI. Revistă de cultură 
şi istorie militară, editată de Comisia de 
istorie militară, filiala Oradea, în colaborare cu 
Filiala judeţului Bihor a A.N.C.E. Redactor-şef: 
Antonio Faur; colaboratori: Viorel Faur, Barbu 
Ştefănescu, Petre Out, Antonio Faur, Gheorghe 
Nicolescu, Alexandru Baboş, Gheorghe 
Vartic, Dan Poinar, Aurel Pentelescu, Dumitru 
Stavarache, Ion Dănilă, Alexandru Oşca, 
Constantin Moşincat, Alexandru-Alin Spânu, 
Neculai Moghior, Vasile Sabău.

l BRĂILA EROICĂ. Revistă de cultură şi 
educaţie patriotică, editată de Filiala judeţului 
Brăila a ANCE în colaborare cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi Asociaţia Naţională a 
Veteranilor de Război, filiala Brăila. Director: 
lt.col. (r) Ionel Teodorescu; redactor-şef: 
col. (r) Petru Gurău; redactori: mr. (r) Viorel 
Marcoşanu, M.M. pr. (r) Petre Grigore, M.M. pr. 
(r) Petre Maravela.

l ARMA PONTICĂ. Revistă de cultură, 
informare şi atitudine, editată de Filiala 
judeţului Constanţa a A.N.C.E. Consiliul 
editorial: preşedinte: col. (r) Remus 
Macovei; membri: cdor. (r) Ivan Toma, col. 
(r) Constantin Crăciun, cdor. (r) Oţelea Pavel. 
Redactor-şef: col. (r) Constantin Crăciun; 
redactori: lt.col. (r) Mihai Istrati, cdor. (r) Pavel 

Oţelea, Coroban Costel; secretar de redacţie: 
cpt. cdor. (r) Mareş Panait; tehnoredactor: col. 
(r) Constantin Crăciun; procesare texte: Violeta 
Popescu.

l EROICA. Revisă de cultură istorică 
şi de cinstire a eroilor neamului. Apare sub 
egida Filialei “Mihai Viteazul”  a ANCE judeţul 
Dâmboviţa, a Societăţii de Ştiinţe Istorice din 
România, a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni 
şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România. Fondator şi coordonator principal: 
gl. Bg. (r) Constantin Tănase; fondator şi 
redactor şef: dr. George Coandă; redactor şef 
adjunct: prof. Constantin Voicu; fondator-
secretar de redacţie: col. (r) Emil Petrescu; 
seniori editori: dr. Marian Curculescu, col. (r) 
Iulică Matei, conf. univ. dr. Victor Petrescu, 
prof. Mihai Gabriel Popescu; redactori asociaţi: 
prof. Lucian Grigorescu, prof. Marioara Pavel, 
pr. prof. Ion Stan; Foto: plutonier adjutant 
Adrian Robu.

l GALAŢIUL EROIC. Revistă de cultură 
istorică şi de cinstire a eroilor neamului, 
editată de Filiala judeţului Galaţi a ANCE, în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi. Director onorific: col. (r) Gheorghe 
Lipan; director: gl. Bg. (r) Toma Munteanu; 
redactor-şef: prof. Melu Partene; secretar de 
redacţie: col. (r) Vasile Dumitriu; redactori: col. 
(r) ing. Vasile Hulea, col. (r) Valentin Severin, 
lt.col. (r) Iulian Iliescu, mr. (r) Iordache Iacob; 
tehnoredactor: student Dan Cojocaru.

l EROII NEAMULUI. Periodic de 
educaţie şi de cinstire a eroilor neamului, 



România Eroică nr. 1-2 (38-39) - Serie nouă 201062 România Eroică nr. 1-2 (38-39) - Serie nouă 2010 63

Caruselul Presei

editat de Filiala judeţului Iaşi a ANCE. Director: 
Ionel Pintilii; redactor-şef: col. (r) ing. Ioan 
Timofte; culegere computerizată: Silvia 
Pintilii; tehnoredactare: Andreea Toma.

l PRO UNIONE. Revistă de cultură 
istorică şi educaţie patriotică, editată de 
Fundaţia Culturală “Pro Unione”, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Maramureş şi al 
Consiliului local al municipiului Baia Mare. 
Colegiul redacţional: Augustin Micu, Valeriu 
Achim, Ştefan Bellu, Dumitru Iuga, Emil 
Micu, Lucia Pop, dr. Aurel Vaida, Augustin 
Cozmuţă, Ioan Dragoş, Pamfil Bilţin, Ioan 
Pomianu, Maria Maris Dărăban, Viorel Rusu, 
Teodor Ardelean, Teresia Tătaru, Augustin 
Botiş, Ion Mihai, Andrei Bălan; redactor şef: 
prof. dr. Valeriu Achim; redactor-şef adjunct: 
prof. Ştefan Bellu; secretar de redacţie: 
prof. Dan Achim; culegere şi tehnoredactare 
computerizată: ing. Dan Săsărman. 
În această publicaţie, Filiala judeţului 
Maramureş a A.N.C.E. are afectat un număr 
de pagini potrivit cerinţelor sale.

l COLUMNA 2000. Revistă de cultură. 
Editori: Despărţământul “Ioachim Miloia” 
Timişoara al Astrei, Societatea Culturală 
Patrimoniu, Liceul Teoretic “Vlad Ţepeş” şi 
Filiala judeţului Timiş al A.N.C.E. Publicaţie 
deschisă românilor de pretutindeni. Director 
fondator: prof. dr. Tiberiu Ciobanu; redactor-
şef: Aurel Turcus; redactor-şef adjunct şi 
secretar general de redacţie: Otilia Breban; 
secretar de redacţie: Diana Sarca, Daniela 
Eremi; redactori: Ana Caia, Alina Berneker, 
Aurelia Florea, Raluca Vâlceanu, Corina 
Rujan, Cristian Săhleanu, Dan Lupulescu, 
Mariana Coreniuc, Elena Gazda, Dana Felicia 
Ghelbere, Marius Stoicevici, Laurenţiu 
Nistorescu, Petru Vasile Tomoioagă, Sorin 
Precup; tehnoredactare computerizată: Dorin 
Davideanu; design coperţi: Traian Abruda; 
corespondenţi externi: Vasile Barbu (Serbia), 
Dorel Usvad (Belgia), Afrodita Carmen 
Cionchin (Italia), George Roca (Australia).  
Revista apare sub egida Centrului de Studii 
Transilvane al Academiei Române, Mitropoliei 
Banatului, Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Timiş, Institutului de Studii Banatice al 
Academiei Române.

l CULTUL EROILOR NOşTRI. Revistă 
de cultură istorică şi de cinstire a eroilor 
neamului, editată de Filiala judeţului Satu 
Mare a A.N.C.E., în colaborare cu Asociaţia 
Civică Tempora şi Muzeul judeţean Satu Mare. 
Director: col. (r) Nicolae Danciuc; redactor 
coordonator: col. (r) Voicu Şichet; redactori: 
col. (r) Mircea Blideran, prof. Ion Viman, dr. Ion 
Ciubotă, drd. Viorel Câmpean, drd. Gheorghe 
Toduţ.

l DESTINE EROICE. Revistă de cultură 
istorică şi de cinstire a eroilor neamului, 
editată de Filiala judeţului Vâlcea a A.N.C.E. 
Coordonator: mr. (r) Călin Matei; redactor-
şef: Zenovia Zamfir; redactori: prof. Theodor 
Ionescu, preot Nicolae State Burluşi, col. (r) 
Gheorghe Giurcă.

l ROMâNIA – VATRĂ DE GLORIE şI 
EROISM. Revistă a Cercurilor şcolare “Cultul 
Eroilor” din judeţul Vâlcea. Coordonator: mr. 
(r) Călin Matei; redactor-şef: preot Nicolae 
State Burluşi; redactori: col. (r) Gheorghe 
Giurcă, prof. Theodor Ionescu, învăţător Alina 
Rogobete.  

l IANCA, VATRĂ DE ISTORIE. Revistă 
realizată de Cercul şcolar “Cultul Eroilor” 
al Grupului Şcolar “Nicolae Oncescu”, în 
colaborare cu Muzeul oraşului Ianca, judeţul 
Brăila. Fondator şi coordonator: prof. Ion 
Bărbuceanu; redactori: elevii Ciucă Alexandru, 
Glăvan Ramona, Bercaru Andra, Boboc 
Mădălina, Mocanu Andreea.

l DACOROMANIA. Revistă editată de 
Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru Unitatea 
şi Integritatea României”. Are afectat un 
capitol pentru Asociaţia Naţională “Cultul 
Eroilor”, Filiala judeţului Alba. Director: ec. 
Ioan Străjan; redactor-şef: Ion Mărgineanu; 
secretar de redacţie: prof. Georgeta Ciobotă, 
prof. Ioan Popescu, redactori: prof. Ioan Pleşa, 
prof. dr. Gheorghe Anghel, prof. Ilie Furdui, 
prof. Valentin Paşca. 

l MUREşUL EROIC. Revistă de cultură 
istorică şi de cinstire a eroilor neamului, 
editată de Filiala ANCE “General Ştefan 
Guşă”, judeţul Mureş, în colaborare cu 

Despărţământul Central Judeţean al ASTRA. 
Director şi redactor-şef: col. (r) Ioan Judea; 
redactor şi secretar de redacţie: I. Chiţacu.

În curând va fi lansată revista filialei 
judeţene Dolj a ANCE, denumită OLTUL EROIC, 
revistă de cultură istorică şi de cinstire a 
eroilor neamului. 

Toate publicaţiile prezentate evidenţiază 
efoturile membrilor ANCE, care, în cei 
paisprezece ani de la fondarea revistei 
ROMANIA EROICĂ, serie nouă, au reuşit să 
tipărească un număr de şaisprezece reviste 
ale filialelor judeţene şi să colaboreze cu două 
reviste locale pentru publicarea articolelor. 
Aceste reviste încearcă să trezească un suflu 
nou de care este nevoie mai mult ca oricând în 
fiecare părticică a ţării, fiind scrise cu dragoste 
şi pasiune de către oameni talentaţi, iubitori 
ai istoriei noastre.

Păstrând adevărul istoric, acestea sunt 
adevărate icoane ale eroismului românesc, 
oglindind cultul eroilor noştri, istoria 
făuritorilor de istorie, având un rol şi o 
contribuţie sporită la formarea unei imagini 
favorabile şi la creşterea prestigiului filialelor 
şi al Asociaţiei, fiind un real imbold şi pentru 
celelalte filiale care nu au reuşit până acum 
să-şi editeze propriile publicaţii.

Avem convingerea că toţi căutătorii 
tainelor istoriei, culturii şi civilizaţiei poporului 
român îşi vor structura identitatea lor 
creştinească şi românească din conţinutul 
bogat în învăţăminte al acestor reviste. 
Cu această ocazie, conducerea Asociaţiei 
Naţionale “Cultul Eroilor” adresează 
călduroase mulţumiri preşedinţilor filialelor 
judeţene, colaboratorilor civili şi militari 
– scriitori, publicişti şi istorici – care, 
apreciind însemnătatea şi rolul educativ 
al revistelor ANCE, ne-au acordat preţiosul 
lor sprijin pentru eternizarea memoriei 
eroilor neamului românesc. Mulţumim, de 
asemeni, organismelor şi persoanelor care 
ne-au sponsorizat, lucru fără de care nu am fi 
realizat aceste publicaţii, rugându-ne la bunul 
Dumnezeu să-i răsplătească cu sănătate şi 
bucurii pentru aceste fapte de seamă pe care 
le-au săvârşit.

General de brigadă (r) Petre STOICA
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Către cititori

În căutarea
celor dispăruţi

Cu această rubrică, România eroică încearcă să 
vină în ajutorul familiilor care se mai zbat şi astăzi, după 
atâţia ani de la încheierea ultimei conflagraţii mondiale, 
să afle despre soarta celor dragi, care nu s-au mai întors 
niciodată acasă. În locul lor, cel mai adesea, a venit un 
plic de culoare albastră, cu un text oficial, prin care 
familia era anunţată că... „fiul dvs a căzut la datorie!”  

l Caporalul Vasile D. Roman, din localitatea Tanacu, 
judeţul Vaslui, dispărut în campania din Est. Numele lui 
a fost înscris pe Monumentul  Eroilor ridicat în curtea 
Bisericii din satul Burgheleşti, comuna Tanacu.
l Istoricul Gheorghe Sbârnă, din Bucureşti, ne-a 

solicitat sprijinul în aflarea împrejurărilor în care a 
dispărut în timpul luptelor de la Ţiganca, în 1941, unchiul 
său, Aron Sbârnă, fiul lui Gheorghe şi Maria Sbârnă din 
localitatea Moeciu.
l Şi scriitorul Viorel Domenico ne-a vorbit despre 

unchiul său Domenico Carol Ion, din Breaza de Jos. 
Înrolat în Regimentul 7 Prahova, a murit în luptele de 
la Câineni, în 1916. Din păcate, familia nu a reuşit nici 
astăzi, după atâţia ani, să afle împrejurările în care a căzut 
şi unde a fost îngropat. Sau, dacă a căzut prizonier, care 
i-a fost soarta.

Semn personal de identificare

Acest semn a fost găsit în cimitirul comunei Tuluceşti, 
judeţul Galaţi, de familia decedatului Nistor P. Iordache 
(1927-2007), în ziua de 16 octombrie 2007, pe când 
se săpa mormântul în locul de veci dublu, printre 
osemintele militarului necunoscut.

Semnul (foto) poartă inscripţia: 3. lw. Bav.-Bat. 1.   
18/III       75. n





Bucovina înaripată

Monumentul eroilor şi martirilor 
bucovineni sau Bucovina înaripată – lucrare 
de for public realizată de artistul plastic 
Mircea Dăneasă – a fost dezvelit anul trecut, 
la Ziua Eroilor.

Amplasat în Piaţa 22 Decembrie din 
Suceava, monumentul are o înălţime de             
8,5 m, cântăreşte circa 550 kg şi este realizat 
din răşină polimerică fixată pe textură 
din fibră de sticlă. Este alcătuit din două 
tronsoane îmbinate între ele prin sudură, pe 
axul metalic. Lucrarea reprezintă o siluetă 
înaripată, care îmbină simbolismul crucii 
cu cel al zborului, patinată în bronz nobil 
polizat, are reflexe de aur, verde smarald şi 
roşu veneţian. 

Statuia este închinată memoriei 
martirilor din nordul şi sudul Bucovinei „care 
dorm sub zăpezile din Siberia, necunoscuţi, 
neştiuţi şi cvasineştiuţi” (Mircea Dăneasă).
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