
,





ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ
�CULTUL EROILOR �  REGINA MARIA�

FILIALA �MIHAI VITEAZUL� DÂMBOVIÞA
Apare ºi sub egida SOCIETÃÞII SCRIITORILOR

TÂRGOVIªTENI, SOCIETÃÞII DE ªTIINÞE ISTORICE
DIN ROMÂNIA, UNIUNII ZIARIªTILOR

PROFESIONIªTI DIN ROMÂNIA,
cu sprijinul Garnizoanei Târgoviºte ºi SC NINBOG SRL

Anul XV
Nr. 1-2
(37-38)
2012

Acest numãr se distribuie gratuit
S U M A R

l Întru pomenirea eroilor ºi martirilor neamului românesc   � ÎPS NIFON MIHÃIÞÃ / 2
l �Eroica� în an aniversar        � CONSTANTIN TÃNASE / 3
l Veteranii de rãzboi � simboluri ale demnitãþii eroismului românesc           � STAN BÃDICA / 4
l A ne regândi sincer istoria          � GEORGE COANDÃ / 5
l Cucerirea Independenþei de Stat a României (Excerpte)               � MIHAI STAN / 6
l Un istoric pentru eternitate (In memoriam)       �  FLORIN CONSTANTINIU  / 8

Studii � Cercetãri � Opinii � Mãrturisiri

l Spiritul mãnãstirean � punte
de legãturã între trecut ºi viitor   � ALEXANDRU MANAFU-TÂRGOVIªTE / 12

l Liceul de la Mãnãstirea Dealu � ºcoalã generatoare de elite �  MARIN GR. NÃSTASE  / 19
l Neatârnarea României � operã a întregii naþiuni � IULICÃ MATEI / 22
l Marele absent de la Plevna  ºi �Ostaºul român� � DAN GÎJU / 25
l Participarea pictorilor români  la Rãzboiul de Independenþã � VICTOR PETRESCU / 28
l   Peneº Curcanul a existat � MARIOARA PAVEL / 30
l Locuitorii Basarabiei, între dragostea de þarã

ºi problema unitãþii sufleteºti (1918-1920) � MARIAN CURCULESCU / 31
l  În ofensivã pentru eliberarea

pãmântului sfânt al Basarabiei � EMIL-CORNEL PETRESCU / 34
l Unirea lui Mihai Viteazul în conºtiinþa europeanã � ION VÂRÂCEANU / 35
l Onor la Eroi            � CONSTANTIN VOICU / 39
l  Eroilor vetrei strãbune � COSTEL TÃNASE / 41
l   � O istorie ineditã
    despre drapelul naþional al românilor � CONSTANTIN VOICU / 42
    � Toate drumurile armatei române duc... la Târgoviºte � GEORGE TOMA VESELIU / 44
l  Garnizoana Târgoviºte a celebrat
    ziua istoricã de 9 mai � CRONICAR / 47

REVISTÃ DE CULTURÃ ISTORICÃ ªI DE CINSTIRE A EROILOR NEAMULUI



2

Înaltpreasfinþia Sa dr. NIFON MIHÃIÞÃ
Arhiepiscop ºi Mitropolit al Târgoviºtei

n de an, ziua
de 23 aprilie,
atunci când

întreaga Bisericã
Creºtinã cinsteºte pe
Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, purtãtorul

de biruinþã ºi strãlucit exemplu de sfinþenie ºi
eroism, este ºi pentru Armata Românã un
moment festiv ºi aniversar, deoarece se
celebreazã Ziua Forþelor Terestre. Aceastã zi
are pentru militarii români din Forþele Terestre
o semnificaþie deosebitã, inclusiv pentru
Garnizoana noastrã din Târgoviºte, deoarece
Sf. Mare Mucenic Gheorghe este ocrotitorul
spiritual al Armatei, aºa cum pânã în trecut
erau numite, în mod generic, forþele terestre.

Pentru domnitorii români cãrora
stãpânirea otomanã nu le era pe plac, ziua
de Sf. Gheorghe, era aceea în care spãtarii ºi
cãpitanii de oºti adunau oastea cea micã,
formatã din lefegii ºi militarii cu simbrie. De
asemenea, în timpul celui de-al doilea Rãzboi
Mondial, efigia Sfântului Gheorghe ucigând
balaurul era pictatã, mai întâi, pe blindajul
turelelor tancurilor, servind ºi ca însemn de
identificare pentru trupele aliate, în timpul
marilor încleºtãri ce au dus Armata Românã
pânã la Stalingrad, iar, în a doua parte a
rãzboiului, icoana acestui sfânt a apãrut ºi pe
scuturile pieselor de artilerie, dar numai dupã
ce unitatea respectivã primea botezul luptei.
De altfel, Sfântul Gheorghe, ocrotitorul spiri-
tual pentru mulþi români, a fost din totdeauna
îndrãgit de militarii români, el aducând aminte
de destinul multor fii ai acestui pãmânt, luaþi
de la lucru gliei ºi trimiºi pe câmpul de luptã,

Întru pomenirea eroilor
ºi martirilor neamului românesc

(Mesaj transmis cu prilejul
Zilei Forþelor Terestre, 23 aprilie 2012)

care prin veacuri s-au identificat cu Sf. Mare
Mucenic Gheorghe, agricultorul devenit
oºtean ºi, mai apoi, sfânt.

Istoria neamului românesc mãrturiseºte
despre nenumãraþi fii ai acestor plaiuri, eroi
ºi martiri, care, dorind sã-ºi apere credinþa ºi
familia, pãmântul ºi þara, ºi-au dãruit viaþa, ca
ofrandã sincerã ºi vie, pentru aceste nobile
idealuri ºi pentru apãrarea aproapelui.

Aceastã zi de sãrbãtoare reprezintã ºi un
moment în care omagiem memoria acelor
nenumãraþi fii ai neamului nostru, care ºi-au
dãruit viaþa, pe câmpurile de bãtãlie, în
prizonierat, în lagãre de muncã, ori în închisori,
pentru ca naþiunea noastrã sã dãinuie cu
mândrie, iar valorile în care românii au crezut
ºi care le-au cãlãuzit destinele, sã ajungã pânã
la noi, ca o comoarã de mare preþ, pe care
trebuie sã le apãrãm ºi mai mult în contextual
valorilor Uniunii Europene multinaþionale din
care facem parte.

Din totdeauna, Biserica a fost alãturi de
Armata þãrii, alãturi de ostaºii sãi, alãturi de
fiii sãi, care, cu preþul jertfei supreme, au
apãrat pãmântul strãmoºilor.

Se cuvine, aºadar, în aceste momente,
sã ne rugãm pentru aceºtia, cinstindu-le
pomenirea. Se ºtie cã, de-a lungul timpului,
Armata Românã a servit interesele naþionale,
prin asigurarea unui climat de stabilitate ºi de
ordine, susþinând principiile democraþiei, ale
libertãþii ºi demnitãþii umane. Alãturi de
Bisericã, ºi Armata este o instituþie
fundamentalã a naþiunii române, o instituþie
care contribuie la promovarea valorilor
fundamentale ale naþiunii noastre,
împãrtãºind siguranþa ºi încrederea.
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�Eroica� în an aniversar

General de brigadã (r) CONSTANTIN TÃNASE
Prim-vicepreºedinte al Asociaþiei Naþionale

�Cultul Eroilor� ºi preºedinte al Filialei
�Mihai Viteazul� Dâmboviþa

nul 1998 a adus
în peisajul presei
r o m â n e º t i

primul numãr al revistei de culturã istoricã ºi de
cinstire a eroilor neamului �Eroica�, publicaþie a
Filialei �Mihai Viteazul� Dâmboviþa a Asociaþiei
Naþionale �Cultul Eroilor � Regina Maria�.

Trebuie amintit cã la începutul anului 1998 un
grup de membri marcanþi ai filialei au propus ºi
Consiliul director a aprobat în unanimitate de voturi
apariþia acestei reviste care s-a dorit, ºi a reuºit în
timp, sã fie o cronicã patrioticã a vitejiei ºi dãruirii de
sine a dâmboviþenilor, a românilor, pe altarul
independenþei, libertãþii ºi demnitãþii neamului român.

Iatã cã, dupã 15 ani regãsim, ºi astãzi, numele
celor care, fondatori fiind, au trudit neobosit ºi cu
motivaþie pentru apariþia ritmicã a revistei ajunsã
astãzi la numãrul 37-38. Sã-i amintim pe prof. dr.
George Coandã, redactor-ºef, col. (r) Emil-Cornel
Petrescu, secretar de redacþie, dr. Gabriela
Niþulescu, consilier ºtiinþific, cât ºi pe cel ce
semneazã aceste rânduri, cât ºi pe cele ale celor
care, cu constanþã, încã de la începuturi, au fost
alãturi de noi: gl.bg. (r) dr. Nicolae Nãbârjoiu, prof.
dr. Victor Petrescu, prof. dr. Marian Curculescu,
col. (r) Iulicã Matei, prof. Marioara Pavel, prof.
Georgeta Toma, prof. Constantin Voicu,
actualmente redactor-ºef adjunct, prof. Mihai Stan,
consilier editorial, col. (r) Gheorghe ªerban, fost
comandant al Garnizoanei Târgoviºte, regretatul
prof. Mihai Gabriel Popescu. Lor, de-a lungul anilor,
li s-au mai adãugat ºi alþi colaboratori. Tuturor
acestora le mulþumesc din tot sufletul pentru
extraordinara lor pasiune ºi dãruire. În primul numãr
se sublinia: �Asociaþia Judeþeanã Cultul Eroilor
Dâmboviþa ºi revista sa nu urmãresc niciun fel
de profit. Menirea noastrã este aceea de a cinsti
EROII patriei eterne, jertfa lor, în numele dãinuiri
sale în mãreþie ºi demnitate�.

Ca atare, de la primul numãr ºi pânã în prezent,
Eroica a fost accesatã cu interes în judeþ, în þarã, dar
ºi peste hotare. Acest lucru nu ar fi fost posibil fãrã
ajutorul necupreþit al unor sponsori care au acordat
sumele necesare de fiecare datã când a fost nevoie,
persoane fizice, societãþi comerciale, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, Consiliul Local al municipiul
Târgoviºte, consilii orãºenesc ºi comunale, Trustul
ARTPRESS. Acum, în an aniversar, noi, membrii
Consiliului Director judeþean al Filialei �Mihai Viteazul�
îi încredinþãm de recunoºtinþa noastrã, pentru cã, altfel,
nu am fi putut dãinui pânã astãzi.

ªi mai trebuie sã recunoaºtem ceva: încã de
la înfiinþarea revistei, Arhiepiscopia Târgoviºtei a
fost alãturi permanent cu binecuvântarea sa la
apariþia fiecãrui numãr al revistei. ªi am aminti
aici pe ÎPS dr. Nifon Mihãiþã, Arhiepiscop ºi
Mitropolit al Târgoviºte, preot vicar arhiepiscopal
Ion Stan, preot dr. Marian Robert Puiescu,
consilier arhiepiscopal ºi purtãtor de cuvânt.

De la numãrul 1 ºi pânã la numãrule 37-38 o
contribuþie deosebitã la imaginea revistei a adus-o
plt. adj. ºef Marian Robu, fotoreporterul revistei,
care nu s-a ostenit în a se deplasa pentru a
surprinde o serie din acþiunile filialei ºi inaugurãri
de noi monumente.

În calitatea mea de prim-vicepreºedinte al
Asociaþiei Naþionale �Cultul Eroilor � Regina Maria�
ºi de preºedinte al filialei sale dâmboviþene doresc
acum, în acest an aniversar, sã mulþumesc încã
o datã colectivului redacþional, membrilor
dâmboviþeni ai filialei, tuturor celor care ne-au
încurajat ºi ne-au susþinut ca SÃ FIM.

ªi mãrturisesc cu sinceritate, m-am gândit
cã este cel mai bun moment sã aduc aceste
mulþumiri în numãrul închinat zilei Înãlþãrii
Domnului, Zi Naþionalã a Eroilor.

LA MULÞI  ANI  �EROICA�!
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Veteranii de rãzboi � simboluri
ale demnitãþii eroismului românesc

(Alocuþiune rostitã cu prilejul
Zilei Veteranilor de Rãzboi, la 27 aprilie 2012)

General de brigadã (r) STAN BÃDICA
Preºedintele Filialei �Mircea cel Bãtrân�

Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale
a Veteranilor de Rãzboi

entru a cincia
oarã aniversãm
azi, cu �seniorii

oºtirii române� care, în
urmã cu 71 de ani, la

porunca þãrii, a regelui Mihai I ºi la ordinul
Conducãtorului statului, mareºalul Ion Antonescu,
au pornit la luptã pentru eliberarea de sub
ocupaþia sovietic bolºevicã a strãvechilor þinuturi
româneºti Basarabia, Bucovina de Nord, þinutul
Herta ºi apoi Ardealul.

Peste 800.000 de eroi ai þãrii, din rândul acestora
fãcând parte ºi dâmboviþeni, aveau sã nu se mai
întoarcã acasã la cei dragi din lungul drum de peste
6000 de km, pânã la Stalingrad (în est) ºi pânã la
porþile Vienei ºi Pragãi (în vest), drum strãbãtut prin
lupte aprige, crâncene de glorioasa Armatã Românã
în cea mai mare conflagraþie a tuturor timpurilor.

Reamintesc cã printr-o înþeleaptã hotãrâre
s-a legiferat ca Ziua Înãlþãrii Domnului nostru Iisus
Hristos sã fie ºi Ziua Eroilor. ªi tot printr-o
Hotãrâre de Guvern, nr. 1222 din 10 octombrie
2007 ºi a Legii 303 din 13 noiembrie 2007, s-a
instituit pentru prima datã în þara noastrã Ziua
Veteranilor de Rãzboi la 29 aprilie.

De ce aceastã zi? Pentru cã la 29 aprilie 1902,
deci cu 110 ani în urmã, prin Înalt Decret Regal,
semnat de regele Carol I, a fost instituitã calitatea
de �veteran de rãzboi� a ostaºilor intraþi sub arme
în ziua de 29 aprilie 1877 pentru dobândirea
independenþei Patriei:

La adoptarea acestui act normativ, s-a avut în
vedere Convenþia de la Geneva din 1870, a statelor
europene, potrivit cãruia ostaºii chemaþi de patrie la
luptã sã devinã dupã un sfert de veac veterani.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de
asociaþiile ºi societãþile de veterani, constituite în

judeþele þãrii, au fost obþinute o serie de drepturi ºi
facilitãþi. Au venit însã rãzboaiele: cel Balcanic din
1913, Primul Rãzboi Mondial (1916-1919), al Doilea
Rãzboi Mondial (1939-1945) în care ostaºii români
au intrat din nou în bãtãliile pentru interesele su-
preme ale þãrii. Abia la 4 iunie 1945 s-a semnat
Decretul-Lege pentru acordarea calitãþii de �veteran�
foºtilor luptãtori din rãzboaiele naþionale ºi mondiale.
În acest Decret se stabileau condiþiile istorice dure
prin care a trecut România ºi care au adus multe
suferinþe ºi discriminãri, mai ales pentru cei care
au luptat pe Frontul de Est (1941-1944).

Marea masã a veteranilor s-au înrolat într-un
alt front, cel al reconstrucþiei þãrii, dupã rãzboi
aducând o contribuþie însemnat la tot ce s-a înfãptuit
în aceastã þarã, realizãri, pe care, din pãcate, unii
le blameazã sau le contestã, deºi au fost obþinute
cu mari eforturi ºi suferinþe, ele fiind zestrea
materialã a României, pe care foºtii luptãtori au
lãsat-o copiilor ºi nepoþilor lor moºtenire, alãturi de
cea moralã, în care primeazã crezul nostru suprem
de la înaintaºi, slujirea fãrã preget, necondiþionat,
pânã la sacrificiul vieþii, a Patria ºi Neamului nostru.

Dupã evenimentele din decembrie 1989 s-a
produs un act revoluþionar ºi în viaþa veteranilor. A
fost desfiinþat Comitetul Foºtilor Luptãtori
Antifasciºti ºi Veterani de Rãzboi Împotriva
Fascismului, o structurã anacronicã, pentru cã nu
recunoºtea veteranii care luptase împotriva URSS.

Dacã la începutul anului 1990 Filiala judeþului
Dâmboviþa, nou înfiinþatã, cuprindea peste 16000
de veterani de rãzboi, acum, în 2012 mai sunt în
viaþã 757, iar peste 15350 au trecut în nefiinþã.

ªi la aceastã aniversare sã ne plecãm cu pio-
ºenie frunþile în semn de omagiu adus veteranilor
de rãzboi � simboluri ale demnitãþii ºi eroismului
românesc.
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Doctor GEORGE COANDÃ
Membru al Academiei Americano-Române

de Arte ºi ªtiinþe din SUA
Professor Honorificus al Universitãþii

�Valahia� din Târgoviºte

m citit, da, cu
sufletul la gurã,
ºi cu maxim

interes o carte eveniment: �Fereºte-mã, Doamne,
de prieteni� (tãlmãcire inspirat aleasã a titlului origi-
nal: �With Frends like These�).

Autorul, un istoric pertinent, încã tânãr, adept
pragmatic al celebrului adagiu �sine era et stu-
dio�, cetãþean al Statelor Unite ale Americii, dar
mãrturisind un frumos patriotism românesc, mai
evident decât al unor intelectuali români bântuiþi
de o declaratã stare de antiromânism, pe numele
sãu Larry L. Wats, ne pune în faþã o oglindã ºi,
totodatã, un mod cinstit de a ne reciti istoria
modernã, dar cu deosebire pe cea recentã
(socialistã). Iar paradigmele sale irefutabile sunt
documentele. Majoritatea de curând declasificate
dupã o lungã vreme de strictã secretizare.

Spuneam cã ne pune în faþã o oglindã în care
descoperim, cu surprindere, chiar în premierã,
alte imagini/adevãruri istorice ºi, în primul rând,
atitudinea fermã, în contexte geopolitice
dramatice, de Golgotã, a unor lideri
comuniºti (indiferent de profilul lor
psihologic) de apãrare ºi prezervare a hãrþii
României cât a mai rãmas dupã al Doilea
Rãzboi Mondial ºi a fiinþei noastre naþionale;
trãdãrile nu ale �comunismului naþionalist�,
ci ale patriei însãºi, �eroi� fiind unii
intelectuali ºi politicieni cu firmã, aºa cum
se întâmplã ºi astãzi; dezinformarea
antiromâneascã la microfon, pe mâna KGB/
GRV a celebrei �Europe libere�, Bucureºtiul
în posturã de importantã capitalã politico-
diplomaticã cu anvergurã mondialã, dupã
1958 ºi pânã aproape de finele secolului XX.

ªi, dupã lecturã simþi irepresibil nevoia de a
regândi dialectic, ºi fãrã oportuniste parti-pris-uri
istoria socialistã a României. Dar � ºi acesta este

A ne regândi sincer istoria

înþelesul fundamental al op-ului lui Larray L. Wats
� iei seama cã, ºi este un fenomen �clasic la
români, ne descoperim, uneori, propriile noastre
valori autentice, cât ºi istoria recentã, dupã ce ni
le descoperã faimosul ºi democraticul Occident.
Da, este o boalã veche, o expresie a propriei
noastre laºitãþi ºi a oportunismului pãgubos al unei
aºa-zise �societãþi civice� (intelectualiste), care
apare ºi dispare într-un hocus-pocus absurd.

Tank you, Larry Wats!
A venit timpul, aºadar, sã ne regândim

întreaga istorie a neamului românesc, de la
strãmoºii pelasgo-traco-geto-daci pânã în zilele
noastre. ªi, cu deosebire, reabordând
hermeneutic câteva momente fundamentale:
originea neamului ºi a limbii sale; formarea
statalitãþilor în geospaþiul românesc; complexul
proces de formare a statutului naþional unitar
român; schimbãrile de regimuri politice. Dar sã
privim lucid ºi caracteristicile psihologiei poporului
român. ªi, atât momentele fundamentale amintite,
cât ºi caracterul psihologic, necesarmente cer
acum sã fie tratate desfoliate de anvelope
opacizatoare a patriotardelor porniri encomiaste
ºi idealizatoare, ceea ce nu va fi sã însemne
anularea mândriei de apartenenþã la poporul
român ºi a sentimentului iubirii de patrie. Cãci,
nu suntem ce suntem � dupã viziunea istoricã
oficialã academizantã �, ci suntem ceea ce
adevãrurile �secretizate� ne spun cã suntem.
A se lua seama: toate popoarele acestei lumi
poartã în codul lor genetic etnopsihoistoric
caracteristicile subiectiviste ale fiinþei umane,
implicit ºi poporul român, care, fiind nãscut ºi
ducându-ºi traiul neîntrerupt în �Grãdina Maicii
Domnului� este ocrotit de Dumnezeu. Deci, cu atât
mai mult trebuie sã fim sinceri cu noi înºine, cu
adevãrurile istorice ale propriei noastre istorii.
Pentru a fi împãcaþi cu noi înºine. ªi cu viitorul.
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Cucerirea Independenþei
de Stat a României

Prof. MIHAI STAN
Preºedintele Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni

n �Întoarcerea înParadis�, câtevadintre personajeleromanului sunt surprinseevocator ca actori înRãzboiul de Independenþã.�În primele trei zile � mai degrabã trei nopþi,fiindcã ziua stãteau ascunºi în lanuri, crângurisau pãduri de teamã ca mâna lungã a boieruluiMãnciulescu sã nu-i ajungã � cei patru selãsaserã conduºi de Grigore Neaþã ot Putineiu,cum lui însuºi îi plãcea sã i se zicã, deºi firea luicârcotaºã nu prea le cãdea la suflet. Mai cu dreptar fi fost sã-i conducã Dinel al lui Potcoavã, darGrigore avea ascendentul drumurilor saleanuale în Balta Brãilei, de unde aducea el peºteschimbat pe porumb pe care îl dãdea prin satepe mai mult porumb. Era ãsta un fel de negustor,d�aia-i ºi ziceu ei, la supãrare, Iþic.Se ascundeau, fiindcã ei, cei cinci flãcãi,«împrumutaserã» caii cu care se îndreptauspre Plevna de la Mãnciulescu ºi cu ãsta nuera de glumã, ocna îi mânca dacã-i prindeacu jandarmii lui. În ziua a cincea se alãturaserãunui eºalon de roºiori, cãpitanul Merchez nu-idescususe cine ºtie ce bucuros cã-ºi mãreaefectivele. În drumul lor se întâlneau cu alþi ºialþi oºteni mulþi fãrã arme, pe care sperau sãle primeascã de la domnii colonei.� Bãi Iþic, ai tras mã vreodatã cu flinta?� Da mãi Potcoavã, mi-a dat sã trag fi-su lu�Mãnciulescu, eram gonaci la iepuri, ca sã mãlovesc de recul, ce ºtii tu ce e aia, bãi þigane?�Ca de obicei, pentru documentare (un fel deCaiete-Paradis), autorul a recurs la enciclopediasemnatã de Costin Scorpan.Sesiunea extraordinarã a adunãriideputaþilor. La interpelarea lui Nicolae Fleva,ministrul de Externe M. Kogãlniceanu a rãspuns,

Excerpte

în numele guvernului român, printr-un discursmemorabil (�Suntem independenþi, suntemnaþiune de sine stãtãtoare [...], suntem o naþiuneliberã ºi independentã�). Cu unanimitatea voturilor(se abþin N. Ionescu ºi N.R. Locusteanu):�Camera ia act cã rãzboiul între România ºiTurcia, cã ruperea legãturilor noastre cu Poartaºi independenþa absolutã a României au primitconsacrarea lor oficialã�.Moþiunea adunãrii deputaþilor. Cameraadoptã, cu 58 de voturi pentru, 29 contra ºi 5abþineri, o moþiune prin care se cere ruperealegãturilor de dependenþã faþã de Imperiul Otoman,declararea stãrii de rãzboi cu Imperiul Otoman,apãrarea integritãþii statului român. Se mai decide(la 11/23 mai) ca tributul datorat Turciei sã fie pusla dispoziþia Ministerului de Rãzboi (914.000 de lei).Mobilizare generalã. Domnitorul Carol I ºiguvernul român au hotãrât mobilizarea generalã(la 31 mart./12apr. 1877). Decretul s-a publicat la6/18 apr. 1877. Mobilizarea s-a terminat, în liniimari, la 15/27 apr. 1877. Se aflau atunci sub armeaproximativ 100.000 de oameni, dintre care58.700 formau �armata de operaþiuni�. Mare partea trupelor au ocupat poziþii de-a lungul Dunãrii.Armata românã la Nicopole. La 14/26 iul.,Carol I ordonã unei pãrþi din Divizia a IV-a trecereaDunãrii pentru a ocupa Nicopole. La 17/29 iul.,primele trupe române (Regimentul 5 de linie, Reg.14 dorobanþi, Reg. 3 ºi 8 cãlãraºi, sub comandacol. Roznovanu) au trecut Dunãrea, pe vase, dela Turnu-Mãgurele la Nicopole. Trupele ruse s-auîndreptat spre Plevna.Armata rusã trece Dunãrea. Armata rusãs-a concentrat la Dunãre, între Giurgiu ºi ZimniceaLa 14/26-15/27 iun., ruºii au trecut fluviul, cusprijinul artileriei, infanteriei ºi vaselor româneºti.La 16 iun., au trecut împãratul Alexandru al II-leaºi marele duce Nicolae. Ruºii înaintau pe trei
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direcþii: Nicopole, Târnovo-ªipca-Stara Zagora,Biala-Rusciuc Centrul armatei (gen. Gurko) aocupat Târnovo (25 iun.) ºi a trecut Balcanii,ajungând pânã la Kazanlâk. Turcii ºi-au revenitînsã, Suleiman-Paºa obþinând o victorie la Eski-Zagra (18 iul.); aºa cã trupele ruse s-au reîntorsla Târnovo. Aripa dreaptã (gen. Krudener) nu aacordat atenþie Plevnei ºi a cucerit Nicopole.Osman-Paºa a înþeles însã importanþa Plevnei,ºi-a concentrat aici trupele ºi inteligenþa ºi a fãcutdin Plevna cea mai strategicã poziþie.Ruºii cer ajutorul armatei române. La 13/25iul., împãratul Alexandru transmitea, prin gen. Ghica,rugãmintea ca armata românã sã treacã Dunãreaºi sã preia Nicopole, pentru a elibera trupele ruse deacolo. Schimbarea situaþiei pe front a fãcut ca trufiaruseascã sã fie lãsatã, deocamdatã, deoparte.Marele duce Nicolae, comandantul frontului dinBalcani, a trimis la 19/31 iul. o telegramã principeluiCarol I: �Turcii, concentrând cele mai mari trupe laPlevna, ne nimicesc. Rog sã faci fuziune,demonstraþiune ºi, dacã e posibil, sã treci Dunãreaprecum doreºti Tu sã o faci...� S-au mai primit încontinuare noi apeluri ale ruºilor (scrisori presanteale marelui duce din 3/15 aug., din 6/15 aug.; altedouã scrisori, din 10/22 aug.). Nu exista încã oconvenþie formalã militarã româno-rusã.Începerea rãzboiului la Dunãre. Pânã lasosirea trupelor ruse, linia Dunãrii a fost apãratãde armata românã. La 21 apr./3 mai, turcii auînceput bombardarea Brãilei apoi, la 26 apr./8 mai,au bombardat Calafatul, Bechetul, Islazul,Corabia, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi. Bandeînarmate turceºti au atacat þãrmul românesc.Drept rãspuns, artileria româneascã a bombardat,la 26 apr./8 mai 1877, Vidinul. La Dunãre s-ainstaurat starea de rãzboi între România ºi Turcia(deºi încã nedeclaratã oficial).Notã: În drum spre Plevna, cei cinci, decurând deveniþi oºteni conduºi de GrigoreNeaþã ºi Dinel Potcoavã, se întâlnesc cu bandaînarmatã a lui Raºid Iftioglu. Pagini cuîntâmplãri aventuroase pentru cristalizareaportretului personajelor.Capitularea lui Osman-Paºa la Plevna.Dupã cucerirea redutelor de la Opanez, armataturcã a fost împresuratã din toate pãrþile; nu maiputea nici înainta, nici sã se retragã. Cu disperare,turcii au încercat, prin luptã, sã spargã încercuirea,dar fãrã rezultat, întrucât s-au trezit între douãfocuri. La amiaza zilei de 28 nov./10 dec. 1877,Osman-Paºa s-a predat col. Mihail CristoduloCerchez. Au fost luaþi prizonieri 45000 de turci,dintre care 2128 de ofiþeri.

Cucerirea Smârdanului. O datã cu luareaPlevnei, soarta rãzboiului era aproape hotãrâtã.Armata românã a continuat însã acþiunile în nord-vestul Peninsulei Balcanice, în timp ce ruºiitreceau Munþii Balcani, spre Sofia, Adrianopol,ajungând aproape de Constantinopol. Trupeleromâne, dupã un atac fulgerãtor, au mai ocupatlocalitatea Smârdan (punct care apãra Vidinul),cu cele douã redute: Smârdan ºi Hinova.Încercuirea Vidinului. La 15/27 ian. 1878,armata românã a început bombardarea masivã aVidinului. Vidinul a fost încercuit, dar toatã acþiuneas-a întrerupt o datã cu semnarea armistiþiuluigeneral. Luptele au încetat peste tot la 19 ian.1878. Trupele române intrau în Vidin la 12 fe-bruarie, dupã o convenþie încheiatã între gen. Mânuºi Izet-Paºa. La 13 febr., garnizoana din Belgradjiccedeazã localitatea colonelului român Cantili.Solemnitatea proclamãrii independenþei.Marþi, 10/22 mai 1877. �Sãrbãtoarea naþionalã de
astãzi se celebreazã de astã datã cu deosebire,ca fiind ziua proclamãrii independenþei� (Carol I).Un Te-Deum la mitropolie, apoi discursuri defelicitare. Recepþie în Sala tronului. Au rostitdiscursuri solemne: primul-ministru Ion C.Brãtianu, Mitropolitul Moldovei ºi Sucevii, IosifNaniescu, vicepreºedintele Senatului, Dim.Brãtianu, preºedintele Camerei, C.A. Rosetti,preºedintele Curþii de Casaþie, Al. Creþescu º.a.Puterile faþã de proclamarea independenþei.Proclamarea independenþei era din nou expresiapoliticii româneºti de a pune Europa în faþa faptuluiîmplinit. Marile puteri au reacþionat diferit, conformcu interesele lor. Rusia, oarecum voalat, într-o notãa lui Nelidov, îºi exprima nemulþumirea; dar acceptafaptul împlinit, neavând ce mai face. Turcia a acuzatRomânia de rebeliune. Italia ºi-a manifestat simpatia.Prusia, Anglia, Austro-Ungaria au anunþat cã se vorpronunþa la terminarea rãzboiului.De dezvoltat: Dintre cei cinci voinici plecaþidin Ciha rãmân în viaþã Grigore ºi Potcoavã.Întâlnire într-un spital de campanie la Giurgiu.Cei doi se întâlnesc cu Regina, sunt decoraþicu Steaua României în grad de cavaler �Grigore, ºi cu Marea Cruce � Potcoavã.Prima decoraþie româneascã. La 10/22 mai1877, Senatul a votat o lege prin care s-a instituitprima decoraþie româneascã, Ordinul Steaua
României (cu 5 clase: Cavaler, Ofiþer, Comandor,Mare-ofiþer, Mare-cruce). Insignele ordinului secompuneau dintr-o stea cu opt raze, peste carese afla coroana regalã; pe stea, o cruce smãlþuitãîn albastru, cu inscripþia In fide salus; panglicãroºie cu margini albastre.
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Un istoric pentru
eternitate

  încet sã mai batã inima generoasã a celui care a fostmarele istoric FLORIN CONSTANTINIU, o adevãratã
conºtiinþã naþionalã  a poporului român. A încetat sãmai batã dupã o îndelungatã ºi grea suferinþã. ªi, astfel, aplecat prea repede dintre noi, refugiindu-se în eternitate,academicianul FLORIN CONSTANTINIU, membru, de altfel,ºi al consiliului ºtiinþific al revistei �Eroica�. Ne-a onorataceastã prezenþã ºi ne va onora ºi de acum înainte, pentrucã, în chenarul negru al aducerii-aminte, îl vom pãstra înconsiliu, onorându-ne atât cât revista aceasta va fi sã fie înpeisajul presei ºtiinþifice româneºti. Îi vom fi mereu dator cu reverenþa recunoºtinþei.Acum, înãlþat în panteonul valorilor româneºti, FLORIN CONSTANTINIU ne vapriveghea soarta istoricã alãturi de Dimitrie Cantemir, Nicolae Bãlcescu, MihailKogãlniceanu, A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Constantin C. Giurãscu. ªi nu numai.Fie-i pacea eternitãþii o aurã de luminã din Lumina lui Dumnezeu!Întru aducere aminte publicãm acum un fragment ilustrativ din ultimul subcapitoluldin celebra-i �O istorie sincerã a poporului român�, în care cu acribie a aplicat strãvechiulprincipiu sine ira et studio.

In memoriam Florin Constantiniu

A fost în decembrie �89 o revoluþie?
...O comisie parlamentarã precum ºi

numeroºi ziariºti, analiºti ºi istorici au încercat
fãrã succes sã lãmureascã evenimentele
petrecute în zilele de 22-25 decembrie 1989.
Ipoteze ºi scenarii s-au revãrsat în paginile
publicaþiilor sau pe micile ecrane. Nici astãzi nu
poate fi formulat un rãspuns cert.

Un fapt tulburãtor ºi unic în istoria militarã
universalã s-a petrecut atunci în România: în lupta
dintre armatã ºi �teroriºti�, partea înfrântã �
�teroriºtii� � nu a lãsat pe �câmpul de bãtãlie� nici
un mort, nici un rãnit ºi nici un prizonier. Acest
fapt neobiºnuit îndreptãþeºte ipoteza � certitudine
nu poate exista fãrã o fundamentare
documentarã � cã, în realitate, �teroriºtii� au fost
un grup restrâns de diversionisþi. Acþiunile lor,
amplificate de anunþurile ºi apelurile isterice de
la Televiziune, au creat un climat de adevãratã
teroare în rândurile populaþiei, stãpânitã, în cea
mai mare parte a ei, de gândul de a supravieþui
în faþa acestor forþe malefice care atacau,

ucideau, otrãveau apa etc. Pentru a cita doar un
singur exemplu, iatã un fragment din însemnãrile
unui elev al ªcolii Militare de ofiþeri activi �Nicolae
Bãlcescu� din Sibiu, 22 decembrie 1989: �Ora
21,00. Sunt pe aliniament, în spatele ºcolii [...].
Se aºteaptã un atac terorist pe aici. Ora 23,00.
Sunt chemat la companie. Suntem aºezaþi în
dispozitiv de plutoane la companiile ºi comanda
batalionului. Mi-e teamã noaptea, când nu se vede
nimic. Elevii se împuºcã între ei. Clipe de coºmar.

Teroriºtii otrãvesc apa. Tuturor le este
teamã pentru familii. Se gãseºte în poºeta unei
securiste planul «Orient 79», data 17 decembrie
1989 � plan groaznic: distrugerea armatei,
ocuparea ºcolii ºi depozitului de muniþii�.

Astfel de zvonuri au circulat în toatã þara.
Rãzboiul psihologic ºi rãzboiul electronic au fost
desfãºurate cu o siguranþã care indicã prezenþa
experþilor. Eficacitatea lor a fost sporitã de
nepregãtirea armatei (foarte multe din victimele
acelor zile � inclusiv militari � au fost oameni
împuºcaþi de militari, care se credeau atacaþi)
ºi de spaima populaþiei.
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Diversionisþii au tras numai cât era necesar
pentru a crea climatul de teroare. La cele câteva
focuri ale diversionisþilor, militarii au rãspuns cu
mii de gloanþe, creând astfel impresia (mai ales
când s-au asociat ºi incendiile, ca acelea de la
Biblioteca Centralã Universitarã ºi fostul Palat
regal) a unui adevãrat rãzboi.

Acþiunile diversionisþilor nu pot fi explicate �
evident, ipotetic, în absenþa probelor decisive �
decât ca având funcþia sã împiedice crearea altor
centre de putere, în afara nucleului instalat la
conducerea Frontului Salvãrii Naþionale. Revoltei
populare împotriva regimului Ceauºescu i-a
urmat o loviturã de stat, în pregãtirea cãreia
URSS a avut un rol de seamã � aceasta este
opinia noastrã în stadiul actual al cercetãrii.

Dacã la procesul cuplului Ceauºescu
dictatorul a fost acuzat de �genocid�, adicã de
moartea a peste 60 000 de persoane,
investigaþiile ulterioare au arãtat cã în timpul
evenimentelor din decembrie 1989 au murit 1
104 persoane, din care 160 pânã în 22
decembrie, iar 944 dupã aceastã datã; numãrul
rãniþilor s-a ridicat la 3 321, dintre care 1 107
pânã la 22 decembrie 1989, iar 2 214 dupã
aceastã datã. Cum se poate, aºadar, constata,
majoritatea morþilor ºi rãniþilor provine din
perioada de dupã cãderea lui Ceauºescu.

Cãderea comunismului în România,
dezagregarea sistemului socialist � în realitate,
sfera de hegemonie a URSS din Europa de
Est � ºi destrãmarea Uniunii Sovietice au
deschis naþiunii române drumul spre
democraþie ºi economia de piaþã, adicã acele
structuri politice ºi economice validate de
istorie ca fiind cele mai apte sã asigure în
principiu libertatea ºi prosperitatea oamenilor.
În sens hegelian, Francis Fukuyama a vorbit
de �sfârºitul istoriei�, adicã de atingerea unei
organizãri a societãþii umane care poate
apãrea, cel puþin astãzi, ca definitivã.

Reconstituirea ºi analiza evenimentelor din
anii 1990-2002 nu pot fi încã întreprinse de cãtre
istoric, sursele de informare fiind inaccesibile.
Orice tentativã în aceastã direcþie l-ar duce pe
cercetãtor de la istorie la politicã.

Un fapt se impune însã cu evidenþã pentru
oricine a urmãrit perioada de tranziþie din
România: aproape toate sectoarele de activitate
s-au aflat, în aceºti ani, sub semnul celor douã
plãgi, abãtute asupra societãþii româneºti de cel

puþin trei sute de ani: bacºiº ºi hatâr. Corupþia
ºi hoþia au ajuns la niveluri fãrã precedent în
istoria naþionalã. Libertatea � atât de râvnitã în
anii dictaturii comuniste � a fost înþeleasã ca
libertatea de a face orice sau de a nu face nimic:
în timp ce se înregistra creºterea masivã a
accidentelor de circulaþie, pentru cã
democraþia era perceputã ca dreptul de a trece
pe roºu, producþia scãdea vertiginos. Exemplul
germanilor ºi japonezilor, care dupã
catastrofele din anii celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi-au suflecat mânecile ºi au fãcut ca
þãrile lor sã renascã din ruine ºi, în domenii
esenþiale, sã-i întreacã pe învingãtorii lor, a
rãmas strãin plaiului mioritic.

Românii ºi-au imaginat cã libertatea aduce
de la sine prosperitatea; credeau � cei mai mulþi
� cã a doua zi dupã cãderea comunismului vor
trãi ca familia Ewing din serialul �Dallas�; nu
înþelegeau cã numai prin eforturi proprii vor putea
aduce bunãstarea în þara lor. Incompetenþa ºi
corupþia guvernanþilor s-a altoit pe un sentiment
de lehamite, mai întâi, de descurajare, apoi, de
neputinþã în final.

Vechea aspiraþie de �a fi în pas cu Europa�
(de fapt, cea apuseanã) a îmbrãcat forma
dorinþei integrãrii structurilor europene ºi euro-
atlantice. Integrarea a fost înþeleasã, în primul
rând, ca semnarea unor acorduri ºi tratate ºi,
aproape deloc, ca o schimbare structuralã de
moravuri, obiºnuinþe, comportamente. Europa
Occidentalã a fost pregãtitã pentru capitalism
de ºcoala severã a vieþii urbane din evul mediu.
Locuitorul oraºului medieval a trecut prin ºcoala
asprã a disciplinei impuse de regulamente
riguroase, care stabileau cum sã producã
marfa, când sã stingã, seara, focul etc. Biserica
catolicã i-a impus un orar fix de rugãciune.

La noi, în lumea de þãrani (oraºele din
Vechiul Regat erau niºte sate mai mari) pânã
ºi reglementãrile agrare din perioada fanariotã
nu au putut uniformiza regimul de obligaþii ale
þãranilor: �câte bordeie, atâtea obiceie�.
Capitalismul nu a apucat sã facã din disciplina
muncii un fenomen de masã. Absenþa oraºelor
autentice româneºti (nu cele fondate de saºi
sau de maghiari în Transilvania) a fãcut sã nu
se nascã un adevãrat spirit civic, un spirit care
sã oblige cetãþeanul sã respecte colectivitatea
ºi constrângerile vieþii în comun; fiecare locatar
din bloc � pentru a lua un singur exemplu � îºi
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�închide� balconul cum îl taie capul, fãrã nici cea
mai micã preocupare de estetica ansamblului.
Mentalitatea þãrãneascã e atotputernicã la oraº.
Ce-ar fi dacã la New York fiecare locatar al unui
zgârie nori ºi-ar �îmbunãtãþi�, la exterior,
apartamentul dupã cum vrea el?

Suntem în Europa, aparþinem, prin urmare,
Europei, dar dominaþia otomanã ºi influenþa
orientalã, exercitatã în umbra ei, ne-au desprins
de marele curent înnoitor generat de apariþia
capitalismului în Europa Apuseanã ºi Centralã.
Când, în secolul al XVIII-lea, asupra societãþii
româneºti a început sã se exercite influenþa
apuseanã � mai exact, francezã �, efectele ei
s-au resimþit doar la nivelul elitei. Ocupaþia
sovieticã ºi regimul comunist ne-au readus sub
capacul strivitor al Orientului; acum însã în locul
turcului era rusul ºi, aºa cum s-a spus, zgârie-l
puþin pe rus ºi dai de mongol.

Integrarea structurilor europene ºi euro-
atlantice este un proces de lungã duratã, mult
mai lungã decât obþinerea unui acord din partea
guvernelor Uniunii Europene sau ale NATO. Nu
e vorba doar de demersuri diplomatice, ci de o
schimbare de mentalitate.

În dorinþa � legitimã ºi în perfect acord cu
interesul naþional � de a deveni membri ai Alianþei
nord-atlantice, factorii de decizie ai României au
hotãrât negocierea ºi semnarea unui tratat de
bunã vecinãtate ºi cooperare cu Ucraina, un tratat
care sã netezeascã drumul spre NATO. El a fost
precedat de un tratat similar cu Ungaria (1996),
conceput ca expresie a unei �reconcilieri istorice�,
de tipul celei franco-germane, dar rãmas, cel
puþin deocamdatã, fãrã suportul de conºtiinþã
colectivã al celor douã naþiuni.

Tratatul cu Ucraina a fost conceput altfel:
ca expresia unui �sacrificiu istoric�, adicã al
abandonãrii drepturilor româneºti asupra
nordului Bucovinei, nordului ºi sudului
Basarabiei, þinutului Herþa, insulelor de pe braþul
Chilia ºi Insulei ªerpilor anexate de URSS în
1940 ºi 1948 (Insula ªerpilor). De astã datã nu
mai era vorba nici de note ultimative, nici de
înfrângeri militare, nici de ocupaþie sovieticã, nici
de un guvern impus de ocupanþi; Nu! Eram liberi
ºi stãpâni pe deciziile noastre. O negociere
fãcutã sub presiunea nemiloasã a timpului
(tratatul trebuia semnat înainte de summitul
NATO de la Madrid, care avea sã decidã asupra
noilor membri), o negociere desfãºuratã

împotriva regulilor diplomaþiei � cãci partea
ucraineanã ºtia dinainte cã suntem gata sã
renunþãm la totul (preºedintele României ceruse
poporului român sã facã �un sacrificiu istoric�)
ºi nu ne putem ridica de la masa tratativelor
fãrã semnãm tratatul înainte de reuniunea de la
Madrid � a dat Ucrainei un avantaj considerabil
ºi ea a avut câºtig de cauzã, fiindu-i recunoscutã
suveranitatea asupra unor teritorii româneºti pe
care nu le-a stãpânit niciodatã (în afara
perioadei sovietice, dupã actul de forþã stalinist
din 1940). 2 iunie 1997 � ziua semnãrii la Neptun
a tratatului româno-ucrainean � e o datã
dureroasã în istoria României.

Sacrificiul s-a dovedit inutil: România nu a
fost admisã în NATO, iar situaþia românilor din
Ucraina nu s-a îmbunãtãþit.

Apãsat de grijile traiului zilnic, românii � cei
mai mulþi dintre ei � nu au înþeles cã s-a produs
un fapt de excepþionalã gravitate:am renunþat
� acum de bunã voie ºi nesiliþi de nimeni � la
pãrþi din patrimoniu istorico-teritorial al
neamului nostru.

Criza iugoslavã din 1999 ºi, mai ales,
atentatele din 11 septembrie 2001 au creat un
nou context geostrategic � regional ºi mondial
� care a sporit ºansele României de a fi admisã
în NATO. Se pare cã greºelile din 1997 se repetã
� deºi echipa guvernamentalã s-a schimbat �
ºi în 2002, pentru cã diplomaþia noastrã uitã
douã principii elementare: a) orice alianþã se
naºte nu din campanii, ci din convergenþa de
interese; b) în orice alianþã � aºa cum a spus
Bismarck � existã un cal ºi un cãlãreþ, altfel
spus, indiferent de ce ar gândi majoritatea
românilor, cãlãreþul � azi SUA, unica
supraputere, este cel care decide, în final.

Garanþiile de securitate aduse de aparteneþa
la NATO nu valoreazã însã mare lucru, dacã
România va continua sã se scufunde în
corupþie ºi sãrãcie. Mizeria nu face casã bunã
cu democraþia. Românii vor trebui sã iasã din
starea de resemnare ºi sã cearã clasei politice
sã-ºi facã datoria. Dar pentru ca efortul tuturor
� cârmuiþi ºi cârmuitori � spre propãºirea þãrii
sã aibã succes, este necesar ca ei sã aibã o
mãsurã dreaptã a calitãþilor ºi defectelor lor, sã
înceteze, aºadar, de a confirma remarca
usturãtoare a lui Paul Goma: �Românii din moºi-
strãmoaºe sunt ferm convinºi cã ei sunt cei mai
deºtepþi ºi cei mai ºmecheri dintre traci�.
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Spiritul mãnãstirean � punte
de legãturã între trecut ºi viitor

(File din istoria Liceului Militar
�Nicolae Filipescu� de la Mãnãstirea Dealu)

Colonel (r) doctor ALEXANDRU MANAFU-
TÂRGOVIªTE

Analist politico-militar

�Cine uitã... nu meritã�
Nicolae Iorga

ârgoviºte eter-nã, Târgoviºteeroicã, cunume de cântec.Cântec de dor,cântec de vis, cântec de gând, cântecul deînceputuri, cântecul de leagãn al mamei,tânguirea de clopot a ultimei treceri prin timp,care este o viaþã de om.Oraº cu nume de legendã, adus de apa vieþii� Ialomiþa � de la sanctuarele creºtinismuluiprimitiv, de la hiperborei ºi pelasgi, de lapicioarele primilor preoþi ai lui Zalmoxe, de laSfinx, din Valea Cerbilor ºi Poiana Zânelor, trecutprin Cheile Zãnoagei, îngemãnat cu cânteculDâmboviþei, dupã ce a sãrutat mânaBrâncoveanului la Potlogi, dus în lume de acestedouã lacrimi ale Bucegilor.Este cântecul cel mai tandru, cel mai cusuflet, cel mai frumos ºi mai tainic din aceastãlume ºi-n aceastã viaþã, este cântecul mamei,este cântecul pãmântului din care ne-am nãscutºi ne ducem fiecare, este cântecul Ilenei(Sãrãroiu), privighetoarea din Valea Voivozilor:��mãicuþã, te-aº întreba / unde e Târgoviºtea?��Târgoviºtea este în noi, în fiinþa noastrã, înrespiraþia pãmântului ºi în foºnetul ierbii, înaerul locului, în unduirea cristalinã a lacrimilorBucegilor, în privirea tandrã a mamei, în sfatulPãrintelui, rãbdãtor ºi molcom, plin deînþelepciunea cugetãrii, este moºtenirea dinmoºi ºi strãmoºi, este istoria noastrã ºtiutã, darmai ales neºtiutã.Sã nu uiþi fiule niciodatã!?

Gânduri transformate în cuvinte. Scrise cucernealã, ele pot fi sãpate în marmurãvoievodalã, încrustate în lemn înflorit, mirositora grâu ºi cearã, pot fi zgâriate în arama de scut,pot fi poarta unei cãrþi a cunoaºterii despremãreþia, risipirea ºi ridicarea din cenuºã aTârgoviºtei...� (Al. Manafu, Picãturi de suflet,pulbere de stele).
 Acestor meleaguri, încãrcate de istorie, de

spirit ºi de conºtiinþã româneascã le-a fost dat sã
gãzduiascã alãturi de �aceastã armonie (MãnãstireaDealu), duratã pe o mie de ani� (N. Iorga, Drumuriºi oraºe din România), sediul uneia dintre cele mai
valoroase ctitorii de educaþie ºi culturã naþionalãromâneascã � Liceul Militar de la MãnãstireaDealului.Dealul, care se înalþã �precum zidul o cetate�,un zid de apãrare a Cetãþii Domneºti a Târgoviºtei,cu reperul ei cel mai reprezentativ � Turnul Chindiei
� a gãzduit de la bun început sediul acestuiaºezãmânt de culturã militarã ºi patrioticã.Spiritul Universal a cãlãuzit paºii �mareluiromân�, Nicolae Filipescu � ctitorul instituþiei � care�ºtia bine cã scadenþa unor mari rãfuieli seapropia... dar mai ºtia... cã ne lipseºte mai alestãria ºi caracterele care sã poatã dominaevenimentele, întru mãrirea Neamului ºi aPatriei. De aici ideea unei ºcoli noi, a cãreitemelie o exprima în ºase cuvinte: Oameni decaracter, oameni de acþiune� � cãtre MãnãstireaDealului, cãreia i s-a conferit aura simbolicã a
unitãþii de Neam ºi limbã româneascã, careadãpostea capul viteazului voivod Mihai, sacrupentru toatã suflarea româneascã de pretutindeni.
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Scânteierea spiritualã moºtenitã de NicolaeFilipescu l-a determinat pe acesta sã-ºi punã înoperã ideea.
*Preocupat de înfiinþarea ºi organizarea ºi înRomânia a unei instituþii de educaþie cu caracternaþional, avea în vedere douã criterii ale unui

asemenea aºezãmânt:1. pregãtirea sã punã pe acelaºi planimportanþa educaþiei morale, intelectuale ºi fizice;2. scoaterea instituþiei în afara centrelor ur-bane.Dupã ce a vizitat Mãnãstirea Dealul, împreunã
cu maiorul Olteanu Marcel (cel care va deveniprimul director al Liceului Militar), deosebit deîncântat ºi mulþumit de farmecul zonei, de condiþiilecare satisfãceau dispunerea localului, a stabilitimediat cã Mãnãstirea Dealul era cea mai potrivitãalegere, iar dupã trei zile a început transportul
materialelor de construcþie.Locaþia asigura un orizont larg al vechii cetãþide scaun cu Curtea Domneascã, Turnul Chindiei ºicele douã biserici de incintã, al culmilor Bucegilor înzilele senine, al vãii Ialomiþei unde lacrima Bucegilorasigura apa atât de necesarã vieþii, dar mai ales
vecinãtatea locaºului construit de Radu cel Mare,care adãpostea relicva sfântã, simbolul unitãþiinaþionale, �visarea iubitã a voivozilor noºtri cei viteji,a bãrbaþilor noºtri cei mari�.

Aceste elemente se constituiau în argumentepentru ca educaþia care urma a se face în viitoareainstituþie, sã fie însufleþitã de patriotism fierbinte,înflãcãrat, strict necesar consolidãrii statului român
în perspectiva împlinirii idealului de unire care secontura în perspectivã.La turnarea fundaþiei ºi punerea pietreifundamentale �în ziua de 4 iunie 1912 în zileleMãriei Sale Regele Carol I... pusu-s-a piatra detemelie la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu, înfiinþat
din îndemnul ºi strãduinþa domnului NicolaeFilipescu, fost ministru de rãzboi, director onorifical acestui aºezãmânt, de faþã fiind DirecþiuneaGeniului ºi Direcþiunea ªcoalelor Militare dinMinisterul de Rãzboi, însãrcinate ºi cu clãdireaacestui aºezãmânt, dupã planurile arhitectului A.
Reiss din Ministerul de Rãzboi�.Ideile exprimate de Nicolae Filipescu cuaceastã ocazie au constituit liniile directoare aleconduitei celor care au condus instituþia:�Punând temeliile acestei ºcoale, cred cãînzestrãm armata cu o instituþie de folos ºi cãprin ea armata aduce o contribuþiune activitãþiiculturale a þãrii.În locul unei educaþiuni prea exclusiviste,ambiþionãm o educaþie completã, intelectualã,fizicã ºi moralã.Dezvoltarea intelectualã îºi va pãstra loculde seamã... prin alte tocmeli decât metodele

Clãdirile fostului Liceu Militar �Nicolae Filipescu� de la Mãnãstirea Dealu
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pasive, care cultivã memoria în pagubainteligenþei ºi a judecãþii... Istoria ºi literaturaau menirea de a înãlþa sufletul, nu de a apãsamemoria; limbile moderne n-au nevoie, calimbile moarte, sã chinuiascã elevii... cu migãleligramaticale... elevii se vor deprinde pe nesimþitecu ele mai mult prin uz ºi afarã din clase...ªtiinþele fizice ºi naturale sunt de o utilitateîndoielnicã dacã þintesc a împovãra mintea cuanoste nomenclaturi.Aici, în laboratoarele ce vom avea... vomputea recurge cât mai des la demonstraþiaexperimentalã, care aþâþã forþarea ºi voinþa,fereºte de robia cãrþii, îndrumeazã tineretul spreºtiinþa cãutãrii...Cultura intelectualã... se va cumpãni cu ocât mai îngrijitã educaþie fizicã, virilã, careîmpreunã sã dea elevului iniþiativã ºi încredereîn sine, energie, spirit de camaraderie ºi jertfã.Vrem ca energia ºi spontaneitatea firei salesã zburde la soare, în aer întãritor ºi în libertate.De aceea, nu meditaþia în clase la orã fixã,sub cârma amorþitoare a pedagogului, ci oricândºi oriunde prin pajiºtile înflorite, în veseliajocurilor de voinicie, care dau îndrãznealã,iniþiativã ºi spirit de deciziune... libertateanecesarã, spre a trezi spiritul de rãspundere...în toate privinþele... de a dezvolta însuºirilemorale... fãrã a desfiinþa clasificaþia dupã notelede studii... Studiile ce se vor face aici, vordeschide calea ºi spre carierile civile... nu dorima prinde în rândurile armatelor toatã nobleþeaneamului ºi a pune... cu oarecare fudulie carieramilitarã mai presus de oricare alta...A sãdi aceastã pasiune... e menirea acesteiºcoale, nu de a preda tehnica militarã.Învãþãmântul militar ºi-l vor cãpãta mai apoi.Dar aceasta nu va fi fãcut valoare, dacã nu-ºi va avea reazimul într-o vârtoasã educaþiunepatrioticã ºi dacã ºtiinþa militarã nu va fiînflãcãratã de eroism... sã vibreze cultul sfântal patriei,... de onoare, dragoste fierbinte agloriei...În acest cuib de ºoimi, adumbrit de zidurilesfântului lãcaº, întemeiat de cucernicia RaduluiVodã ºi împresurat de eroicele amintiri aleViteazului Voivod, însufleþeascã-se pentruvitejie, generaþii de voinici, de lei paralei, ca ceidin poveºti, crescuþi aici în frica lui Dumnezeu,dar numai a lui Dumnezeu�.
*În acest efort colectiv Nicolae Filipescu a avutun loc esenþial, un mare vizionar care a realizat cãînfiinþarea unei ºcoli cu un înalt nivel de pregãtire

va fi în mãsurã sã formeze elite intelectuale, cadrelenecesare de conducãtori militari sau civili.Aceasta a fost conjunctura în care s-a înfiinþatLiceul Militar de la Mãnãstirea Dealul care ºi-a propus
de la bun început sã formeze absolvenþi animaþide înalt spirit patriotic, oameni cu iniþiativã, deacþiune ºi caracter, capabili sã împlineascãîndatorirea faþã de Neam ºi Þarã, în fapt, sãrealizeze comanda socialã a timpului.

*În ceea ce priveºte republica, aprecia cãaceasta oferea speranþã lumii. Fundamentele ei eraumai mult morale ºi filozofice decât materialiste.
Ea se baza pe concepte de egalitate ºi justiþiepentru toþi. Putea fi însã ºi pragmaticã, nu numaiun vis utopic, ci ºi o entitate mãrinimoasã,care respira, era vie. Ea îºi putea deschidebraþele pentru a-i adãposti pe cei nãpãstuiþi.Era o sursã de inspiraþie ºi în acelaºi timp oforþã de care trebuia sã se þinã cont; la nevoiese putea arunca în miezul acþiunii... pentru aapãra principiile în care credea.

*Între 1900-1910, în opoziþie fiind, a fost numitMinistru de Rãzboi în cabinetul Carp. Din aceastãpoziþie a contribuit activ la punerea în practicã aceea ce gândise mai înainte �organizarea uneiarmate puternice�.
*În august 1916 afirmau: �În afarã delinguºitori, sunt ºi oameni de bunã credinþã,care îmi fac un mare merit cu instituþia militarãde la Mãnãstirea Dealu, care îmi este aºa descumpã.Ei bine, nu am avut nici un merit, am avutnumai credinþa nestrãmutatã cã în poporulnostru zace un fond de admirabilã bãrbãþie,cãruia îi trebuie numai un mediu prielnic pentrua ne dezvolta ºi disciplina...Mãnãstirea Dealu a vrut sã fie numai cuibulcald de unde sã-ºi ia avântul lor tinerii ºoimi,care sã uimeascã omenirea prin eroismul lor,pus în slujba neamului�.
*În mijlocul �ªoimilor� de la Dealu, Nicolae

Filipescu îºi gãsea locul de odihnã spiritualã, iar laBucureºti, casa îi era deschisã oricând �ªoimilor�ºi îndrumãtorilor lor.Imnul cântat la trecerea Carpaþilor în 1916 ºiapoi Prutul, Nistrul, Tisa ºi Dunãrea, a fost �LaArme! Sã cucerim ce-avem de cucerit! � pe versurile
lui ªtefan O. Iosif ºi muzica lui Castaldi, în casa luis-a cântat de corul L.M.M.D. = Liceul Militar
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Mãnãstirea Dealu)....În câteva zile, de la Severin la Dorohoi, în toatãþara, a rãsunat imnul �La Arme! Imn al nãzuinþelor
legitime ale neamului...�

La 24 august/6 septembrie 1916 se produceînsã dezastrul de la Turtucaia, armata românãînregistrând mii de oameni pierderi ºi 25.000prizonieri.A fost lovitura care a umplut paharul; moare la30 octombrie 1916.
Cu aceastã ocazie, Nicolae Iorga afirmã despreNicolae Filipescu: �Þinea la þarã ºi naþie, nu pentrusentimentalitãþi apoase ºi pentru teorii de car-ton, ci pentru cã întreaga lui fãpturã venea deacolo, pentru cã fiind altfel s-ar fi renegat pesine...Nicolae Filipescu a fost o mare ºineastâmpãratã energie capabilã de tot binele,dacã un scop bun îi stãtea în cale. Dinfrãmântarea grozavã ce vuia în sufletul lui sedesfãceau stângaci blocuri de imensãelocvenþã, uneori bruscã ºi frustã. Ele nuconvingeau, ci strigau ºi o sãlbaticã elocvenþãscãpãra luminoasã din nãpraznica loviturã aacestei fãrâme de stâncã.... el nu putea fiînmormântat decât în locaº de ostaº, nu puteafi înfãºurat în alt giulgiu decât al tricolorului ºinu putea fi coborât în pãmânt decât în sunetultunurilor într-o searã de victorie�.

*La încoronarea principelui Ferdinand, ca rege
al României la 28 sept./11 oct. 1916, NicolaeFilipescu a rostit un discurs care îl defineºte camare român, demn de cinstirea veºnicã a întreguluiNeam Românesc: �... ne aºteptãm de la Regelenostru sã dea la lume pravile înþelepte... ursitalui e sã ne dea vitejie.De aceea îþi zicem: Vei fi cel mai mareVoievod al Þãrii, împodobindu-te cu titlurile luiMihai Viteazul, domn al întreg Ardealul, al ÞãriiRomâneºti ºi al Moldovei, adãugând pedeasupra strãlucirea purpurei regale sau rãpusîn cel mai suprem avânt de vitejie al neamului,vei fi totuºi sfinþit ca erou naþional. De nu va finici una, nici alta, grozav mã tem cã nici prafnu se va alege de þarã ºi de dinastie... De aceeamãrirea ce þi-o urãm Sire este: Sã te încoroneziîn Alba Iulia sau sã mori pe câmpia de la Turda�.În acest fel vizionarul, patriotul, ctitorul Liceului
Militar de la mânãstirea Dealu indica drumul unui
ideal, al unei idei þintã hrãnitã de mai bine de trei
veacuri cu sufletele românilor.

*Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mânãstirea

Dealu, prin însãºi numele lui, a reunit ºi a asiguratcontinuitatea ctitoriei lui Radu cel Mare, ca loc de vecial simbolului unitãþii naþionale � Mihai Viteazu � ºi afondatorului instituþiei, a cãrui fermã ºi neclintitã
convingere în capacitãþile neamului de a-ºi realizaidealul, a format câteva generaþii de tineri capabili dejertfa supremã pentru binele Neamului ºi Þãrii.

*Încadrarea funcþiilor în aprilie 1913, când eleviiºcolarizaþi din 1912 la Bucureºti, se mutã definitivîn noul local, a fost urmãtoarea:� Comandant: maior Marcel Olteanu;� Ajutor de comandant: cãpitan Dumitru
Grozeanu;� Director de studii: prof. Nicolae Bãnescu;� Comandant companie elevi: cpt. GheorgheStãnculescu;� Comandanþi de plutoane:   � lt. Constantin Panait,

   � lt. David Popescu,   � lt. Alexandru Manolescu,   � lt. Victor Iliescu;� Profesori:   � limba românã: Nicolae Cartojan,   � limba francezã: Teodor Naum,
   � limba germanã: Hans Platen,   � limba latinã: Chiriac Furmuzache,   � religie: preot Alexandru Dolinescu,   � istorie: Gheorghe Lazãr,   � geografie: Ion Pavelescu,   � matematici: Valeriu Alaci,
    � fizicã-chimie: Cristea Niculescu Constantin,   � ºtiinþe naturale: Dobre Ionescu Bujor,   � caligrafie ºi desen: Eduard Sãvulescu,   � muzicã: Marcel Botez,    � educaþie fizicã: lt. David Popescu, lt. Alex.Manolescu, Dumitru Ciotori, Louis Blanc, Julien

Bussière (maeþtri speciali pentru box, scrimã ºi jiu-jitsu).În toamna anului 1913, liceul a funcþionat cuclasele I-a, a II-a, a IV-a, a V-a, ºi a VI-a, iar întoamna anului 1914, cu toate cele ºapte clase.În luna iulie 1915 a absolvit prima promoþie a
liceului, iar în iunie 1916 a absolvit a doua promoþie.A fost conceput ºi construit un complex declãdiri care cuprindea: sãli de cursuri, pavilionadministrativ, dormitoare, salã de mese, salã degimnasticã, baie cu aburi ºi duºuri, grajduri,spãlãtorie, locuinþe pentru cadrele militare ºi
profesori, infirmerie, depozit de alimente, dar ºi ouzinã electricã pentru curent continuu, un bazinpentru apã alimentat de o pompã sub podul MihaiBravul, (la cca 2 km), o centralã termicã, funicularulºi bazinul de înot ºi canotaj.
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În vederea realizãrii acestui ansamblu delucrãri, s-au executat nivelãri ºi taluzãri pentrurealizarea unei terase cu patru trepte:I � uzina electricã, centrala termicã ºi baia;
II � sãlile de cursuri, locuinþele cadrelor, salade mese ºi cazinoul ofiþerilor;III �dormitoarele elevilor;IV � sala de gimnasticã, spãlãtoria, grajdurile,bazinul pentru apã, atelierul de fierãrie.Lucrarea care a impus taluzarea pentru

amplasarea uzinei electrice, a avut cel mai maregrad de dificultate. S-a construit un taluz cu oînãlþime de treizeci de metri ºi o pantã de 85º,protejat cu pietre de râu betonate cu o scarãcentralã ºi o alee carosabilã care permitea accesulvehiculelor din ºoseaua principalã.
De asemenea, funicularul, prevãzut cu douãvagoane pentru transportul persoanelor, pe opantã de la 25-70 grade ºi o buclã la jumãtateadistanþei, asigura accesul persoanelor de la bazinulde înot ºi canotaj ºi de la terenul de fotbal la clãdirileliceului. Lângã clãdirea funicularului se afla atelierul

de tâmplãrie iar la poalele dealului se aflaugrajdurile principale cu fânare, împrejmuite cu unzid înalt. Dupã rãzboi, aici a funcþionat mult timp undepozit de cherestea.În continuare, terenul forma un triunghi întreºoseaua spre Târgoviºte ºi drumul spre Viforâta.
Aici a fost terenul de sport, amenajat iniþial ca terende fotbal.Stadionul dintre sala de mese ºi sala degimnasticã, construit dupã anul 1932, a fost realizatprin contribuþia elevilor liceului.Cãtre Târgoviºte, pe partea stângã, (în
apropierea unei cãi ferate secundare) a fostamenajat bazinul de înot ºi canotaj, lucrare de maridimensiuni, cu malurile taluzate cu bolovanibetonaþi.Bazinul, de formã dreptunghiularã cu colþurilerotunjite, era alimentat printr-o conductã legatã di-
rect la conducta de aducþiune a oraºuluiTârgoviºte, în amonte.Au mai fost construite poligonul de tir,stadionul, terenuri de tenis, baschet ºi volei, pistelede alergãri, gropile de nisip, pista ºi baraca pentrupopice.

La aripa de vest a sãlilor de cursuri din careulmãnãstirii a fost construitã clãdirea care adãpostealaboratorul de ºtiinþe naturale.La organizarea prezentatã mai sus, se maiadaugã:� serviciul sanitar prevãzut cu infirmerie,
încadrat cu doi medici, un sanitar-subofiþer ºiinfirmieri � militari în termen;

� serviciul cazarmare pentru întreþinerea ºirepararea clãdirilor, gestionarea construcþiilor ºiasigurarea mijloacelor din dotare de resortul cazãrii;� serviciul echipament ºi tren cu ateliere de
croitorie, cismãrie, lenjerie, spãlãtorie, frizerie;� serviciul de aprovizionare cu bucãtãria, salade mese, magazia de alimente, beciurile unde sedepozitau alimentele pentru perioada de iarnã (înspecial cartofi, rãdãcinoase, murãturi etc.),grajdurile, parcul auto cu autoturismul ºi autobuzul
din dotarea liceului;� serviciul casierie încadrat cu un ofiþer deadministraþie, un subofiþer casier ºi furier ºi uncurier poºtal;� compania de pazã ºi deservire, formatã dinmilitari în termen, un ofiþer comandant ºi un
plutonier de subunitate ajutor.La compania de pazã ºi deservire era încadratºi portarul la cancelaria ºi comandamentul liceului.Rãmâne ca o patã de culoare în atmosferaliceului Costicã Postãvaru, portarul liceului, rãmasde la întemeierea liceului din 1912, când fusese
omul de serviciu al lui Nicolae Filipescu.Un om modest care, din tinereþe ºi pânã laapusul vieþii a fost legat de destinele liceului, de laplaiurile de la Dealu, de care era ataºat cu toatãfiinþa sa, fiind cunoscut de toate promoþiile de elevi.Echipat în uniformã militarã, cu gradele onorifice
de plutonier major, era portarul liceului care nuavea nici porþi, nici garduri.Cu fluierul de arbitru atârnat de epoletul drept,anunþa pauza când nu funcþiona sistemul desonerii.�Slab ºi sbârcit ca o mumie�, era îndrãgit de
toþi elevii cãrora le spunea �cu haz ºi cu mândriecã datoritã tabacului ºi zemii de prune i s-a afumatºi conservat carnea ca o pastramã�.Dacã baza materialã a rãmas aceeaºi pânã lacutremurul din 1940, când au fost demolate,înzestrarea ºi dotarea laboratoarelor cu
instrumente adecvate, în pas cu evoluþia metodelordidactice, s-a fãcut mulþumitã preocupãrilorconducerii ºi a corpului profesoral, preocupat sãþinã ritmul cu progresele pe plan mondial, dar ºi cuajutorul material primit de la Asociaþia Amicii LiceuluiMilitar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu,
înfiinþatã la 17 mai 1929.Profesorul �,model de apostolat, Groze Patriciu�care s-a aflat multe decenii la catedra de fizicã-chimie, s-a preocupat de dotarea laboratorului cuo aparaturã la nivelul instrumentelor de specialitate.Lecþiile erau însoþite de experienþe de laborator la
care participau toþi elevii, care gãseau pregãtitepe mesele de laborator, la începutul fiecãrei ore
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de curs, stativele cu eprubete ºi substanþele chimicenecesare experienþelor.Maºinile ºi utilajele prezentate, erau secþionatepentru a se putea urmãri ºi înþelege funcþionarea
pieselor componente) la motoare, turbine, pompeºi aparaturã electricã).La fel se petreceau lucrurile ºi în laboratorulde ºtiinþe naturale, iar inventarul muzeului de ºtiinþenaturale se îmbogãþea în fiecare an. Aici a existatºi o focã împãiatã care, se pare, fusese capturatã
la Balcic, unde, la începutul sec. XX, încã mai trãiao colonie de foci.Profesorul Ion Pavelescu, multe decenii direc-tor de studii, dispunea pentru studiul geografiei,de globurile cu hãrþile fizice ºi politice, de hãrþi mariale planiglobului ºi separat pe continente ca ºi de
un mulaj în relief al hãrþii fizice a României, fixat peun plan înclinat de doi metrii pãtraþi, cu postamentulpe rotile, care asigura mutarea cu uºurinþã în sãlilede clasã.Pentru studiul astronomiei, se dispunea de osferã cereascã cu reprezentarea constelaþiilor; un
dispozitiv al sistemului solar, care, prin miºcareaimprimatã mecanismului cu ajutorul unei manivele,reda rotirea planetelor în jurul soarelui.Pentru studiul psihologiei se dispunea de uncabinet dotat cu aparaturã specificã pentru a facestudii complete asupra aptitudinilor intelectuale ale
fiecãrui elev.La studiul istoriei, se apela la colecþia destampe ºi o vitrinã cu descoperirile arheologice dela Ioneºti-Dâmboviþa,( lângã Gãeºti) ale echipeiconduse de profesorul de istorie anticã DumitruBerciu, ale cãrui prelegeri captivau auditoriul.

Pentru muzica instrumentalã, profesorul AurelBobescu a depus eforturi deosebite în vederea dotãriifanfarei liceului cu instrumentele necesare. Entuziasmulºi vitalitatea acestui distins profesor erau molipsitoareºi atrãgeau elevii spre studiul muzicii.Biblioteca, depozitara unor cunoºtinþe din vari-
ate domenii ale ºtiinþei umane, constituia un izvorde cunoaºtere pentru a cãrui îmbogãþire erajustificat orice efort.

* Am purces la a aºterne pe hârtie consideraþiileprivind spiritul mãnãstirean, cu afirmaþia prinþuluidi Salina (eroul romanului �Ghepardul� de GiussepeTomasso di Lampedusa, despre care discutam cupuþin timp în urmã cu un foarte vechi prieten, ºi el,
un împãtimit în aplecare ºi respect faþã de tradiþii ºitrecut, faþã de moºtenirea copleºitoare pe caretrebuie sã o lãsãm celor care vor veni dupã noi): �NOI am fost gheparzii, leii. Ne vor urmalupii, hienele ºi ºacalii�.

ªi asta, deoarece generaþiile formate la LiceulMilitar de la Mãnãstirea Dealu au marcat societateatimpurilor pe care le-au trãit.Prin conduitã elevatã, calm, demnitate,graþia în manifestãri, ordinea în gândire ºiconduitã, puterea sacrificiului personal îninteresul NEAMULUI ºi ÞÃRII, a familiei ºi asemenilor, perseverenþã, tãrie decaracter,delicateþe sufletescã plinã dediscreþie, prin sentimentele de curãþenie ºitãrie moralã sãdite în anii de studiu, s-a dorita fi un �punct de început� pentru o autenticãrenaºtere spiritualã ºi moralã a naþiuniiromâne.Filosofia umanã se bazeazã pe valori precumumanitate, dreptate ºi datorie ºi nu permite ca o
persoanã sã priveascã suferinþa celeilalte fãrã ainterveni. Suntem fiinþe umane ºi trebuie sã neajutãm unii pe alþii.Acest gen de precepte morale autentice,corecte, au stat la baza sistemului educaþionalmãnãstirean.

Sãdirea unor sentimente deosebite în spiritulºi sufletul elevilor începea de la prima întâlnire cuansamblul aºezãmântului de educaþie ºi culturãnaþionalã, de la prezentarea la examenul deadmitere a candidaþilor, copii veniþi din toate pãrþileþãrii.
Ce impresie deosebitã trebuie sã fi lãsat înconºtiinþa micuþilor �ºoimi� în devenire, primuleveniment cu care s-au confruntat, chiar înaintede examen.Iatã cum este el evocat de unul din cei 1500de absolvenþi ai liceului, viitor ºef de promoþie, Marin

Gr. Nãstase:�La un moment dat, murmurul general caredomnea în curtea ºcolii a încetat ca prin farmec.La un balcon a apãrut un profesor îmbrãcatcorect, în haine bleumarin, cravatã neagrã, cupãrul înspicat ºi mustaþa tãiatã scurt, însoþit deun coleg mai tânãr care adusese un coº marede nuiele, plin cu plicuri multicolore.În liniºtea palpitândã, cu glas domol ºirãspicat, se adreseazã mulþimii:- Dragi candidaþi, sunt profesorul IonPavelescu, directorul de studii al liceului ºi amadus în faþa dumneavoastrã un coº plin descrisori de recomandare ºi intervenþii, venitepe adresa comandantului liceului, a directoruluide studii ºi a unor profesori din comisia deexaminare, din partea unor înalte personalitãþi.Scrisorile sunt nedeschise ºi s-a hotãrât ca,dupã ce vor fii astfel arãtate, sã fie arse. Voi,care sunteþi cele mai bune mlãdiþe pe care
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oraºele ºi satele noastre le-au trimis astãzi laacest curs, nu aveþi nevoie de ele, aºa cã vatrebui sã depuneþi toatã priceperea ºi sufletul,într-o luptã dreaptã ºi grea, pentru a ocupa cucinste un loc printre elevii de la Dealu, numaiºi numai prin meritele voastre. Vã repet, luptava fi grea, 4 lucrãri scrise ºi 6 materii la oral,2000 de candidaþi pe 40 locuri, toþi sunteþi foartebuni, dar vor reuºi cei mai buni dintre cei maibuni. Comandantul liceului ºi comisia deexaminare ureazã mult succes candidaþilorîntr-o luptã dreaptã�.Acesta era spiritul de înaltã corectitudine pusla baza începutului de viaþã ca elev mãnãstirean,aceasta era prima lecþie a copiilor care vor deveniabsolvenþi. ªi probabil, gestul se repeta an de an.
La baza acestui proces a stat, desigur, selecþiapersonalului care ºi-a desfãºurat activitatea înacest liceu.Alegerea riguroasã a cadrelor militare ºi acorpului profesoral civil a fost linia trasatã de labun început de Nicolae Filipescu, el fiind cel care

s-a ocupat personal de selecþionarea cadrelor.Profesorul Ion Pavelescu a povestit cum a fostel acceptat de Nicolae Filipescu. Recomandat deSimion Mehedinþi (profesor ºi om de culturã emi-nent) lui Nicolae Filipescu, la remarca acestuia cã�Eºti cam puþintel pentru o catedrã la Dealu�,
acesta îi rãspunde: �Domnule Filipescu, credeamcã dumneavoastrã alegeþi profesorii dupãpregãtirea lor ºi elanul lãuntric, nu punându-ila cântar�. Reacþia nu s-a lãsat aºteptatã: �Alnostru eºti!�. ªi timp de 28 de ani, Ion Pavelescua fost profesor ºi apoi director de studii la Liceul
Militar de la Mãnãstirea Dealu.Alegerea primului comandant în persoanamaiorului Marcel Olteanu, un ardelean aparte, s-adovedit a fi perfect fãcutã, cãci el a fost omul decaracter ºi de acþiune, a intuit ºi a împãrtãºit ideilectitorului, a devenit erou al Rãzboiului de
Reîntregire, remarcându-se în luptele de laCireºoaia, fiind decorat cu ordinul Mihai Viteazul.În timp, foºtii profesori de la Dealu ºi-auconfirmat preocupãrile ºi pregãtirea, devenindpersonalitãþi de frunte ale culturii române, precumacademicienii ºi profesorii universitari Nicolae
Bãnescu (1877-1961), Nicolae Cartojan (1883-1944), Nae Ionescu (1890-1940), Octav Onicescu(1882- ) ºi lista poate continua.

*Dascãlii liceului, adevãraþi �apostoli ai Neamului�erau recrutaþi din toate provinciile þãrii, repezentândpietrele de temelie ale edificiului care se constituia,sãdind, cu rãbdare ºi perseverenþã, în minþile ºi

sufletele elevilor, idealul suprem: �Unitateanaþionalã mai presus de oricare doctrine politicesau economice�.Simbolul unitãþii de Neam, pãstrat la Mãnãstirea
Dealu, era constituit de însãºi sfânta relicvã aRomânilor, capul lui Mihai Viteazul, rãmas înmemoria colectivã ca primul realizator al unirii.De asemenea, selecþia cadrelor militare activeera la fel de meticulos realizatã, între foºtii absolvenþiai liceului, legaþi sufleteºte de locaºul de culturã în
care se formaserã ºi care îºi dovediserã calitãþiledeosebite în cariera militarã prin specializãrileobþinute în ºcoli militare superioare din þãrileoccidentale.

*De la bun început, ctitorul liceului, NicolaeFilipescu, stabilise obiectivele instituþiei pe care oedificase, sã formeze �oameni de caracter,oameni de acþiune�, printr-o acþiune conjugatã
de recrutare a unor cadre valoroase ºi deselecþionare riguroasã a elevilor.Principiul care a stat la baza educaþiei elevilor� interdicþia oricãror influenþe politice ºi economice.Însãºi edificarea instituþiei în afara mediului urbanl-a protejat de participarea la frãmântãrile, de cele
mai multe ori subiective, ale politicienilor.Fostul secretar al asociaþiei Amicii LiceuluiMilitar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu,colonel Ilie Dumitrescu, ºi el fost elev al liceului, asintetizat cu clarviziune cele afirmate: � În ªcoalade la Mãnãstirea Dealu nu s-a fãcut decâtpolitica luminãrii minþii ºi a patriotismului�.Dupã selectarea riguroasã, instrucþiatemeinicã, viaþa sportivã, educaþia militarã,patrioticã ºi civicã aveau scopul sã modelezecaracterele elevilor, neºovãitori, capabili sã rezolvecele mai dificile situaþii, �cu o delicateþe sufleteascã
plinã de discreþie�, pe a cãror temeritate ºi conduitãsã se poatã pune bazã în împrejurãrile cele maidificile.Aceasta a fost comanda socialã,comandamentul anului 1912, în preajma împliniriiveacurilor, când, dorinþa cea mai arzãtoare a
Românilor, s-a realizat la 1 decembrie 1918.A fost visul de aur, ideea-forþã, care a mobilizatcolectivitatea româneascã.Cum au ºtiut generaþiile actuale sã preþuiascãaceastã realizare, eforturile ºi sacrificiile generaþiilortrecute, moºtenirea primitã prin timp?

Unde eºti tu, Mihai Voivod, sã deschizi minþileºi sufletele românilor la începutul sec.XXI, cu bardaºi sclipirea minþii sã le deschizi sufletele, sã realizezicoeziunea de grup, atât de necesarã pentrurealizarea INTERESULUI NAÞIONAL?
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Colonel (r)
MARIN GR. NÃSTASE

Liceul de la Mãnãstirea Dealu �
ºcoalã generatoare de elite*

iceul Militar de la
Mãnãstirea Dealu
a luat fiinþã în

1912, fiind ctitoria marelui
patriot Nicolae Filipescu,

pe atunci ministru de rãzboi.
Mãnãstirea Dealu, necropolã voievodalã ºi

sanctuar al neamului românesc, ce adãposteºte
capul marelui Voievod Mihai Viteazul, este
aºezatã pe un pinten de deal, la picioarele cãruia
Ialomiþa se strecoarã domol pe la marginea
Târgoviºtei.

Ieºind din vechea cetate de scaun, plinã de
amintirile glorioase ale domnitorilor munteni, ale
patrioþilor ºi cãrturarilor români, cei 2 km de ºosea
trec peste liniºtita Ialomiþa ºi, strãjuitã de o parte
ºi de alta de Valea Voievozilor ºi Rãzvad, urcã
printre livezi de pruni ºi însorite vii spre vârful
dealului, unde se înalþã semeaþã biserica
Mãnãstirii Dealu, ziditã de Radu cel Mare la
începutul anilor 1500.

În acest loc mirific, inimosul patriot Nicolae
Filipescu a înãlþat un aºezãmânt de ºcoalã
româneascã, unde tinerele vlãstare, venite din
toate colþurile þãrii, urmau sã-ºi lumineze mintea
ºi sã-ºi cãleascã sufletul ºi corpul.

Din aceastã ºcoalã, generatoare de elite,
promoþii întregi de absolvenþi s-au integrat în viaþa
neamului ºi au contribuit cu muncã ºi abnegaþie
la dezvoltarea þãrii în toate domeniile ºi au þinut
sus renumele falnic al þãrii, peste hotare.

Mulþi dintre ei se odihnesc sub glia sfântã a
þãrii, cãzuþi în cele douã rãzboaie mondiale.

La acest liceu, elevii erau recrutaþi din toate
straturile sociale ºi din toate pãrþile þãrii, prin
serioase concursuri de admitere, în care se aveau

în vedere criteriile morale ºi intelectuale ale
candidaþilor, excluzându-se orice intervenþie.

Îmi amintesc cu mândrie de concursul de
admitere în liceu în 1932, la care am participat ºi
reuºit, concurs þinut la ANEF ºi ªcoala Militarã de
Infanterie, sus pe Dealul Spirii, în Bucureºti. în
careul ºcolii, micii candidaþi (aproape 2000),
însoþiþi de pãrinþii lor, aºteptau începerea
examenelor.

Eram copii veniþi din toate pãrþile þãrii, aºa
cum se vedea dupã frumoasele straie româneºti
cu care erau îmbrãcaþi mai mult de jumãtate din
candidaþi, veniþi din satele frumoaselor noastre
plaiuri româneºti. Ii vad ºi acum în faþa ochilor,
dupã mai bine de trei decenii, pe unii din actualii
mei colegi astãzi în viaþã, alþii dormind de mult
sub glia neamului � atunci niºte prichindei mici,
îmbrãcaþi în frumoasele costume ale Banatului,
Moldovei, Ardealului sau Muscelului etc., pe alþii
în pantaloni scurþi, toþi ciripind plini de voioºie, dar
ºi îngrijoraþi de examenele care îi aºteptau.

La un moment dat, murmurul general care
domnea în curtea ºcolii a încetat ca prin farmec.
La un balcon a apãrut un profesor îmbrãcat corect
în haine bleumarin, cravatã neagrã, cu pãrul
înspicat ºi mustaþã tãiatã scurt, însoþit de un coleg
mai tânãr, care adusese un coº mare de nuiele,
plin de plicuri multicolore.

În liniºtea palpitândã, cu glas domol sau
rãspicat, se adreseazã mulþimii:�� Dragi candidaþi, sunt profesorul IonPavelescu, directorul de studii al liceului, ºiam adus în faþa voastrã un coº plin de scrisoride recomandare ºi intervenþii, venite peadresa comandantului liceului, a directoruluide studii ºi a unor profesori din comisia deexaminare, din partea unor înalte personalitãþi.Scrisorile sunt nedeschise ºi s-a hotãrâtca, dupã ce vor fi astfel arãtate, sã fie arse.*Din volumul �Destinul unui militar�, Regia Autonomã

Monitorul Oficial, Bucureºti, 2004
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Voi care sunteþi cele mai bune mlãdiþe pecare oraºele ºi satele noastre le-au trimisastãzi la acest concurs, nu aveþi nevoie deele, aºa cã va trebui sa depuneþi toatãpriceperea ºi sufletul, într-o luptã dreaptã ºigrea, pentru a ocupa cu cinste un loc printreelevii de la Dealu, numai ºi numai prinmeritele voastre.Vã repet, lupta va fi grea, 4 lucrãri scriseºi 6 materii la oral, 2000 candidaþi pe 40 locuri,toþi sunteþi foarte buni, dar vor reuºi numaicei mai buni dintre cei mai buni.Comandantul liceului, colonelul BarbuBãlãcescu, ºi comisia de examinare ureazãmult succes candidaþilor într-o luptã dreaptã!�
... ªi concursul a început printr-o prealabilã ºi

serioasã vizitã medicalã.
Am amintit acest semnificativ episod pentru

a se înþelege, ca un exemplu, spiritul de înaltã
corectitudine ce era pus la baza începutului de
viaþã ca elev mãnãstirean.

O datã reuºit în clasa I ca elev la Dealu,
ºcoala ne-a apãrut la început de septembrie ca
ceva minunat.

De departe, pe vârf de deal, printre brazi ºi
stejari, turnul mare ºi alb cu acoperiº conic de
þiglã roºie al liceului, cu tricolorul desfãºurat în
vânt, strãjuia majestuos lunca Ialomiþei.

Intrând pe domeniul liceului, ºcoala � fãrã
garduri ºi fãrã porþi � se desfãºura înaintea
ochilor ca un mic ºi cochet orãºel, aºezat pe o
sene de mici platforme tãiate ºi amenajate în
deal, ºi ascuns printre mici pãdurici de arþar ºi
poiene cu flori.

Pânã unde se întindea liceul pe deal, printre
copaci, nimeni nu ºtia precis, nici chiar Costicã
Postãvaru, simbolicul �portar� al liceului.

Biserica lui Radu cel Mare era încadratã de
clãdirea claselor ce avea o frumoasã terasã cu
coloane, adumbritã de plopi înalþi, cu vederea spre
valea Ialomiþei ºi Târgoviºte.

Clãdirea claselor cuprindea la parter clasele
propriu-zise, laboratoarele, cancelariile, iar la etaj
sãlile de muzicã, sala de desen, unele din
locuinþele profesorilor ºi birouri administrative.

Sus la etaj, pe sala unde era biroul
comandantului liceului, se afla pe un soclu înalt
de marmurã roºie urna metalicã, frumos cizelatã
ºi emailatã, care adãpostise înainte de Primul
Rãzboi Mondial ºi pânã la aºezarea lui definitivã

în mormântul de marmurã albã din bisericã craniul
albit de inscripþii pe el al marelui voievod Mihai
Viteazul.

Aceastã urnã este aºezatã acum tot la loc de
cinste, la Muzeul Militar Central din Bucureºti.

Înglobat în careul claselor, turnul pãtrat al lui
Bibescu, deschidea pe sub el accesul în incintã.

Plecând de la clase, din curtea mãnãstirii ºi
trecând pe sub acest turn, drumul ºerpuit trecea
printre mici vile cochete, care erau locuite de cãtre
unii dintre ofiþerii ºi profesorii liceului care nu
ºedeau în oraº ºi se îndrepta spre locul sãlii de
mese, infirmerie etc. ºi marele pavilion cu etaj al
dormitoarelor.

În spatele dormitoarelor, pe o altã platformã
mai înaltã, se întindea stadionul, sala de
gimnasticã ºi celelalte dependinþe ale liceului
(dormitorul trapei, spãlãtoria, grajdul, garajul etc.).

Printre salcâmi, tei, stejari ºi brazi erau
presãrate multiplele terenuri de sport.

Liceul militar de la Dealu avea program ºcolar
complex, ca al tuturor liceelor din þarã, de la
matematicã ºi fizicã la latinã ºi greacã, de la istorie
ºi geografie la desen ºi muzicã, de la românã la
francezã ºi germanã, de la filozofie la educaþie
fizicã etc.

Era dotat cu un utilat laborator de ºtiinþe fizico-
chimice, laborator de ºtiinþe naturale, laborator
psihotehnic, o bogatã bibliotecã, salã de muzicã
vocalã ºi instrumentalã, salã de gimnasticã,
cinematograf etc., care s-au dezvoltat ºi
perfecþionat pe parcurs.

Iar secretul succesului învãþãmântului la liceul
de la Dealu a constat nu numai în predarea
cursurilor ºcolare la un nivel ridicat de cãtre cadre
profesionale de mare selecþie ºi însuºirea
cunoºtinþelor de cãtre elevi ºi obþinerea de
rezultate excelente la concursurile pe þarã � ci mai
ales în modul cum a fost conceput ºi organizat
învãþãmântul în ºcoalã ºi în timpul liber al elevilor.

Pentru a înþelege corect viaþa de la Dealu, voi
trece în revistã în mod succint programul unei zile
de lucra.

Dupã deºteptarea de la ora 6, timp de 1/2
orã elevii aveau programul de dimineaþã de la
dormitor, apoi timp de 1/4 orã înviorarea de
dimineaþã � program de alergare, gimnasticã,
apoi 1/4 orã urma micul dejun. La ora 7 elevii
intrau în clase, unde continuau pregãtirea lecþiilor,
iar de la orele 8-13 cursuri, cu o pauzã mai mare
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pentru o micã gustare la ora 11, adusã la locul
de clasã.

Între orele 13-13,30 dejunul ºi apoi pauzã la
dormitor pânã la orele 15.

Dupã masã între orele 15-16,45 program
sportiv, dupã care o micã gustare (iarna ºi ceai)
iar între orele 17-20 pregãtirea lecþiilor la clasele
de studii.

Seara 20-20,30 cina, iar apoi program liber
de searã la dormitor pânã la orele 21,30 când se
dãdea stingerea.

Elevii claselor mai mari puteau merge la
bibliotecã (aflatã în clãdirea dormitoarelor) ºi
continuau pregãtirea lecþiilor sau citeau literaturã
pânã la ora 23.

Sâmbãta dupã-amiazã era program liber la
dormitoare, program administrativ sau cine voia
putea merge la clasã sau sala de muzicã etc.

Duminicile ºi zilele de sãrbãtoare deºteptarea
era cu o orã mai târziu (ora 7), urmând apoi
programul de dimineaþã ºi câteva ore de clasã,
apoi cinematograf, iar dupã-amiazã diverse
manifestãri sportive între clase, plimbãri libere,
vizita pãrinþilor etc.

Viaþa de la Dealu cuprindea un complex
armonios de activitãþi: viaþa ºcolar-didacticã, cea
cultural-artisticã ºi cea educativ-sportivã,

amintindu-mi de profesorii ºi ofiþerii care s-au
împletit cu sufletul nostru pe parcursul senin al
celor opt ani de liceu petrecuþi acolo.

Cine nu 1-a îndrãgit pe Costicã Postãvarii,
edecul liceului, rãmas de la întemeierea din 1912,
când fusese omul de serviciu al lui Nicolae
Filipescu?

Purta uniformã militarã ºi gradele onorifice de
plutonier major ºi era �portarul liceului�, care nu
avea nici porþi ºi nici garduri.

Când nu funcþiona sistemul de sonerii pentru
anunþarea pauzei între ore, nea Costicã
Postãvaru, cu fluierul lui de arbitru atârnat de un
ºnur kaki la epolet, îndeplinea aceastã funcþiune.

De cele mai multe ori încurca pauzele, cãci
pe lângã cã �bea� tutun fãrã încetare, mai iubea ºi
...,,H2-þuica�.

Era slab ºi sbârcit ca o mumie, îndrãgit de
toþi elevii cãrora le spunea cu haz ºi mândrie cã
datoritã tabacului ºi zemii de prune i s-a afumat
ºi conservat carnea ca o pastrama.

Dupã câte îmi amintesc, ºedea într-o camerã
micã, lângã sala clasei 1 (se spunea cã acolo
gãzduia Nicole Filipescu, atunci când venea la
început pe la liceu), era singur, nu avea pe nimeni,
doar amintirile.

Când ºi cum a dispãrut dintre noi, ... nu ºtiu.

Monumentul Eroilor de la Mãnãstirea Dealu
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upã fãurireastatului mod-ern român, înurma realizãrii unirii la24 ianuarie 1859,obþinerea indepen-denþei de subsuzeranitatea otomanã a devenit obiectivul im-portant al naþiunii române. România,promovând o politicã antiotomanã, a militatperseverent pentru obþinerea independenþei,prin: dreptul de a încheia tratate cu stateleeuropene, de a bate monedã ºi de a i secunoaºte numele de România. CererileRomâniei au fost respinse de Imperiul Otomanºi de cãtre Anglia, care pânã în anul 1876 nu arenunþat la denumirea de Principatele Unite aleMoldovei ºi Þãrii Româneºti.Deoarece Constituþia Porþii, din anul 1876,încãlca abuziv autonomia României ºi odeclara �posesiune direct stãpânitã de
sultan�, oficialitãþile române au începutcolaborarea cu Rusia, pentru a obþineindependenþa. Prima întâlnire între oficialitãþileromâne ºi ruse a avut loc la 29 septembrie1876, la Livadia. În urma unor tratative, la 4aprilie 1877, s-a semnat, la Bucureºti,Convenþia româno-rusã care reglementa:trecerea trupelor ruse pe teritoriul Românieispre Bulgaria; trupele ruse sã se deplasezepe traseul stabilit, nu aveau voie sã intre înBucureºti; România pune la dispoziþia trupelorruse, contra-cost calea feratã, alimente, furajeetc.; Rusia va menþine ºi va apãra integritateateritorialã a României; România va apãragraniþa de pe Dunãre, pentru a uºuradeplasarea trupelor ruse; România sã nuparticipe la rãzboi; trupele ruse vor pãrãsiimediat teritoriul României, dupã terminarearãzboiului s.a. Rusia nu a acceptat propunereaRomâniei de a participa la luptele din Bulgaria,pentru cã: avea armatã orgolioasã; nu voia sã

Neatârnarea României �
operã a întregii naþiuni

Colonel (r) IULICÃ MATEI

împartã cu nimeni succesul; nu dorea sã vadãRomânia la masa tratativelor de pace;intenþiona sã ia unele teritorii româneºti.Dupã semnarea Convenþiei, România adeclarat mobilizarea armatei la 6 aprilie 1877care s-a încheiat la 15 aprilie, fiind aduºi subarme 120.000 de oameni. La 10 aprilieguvernul român a întrerupt relaþ i i lediplomatice cu Poarta, iar la 29 aprilie adeclarat stare de rãzboi Imperiului Otoman,dupã ce Rusia îi declarase rãzboi la 12aprilie 1877. Unitãþile române mobilizate aufost dispuse pe Dunãre, pentru a preveniorice incursiune otomanã, pânã la sosireatrupelor ruse.La 9 mai 1877, Parlamentul României, înºedinþa devenitã istoricã, a votat cu 79 de voturidin 81 proclamarea Independenþei Românieifaþã de Imperiul Otoman. Mihail Kogãlniceanu,ministru de externe, a declarat: �suntem
independenþi, suntem naþiune de sine
stãtãtoare�suntem naþiune liberã ºi
independentã�. La 10 mai 1877 proclamaþiaa fost promulgatã de domnitorul Carol.Proclamarea independenþei a avut uncaracter simbolic pentru cã au fost de acorddoar Rusia ºi Italia. Prusia, Franþa, Austro-Ungaria ºi Anglia au anunþat cã se vor pronunþala terminarea rãzboiului. În schimb Poarta a fostîmpotrivã, a acuzat România de �rebeliune� ºia luat unele mãsuri: suspendarea diplomaþilorromâni de la Constantinopol; sechestrareanavelor româneºti, încãrcate cu cereale;bombardarea cu artilerie a oraºelor Reni,Brãila, Calaraºi, Olteniþa ºi Calafat. Aºadarindependenþa trebuia cuceritã pe câmpul deluptã ºi impusã spre recunoaºtere Europei.Armata rusã a trecut Prutul la 11 aprilie1877 ºi a ajuns la Dunãre între 2 ºi 10 mai,concentrându-se între Giurgiu ºi Zimnicea, iarunitãþile române s-au concentrat în Oltenia.Forþele ruse au trecut Dunãrea la 14 aprilie
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fiind sprijinite de artileria ºi navele fluvialeromâne, chiar dacã Rusia nu acceptasecooperarea militarã.În urma luptelor forþele ruse au ocupatlocalitãþile Sviºtov la 27 iunie ºi Nicopole la 4iulie. Ulterior comandamentul rus a hotãrâtînaintarea armatei spre Constantinopol pe treidirecþii. Dupã unele succese armata rusã a fostopritã de o puternicã rezistenþã otomanã laPlevna. Cetatea era apãratã de 50.000 deotomani, comandaþi de Osman paºa. La 8 iulieforþele ruse au atacat cetatea Plevna, fãrãsucces. Deoarece ºi atacul de la 18 iulie a fostrespins, comandamentul militar rus a solicitatsprijinul armatei române. Marele duce Nicolae,comandantul frontului rus, a trimis o telegramãdomnitorului Carol la 19 iulie. În telegramã sesolicita sprijinul militar împotriva turcilor. Deºinu exista o convenþie în acest sens, guvernulromân a hotãrât sã sprijine armata rusã. Corpul2 Armatã românã, format din Diviziile 3 ºi 4Infanterie ºi Divizia de Rezervã, cu un efectivde 38.000 de militari ºi 108 tunuri, a trecutDunãrea în noaptea de 11/12 august ºi a ajunsla Plevna la 25 august 1877.Forþele româno-ruse au constituit Armatade Vest, formatã din cele trei divizii române,Corpurile de armatã 4 ºi 9 ruse ºiDetaºamentul Imeretinski, dispuse în formã de�potcoavã�, în faþa Plevnei. ComandantulArmatei de Vest era domnitorul Carol, iar ºefde stat major generalul rus Zotov.Atacul asupra celor 14 redute de la Plevnaa fost programat la 30 august 1877, ziuaþarului Alexandru al II-lea. Atacul a fostprecedat de bombardamente de artilerie ºiacþiuni locale, care s-au executat între 25 ºi29 august. La 30 august dupã trei atacuri,seara au fost ocupate trei redute. Ostaºiiromâni au ocupat reduta Griviþa 1. În urmaatacurilor din 12 ºi 16 octombrie au fostocupate localitãþile Gorni Etropol ºi Teliº.Succesele româno-ruse au favorizatîncercuirea Plevnei, punând trupele otomaneîntr-o situaþie dificilã, prin înfometare. La 31octombrie, Osman paºa a primit de la forþelealiate somaþia sã se predea, pe care arespins-o la 1 noiembrie. Pentru a grãbicapitularea otomanilor, forþele aliate auintensificat bombardarea Plevnei.În dimineaþa zilei de 28 noiembrie, Osmanpaºa, profitând de ceaþa deasã, a început

retragerea armatei din Plevna spre Sofia. Înluptele de la Dolni Etropol otomanii au fostrespinºi, îndreptându-se spre Opanez. Înacelaºi timp trei batalioane române au ocupatreduta Griviþa 2. Nu dupã mult timp Divizia 3românã a ocupat Plevna. La prânz, în timpulluptei de la Opanez, datoritã pierderilorsuferite, otomanii au ridicat steagul alb decapitulare. Osman paºa rãnit s-a predatcolonelului Mihail Cerchez, dându-i sabia ºispunându-i: �Capitulez cu armata mea,
predându-mã în mâinile junei ºi bravei
armate române�. Osman paºa a fost dus laun spital din Bucureºti ºi apoi în Rusia, fiindpus în libertate în martie 1878.Dupã cucerirea Plevnei forþele ruse s-auîndreptat spre Adrianopol ºi Constantinopol,luptând ºi în strâmtorile Munþilor Balcani.Unitãþile române au primit misiunea sãacþioneze spre vest pentru a înfrânge forþeleotomane între Rahova ºi Vidin, asigurândspatele trupelor ruse.La 7 noiembrie 1877 forþele române auatacat cetatea Rahova, fiind eliberatã la 9noiembrie. În urma victoriei comandamentulromân a hotãrât sã încercuiascã Vidinul pânãla realizarea obiectivului au fost eliberatelocalitãþile Nazar Mahala, ºi Vidbol, la 28decembrie. 1877 ºi Tatargic, Novoselce,Rupcea, Rainovcea, Inova ºi Smârdan pânãla 12 ianuarie 1878. Cetatea Vidin a fostîncercuitã la 14 ianuarie, asupra cãreia s-auexecutat bombardamente de artilerie.Forþele ruse au ocupat orasul Adrianopolla 8 ianuarie 1878 ºi s-au îndreptat spreConstantinopol. Pentru a nu fi ocupatConstantinopolul, comandamentul otoman, la19 ianuarie, a încheiat armistiþiu cu ruºii,însemând terminarea rãzboiului. Ca urmare la20 ianuarie comandamentul otomanilor dinVidin, Izir paºa, s-a predate românilor care auîntrat în oraº, fiind primiþi cu recunoºtinþã decãtre bulgari.Dupã capitularea armatei otomane, s-astabilit ca pacea sã se încheie la San Stefano,dar fãrã participarea României ºi a þãrilorbalcanice care au participat la rãzboi alãturide Rusia. Tratatul de pace s-a încheiat la 19februarie 1878. Pentru România s-a hotarât:recunoaºterea independenþei de stat, faþã deImperiul Otoman; s-ãi revinã Dobrogea, DeltaDunãrii ºi Insula ªerpilor; sã retrocedeze
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Rusiei judeþele Cahul, Ismail ºi Bolgrad, primiteîn 1856. În tratat a fost introdusã o nouã clauzãprin care afecta România. Prin articolul 8 seprezicea cã Bulgaria va fi ocupatã de trupeleruse timp de doi ani. România era obligatã sãasigure trecerea trupelor ruse pe teritoriul sãu,fapt ce-i atingea suveranitatea ºi confirmabãnuielile controlului militar þarist.La începutul lunii martie 1878, guvernulromân a luat cunoºtinþã de conþinutul tratatului.Conducerea þãrii ºi-a manifestat nemulþumirea,pe plan extern, în privinþa cedãrii celor treijudeþe ºi a obligaþiilor articolului 8. ReacþiaRusiei a creat o crizã în relaþiile celor douã þãri.Guvernul rus s-a exprimat cã dacã guvernulromân se va opune aplicãrii celor douã hotãrâri,sudul Basarabiei va fi luat cu forþa ºi Româniava fi ocupatã.Tensiunea a fost accentuatã de faptul cãregimente ruse s-au aºezat la Giurgiu ºi laBãneasa. Cele douã regimente de la Bãneasaaveau misiunea de a ocupa Bucureºtiul,materializatã printr-o proclamaþie adresatãlocuitorilor, în care se justifica ocupareacapitalei. În aceastã atmosfera încordatãdomnitorul Carol a hotãrât retragerea armateiîn Oltenia, sã disloce unele unitãþi între Piteºtiºi Târgoviºte ºi sã ocupe poziþii de apãrarepe Argeº între Gãeºti ºi Titu. Misiunea armateiera ca România sã nu fie ocupatã ºi armatadezarmatã. La 29 aprilie 1878 domnitorul Carols-a retras în Oltenia.Deoarece tratatul de pace de la SanStefano ºi nemulþumirile României au neliniºtitMarile Puteri, în special Anglia ºi Austro-Ungaria, s-a hotãrât convocarea unui congresal celor ºapte puteri, la Berlin. Congresul a foststabilit sã se desfãºoare între 1 iunie � 1 iulie1878 ºi avea în vedere revizuirea tratatului dela San Stefano. România nu a fost acceptatãsã participe la congres, pe motiv ca nu esteindependentã. Totuºi s-au deplasat la Berlinprimul ministru Ion C. Brãtianu ºi ministrul deexterne Mihail Kogãlniceanu.Delegaþii României au solicitat sã fieadmiºi la congres din ziua deschideriilucrãrilor, dar nu s-a acceptat. În ziua de 19iunie 1878, în discursul lor, au prezentatnemulþumirea privind: retrocedarea Rusiei acelor trei judeþe ºi trecerea trupelor ruse peteritoriul României. Au solicitat sã se aprobe:recunoaºterea independenþei ºi a neutralitãþii

României; garantarea integritãþii teritoriale;interzicerea trecerii trupelor ruse pe teritoriulromânesc; România sã primeascãdespãgubiri de rãzboi proporþionale cucontribuþia militarã; trecerea Dobrogei, DelteiDunãrii ºi Insulei ªerpilor în stãpânireaRomâniei. Reprezentanþii Marilor Puteri privindcele prezentate, de demnitarii români, audeclarat cã România a fost �auzitã� nu ºi�ascultatã�.Congresul de la Berlin, încheiat la 1 iulie1878 a revizuit prevederile Pãcii de la SanStefano. Pentru România a hotãrât:recunoaºterea independenþei, proclamata la9 mai 1877; acordarea drepturi lor decetãþenie locuitorilor de altã religie, decât ceacreºtinã ºi a cetãþenilor strãini; revenireaDobrogiei, Deltei Dunãrii ºi Insulei ªerpilorRomâniei; cedarea Rusiei a judeþelor Cahul,Ismail ºi Bolgrad. În privinþa trecerii trupelorpe teritoriul românesc, guvernul rus s-aangajat ca, în termen de trei luni, sã-sievacueze trupele.Dupã congres independenþa României afost recunoscutã de cãtre Rusia, Austro-Ungaria ºi Poartã. Celelalte puteri aurecunoscut-o ulterior, Italia în 1879 iarGermania, Franþa ºi Anglia în februarie 1880.Prin cucerirea independenþei România adevenit stat suveran, egal în drepturi cu stateleeuropene. Independenþa a deschis o epocanouã în istoria României moderne, a creatcondiþii dezvoltãrii societãþii româneºti în planeconomic, social ºi spiritual. De asemeneas-au creat condiþiile pentru desãvârºireaunitãþii naþionale de stat, prin unirea cuRomânia ºi a celorlalte teritorii aflate subdominaþia strãinã.
NOTE
� Mircea Muºat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-

dac la statul român unitar, Ed. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1983, pp. 298-310;

� Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtã
istorie a românilor, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1977, pp. 243-249;

� * * * Istoria militarã a poporului Român, Ed.
Militarã, Bucureºti, 1987, pp. 626-646, 672-743,
876-895;

� * * * Istoria militarã româneascã, Ed. Militarã,
Bucureºti, 1973, pp. 193-219.
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Marele absent de la Plevna
ºi �Ostaºul român�*

Colonel DAN GÎJU
Director adjunct, Editura Militarã

1. Analistulde rãzboi Eminescu
n pragul Rãzboiului
Ruso-Româno-
Turc de la 1877-1878, a Rãzboiului pentru Neatârnare,

cum era cunoscut în epocã, rãmas în istoria
noastrã însã drept Rãzboiul pentru Independenþã,ale cãrui date preliminarii, inclusiv înþelegerea
ruso�românã din 29 septembrie/11 octombrie
1876 de la Livadia (Ucraina de azi) privindconvenþia ce va fi semnatã la 4/16 aprilie 1877, la
Bucureºti, au fost, în general, bine mediatizate, în
pragul respectivului rãzboi, deci, presa militarã dela noi abia se înfiripase. Însã cum nu exista nici
pe departe noþiunea, cu atât mai mult funcþia de
ziarist militar, ci doar aceea de militar, ofiþerii carecochetaserã cu scrisul ori chiar activaserã în
redacþiile �României militare�, �Monitorului oaste�i
sau recent înfiinþatei �Revista armatei� (15februarie 1877) � coloneii M. Vlãdescu, E. Arion,
E. Boteanu, V. Creþeanu, C. Barotzi, locotenent-
coloneii C. Mareº, C. Poenaru, medicul principalH. Z. Petrescu, maiorii N. Dumitrescu Maican, Z.
Gheorghiu, Beller Arnold, cãpitanii C. Brãtianu, V.
Buescu ºi R. Magheru ºi, nu în ultimul rând,adjutantul N. Balaban, coordonaþi de medicul de
certã notorietate Carol Davila (inspector general
al armatei ºi preºedinte al comisiei dirigente la
�Revista armatei�) � ºi-au abandonat, ce-i drept
temporar, condeiele, fiind mai nevoie de ei ca
oameni de arme, problema mediatizãriievenimentelor revenind, cam ca de obicei pe
meleagurile noastre, gazetarilor civili. ªi n-ar fi fost
rãu dacã ar fi fost mobilizaþi în acest sens, ori ar fifost admiºi ca voluntari, cu o soldã rezonabilã
pentru valoarea ºi rolul lor, cei mai importanþi dintre

aceºtia � ºi mã refer la Mihai Eminescu ºi la I.L.
Caragiale în primul rând �, aºa cum s-a întâmplat
în cazul artiºtilor plastici (Carol Pop de Szatmari,Sava Henþia, D. Mirea ºi N. Grigorescu)�

Ce-i drept, graþie unui V. Alecsandri, chiar Ioan
Neniþescu, G. Coºbuc ºi alþii, prezenþi ºi ei (cuexcepþia lui Neniþescu) mai mult cu imaginaþia
alãturi de dorobanþul român acolo, la Plevna, nu
avem motive prea multe sã ne plângem, dar cumar fi arãtat oare literatura noastrã de rãzboi, chiar
ºi presa acelor vremuri, dacã în prima linie ar fi
fost implicaþi cei mai buni dintre soldaþii ei? Dacãpe lângã N. Grigorescu ºi ceilalþi ar fi fost
convocaþi, de pildã, ºi Ion Creangã � martorul ºi
reporterul ce va reda post-factum, însã atât deoriginal, momentul �încorporãrii� la oaste, cu
arcanul, a învãþãtorului sãu �, nu mai spun, repet,
de Mihai Eminescu (1850�1889) � poet naþional,prozator ºi unul dintre cei mai mari gazetari ai
României �, aflat pe atunci în plinã forþã creatoare,
ca sã nu mai comentãm cã, în afarã de aceasta,demonstrase deja cã era, totodatã, ºi unul dintre
cei mai competenþi analiºti politici din arealul
balcanic. Este un motiv mai mult decât suficient,opinãm, sã recapitulãm câte ceva din biografia
acestui român atât de mare încât ºi azi, la mai
bine de-un veac de la moarte, simpla rostire anumelui sãu are darul sã emoþioneze ºi,
deopotrivã, sã otrãveascã sau cel puþin sã
bulverseze conºtiinþele de neam, de rasã º.a.m.d.Aºadar, în timpul Rãzboiului pentru
Independenþã, Mihai Eminescu era ziarist, mai întâi
la �Curierul de Iaºi� (iunie 1876 � octombrie 1877),cea mai importantã publicaþie politicã din Moldova,
apoi la �Timpul�, în Bucureºti, din toamna lui 1877
ºi pânã în vara lui 1883. În plinã forþã creatoare,deºi la un ziar de provincie, unde mijloacele
materiale erau reduse, Eminescu se impune drept

* Fragment din lucrarea Istoria presei militare, în curs de apariþie la Editura Bibliotheca, Târgoviºte.
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un remarcabil cronicar de politicã externã, buncunoscãtor al rãzboaielor din Balcani, operaþiile
de pe fronturile de luptã în care sunt implicaþi sârbii
ºi muntenegrenii contra turcilor, în vara anului1876, fiind constant ºi competent comentate de
cãtre acesta dupã prealabile documentãri în presa
germanã, maghiarã, austriacã ºi româneascã º.a.,între care �Neue freie Presse�, �Pester Lloyd�,
�Deutsche Zeitung�, �Die Presse� etc., în acest
sens, la rubrica sa Revista externã a ziaruluiieºean deschizând secþiunile Rãzboiul oriental,
mai apoi De pe câmpul de luptã. Articolele sale,
scrise cu vãditã simpatie pentru sârbo�muntenegreni ºi publicate între 4 iulie � 1 noiembrie
1876 sub titlul general De pe câmpul de luptã
�formeazã un adevãrat «Jurnal de front»�1. Cuatât mai atent la conflictele din Balcani va fi
Eminescu în primãvara lui 1877, când însãºi
armata României va fi implicatã direct în miezulevenimentelor, pentru confirmarea Independenþei
pe calea armelor, singura strategie posibilã la
acea orã. Astfel cã Jurnalul sãu de front, începânddin 29 aprilie 1877, când îºi informeazã cititorii foii
ieºene despre bombardarea Calafatului de cãtre
turci ºi replica artileriei noastre, va continuainclusiv cu sinteze ale informaþiilor transmise de
agenþiile de presã, în acest sens instituind o
rubricã specialã numitã De pe câmpul de rãzboi,unde insereazã atât acþiunile armatei române, cât
ºi pe ale celei ruse. În vreme ce armata româno-
rusã încercuia Plevna, Eminescu vine la �Timpul�,în Bucureºti, unde atitudinea sa faþã de operaþiile
de pe câmpul de luptã se schimbã fundamental;
de acum prim-planul fiind ocupat de aspectelepolitice ale Rãzboiului pentru Independenþã2.
Soldatul-þãran însã, desculþ, flãmând ºi slab
înarmat, va fi cu atât mai mult în vizorul lui, în acestsens articolele sale din �Timpul� constituindu-se,
într-un fel, o veritabilã cronicã a sistemului politico-
militar al vremii.Ce-i drept, la cât de intransigent era autorul
remarcabilului poem Scrisoarea III ºi, pe de altã
parte, la cât de obtuz a rãmas sistemul politico�militar de-a lungul deceniilor care s-au scurs, unui
Mihai Eminescu nici azi nu i-ar semna nimeni un
ordin de serviciu pentru a se deplasa într-un teatrude operaþii ca sã transmitã reportaje sau alte
materiale de presã de acolo. ªi cu toate acestea,
el avea sã consemneze de la Bucureºti,observându-i pe dorobanþii de la Plevna cum
defilau pe calea Victoriei, mai rãu echipaþi decât
înºiºi prizonierii pe care-i escortau la înapoierea

din misiune. Aºa cã în ciuda faptului cã maimediatizate au fost poemele lui Vasile Alecsandri
din ciclul Ostaºii noºtri, îndeosebi Peneº Curcanul
ºi Sergentul, acesta din urmã fiind inspirat de unarticol al jurnalistului I. V. Grigoriu-Havas, de la
�Steaua României�, prin articolele sale destul de
numeroase ca sã fie cuprinse în paginile unei cãrþide sine stãtãtoare publicatã la Editura Militarã în
anii comunismului, Eminescu rãmâne inclusiv un
redutabil ºi curajos cronicar militar.M. Eminescu: Armele spiritului sunt cel puþin
egale, în multe cazuri însã chiar superioare
armelor rãzboiului.

2. Un ziar de la 1877mai puþin cunoscut
Este vorba despre un alt gen de publicaþie cucaracteristici militare, tipicã perioadei de rãzboi,

tot cotidian, dar mult diferit nu numai din punct de
vedere al concepþiei, comparativ cu foartecunoscutele, în epocã, �Dorobanþul� ºi �Rãzboiul�,
ºi care poartã onoranta ºi nu mai puþin inspirata
titulaturã de �Ostaºul român�, opera girantului-rãspunzãtor B. Ionescu. A apãrut în Bucureºti, la
finele lui septembrie 1877, cel mai probabil, într-un
format de mici dimensiuni (puþin mai mare decâtformatul A4, în patru pagini), subintitulat ziar poli-
tic, literar ºi comercial, ºi avea pe frontispiciu
precizarea cã 10 la sutã din fiecare abonament
se va înainta �Ospiciului Independenþei�. Se pare
cã nu se vor strânge prea mulþi bani întrucât în
colecþia BAR nu existã decât numãrul 2/miercuri,2 septembrie 18773. Genul publicaþiei de colportaj,
�Ostaºul român� gãzduia un editorial destul de
acid, categoric anticonservator, o coloanã de ºtiritelegrafice � predominant militare, de pe frontul
balcanic � adunate din presa strãinã, în special
�Times�, �Le France�, �Daily-News� ,
�Telegrammes�, eventual �Novoe Vremea� º.a.,
un �Raport de întâmplãrile zile�, defalcat pe
sectoarele Bucureºtilor, ºtirile fiind culese dincondica de rapoarte a Poliþiei, dar conþine ºi o
�parte literarã�, ce-i drept cam firavã. Pe ultima
paginã exemplarul citat aici reproduce �Mersultrenurilor în România� (Bucureºti�Galaþi�Roman,
cu liniile laterale Bucureºti�Piteºti�Vârciorova,
Tecuci�Bârlad ºi Bucureºti-Giurgiu) ºi, un aspectfoarte ciudat azi, atunci perfect normal, publicã
inclusiv lista �pasagerilor intraþi în ziua de 18-19
septembrie� în Bucureºti, mai exact cazaþi în
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hotelurile din Capitalã, opt la numãr, începând cu
Grand hotel du Boulevard ºi terminând cu Hotel
St. Petersburg, între cei 26 de clienþi mareamajoritate fiind ofiþeri þariºti, dar ºi un corespon-
dent de rãzboi, cel mai probabil, pe nume
Maksymoff, din Gorni-Studen (Cartierul Generalal Armatei ruse din Bulgaria). Ei, ºi ca orice gazetã
de partid care se respectã, în rubricuþa Varietãþi
de pe pagina 3, sub anonimat, �Ostaºul român�lanseazã un scurt, dar percutant atac la Rãzboiul
lui Grandea, mai concret la ministrul de rãzboi de
atunci, pe cale de a deveni mai mult decât...celebru: �Rãzboiul� ne spune cu îngâmfare cã
generosul general Ioan Em. Florescu, �pãrintele
armatei�, a împãrþit tutun ostaºilor rãniþi. O, Radu
Anghel4, ºi tu fãceai pomeni din fructul jafurilor
tale! De prisos sã mai spunem cã nici azi nu s-a
schimbat mare lucru, nu puþini fiind aceia � ºi estepenibil sã dãm exemple concrete � care nu numai
cã fac astfel de pomeni, dar ºi le mai ºi trâmbiþeazã
în presã, inclusiv în presa militarã.Cel mai consistent articol din �Ostaºul român�
însã este brodat pe marginea unei recente adunãri
a tineretului din Bucureºti cu scopul declarat de apune bazele �Societãþii Junimea� pentru ajutorarea
rãniþilor, maestrul de ceremonii fiind un oarecare
tânãr cu nume cât se poate de... românesc �

Ciocanelli, probabil avocat de profesie, al cãruidiscurs, demn de comediile lui I. L. Caragiale
(aceasta în cazul în care problematica în dezbatere
nu ar fi fost una cât se poate de serioasã), estereprodus integral. În principiu, scopul societãþii în
cauzã era acela de �a aduna sume cari sã ne serve
a ajuta pe fraþii noºtri sãgetaþi de gloanþe pãgâne,
ºi fiindcã acest scop trebuie realizat cât mai curând,
trebuind ca societatea sã-ºi dea fructele sale, cari
sã poatã aduce ºi efectele dorite, de aceea sã nu
sacrificãm niciunul din scumpele ore fãrã a pro-
duce ceva/.../. Eu unul, D-lor, din parte-mi doresc
din suflet ca efectele acestei societãþi astfel
instituite ºi în acest scop sã devinã nule, rãmâind
ca societatea sã-ºi ia un alt titlu ºi scop; iarã fraþii
noºtri ce ºi-au pãrãsit cãminele, averile ºi pãrinþii
sã se reîntoarcã sub acoperãmântele lor spre
bucuria noastrã ºi a pãrinþilor de cari cu ºiroaie
de lacrãmi s-au despãrþit ºi trista impresiune a
doliului general ce acoperã astãzi þara sã disparã;
iar patria noastrã sã-ºi atingã scopul cãpãtându-ºi
drepturile pentru cari luptã. Sã lucrãm, sã luptãm,
sã devenim demni a fi lãudaþi ºi reuºita imaginatã
va fi a noastrã!�

Acest citat, ales nu tocmai întâmplãtor, înafarã de efectele directe produse imediat, atunci
ºi acolo, în rândul participanþilor, deschide în istoria
presei noastre drumul aºa numitelor publicaþiitipice perioadei post-rãzboi, adicã acelor ziare ºi
reviste care vor reprezenta interesele zecilor ºi
sutelor de mii de rãniþi, ale invalizilor, veteranilor,vãduvelor de rãzboi ºi ale orfanilor care, mai ales
dupã Primul Rãzboi Mondial, aveau sã explodeze,
efectiv, cu vârf de sarcinã în perioada crizeieconomice din anii �30, pe întreg cuprinsul
României Mari. Pentru cã dacã pânã la 1877,
românii mai avuseserã rãzboaie, însã � lãsânddeoparte baladele ºi celelalte acte specifice
geniului creator popular � nu ºi presã în care
sã-ºi cânte vitejiile, dar ºi nenorocirile, de acumîncolo vor avea, ºi încã din plin, cam de toate.
NOTE
1 D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu, Editura

Junimea, Iaºi, 1985, p. 121.
2 D. Vatamaniuc, Ibidem, p. 161.
3 Datare eronatã, întrucât majoritatea telegramelor din

care se citeazã sunt emise între 18-30 septembrie
inclusiv. Deci, este foarte posibil ca ziarul sã fi apãrut
la 1 octombrie 1877, iar al doilea numãr, cel citat
aici, pe 2 octombrie;

4 Celebru haiduc în epocã al cãrui teatru de acþiune a
fost, în special, sudul Munteniei.
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nul din idealuriledin totdeaunaale românilor afost obþinerea indepen-denþei ºi suveranitãþiinaþionale, ca ºi unirea într-un stat, care sã confere forþã ºi prosperitate.Participarea la rãzboiul ruso-turc, în perioada 1877 �1978, având drept scop final obþinerea independenþeide stat are adeziune ºi susþinere largã, cu eforturimateriale ºi umane considerabile.Scriitori, publiciºti, artiºti plastici, muzicieniromâni au dedicat în timp valoroase opereevenimentului, subliniind în mod deosebit valoarealui de simbol peren.Ne vom referi în cele ce urmeazã la câþivapictori participanþi la derularea diverselor etape alerãzboiului. Aceºtia sunt: Nicolae Grigorescu, CarolPopp de Szatmary, Sava Henþia ºi GeorgeDemetrescu Mirea.La sugestia lui Ion C. Brãtianu, generalul ºimedicul Carol Davila organizeazã grupul careeste ataºat Marelui Cartier General al Armatei.Aveau ca misiune sã imortalizeze în lucrãrile lor(creion, peniþã, acuarelã), desfãºurarea rãzboiului,locurile prin care trec ºi mai ales pe bravii ostaºiai armatei române dar ºi prizonieri sau refugiaþi.Este de fapt o frescã completã a omenescului, însituaþia de excepþie care este rãzboiul.Nicolae Grigorescu, nãscut pe meleaguriledâmboviþene, la 15 mai 1838 (datã incertã) în satulPitaru, azi comuna Potlogi, va participa ca reporterde rãzboi la evenimente. Face fotografii cu propriulaparat, apoi numeroase desene, schiþe, faviuri,ce sunt pãstrate ºi astãzi în marile muzee ale þãrii.Îºi riscã viaþa, aflându-se deseori printre ostaºiidin prima linie, �în bãtaia gloanþelor�, adunã �peviu�, cât mai multe date asupra desfãºurãriiluptelor pe care, dupã propria-i mãrturisire, �le-avãzut ca o chemare mai presus de viaþa ºi artamea�. Va imortaliza momente semnificative:

Profesor doctor
VICTOR PETRESCU

Istoric al culturii

Participarea pictorilor români
la Rãzboiul de Independenþã

trecerea Dunãrii, ocuparea Nicopolului, luptele dela Plevna, Rahova, Vidin. Sintetizând asupraoperelor realizate criticul de artã G. Oprescu înmonografia ce i-o dedicã sublinia cã acesta �curemarcabila lui sensibilitate, a putut sã devinãtotuºi pictorul veridic, interpretul desãvârºit alepisoadelor întâmplate zilnic, timp de atâtea luni,petrecute în mijlocul rãzboiului� (G. Oprescu, �N.Grigorescu�, Bucureºti, Editura pentru Literaturã,1962, p. 6-7). Au rãmas schiþele sau picturile�Trecerea Dunãrii la Corabia�, �Carele cu provizii�,�Convoaie de cãruþe�, Soldaþi jucând brâul�, �Luptãîn jurul unui steag�, �Atac la baionetã�, �Dorobanþulcu goarnã�, �Pe Valea Rahovei�. Dintre seria deportrete amintim pe cele ale soldatului AlexandruStan sau ale comandanþilor � colonelul Cerchez,Arion, Gaillard sau a doctorului N. Kalindel. Facede altfel, �Studii pentru portrete de ofiþeri� ºi �Studiide soldaþi luptând cu puºca�, reliefând tipologii ºisituaþii pe care le-a cunoscut nemijlocit.Îºi va imortaliza într-un autoportret starea deîncordare, obosealã, speranþã. Rãmâne mai multtimp la Nicopole, unde armata se afla pentruodihnã în vederea unor noi bãtãlii, ºi facenumeroase desene: �Debarcaderul de laNicopole�, �Convoi de cãruþe la Nicopole�, �Casãdin Nicopole�, �Stradã în Nicopole�. Creioneazã opiaþã sau un �Turc fumând din pipã�. Evidenþiazãprin alternanþa luminã-umbrã, ambianþa peisajului,vãzutã ca pe ceva comun, firesc. Marcat de ceeace vede, transportul prizonierilor pe un viscolîngrozitor când �mii de prizonieri mor pe drumdegeraþi�, alãturi de ei �mulþi dintre cãlãreþii ºidorobanþii, care-i escortau cãzurã ºi ei ºi dormirãsomnul cel de pe urmã lângã vrãjmaºul lor dinajun�, creeazã �Prizonieri turci�, �Prizonier turc�,�Capete de prizonieri�. Cu o mare forþã artisticãeste surprinsã uluiala, disperarea, privirile cerândîndurare. Multe din desenele sale vor fi transpuseîn compoziþii pe ulei: �Roºiorul�, �Santinelã�,�Dorobanþ cu goarna�, �O vedetã�. Scene de luptã
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sunt imortalizate în marile creaþii �Pe valeaRahovei�, ºi �Atacul de la Smârdan� (lucrare depeste 10m2, comandatã de Primãria Bucureºti în1878 ºi finalizatã în 1885). Scriitorul AlexandruVlahuþã, unul din primii sãi biografi afirma cã:�Toate tablourile lui din campanie sunt fãcute cuviforul marilor emoþii pe care le dã rãzboiul. Simþicã aºa a trebuit sã fie. Simþi cã toatã aceastãînfiorãtoare priveliºte a mãcelului omenesc atrecut prin ochii lui înspãimântaþi, a zguduit adâncsufletul lui de artist ºi, cu tãria unui trãsnet, s-adescãrcat, prin mâna lui pe pânzã, aproape fãrãºtirea lui� (Al. Vlahuþã, Pictorul N.I. Grigorescu,Bucureºti, Editura pentru literaturã, 1969, p. 41).Un alt membru al grupului, cel mai în vârstã,este Carol Popp de Szatmary. Se naºte la Cluj(11 ianuarie 1812), studiazã la Viena, cãlãtoreºteîn Italia, Franþa, Germania, iar din 1840 se stabileºtela Bucureºti. În campania de peste Dunãrerealizeazã numeroase desene în peniþã ºi creion,multe destinate multiplicãrii prin gravare. Ziarul�Rãzboiul� din 14 august 1877 îi semnala prezenþa:�iubitorul ºi talentatul artist d. Szatmary, fotografulCurþii, va procura cititorilor noºtri plãcerea d-a leda vederi de la trecutul rãzboiului, unde domnia saurmeazã miºcãrile armatelor�. În acest ziar aparmulte din desenele sale: �Târnovo, vechea capitalãa Bulgariei�, �Arderea moarei de abur din Giurgiu�,�Podul de la Biela�, �Luarea Griviþei�, �Moartea eroicãa cãpitanului Valter (Mãrãcineanu)�. Aceasta esteuna din cele mai reuºite lucrãri ale artistului,gravurile realizate fiind reproduse ºi în publicaþiieuropene de prestigiu.Sava Henþia, se naºte pe 1 februarie 1848 înSebeºel (jud. Alba), face studii la Paris, fiind apoi

profesor de desen ºi caligrafie la Azilul �ElenaDoamna�, deºi din 1863 îºi pierde auzul. Lapropunerea lui Carol Davila, este corespondentartistic de rãzboi, realizând lucrãri în creion ºicãrbune ºi mai rar în tuº ºi acuarelã. Dintre elese remarcã: �Trecerea Dunãrii la Corabia�,�Trecerea Dunãrii la Nicopole�, �Prima loviturã detun�, �Transportul de muniþii pe front�, �Primireape Câmpia Bãneasa a armatelor întoarse dinrãzboi la 8 octombrie 1878�. Interesante suntpeisajele, descrierea locurilor, a localitãþilor vizitate(Ruine în Bulgaria, Ruine pe malul Dunãrii) sauscenele de popas (�Ostaºi la odihnã�, �În tabãrã�,�Cai ºi corturi�, �Bivuac�, �Soldaþi jucând hora�).Face relevante portrete individuale sau de grup,fie cã sunt soldaþi, ofiþeri sau inamici: �Roºiori�,�Carol I la Calafat�, �Militar cãlare�, Turc cunarghilea�. Dupã rãzboi multe dintre desenele salesunt transpuse în ulei pe pânzã.Cel mai tânãr membru al grupului a fostGeorge Demetrescu Mirea nãscut înCâmpulung, pe 16 aprilie 1852. ªef de promoþiela ªcoala de bele arte din Bucureºti (1875),participã doar câteva luni la campania din sudulDunãrii plecând apoi ca bursier la Paris pentruaprofundarea studiilor. Mulþi ani conduce ºcoalabucureºteanã pe care o absolvise. În timpulevenimentelor din 1877 la care participãrealizeazã peste patruzeci de desene (ce se aflãîn colecþiile Muzeului Militar Naþional): �Oºteancãzut��, �Soldaþi poposiþi la ciºmea�, �Corturisanitare�. Creioneazã portrete sugestive: �Roºiorcãlare�, �Soldaþi în tranºee�. �Dorobanþ la atac�.Influenþat de compoziþia lui Grigorescu realizeazãîn ulei �Bãtãlia de la Smârdan� (1889).Acest grup de pictori români, nume rezonantepentru spiritualitatea noastrã,participanþi direct la derulareaevenimentelor, alãturi de alþicorespondenþi artistici de rãzboi,trimiºi al unor importantepublicaþii din întreaga Europã, aucreat mãrturii de o maresensibilitate, cu o deosebitãvaloare documentarã, dândecou internaþional rãzboiuluinostru pentru realizareaIndependenþei.

Nicolae Grigorescu:�Atacul de la Smârdan�
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espre Rãzboiulpentru Inde-pendenþã dinanii 1877-1878 tânãrageneraþie aflã câte cevaprin studiera Istorieiromânilor, prin vizite lamuzeele de istorie sau prin lecturarea cunoscuteipoezii a lui Vasile Alecsandri �Peneº Curcanul�.Aflã, depildã, cã dupã 1859 PrincipateleRomâne n-au fost niciodatã supuse administraþieiotomane. Ele ºi-au pãstrat individualitatea, deplinalor autonomie internã. Tratatul de pace de la Parisdin 1856 considera Principatele Unite, ulteriorRomânia, sub suzeranitatea Porþii Otomane ºigaranþia puterilor semnatare.Mai aflã cã Înalta Poartã considera statul românparte a Imperiului Otoman. Din aceastã cauzã,pentru România, devenea absolut necesarãproclamarea independenþei ºi recunoaºterea eiinternaþionalã. Rãscoala Bosniei ºi Herþegovinei,apoi a bulgarilor, participarea Serbiei ºi aMuntenegrului alãturi de rãsculaþi, redeschid între1875-1876, Problema Orientalã. Deºi guvernul dela Bucureºti a încercat pe calea negocierilor sã serecunoascã integritatea þãrii, drepturile ºineutralitatea României. În primãvara anului 1877confruntarea militarã ruso-turcã este inevitabilã iarpricipele Carol, primul ministru I.C. Brãtianu(ministru de externe Mihail Kogãlniceanu) asigurãarmatei ruse libera trecere ºi aproape toþi membriiguvernului se pronunþã pentru cooperare cu Rusia.Ajunse la Dunãre, trupele þarului trec fluviul ºi începostilitãþile. Artileria otomanã riposteazã pentruatitudinea României, bombardând oraºelor de pemalul drept al Dunãrii. Drept rãspuns, artileriaromânã trage din Calafat asupra fortãreþii Vidinului,iar parlamentul proclamã la 9/21 mai 1877independenþa deplinã, rupând legãtura cu Poarta.ªi puþini ºtiu, însã, cã în cimitirul din Vasluiexistã monumentul celor 10 ostaºi, care au pornitîn primãvara anului 1877, ca alte zeci de bãrbaþi,sã cucereascã independenþa doritã de toþi românii,prin luptã. Pe monument sunt încrustate numeleadevãrate ale celor �nouã ºi cu sergentul zece �.

Peneº Curcanul a existat
Profesor MARIOARA PAVEL

ªcoala �Grigore Alexandrescu�, Târgoviºte

Acela pe care Alecsandri l-a ales drept erouprincipal în poemul sãu, este cu numele lui adevãratConstantin Þurcanu. Alecsandri a gãsit o formulãpopularã, succintã, pentru a defini întreaga politicãºi întregul scop al acestui rãzboi, formulã uºor deînþeles de omul de rând: �Din câmp, de-acasã dela plug, /  Plecat-am astã-varã / Ca sã scãpãm deturci, de jug, / Sãrmana, scumpã þarã�.ªi mai aflã cã, în ceasul proclamãriiindependenþei, Mihail Kogãlniceanu a rostit un mareadevãr: �E nevoie de foarte multã dragoste deþarã ºi de libertate, ca sã putem câºtiga acestrãzboi. Patriotismul român va trebui sã biruiesãrãcia noastrã�. A spus acest lucru pentru cã afost uimitor efortul economic pentru a susþine acestrãzboi fãcut de o þarã cu un buget modest.România plãtea atunci anual cam 1.000.000de lei tribut sultanului. Era un tribut greu þinândcont cã atunci statul român nu avea deplinãlibertate comercialã, nu putea încheia niciun tratatcomercial fãrã acordul guvernului din Istambul.ªi, de bunã seamã, mai aflã cã în condiþiilesuzeranitãþii otomane, þara noastrã cu greu îºi puteaîntãri armata, cumpãra arme ºi instrui ostaºii de careavea nevoie. Înfruntând toate opreliºtile ºi dificultãþile,poporul român ºi conducerea României de atunciºi-au pregãtit ºi cadre ºi arme noi, moderne.În acestecondiþii aproape jumãtate din efectivul mobilizat atunci,circa 100.000 de ostaºi, a fost echipat din donaþii aleromânilor din þarã ºi strãinãtate.ªi cum sã nu comemorãm astãzi eroii cãzuþi atuncila Plevna, Vidin, Smârdan, Griviþa ºi oriunde, în fiecarean de 9 Mai! ªi cum sã nu sãdim în sufletele elevilorsentimentul de iubire de patrie fãcându-le cunoscutefaptele de eroism ale ostaºului român care ºi-a vãrsatsâgele pe Altarul Patriei! Tânãra generaþie � eu spuncã este mai mult de obligatoriu, este o datorie �trebuie sã cunoascã trecutul istoric al propriului poporpentru a ºti cum sã-ºi fãureascã viitorul
NOTE
� George Cãlinescu, Istoria literaturii Române de la

origini pânã în prezent, editura Minerva, Bucureºti, 1982
� Dumitru Almaº, Vetre de Istorie Româneascã,

Editura Sport Turism, Bucureºti, 1988

Demers didactic
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Locuitorii Basarabiei, între
dragostea de þarã ºi problema
unitãþii sufleteºti (1918-1920)

area Unire
din anul
1918 a

însemnat împlinirea
idealului de realizare
a României întregite,

fapt care dãdea populaþiei speranþe cãtre o
viaþã nouã. În mentalitatea colectivã s-a format
încrederea cã România Mare urma sã fie o
�mamã� bunã pentru toþi fiii ei ºi cã lucrurile se
vor schimba rapid în bine. Realitatea arãta însã
cã trebuiau depãºite numeroase dificultãþi, între
care problema esenþialã era lipsa unitãþii
sufleteºti între Vechiul Regat ºi teritoriile unite.

În Basarabia, ca de altfel ºi în celelalte
teritorii româneºti, mentalitatea colectivã era
influenþatã de mai mulþi factori: urmãrile
rãzboiului, urmele lãsate în planul mentalitãþii
de stãpânirea strãinã, dificultãþile economice,
lipsa unei unitãþi administrative, legislative ºi
monetare (acestea s-au realizat treptat), criza
moralã, atitudinea minoritãþilor, abuzurile ºi
dificultãþile din administraþie ºi justiþie,
neconcordanþa între graba cu care oamenii
cereau reforme ºi legi noi ºi încetineala cu care
guvernanþii le aplicau (exemplu: reforma
agrarã), nivelul diferit de culturã, patimile
politice, dificultãþile materiale, unele influenþe
externe care se resimþeau mai ales în rândul
minoritãþilor, politica revizionistã promovatã de
Bulgaria, Ungaria ºi Rusia Sovieticã, pasiunile
politice, problema recunoaºterii internaþionale
a Marii Uniri etc.

Populaþia dintre Prut ºi Nistru privea, în
general, cu speranþe cãtre România Mare, dar

Profesor doctor MARIAN CURCULESCU

uniii se menþineau într-o anumitã expectativã.
Urmãrile stãpânirii ruseºti erau evidente atât
în rândul oamenilor fãrã prea multã ºtiinþã de
carte, cât ºi al intelectualilor. Un aspect imediat
era acela cã basarabenii �erau mai subþiri
cu o foarte aproximativã cunoaºtere a
limbii române�2. În acest teritoriu, mulþi dintre
localnici aveau un nivel modest privind orizontul
cultural. Aici erau cei mai mulþi analfabeþi
(94%), faþã de 60% în Bucovina, 43% în Vechiul
Regat ºi 40% în Ardeal. Aceastã realitate
îngreuna accesul la informaþia corectã, la
cunoaºterea proiectelor de legi, etc. Un rol im-
portant în rãspândirea noutãþilor îl aveau
învãþãtorii, preoþii, notarii, jandarmii ºi mai ales
ofiþerii români pe care localnicii îi considerau
�singurii apostoli ai românismului�.3
Procesul de rusificare lãsase urme evidente,
încât Ion Inculeþ afirma cã românii din
Basarabia fuseserã puºi sã asimileze o culturã
strãinã sufletului lor4. La sate, unde trãia
majoritatea populaþiei, problema esenþialã era
împroprietãrirea cu pãmânt. Sub influenþa
revoluþiei ruse ºi din cauza faptului cã 95% din
þãrani erau lipsiþi de pãmânt, s-a trecut la
ocuparea moºiilor prin forþã5. Sãtenii se
considerau îndreptãþiþi sã primeascã pãmânt
ºi aveau acum mentalitatea unor oameni liberi.
�Te duci la þarã � scria ziarul «Sfatul Þãrii»
� ºi gãseºti cetãþeni în loc de robi. Oameni
care discutã, în loc de spinãri curbate.
Þãranii cer pãmânt în loc de a cãdea în
genunchi� 6 O astfel de atitudine se întâlnea
ºi în celelalte teritorii, ceea ce arãta o evidentã
schimbare de mentalitate. Prin reforma agrarã
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din anii 1918-1921 s-au produs în Basarabia
atitudini ºi aspiraþii noi. Marea proprietate a
scãzut substanþial de la 44,1% la 8,5%, s-a
micºorat dependenþa celor sãraci faþã de marii
proprietari, a scãzut importanþa dijmei ºi a
învoielilor agricole, s-a accentuat împotrivirea
marilor proprietari ruºi faþã de reformã, etc.

Mentalitatea þãrãnimii a fost influenþatã ºi
de dificultãþile materiale specifice anilor 1918-
1921, când se resimþeau evident distrugerile
ºi pagubele rãzboiului, lipsa inventarului
agricol, inflaþia, insuficienþa unor produse de
strictã necesitate (sare, petrol, porumb),
sãrãcia7, lipsa banilor ºi a locuinþelor, abuzurile
administraþiei etc.8 Presa, dezbaterile din
parlament, rapoartele autoritãþilor locale, arãtau
starea de neliniºte a populaþiei determinatã de
greutãþile materiale, mai ales în zonele sãrace
sau în cele puternic lovite de rãzboi (Basarabia,
Dobrogea, Vechiul Regat).

Unii dintre nemulþumiþii de greutãþile vieþii,
nu mai aveau rãbdare sã aºtepte trecerea
timpului pentru redresarea situaþiei. Aºa, de
pildã, în Basarabia � scria ziarul �Sfatul Þãrii�
� populaþia �vrea ca în momentul de faþã sã
fie bine. S-a sãturat de atâtea nevoi.
Aceastã stare de nemulþumire, susþinutã
de cei ce în dorul lor arzãtor pentru cele
vechi se folosesc de orice mijloc, þine masa
în statornicã încordare de nervi�9.

Un factor care �torpila� înfãptuirea unitãþii
sufleteºti era rezistenþa unor minoritari faþã de
noile realitãþi româneºti. Aceastã rezistenþã se
manifesta în modalitãþi diferite: incitarea
populaþiei (fãcutã îndeosebi de cãtre ruºi ºi evreii
bogaþi) împotriva unirii ºi discreditarea românilor
�prin orice mijloace�10; sprijinirea de cãtre
ofiþeri, preoþi ºi foºti mari proprietari ruºi a
restaurãrii Rusiei þariste, prin trimiterea unor
ajutoare generalilor Denikin ºi Kolceag (care luptau
contra regimului bolºevic) ºi prin rãspândirea unor
publicaþii ºi cãrþi editate la Berlin, Paris, Praga,
Varºovia; denigrarea românilor fãcutã de unii
redactori ai ziarelor ruseºti basarabene (�Viaþa
Basarabiei�, �Basarabia liberã�, �Besarobskii
Craj� etc); încercãrile unor ºcoli particulare ruseºti,
ucrainiene ºi evreieºti de a încuraja rusificarea
basarabenilor; atitudinea iritantã a unor ofiþeri ruºi

(practicarea jocurilor de noroc, furturi, beþii)
�motivatã� de supãrarea cã nu se mai puteau
întoarce în Rusia din cauza revoluþiei bolºevice
etc. Pentru a-i aduce pe aceºti minoritari la
sentimente mai bune, presa româneascã le
cerea �sã fie cetãþeni buni ºi credincioºi ºi
sã nu umble cu dedesubturi politice în
sufletul lor.�11

Dar în calea realizãrii unitãþii sufleteºti
existau ºi alte obstacole. Astfel, mulþi dintre cei
care în timpul rãzboiului �s-au destrãbãlat în
moravuri�, acum nu se puteau adapta la noua
realitate ºi nu-ºi puteau �veni în fire�.

La acestea se adãugau dificultãþile din
administraþie ºi justiþie. Spre exemplu, existau
funcþionari ruºi care blocau iniþiativele luate la
nivel central, iar în birouri ºi în redactarea
actelor oficiale continuau sã foloseascã limba
rusã (chiar ºi dupã 1 aprilie 1919 când s-a
introdus obligativitatea limbii române în
corespondenþa zemstvelor).12 Pânã la
formarea funcþionarilor români basarabeni, au
fost aduºi funcþionari din Vechiul Regat.

Nu trebuie omis faptul cã o stare de
tensiune o reprezenta refuzul unor funcþionari
ºi magistraþi (îndeosebi ruºi), de a depune
jurãmântul de credinþã faþã de statul român.13
De aceea, din Vechiul Regat au fost trimiºi
juriºti care sã contribuie � declara Vespian
Erbiceanu � la �despotmolirea vieþii juridice
basarabene din fãgaºul copleºitor de
mentalitãþi strãine�. Toate aceste realitãþi îi
fãceau pe unii basarabeni sã se considere
persecutaþi ºi nedreptãþiþi14, în vreme ce mulþi
priveau cu speranþã spre statul român. În
conºtiinþa populaþiei avea loc un proces treptat
de limpezire a aspiraþiilor ºi de �decantare�
între trecut ºi prezent. Este sugestiv modul în
care ziarul �Sfatul Þãrii� prezenta starea de
spirit din Basarabia: �Prin luptã grea cu noi
înºine, înþelegem sã ne lãmurim asupra
unor lucruri ºi ne lãmurim cu greu, fiindcã
mintea noastrã, sufletul nostru, încã nu
este cu totul al nostru.�15 Acelaºi ziar îi
îndemna pe oameni la toleranþã, la înþelegere,
la eliminarea rãului ºi la unitate sufleteascã:
�Trebuie sã alegem cu înþelepciune
bãtrâneascã, fãrã patimi, neghina de grâu,
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[...] ºi sã pãstrãm numai ce-i bun ºi mai ales
ce se potriveºte cu firea noastrã�.16

Mentalitatea basarabenilor era influenþatã
ºi de schimbãrile în plan politic: adoptarea
votului universal (1918), pluripartidismul,
încercarea partidelor din Vechiul Regat de a
înfiinþa organizaþii Basarabia, Bucovina de
Nord ºi Transilvania. În teritoriile unite în 1918,
þãrãnimea s-a îndreptat în special spre partidele
locale care apãrau idealul Marii Uniri ºi care în
programele lor abordau realitãþile acestor
teritorii: Partidul Naþional în Ardeal, Partidul
Þãrãnesc în Basarabia, Partidul Democrat al
Unirii în Bucovina. Aici exista o rezistenþã faþã
de partidele �rãgãþene�, determinatã de mai
multe cauze: dorinþa de a avea liniºte
�netulburatã de valurile patimilor din Regat�; o
anumitã neîncredere în complicatele sisteme
de intrigi ºi în �bizantinismul întortocheat�
specifice regãþenilor; marea încredere în
politicienii locali etc.

Atitudinile ºi aspiraþiile populaþiei erau
influenþate ºi de contextul extern. Anii 1918-
1921 au însemnat pentru români nu numai
bucuria pentru înfãptuirea României
Mari, ci ºi grija ºi efortul pentru
apãrarea graniþelor faþã de pretenþiile
teritoriale ale Ungariei în Ardeal, ale
Serbiei în Banat, ale Bulgariei în
Dobrogea, ale Ucrainei în Bucovina ºi
ale Rusiei Sovietice în Basarabia. În
acelaºi timp, populaþia susþinea efortul
politicienilor români pentru
recunoaºterea internaþionalã a Marii
Uniri de cãtre Conferinþa de Pace de
la Paris (1919-1920).Treptat s-a
realizat o tot mai evidentã apropiere
sufleteascã între Vechiul Regat ºi
teritoriile unite, depãºindu-se astfel
multe din �barierele� trecutului.
NOTE
 1. �Sfatul Þãrii�, II, nr. 293 din 27 aprilie

1919, p. 1
 2. Arhivele Naþionale Istorice Centrale

(ANIC), fond C. Argetoianu, dosar nr.
65, p. 195

 3. Ibidem, fond Ministerul de Interne,

dosar nr. 458/ 1919, p. 36
 4. Ion Inculeþ, O revoluþie trãitã, Chiºinãu, Ed.

Univers, 1994, p. 56
 5. �Independenþa economicã�, I, nr. 31 din 1

octombrie 1918, p. 3
 6. �Sfatul Þãrii�, I, nr. 1 din 18 martie 1918, p. 1
 7. Nicolae Iorga, Memorii, vol. II, Buc. Ed. S.

Ciornei, 1939, p. 209
 8. �Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor�, nr. 9 din 12

decembrie 1919, p. 76
 9. �Sfatul Þãrii�, I, nr. 93 din 9 august 1918, p. 1
10. ANIC, fond Preºedinþia Consiliului de Miniºtri,

dosar nr. 18/ 1918, p. 12
11. Un cuvânt din inimã deschisã, în �Sfatul Þãrii�,

I, nr.24 din 28 aprilie 1918, p. 1
12. E. Giurgea, Din trecutul ºi prezentul Basarabiei,

Buc., Ed. Bucovina, 1928, p. 117
13. �Sfatul Þãrii�, I, nr. 102 din 22 august 1918, p. 1
14. �Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor�, nr. 2 din 16

iunie 1931, p. 77
15. Ce ne-a adus þãrãnismul, f.a., în �Sfatul Þãrii, I,

nr. 25 din 29 aprilie 1918, p. 1
16. H. Dãscãlescu, Unirea materialã ºi unirea

sufleteascã, în �Sfatul Þãrii�, I, nr. 102 din 22 au-
gust 1918, p. 1

Basarabia istoricã
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Efigie de erou

În ofensivã pentru eliberarea
pãmântului sfânt al Basarabiei

ãsut la data de20 aprilie 1914,în comuna Ani-noasa, judeþul Dâmboviþa,Ion Nicolae Mihai, vaavea de trãit o tumultoasã viaþã, din care un locde neuitat îl ocupã participarea, ca tanchist � lacel de-al Doilea Rãzboi Mondial.A absolvit ªcoala Militarã de SubofiþeriMecanici Conductori Tancuri ºi Autotunuri dincadrul Centrului de Instrucþie Motomecanizat dela Bucureºti, fiind repartizat la Regimentul 1 Carede Luptã din Târgoviºte.S-a instruit ca sergent mecanic conductor petancul Renault � model 1917, cu care ArmataRomânã a fost dotatã în 1919. Ca performanþetancul avea în dotare un tun de 37 mm ºi dezvoltao vitezã de abia 4-7 km/orã.Intrarea României în rãzboi, a însemnat ºidotarea armatei cu un nou tip de tanc, de producþiecehoslovacã, R-2, cu performanþe superioare,astfel: model 1935, viteza max. 60km/orã, staþietelegrafie fãrã fir, 1 tun calibru 37,5 mm, 2mitraliere de 7,92 mm, echipaj 4 oameni, cu unblindaj de 12-35 mm, motor Skoda cu 6 cilindri,de 120 C.P., ºi o greutate de 10,5 t.Cu acest tanc a participat la acþiuni de luptã încel de-al Doilea Rãzboi Mondial, fãcându-ºi datoriacu onoare faþã de patrie, riscându-ºi nu o datã viaþaîn infernalul drum început în Târgoviºte, continuatîn Odessa ºi încrâncenat la Cotul Donului.A fost decorat cu �Virtutea Militarã de Rãzboiclasa a II-a� pentru fapte de arme sãvârºite pecâmpul de luptã.De asemenea, pentru felul cum a acþionat caºi comandant de pluton la ieºirea din încercuire(la Cotul Donului), a fost decorat cu �OrdinulCoroana României clasa a V-a în grad de Cavaler�

Colonel (r) EMIL-CORNEL PETRESCU

ºi panglicã de �Virtute Militarã� ºi, de comandantulgerman cu �Crucea de Fier� germanã.Ieºirea din încercuire a însemnat ºi capturareaunui ofiþer de stat major sovietic (la sfârºitul anului1942), realizându-se astfel o breºã prin caretanchiºtii români ºi-au realizat salvarea(bineînþeles cu riscul vieþii).Nu a fost suficient ce a pãtimit, astfel cã, laterminarea rãzboiului � dupã 9 mai 1945 -,sergentul instructor Ion N. Mihai a fost declaratcriminal de rãzboi ºi gata-gata sã fie condamnatla moarte (pentru cã a participat pe Frontul deEst). În final a fost iertat de anchetatori susþinândcã a respectat jurãmântul militar fãcându-ºidatoria ca simplu mecanic conductor de tanc.În 1970 a trecut în rezervã cu gradul deplutonier adjutant de la Depozitul de armament dinTârgoviºte, iar ca veteran de rãzboi, în timp, a urcatîn ierarhia militarã pânã la gradul de colonel.

Eroul, la anii tinereþii
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nstaurarea domi-naþiei otomane ºiprogresiva inte-grare a spaþiuluiromânesc în economiaImperiului otoman auavut însemnate urmãri pentru societatearomâneascã. Odatã cu trecerea Mãrii Negreºi a bazinului pontic sub control otoman auîncetat sã funcþioneze cele douã maridrumuri continentale de negoþ aducãtoare devenit pentru domnie ºi pentru elitele politiceºi bisericeºti. Dispariþia acestor surse devenit ºi  stãpânirea otomanã asupraGiurgiului, Brãilei, Chiliei ºi Cetãþii Albe aufãcut ca elitele româneºti sã caute înexploatarea pãmântului înlocuitorul beneficiilorpierdute.Secolul al XVI-lea apare astfel ca operioadã de tranziþie atât pe planul structurilorsocial-agrare ºi pe acela al structurilor politice.În acelaºi timp, se constatã desprindereaprogresivã a spaþiului românesc extra carpaticde Europa centralã ºi integrarea sa în lumeaosmano-orientalã. începe acum orientalizareasocietãþii moldo-muntene de la costum la stilde viaþã ºi mentalitate. Epocã de tranziþie,secolul al XVI-lea este ilustrat în istoriaromâneascã de personalitãþi de o marediversitate tipologicã încheiat cu domnia luiMihai Viteazul (1593-1601), întâiul unificator alÞãrilor Române1.

Domnia lui Mihai Viteazul a exprimatconfruntarea dintre cele douã formule deorganizare a statului: domneascã ºiboiereascã. Aºa cum ºtim, prin tratatul de laAlba Iulia (1595) încheiat în numele voievoduluicu principele transilvan Sigismund Bathory seurmãrea reducerea statutului domnului în acelade simplu reprezentant al suzeranului sãu ºitransferul autoritãþii reale în mâinile mariiboierimi. Mihai Viteazul a urmãrit blocareaacestui proces ºi revigorarea statuluidomnesc, ceea ce explicã efortul sãu de a-ºiconstitui un mare domeniu care sã-i furnizezeforþa economicã necesarã confruntãrii cu elitapoliticã a þãrii. înainte însã de a ajunge lamãsurarea forþelor, domni ºi boieri au acþionatunitar în luptã pentru scoaterea þãrii de subdominaþia otomanã. Prin uciderea creditorilorturci aflaþi în Muntenia se da semnalul ridicãriiantiotomane (creditorii turci erau uciºi ºi la Iaºi).în acest context la sfârºitul sec. al XVI-lea, înEuropa lua fiinþã Liga Sfântã � coaliþieantiotomanã la iniþiativa Papei Clement al VIII-lea din care fãceau parte Statul papal, Spania,Austria, Toscana, Modena, Ferrara, precum ºiTransilvania condusã de Sigismund Bathory.Aron Vodã, domnul Moldovei, se arãtase deacord sã adere la Ligã, la fel ºi Mihai Viteazul.Dupã victoriile obþinute contra turcilor,Mihai va trece la îndeplinirea obiectivului sãu.Dupã unirea cu Transilvania, unii diplomaþieuropeni sugerau Viteazului sã se îndrepte

Unirea lui Mihai Viteazul
în conºtiinþa europeanã

Profesor ION VÂRÂCEANU
Secretar al Filialei Dâmboviþa a Societãþii

de ªtiinþe Istorice din România

„De la 1600, niciun român n-a mai putut gândi
unirea fãrã uriaºa lui personalitate, fãrã paloºul sãu,
securea lui ridicatã spre cerul dreptãþii, fãrã chipul
lui de curatã ºi desãvârºitã poezie tragicã�.

Nicolae Iorga, „Despre Mihai Viteazul”
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înspre acest Balcon creºtin unde ar fi putut
mai degrabã decât oricare altul sã aºeze pe
fruntea sa coroana imperialã a bazileilor...2

Ideea de o îmbãtãtoare frumuseþe era indusãacestui mare rãzboinic mereu gata sã facã astrãluci sabia sa fulgerãtoare deasupramulþimilor creºtine chemate la o nouã viaþã:...grecii din Balcani, cei din Þãrile Române ºichiar din îndepãrtata Polonie îl socoteau peMihai (fiu al Theodorei Cantacuzino, de
neam grecesc) drept o întrupare nouã a luiAlexandru cel Mare...Aºa se explicã purtarea unui rãzboi îndârjital creºtinilor de la Dunãre ºi Carpaþi împotrivaunui imperiu ale cãrui provincii credeau cã pot,cel puþin, sã le împartã. Dar pentru Mihai nu eranumai aceastã raþiune, sufletul lui cãutaprimejdia; el nu putea vieþui decât în atmosferasupraîncãlzitã a riscurilor supreme. Un regimpaºnic ºi blând îi repugna cu totul. înainte detoate era �...creºtinul ce se dã pe sine drept
jertfa pentru izbãvirea alor sãi, cel ce este
gata sã sacrifice acestui ideal, flacãra
luminoasã a întregii sale cariere, situaþia,
averea, familia ºi viaþa sa. Pe când ªtefan
cel Mare fusese, înainte de toate, un înþelept
apãrãtor al þãrii sale, Mihai, consumat de
flacãrã, depãºeºte în acþiunea sa patria ºi

neamul lui, pentru a sluji marele sãu ideal
de reînviere a creºtinãtãþii...�3

Întors din Moldova ca un adevãrat rege dac,Mihai oferea împãratului Rudolf al II-lea douãavantaje pe care n-a ºtiut sã le înþeleagã: ooaste mereu gata de luptã împotriva oricãruiduºman ºi o perfectã unitate de comandãreprezentatã de un om cu daruri militareextraordinare. El putea da suzeranului sãu unfront dunãrean plin de iniþiativã ºi în stare de orezistenþã neclintitã. Pentru scrupule meschinede zgârcenie ºi sub influenþa intrigilor de laCurtea din Viena, la Praga unde rezida Rudolfal II-lea se redactau diplome prin care Mihaiera recunoscut ca vasal imperial cutransmiterea puterii unicului sãu fiu, NicolaePãtraºcu. în Europa se trâmbiþa faptul cã eracãpitan ºi locþiitor al împãratului, însã el însuºise socotea stãpân absolut al þãrii sale4.Personalitate emblematicã a istorieiromânilor � comandant de oºti temerar, strategdesãvârºit ºi diplomat abil � Mihai Viteazul ºicreaþia sa politicã � reconstituirea Daciei înforma sa româneascã � au slujit ca factor im-portant de referinþã în procesul construcþieistatului naþional unitar român. Dimensiuneapersonalitãþii sale a fost reþinutã în conºtiinþaeuropeanã de cel mai mare dintre luptãtorii
români prin diverºi autori români ºi strãini.Contemporanii sãi luau cunoºtinþã pe calediplomaticã de faptele lui Mihai Viteazul. Dacãdiplomaþii reginei Elisabeta I îi acordau uninteres deosebit, este evident cã în acel mo-ment Mihai reprezenta personalitatea de primrang în sud-estul european.Rãsunetul faptelor domnului român, obþinereaindependenþei Valahiei ºi unirea Þãrilor române� cu implicaþia deosebitã în impunerea latinitãþiiorientale în viziunea diplomaþilor ºi politologilordin barocul ºi iluminismul european � s-a resimþitimediat. Din timpul sãu s-a pãstrat ocorespondenþã diplomaticã extrem de bogatãreflectatã în documentele vremii, relativã la fapteleunui cap încoronat. Locuitorii Europei apuseneputeau afla ce s-a întâmplat în spaþiul carpato-dunãrean. Era firesc, deoarece Mihai a purtat ocorespondenþã vie cu împãratul Rudolf al II-leade Habsburg, cu arhiducele Mattias deHabsburg, cu pontiful Clement al VIII-lea, cu þarulBoris Godunov5.

Mihai Viteazul (în centru stânga) suprins depictorul Franz Franken în timpul vizitei lacurtea împãratului Rudolf II, de la Praga
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Faima europeanã a lui Mihai Viteazul a fostrecunoscutã prin celebrarea, imediat dupãvictoriile de la Cãlugãreni ºi Giurgiu, a unui TeDeum la reºedinþa din Roma a SuveranuluiPontif ºi la Notre Dame din Paris.Încã din timpul vieþii, Viteazul s-a bucuratde o faimã excepþionalã atât în Europa de sud-est � care îºi punea în el mari speranþe deeliberare � cât ºi în Europa apuseanã, unde,un timp, victoriile sale fuseserã atribuite luiSigismund Bathory. Cunoscutul dramaturgspaniol Lope de Vega îl prezintã ca �un uriaº
care domina fizic ºi spiritual pigmeii ce îl
înconjurau�.Folclorul balcanic, mai ales cel grecescºi bulgar, a pãstrat amintirea lui MihaiViteazul ca pe aceea a unui erou legendardevenit nemuritor prin acþiunile sale. Poeþica Stavrinus ºi Palamed � primul colaboratoral lui Mihai Viteazul � au consacrat acestuiglorios capitol din istoria româneascãpoeme eroice în care domnul era privit caun mare erou menit sã stimuleze prinexemplul sãu dezvoltarea conºtiinþei deneam a poporului grec. Savrinos ºi-a intitulatpoemul �Vitejiile preaevlaviosului ºi
preaviteazului Mihai-vodã�, iar Palamed�Istoria cuprinzând toate faptele, vitejiile ºi
rãzboaiele preaviteazului Mihai-vodã,
domnul Þãrii româneºti, al Transilvaniei ºi
al Moldovei�.Din titlurile lor se poate observaconsideraþia deosebitã acordatã eveni-mentelor din ultimile decenii ale veacului derãscruce (al XVI-lea).Cercurile diplomaþilor ºi mediile deinformare europene � care cunoºteau faptelemarelui domn � i-au adresat lui Mihainumeroase laude comparându-1 cu marii eroiai antichitãþii. Imaginea lui Mihai Viteazul, maimult decât a oricãrui alt domnitor român, aveasã revinã mereu în opera istoricilor, ascriitorilor, a poeþilor ºi a pictorilor ca un îndemnla vitejie ºi dragoste de þarã. Primul fãptuitor alunirii românilor era vãzut ca prototipul erouluinaþional. Odatã cu ºcoala ardeleanã, istoriciiau cultivat imaginea sa ca întâiul întregitor alþinuturilor româneºti, ori întâiul unificator alromânilor � la sfârºitul unui secol crucial pentruistoria þãrii.

Unirea din 1600 fusese înfãptuitã de MihaiViteazul sub presiunea împrejurãrilor �primejdia reprezentatã de atitudinea ostilã alui Andrei Bathory ºi Ieremia Movilã faþã deprincipele român6.în cea dintâi mare sintezã de istorienaþionalã, cea scrisã de A.D. Xenopol, se arãtacã �orice popor trebuie sã aibã pentru viitor
þinta realizatã pentru o clipã de Mihai
Viteazul, aceea de a-ºi întinde hotarele
politice pânã unde se întind acelea ale
naþionalitãþii sale. Aceasta este gloria cea
mai mândrã a lui, steaua care aprinsã de el
în trecut, va luci totdeauna în viitorul
poporului român ºi a cãrui luminã va fi
pururea îmbinatã cu figura lui Mihai� 7.Personalitatea uriaºã a lui Mihai Viteazula fost prezentatã ºi evocatã în numeroase studiiºi documente istorice care a fost receptatã înconºtiinþa europeanã. Un loc deosebit a ocupatistoria lui Mihai Viteazul în opera de excepþiea lui Nicolae Iorga, cu rol însemnat în întãrireamoralã a generaþiei Marii Uniri. Scrierile luiNicolae Iorga despre Mihai Viteazul au avut înpregãtirea triumfului naþional din 1918 un rolsimilar celui pe care 1-a reprezentat opera luiNicolae Bãlcescu pentru generaþia anului 1848.În anul 1901, cu prilejul împlinirii a 300 anide la uciderea lui Mihai Viteazul pe CâmpiaTurdei, N. Iorga scria o primã lucrareconsacratã voievodului: �Istoria lui MihaiViteazul pentru poporul românesc�. În prefaþalucrãrii el arãta: �E bine sã i se vorbeascã
unui popor de oamenii lui mari... despre
dânºii trebuie sã se audã pretutindeni în
graiul tuturora.�8 N. Iorga a ºtiut sã facãaceasta ca nimeni altul, realizând o operãºtiinþificã de mare orizont ºi care înscrie prinstilul ei numeroase pagini antologice.Faptele de arme ale Viteazului care au dusla prima unire politicã a celor trei þãri române,au stârnit admiraþia ºi entuziasmul întregii Eu-rope. Gândurile, concepþiile ºi acþiunile sale aufost studiate ºi analizate, dar ºi înfãþiºate în di-verse rapoarte, hrisoave, memorii adresatemai marilor timpului. Logofãtul TeodosieRudeanu supraveghea emiterea tuturoracestor documente destinate principilorEuropei. Ele vor fi consemnate de cronicariiunguri, poloni, germani ºi francezi. Chiar ºi
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cronicarii turci recunoºteau pe afurisitul Mihai
ºi oastea sa drãceascã.Douã izvoare extrem de importante s-aupãstrat ºi au circulat în Europa. Sunt memoriialcãtuite de Mihai însuºi, ce conþin pagini deistorie trãitã. Unul este memoriul adresat la 17ianuarie 1601 împãratului Rudolf al II-lea9, iarcelãlalt memoriu cãtre marele duce alToscanei, Ferdinand I de Medici la 3 februarie1601, pãstrat în traducere italianã. Este primaautobiografie din litaratura românã ce a circulatîn Europa10.Au circulat diferite mãrturii despre figuraeroicã ºi unirea de-o clipã realizatã de Mihai ceoglindeau felul cum imaginea sa intra în conºtiinþacontemporanilor ºi a urmaºilor din Europa. Dela culegerile de ºtiri redactate pentru uzulcancelariilor (regale, imperiale sau papale), labuletinele de informaþii, ori broºurile ºicalendarele care au circulat în epocã, aflãm cumfaptele Viteazului au intrat în conºtiinþa europeanã.Preponderenþã au sursele italiene, cele dinVatican, germane11, spaniole sau franceze12.Sunt elocvente aprecierile pontifuluiClement al VIII-lea, reieºite din scrisoarea derãspuns adresatã principelui valah. Dupãbinecuvântarea apostolicã exprima bunãvoinþaiar �cu mare stãruinþã ca în truda preaîmpo-
vãrãtoare pentru credinþa comunã,... sã te
porþi cu suflet curat, cu inima neprihãnitã
ºi cuget drept... te vom sprijini cu întreaga
vrerea ºi dragostea Noastrã... îþi vom fi, cu
voia Domnului, într-ajutor...�13.In concluzie, unirea Þãrilor române subsceptrul lui Mihai intra în conºtiinþa europeanãprin hrisoavele trimise îndeosebi din Iaºi.Sigiliul sãu cu prindea în sintezã stema celortrei þãri româneºti unite. Dar creºterea puteriilui Mihai ºi unirea înfãptuitã au stârnit ostilitãþiinterne ºi externe. Elita internã îºi temeaprivilegiile ºi va trece la subminarea autoritãþiidomneºti. Nu convenea unirea ºi crearea unuistat român puternic nici habsburgilor ºi niciPoloniei.Mihai Viteazul a cãutat printr-o politicãmaleabilã sã pãstreze bune raporturi cuhabsburgii în baza Tratatului din 9 iunie 1598încheiat la Mãnãstirea Dealu de lângãTârgoviºte. Astfel, în mai 1600, el a cerut luiRudolf al II-lea recunoaºterea stãpânirii sale in

perpetuum asupra Ardealului, Moldovei ºi ÞãriiRomâneºti, pentru el ºi fiul sãu NicolaePãtraºcu. Practic se refãcea frontul antiotomaniniþiat odatã cu aderarea sa la Liga sfântã.Organizarea spaþiului printr-o domnieereditarã suprapusã particularitãþilor statale dinacea vreme a fost un pas spre crearea unuiorganism politic unitar ca directivã politicãrãmasã în perspectivã. Din titulatura acteloroficiale ºi a sigiliilor aplicate de �domn al Þãrii
Româneºti, ºi Ardealului ºi Moldovei�,reies cu claritate intenþiile nutrite. înfãptuireaunirii nu a durat, creaþia politicã s-a prãbuºitca efect al puternicilor competitori ce nu puteaurenunþa la propriile pretenþii. Imperiul otomannãzuia la restaurarea suzeranitãþii sale, Poloniaurmãrea, în concurenþã cu habsburgii, propriaei hegemonie, iar Curtea din Viena tindea laacapararea moºtenirii maghiare în virtuteaaranjamentelor din veacul al XVI-lea. Ideeasolidaritãþii creºtine va dãinui în conºtiinþaeuropeanã prin creaþia de-o clipã � unireapoliticã � a viteazului domn.
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Odatã cu reînvierea Asociaþiei Naþionale �Cultul Eroilor � Regina Maria�, continuatoare a societãþii
cu acelaºi nume din perioada interbelicã, ºi în judeþul Dâmboviþa s-a produs o remarcabilã miºcare de
edificare ºi de pãstrare a monumentelor de for public închinate celor care ºi-au jertfit viaþa pentru
independenþa, întregirea ºi eliberarea patriei, o activitate susþinutã desfãºurând-o primarii ºi consiliile
locale ale unor oraºe ºi comune. Continuãm ºi în acest numãr sã-i recomandãm pe cei mai destoinici
primari, Membri de Onoare ai Asociaþiei Naþionale �Cultul Eroilor � Regina Maria�.

Onor la Eroi

VOINEªTI. În partea de nord-vest a judeþului Dâmboviþa, pe axa Târgoviºte-Câmpulung, la
jumãtatea distanþei dintre cele douã oraºe, este aºezatã comuna Voineºti, având în componenþa sa
opt sate: Voineºti, Gemenea, Onceºti, Lunca, Izvoarele, Suduleni, Manga, Mânjina. În pragul acestor
þinuturi pline de farmecul naturii ºi al pomiculturii, alãturi de foºtii primari ºi viceprimari care s-au
întrecut ºi ei, în mandatul pe care l-au ocupat, la dezvoltarea localitãþii, te întâmpinã actualul ºi energicul
primar Gabriel Sandu, unul dintre cadrele medico-sanitare din prima linie a judeþului, îndeplinind ºi
funcþia de director de îngrijiri medicale la Pucioasa, înainte de a deveni primar, în perioada 2002-2008,
calitatea care îi dã dreptul moral, dupã cum a afirmat, sã reînfiinþeze Centrul de Sãnãtate Voineºti,
înstituþie cu personalitate juridicã, în locaþia fostului �Spital Rural Voineºci�, ca o grijã faþã de menþinerea
stãrii de sãnãtate a cetãþenilor din comuna Voineºti ºi a
celor din localitãþile învecinate. În altã ordine de idei, ºi-a
responsabilizat statutul de prim-ales al obºtei cu o serie
de proiecte menite sã plaseze comuna pe alte coordonate
de dezvoltare economicã ºi socialã, dintre care aº aminti:
campusul preuniversitar ºi sala de sport a Grupului ªcolar
Agricol, proiectul tehnic de canalizare în satul Voineºti, reþeua
de gaze naturale de la Brãtuleºti, asfaltarea a 6 km de
drumuri în satele Izvoare, Suduleni, Lunca ºi Voineºti,
reînfiinþarea Trezoreriei Voineºti, ca o necesitate pentru
susþinerea financiarã a localitãþii, reabilitarea tuturor ºcolilor
ºi grãdiniþelor din comunã. Fiind de formaþie umanistã,
primarul Gabriel Sandu n-a uitat nici de istoria locurilor ºi
nici de jertfele eroilor locali în marile conflagraþii mondiale,
pentru apãrarea pãmântului scump al þãrii, astfel cã, în
curtea bisericii din satul Suduleni, cu sprijinului preotului
Nedelea Mugurel ºi a unor sponsori, dar ºi cu creditul moral
ºi financiar acordat de Asociaþia Naþionalã �Cultul Eroilor �
Regina Maria�, Filiala �Mihai Viteazul� Dâmboviþa, a fost
realizat un splendid monument al eroilor, astfel cã toate
cele opt sate ale comunei dispun de asemenea locuri
memoriale ºi de închinare, depunându-se coroane ºi jerbe
de flori cu ocazia fiecãrei sãrbãtori. La Onceºti, a început
restaurarea bisericuþei de lemn, care are o vechime de
peste 200 de ani, monument istoric de categoria A, iar dupã
finalizare va proceda la asfaltarea cãilor de acces. ªi mai
are dorinþa sã ofere în dar cetãþenilor, în format tipãrit,
monografia comunei Voineºti, la care deja a început lucrul
o ochipã de specialiºti târgoviºteni. Noul monument din satul Gemenea
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VIªINA. În Câmpia Gãvanu-Burdea, la 45km depãrtare de Târgoviºte, în extremitateasudicã a judeþului, se aflã situatã comunaViºina, cu satele Viºina, Broºteni ºi Izvorul,gospodãritã de Sergiu Ilie, un primar demn de�Lunca Narciselor�, zonã pe care o protejeazãºi din punct de vedere cultural, fãcând dinaceastã minunãþie naturalã una de suflet ºi desãrbãtoare, care poartã acelaºi nume. ªi casã ai în comunã patru grãdiniþe, cinci ºcoli ºiun liceu, sã te strãduieºti sã le menþii la niveluloptim de funcþionare, dupã care sã acþionezipentru îndeplinirea, cu rezultate bune pânã înprezent, a investiþiilor legate de alimentarea cuapã, canalizarea menajerã ºi staþia de epurare,dar ºi asfaltarea drumurilor comunale, pe astfelde vremuri, este un adevãrat act de curaj dinpartea primarului ºi a colaboratorilor sãi, consilierii locali. Dar Sergiu Ilie valorificã potenþialul de caredispune comuna ºi din punct de vedere istoric, astfel cã legendele care circulã, din strãvechimi,legate de existenþa ºi numele comunei, sunt susþinute ºi promovate ca niºte versiuni deja tipãrite,cultul eroilor fiind una dintre preocupãrile de suflet ºi de cinstire a celor cãzuþi pentru reîntregireaneamului ºi eliberarea þãrii, cãrora le acordã atenþie cu ocazia tuturor evenimentelor locale sau naþionale,religioase ºi de stat, aºa cum, nu de mult, s-a întâmplat ºi cu gestul de a edifica un nou monumentînchinat eroilor comunei.
PIETROªIÞA. În partea de nord a judeþului Dâmboviþa, la poalele Bucegilor, de-a lungul ºoseleinaþionale nr. 71, Bucureºti-Târgoviºte-Sinaia, înconjuratã de dealuri subcarpatice înalte, se aflã aºezatãcomuna Pietroºiþa ºi în fruntea obºtei este un profesorde geografie, cel care, înþelegând sensul zoneituristice, în mijlocul cãreia conduce comunitatea decâteva mandate, Leonard Ion Dicu, s-a specializatºi în geografia turismului, urmând apoi un curspostuniversitar de pedagogie, pãstrând legãturineîntrerupte cu ºcoala, mai precis cu ºcolile dinlocalitate, de la care valorificã permanent potenþialuleducativ ºi cultural al cadrelor didactice ºi al elevilor,cu ocazia fiecãrei sãrbãtori care se desfãºoarã peplan local. ªi amintim Ziua Eroilor, Zilele Comunei,Festivalul Naþional �Toamna Literarã Pietroºiþeanã �Mircea Horia Simionescu�, sãrbãtoarea privatã a luiDaniel Comãniþã, �Serile Don Quijote ot Pietroºiþa�,Fundaþia �Ruralia�, condusã cu mãiestria ºiculturalitatea distinsului prof. dr. Radu Negoescu,reabilitarea monumentelor de eroi ºi multe alteactivitãþi cu substrat istoric, cultural, religios sau decinstire a eroilor locali, prilej de aducere-aminte ºirecunoºtinþã faþã de cei care ºi-au dat viaþa pentruapãrarea pãmântului strãmoºesc, momente de lacare niciodatã nu lipsesc preoþii din parohiile comuneiºi, în special, preotul Eugen Popescu, figurã distinctãa Pietroºiþei, pe care primarul nu ezitã sã-l valorifice. Monumentul Eroilor � renovat

Monumentele Eroilor(stânga: cel vechi; dreapta: cel nou)
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Eroilor vetrei strãbune

Locotenent-colonel (r) COSTEL TÃNASE

Omagiu liric

Atâtea monumente trezite la luminãCununi de sãrbãtoare aºazã peste veacªi laurii de aur pe suflete aninãPiosul sfânt omagiu eroilor ce tac.
ªi dãm acum de veste cu inima deplinã:Noi, ce-am jurat credinþã poporului românLe apãrãm onoarea prin anii ce-au sã vinãEroilor ce-n inimi în veci de veci rãmân

Cântãm la tâmpla ninsã colinde de-altãdatãCe-n suflet ne întoarnã trãiri de catifea:Eroii nu ne-or vinde meleagul niciodatã,Ei sunt pentru vecie a Libertãþii stea.
ªi stau de strajã astãzi la temelia þãrii,Cinstirea lor ni-i Dorul ce urcã în ZenitDin piscul cel mai falnic pânã la malul mãriiPrin ei o Românie Mare avem de împlinit!

RÃSCÃEÞI. Aºezatã în sud-vestul judeþului Dâmboviþa, la17 km de autostrada Bucureºti-Piteºti, la 4 km de Lacul piscicolMozac ºi la 3 km de �Casa Pãdurii�, în Câmpia Gãvanu-Burdea,Rãscãeþi a redevenit comunã ºi din aprilie 2005, când au avut localegeri, Iulian Buibãr a câºtigat funcþia de primar, reconfirmat înanul 2008. Absolvent al Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Sociale ºiPolitice de la Universitatea �Valahia� din Târgoviºte � licenþia înªtiinþe administrative �, cu masterat în Administraþia publicãeuropeanã, Iulian Buibãr gospodãreºte bine cele douã sate alecomunei, Rãscãeþi ºi Vultureanca. Ca urmare a pregãtiriiprofesionale pe care a dobândit-o prin studii universitare, a accesatpânã acum trei fonduri europene pentru mondernizarea drumurilorcomunale, reþeaua de apã ºi canalizare, deschiderea unor drumuride exploatare în câmp ºi inaugurarea unui centru de depunere aproiectelor europene, sub denumirea �Asociaþia Grupul de AcþiuneLocalã Rãscãeþi-Viºina-ªelaru�. În anul 2010, în faþa bisericii SfântaParaschiva, în colaborare ºi cu sprijinul financiar ºi logistic aldomnului Victor Vochin, primarul Iulian Buibãr a dezvelit, în prezenþamajoritãþii cetãþenilor din comunã ºi a invitaþilor, un splendid monu-ment dedicat tuturor eroilor locali cãzuþi la datorie pentru apãrareapãmântului sfânt al þãrii în cele douã rãzboaie mondiale.
CONSTANTIN VOICU

Noul monument al eroilor
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o l e c þ i a�Historia�, aprestigioaseiedituri târgoviºteneBibliotheca, minu-þios coordonatã deistoricul ºi scriitorulGeorge Coandã, ne-a obiºnuit, de-a lungulanilor, cu publicarea unor lucrãri cu caracterºtiinþific ºi istoric cu adresabilitate directã atâtcãtre specialiºti, cât ºi cãtre cititorii dornicide completare a orizontului de culturãgeneralã.O datorie de credinþã ºi de onoare a fostasumatã în aceastã direcþie, ºi de colonelul (r)Gheorghe ªerban puternic influenþat de �gloriacetãþii voievodale�, de amintirea celor 40 devoievozi aflaþi în vremuri imemoriale în scaunulde domnie la Târgoviºte, dar ºi de experienþape care a dobândit-o în lunga ºi apreciata sacarierã militarã.Ca urmare a unei diverse ºi bogateactivitãþi publicistice, istoricul militar Gheorgheªerban, în prezent vicepreºedinte al AsociaþieiNaþionale �Cultul Eroilor � Regina Maria�,Filiala �Mihai Viteazul� Dâmboviþa, alAsociaþiei Cadrelor Militare în Rezervã ºi înRetragere � filiala Dâmboviþa ºi consilier edi-torial al revistei �Eroica� ºi-a asumat cu multcuraj, tratarea unui domeniu destul de delicat,publicând inspirata ºi necesara lucrare �Istoriasteagului românesc din epoca geto-dacicãpânã la Marea Unire�.În tratarea riguroasã ºi complexã a acestuisubiect de demnitate naþionalã autorul s-afolosit de tema tezei de licenþã susþinutã dupãfinalizarea studiilor la Academia Militarã dinBucureºti (actuala Universitate Naþionalã de

Apãrare �Carol I�) ºi de o amplã documentarefãcutã la Arhivele Ministerului ApãrãriiNaþionale de la Piteºti. Pe baza celor cercetateautorul evidenþiazã ºi pune în valoare �Decrete,Înalte Ordine, discursuri regale, legi, liste aledrapelelor ºi standardelor unitãþilor militarparticipante la Rãzboiul pentru Independenta1777-1778 ºi Primul Rãzboi Mondial, deReîntregire. De altfel  lucrarea a fost precedatãde publicarea a o serie de articole pe temadrapelului tricolorului românesc în presa localãºi în revista de culturã istoricã, de cinstire a

O istorie ineditã despre drapelul
naþional al românilor

Profesor CONSTANTIN VOICU

C
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sunt o moºtenire, mult mai veche decât s-acrezut la un moment dat, cã nu suntîmprumutate sau primite din exterior. Ofiþerfiind, autorul acordã importanþa necesarãevoluþiei steagurilor ºi drapelelor de luptã aleunitãþilor  militare pânã la Rãzboiul deIndependenþã.În capitolul doi, colonelul în rezervãGheorghe ªerban, dominat de respectul sãupentru drapel, având un accentuat cult faþã deacesta, ºi-a asumat delicatã misiune de arelata cum a devenit (drapelul) simbol al vitejiei,onoarei ºi gloriei militare în cele douã momenteimportante pentru românii �de la Nistru pân�laTisa� în Rãzboiul pentru Independenþã ºi celpentru Reîntregirea Neamului.Privind vechimea celor trei culor aledrapelului românesc, fostul ofiþei, acum înrezervã, a dus în carte o serie de dovezi, cao sintezã a tot ce a cucerit ºtiinþa cercetãriiistorice în acest domeniu: �Imnul RomânieiJune� pe versurile poetului Andrei Bârseanu,apoi �Tricolorul�, ambele puse pe muzicã deCiprian Porumbescu, preferinþa culorii roºiepentru Moldova, galben pentru ÞaraRomâneascã ºi  a lbastru pentruTransilvania, apoi alte nenumerate dovezimateriale existente în diferite muzee dinþarã ºi strãinãtate, dovedind cã Tricolorul afost, este ºi va fi semnul sfânt al biruinþei,unitãþii ºi continuitãþii neamului românesc peaceste meleaguri.Vizibil emoþionat, autorul prezintã faptesãvârºite de ostaºii de toate gradele în timpulluptelor purtate în cele douã rãzboaie amintite,unele inedite, evidenþiind cu o nedisimulatãmândrie, gesturile unor eroi ai neamuluicunoscuþi sau necunoscuþi, afirmând cu multcuraj cã sunt �unice în lume�. Crezul oºteanului de carierã, ofiþer patriot,autor al acestei istorii complete, este cã
�Drapelul naþional este nu numai un
simbol, El este comoara noastrã de suflet,
care ne obligã sã nu fim indiferenþi faþã de
trecutul nostru�.Apreciindu-i efortul fãcut, îl aºteptãm cuapariþia urmãtoarei lucrãri care sã tratezedomeniul din perioada interbelicã ºi din alDoilea Rãzboi Mondial.

eroilor neamului�Eroica� în calitate defost comandant alG a r n i z o a n e iTârgoviºte.La lansareacãrþii, cu prilejulaniversarii ZileiNaþionale, în ziua de2 decembrie 2011,la Cercul MilitarTârgoviºte, într-uncadru deosebit,istoricul GeorgeCoandã a  apreciat cã autorul: �s-a încumetatºi a reuºit sã realizeze o istorie complexã aacestui sacru simbol al patriei, care ca ofiþer adat dovadã de o patrioticã raþiune de a  existade o datorie de credinþã ºi de onoare�.Cartea este organizatã pe douã capitolecu un numãr de 15 anexe ºi un preþios mate-rial iconografic procurat de la Muzeul MilitarNaþional  �Regele Ferdinand I�, cu pricepereautorul s-a strãduit punând în valoare complexeinformaþii necesare temei cãrþii, anexeleconstituind adevãrate documente pentrutrezirea interesului cititorilor, având o valoarearhivisticã ºi istoricã de necontestat. Anexelemai cuprind ºi extrase din documentele oficialeale vremii ºi din diferite publicaþii apãrute laocazii sau evenimente.În primul capitol, autorul face un istoric alapariþiei drapelului de luptã, a semnificaþieiacestuia începând cu epoca geto-dacilor,continuând cu descrierea apariþiei ºi roluluisteagurilor folosite în cele trei PrincipateRomâneºti. O notã aparte cu accente demândrie naþionalã o dã steagului �Le dragon�accentuând în premierã faptul cã Vlad. unul dinfii vestitului Mircea cel Bãtrân, viitorul domnitorVlad Dracul, a fost decorat de împãratulSigismund de Luxemburg cu �OrdinulDragonului�, cu aceastã ocazie acest simbolnaþional întorcându-se acasã.O cercetare atentã ºi foarte argumentatão oferã pe bazã de documente, folosindu-seºi din informaþii din cãrþi, publicaþii s.a, autoruldemonstrând vechimea celor trei culoriromâneºti ale drapelului, cu convingerea cã

Col. (r) Gheorgheªerban
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Toate drumurile armatei române
duc... la Târgoviºte

Scriitor GEORGE TOMA VESELIU

materia informativã extrem de bogatã privind
germenii apariþiei, dezvoltãrii ºi, din pãcate,
parþial, a �dispariþiei� celui mai înalt simbol al
unitãþii ºi stabilitãþii naþiunii române, armata
românã, armata noastrã glorioasã de-a lungul
secolelor. Cine oare ºi-a asumat aceastã
sarcinã grea de a trezi în inima noastrã acest
sentiment de patriotism pe care globalizarea
pare, pentru unii, sã devinã implacabilã,
mijlocul dispariþiei statale, dispariþia fiinþei
naþionale, un genocid modern de pulverizare
a unicitãþii în dezastrul babilonial contemporan
draconic organizat?

Practic, dintre cei 17 coautori ai
Enciclopediei... doar 6 dintre aceºtia, în mod

 o concluzie
a lecturii ºi
r e l e c t u r i i

�Enciclopediei oraºului
Târgoviºte�. e un senti-
ment care înnobileazã
sufletul celui care
strãbate filele acestui
dicþionar portret de
e v e n i m e n t e ,
personalitãþi, fapte. De

aceea, în consecinþã, propun lectorului nostru o
metodã de investigaþie determinatã de natura
temei luatã în discuþie. Sã intrãm, aºadar, în
miezul problemei: apariþia, constituirea
instituþionalã ca parte generatoare de
existenþã ºi stabilitate statalã a armatei
române, mobil, cauzã ºi scop. De ce, cum,
cu ce ºi pentru cine ºi ce va fi fiinþat glorioasa
noastrã armatã românã? Face oare
suficientã vorbire acest tom de 496 de pagini
offset de 80 g/m2, culori 1/1 ºi 64 pagini, for-
mat coalã A4, scos de sub teascul tiparului
sub egida Primãriei Municipiului Târgoviºte,
primar Gabriel Boriga, cu titlul semnificativ
�Enciclopedia oraºului Târgoviºte�, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2011?

De unde ar trebui, pentru buna informare a
lectorului, început comentariul nostru? Ei bine,
prin natura demersului Enciclopediei... ne
aflãm în situaþia proximitãþii rigorii, uneori
împinsã pânã la stricta statisticã a faptelor.
Aºadar, o analizã strict tehnicã, se impune de
la sine, elaborând un aparat �bibliografic� adus
în folosul cititorului, pentru cã din totalul de 496
de pagini, 36 de articole care ating un apreciat
numãr de semne tipografice, reprezintã
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expresis verbis, îºi revendicã, în proporþii
diferite, spaþii istorice ale fiinþãrii armatei
române, aici, în inima Þãrii Româneºti de la
Mircea cel Bãtrân ºi pânã în prezent. Rigoare,
trimitere directã, fãrã comentarii redundante la
evenimente, la fapte de luptã, la însãºi existenþa
materialã ºi la persistenþa fenomenului militar
în conºtiinþa poporului român. E o datorie de
onoare sã-i nominalizãm. Cel mai ardent, dar
cu strictã rigoare academicã, ca ºi ceilalþi,
este, fãrã îndoialã, George Coandã,
semnatarul a opt articole, apoi doct ºi bine
informat este Mihai Oproiu, care semneazã
singur patru articole, iar arh. Corneliu Ionescu
doar unul. În schimb, mai frecvente, sunt
articolele redactate în echipã de câte doi, trei
colaboratori harnici, comptenþi, talentaþi, dupã
cum urmeazã: Alexandru ªtefãnescu ºi Mihai
Oproiu � 12 articole; Georgeta Toma ºi Corina
Voiculescu � 9 articole; Georgeta Toma,
Corina Voiculescu ºi Mihai Oproiu � 2 articole.
Ce surse au folosit aceºti lãudabili cercetãtori?
Enciclopedia... alãturã o listã selectivã
bibliograficã: lucrãri generale, printre care
enumerãm câteva: �Memoirés istorique
geographiques sur Vlachie� a lui Von Bauer;
�Istoria românilor a Giureºtilor�; �Istoria
literaturii româneºti în secolul al XIX-lea� de
N. Iorga; �Cavaleria Românã � artã, credinþã,
spirit, tradiþie� de Alex Manafu-Târgoviºte;
�Cãlãtori strãini....�; �Cronicari munteni...� etc.Lucrãri speciale: �Târgoviºte simbol al mãriri
româneºti� de Iancu Anastasescu ºi Ion
Negoescu; �Istoria Târgoviºte. Cronologie
enciclopedicã�, ed. II, de George Coandã; �Un
secol de viaþã � generalul de divizie Victor
Isãceanu� de Alex. Manafu-Târgoviºte;
�Dâmboviþenii la datorie� de Alex. Manafu-
Târgoviºte ºi C. Ucrain; �Istoricul Regimentului
III Dâmboviþa, nr. 2 Târgoviºte�; �Mihai
Viteazul. În memoria urmaºilor� de Victor
Petrescu ºi Mihai Stan; �ªoimii de la
Mãnãstirea Dealu� de N. Roban ºi S. Enescu.
Fireºte cã acestor cãrþi se adaugã
documentele de la Arhivele Naþionale,
colecþiile publicaþiilor �Ancheta�, �Chemarea�
etc. Cât vor fi folosit istoricii din acestea e o
problemã pe care exegetul în istoria culturii e

singurul capabil sã mãsoare. Important pentru
cititorul nostru, respectat, normal, cu o culturã
medie, e faptul cã Enciclopedia..., în general,
pe toate aspectele vieþii economice, politice,
administrative ºi social-culturale oferã o justã
garanþie a obiectivitãþii reprezentãrii fenome-
nelor istorice ºi, în special, oferã iubitorului de
istorie o certitudine a corectitudinii prezentãrii
evenimentelor relatate ºi a percepþiei istoriei
române într-o continuitate neºtirbitã. Spunem
acest lucru pentru cã în pofida dispunerii
materialului conform ordinii alfabetice a
titlurilor, ea, istoria Armatei Române, se poate
reorganiza, printr-un minim efort, cronologic.
Desigur, sunt câteva repere de structurare care
dispun percepþia într-o logicã ºi o coerenþã a
evenimentelor ce se succed unele altora.
Comentam în cele douã cronici, respectiv în
revistele Societãþii Scriitorilor Târgoviºiteni,
�Litere� ºi �Impact cultural�, pe douã teme
distincte: prima � zona  cultural-literarã (cãrþi,
tipografii, editurii, publicaþii etc.) ºi în a doua o
privirea de ansamblu, concepþia de alcãtuire
a Enciclopediei... (�Impact cultural�), punând
lectorului nostru la dispoziþie mijloacele
retorice necesare unei lecturi apropiate de o
virtualã interacþiune, conchizând asupra unei
concepþii moderne de cuprindere a istoriei în
toate compartimentele ei. Problema care se
pune însã este cã autorii Enciclopediei... au
înþeles, într-un deplin consens, sã unifice
divergenþele, sã gãseascã un numitor comun,
o viziune cu totul spectacularã de a face istorie.
O bãtãlie � ca eveniment istoric naþional devine
un concept istoric, o imagine peste care timpul
Istoriei nu poate trece. O personalitate este o
componentã a unei epoci, pe care o miºcã, o
face viabilã. Un fapt, aproape mãrunt, un fapt
de vitejie, rãmas undeva consemnat pe un
monument al eroilor devine un titlu, un simbol.
Legãtura Armatei cu Biserica, cu ªcoala, cu
Industria, cu Agricultara, într-un cuvânt, cu ceea
ce numim dezvoltare, nu poate fi trecutã cu
vederea. Dacã într-o istorie, dacã într-o lucrare
monograficã, epicul absoarbe prin comentariul
riguros imaginile panoramice, semnificante
ale vremurilor, dificultatea care s-a impus
autorilor Enciclopediei... a fost tocmai aceastã
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putinþã de a face loc, pe bunã dreptate, tuturor
fenomenelor conceptualizate, adunate sub un
titlu. Trebuie depãºitã de lectorul, plin de
principii, o prejudecatã a rigorii impuse de
formatul de dicþionar al Enciclopediei...
Bunãoarã, în cadrul acestei generoase teme:
Armata Românã în Cetatea de Scaun
omniprezentã, s-a impus autorilor o grea
problemã. Fiecare, uneori completându-se,
alteori reluând, prin împrospãtarea memoriei,
acelaºi �text�, au amprentat evenimentele per-
sonal, adãugându-le semnificaþii noi. Nu e aici
nici atitudine sentimentalã, topitã într-o retoricã
redundantã, nici atitudinea autorlâcului, ci doar
grija de a nu omite, de a nu exagera. Lucruri,
de altfel, pe deplin lãudabile! O istorie
comprimatã, infrastructura militarã, privitã
retrospectiv pe 300-400 de ani. �Fabrica de
tunuri (Arsenalul armatei). În anul 1864 la
conducerea statului s-a pus problema
fabricãrii de tunuri în þarã. Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a propus ca noua fabricã
sã se construiascã la Târgoviºte, având în
vedere cã prima fabricã de tunuri din Þara
Româneascã fusese fãcutã în anul 1584 tot la
Târgoviºte, de domnitorul Petru Cercel.
Consiliul de Miniºtri a propus ca aceastã
fabricã sã se amplaseze în incinta Curþii
Domneºti. Expertul militar francez Lamy a
arãtat cã amplasamentul era necorespunzãtor
ºi a propus, ºi ea s-a construit, în grãdina
fostului ansamblu al Mitropoliei. Proiectul a fost
întocmit de inginerul francez Berthon, execuþia
a fost începutã sub conducerea inginerului, de
asemenea francez Godillot, preluatã apoi de
inginerul german Sendeker. Fabrica a intrat în
funcþiune în 1872. În 1876 producþia de tunuri,
la cererea Rusiei, a fost transferatã la Bucureºti
iar fabrica de tunuri de la Târgoviºte, numitã
�fonderie� dupã termenul francez desemnând
�turnãtorie de metale� a rãmas numai ca �ar-
senal al armatei�, unde se produceau piese
de schimb pentru artilerie ºi alte produse de
tehnicã de rãzboi, precum ºi reparaþii de
tehnicã de luptã.� (arh. Corneliu Ionescu). Deci
douã repere: Petru Cercel ºi Alexandru Ioan
Cuza. Evident cã primul care va crea o strategie
modernã, europeanã, a armatei române cu

sediul la Târgoviºte este Mircea cel Bãtrân. Cei
ºase autori ale celor 36 de titluri, prin demersul
lor, organizeazã pentru un viitor exeget materia
primã a istoriei armatei române � Garnizoana
Târgoviºtei � cu sediul în Cetatea de Scaun timp
de 400 de ani, dar ºi dupã Constantin
Brâncoveanu pânã în zilele noastre trecând prin
câteva mari evenimente: Revoluþia de la 1821,
condusã de Tudor Vladimirescu, Unirea
Principatelor, Rãzboiul de Independenþã 1877,
Primul Rãzboi Balcanic 1912, Primul Rãzboi
Mondial ºi cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Astfel, armata românã, prin celebrele sale
formaþiuni, este, prin demersul autorilor,
imortalizatã, fixatã în conºtiinþa poporului român
prin bãtãliile eroice repurtate împotriva
adversarilor noºtri. Modernizarea armatei
române este un subiect urmãrit cu atenþie de
cercetãtori: înfiinþarea, p. 376, a Regimentului III
Linie Dâmboviþa, nr. 29 � loc de garnizoanã
Târgoviºte ca urmare a vizitei în oraº, la 16 iunie
1866, a domnitorului Carol I, spune George
Coandã, va fi punctul de plecare (victoriile
rãsunãtoare în Rãzboiul de Independenþã 1877)
pentru continuarea tradiþiei armatei române:
Rãzboiul Balcanic, Primul Rãzboi Mondial, cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Înfiinþarea de
fabrici, crearea unui infrastructuri moderne prin
constituirea Liceului Militar �Nicolae Filipescu�
(1912), a regimentelor moderne de tancuri,
Regimentul Care de Luptã (1919), cu tancuri
franþuzeºti, apoi, în 1961, T-55, de fabricaþie
sovieticã, au contribuit la formarea unei ºcoli
militare româneºti de elitã ºi de înaltã bravurã
militarã a soldaþilor români. Drapel, steag,
monument, bãtãlie victorioasã � eveniment
istoric, comandanþi-ofiþeri, combatanþi � eroi,
þãrani, patrioþi, intelectuali ºi întreaga
societate româneascã au, în ºi prin, armata
românã sentimentul integritãþii teritoriale, a
nestricãrii fiinþei naþionale. Armata, aºa cum
este ea prezentatã în Enciclopedie... este
fermentul creãrii statului român modern, a
dezvoltãrii industriale a româniei, a dezvoltãrii
unui segment de mare importanþã, a culturii
ºi, în special, a ceea ce astãzi a cãzut în
desuetudine noþiunea de Patrie ºi atributul ei
sublim, patriotism.
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ntr-o vreme când taifunul globalizãrii
loveºte adânc în sentimentul patriotic,iar bãtãlia electoralã a luat cu asaltatenþia publicã, împlinirea a 135 de ani de la

proclamarea / dobândirea Independenþei deStat a României la 9 mai a trecut obturatã deumbra indiferenþei. Cu atât mai mult este de
apreciat ºi de felicitat gestul GarnizoaneiTârgoviºte, care, în colaborare cu Filiala �MihaiViteazul� Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale
�Cultul Eroilor � Regina Maria�, a organizat încazarma Batalionului 23 Transport Dâmboviþaºi a Batalionului de Tancuri 114 �Petru Cercel�
din cartierul Teiº un ceremonial de aducere-aminte ºi de semnificare a zilei de 9 mai. Iatãunele idei din alocuþiunile rostite cu acest prilej:� Colonel ing. Nicolae Antonie, comandantul
Garnizoanei Târgoviºte: �Este adevãrat cã 9
mai reprezintã de peste o jumãtate de secol
sãrbãtoarea Europei. Dar nu trebuie sã uitãm
cã la 9 mai se sãrbãtoreºte ºi ziua victoriei ºi
este, totodatã, zi naþionalã a Independenþei
de Stat a României. De aceea am organizat
aceastã ceremonie la Monumentul Eroilor
Rãzboiului de Independenþã din cazarma
fostului Batalion 22 Dâmboviþa, pentru cã la
victoria României din 1877-1878 o contribuþie
însemnatã a adus-o ºi fii Dâmboviþei. Ei au
participat la luptele din nordul Bulgariei în
cadrul celebrului Regiment III Linie, regiment
care, mai târziu, se va fi acoperit de glorie ºi
în bãtãliile din triunghiul de foc de la Mãrãºti,
Mãrãºeºti, Oituz din Primul Rãzboi Mondial.
Urmãtorul moment prielnic pe care românii
l-au folosit în propriul interes a fost
participarea lor, începând din luna august a
anului 1944, la lupta Naþiunilor Unite
împotriva Germaniei Naziste în cel de al
Doilea Rãzboi Mondial.�

INFO-CRONICÃ

Garnizoana Târgoviºte
a celebrat ziua

istoricã de 9 mai

� Colonel dr. Sorinel Enache, comandantul
Batalionului de Tancuri  114 �Petru Cercel�:
�Rãzboiul de Independenþã al României a fost
un pas important spre viitoarea unificare
deplinã a României. Folosindu-se în mod
ingenios de interesele antagoniste ale marilor
puteri din acel, România a reuºit sã-ºi
îndeplineascã unul dintre dezideratele
naþionale majore � independenþa naþionalã,
devenind astfel un actor important în Balcani.�� Colonel Valentin Sandu, comandantul
Batalionului 23 Transport Dâmboviþa: �Mai
mult decât în alte ocazii, ziua de 9 mai are o
încãrcãturi simbolicã aparte, în contextul în
care Uniunea Europeanã a realizat cea mai
amplã extindere din istoria sa, «Cei 15», care
au aderat iniþial au devenit «Cei 25» la 1 mai
2004 ºi «Cei 27» în 2007 când România ºi
Bulgaria au aderat la Uniunea Europeanã.
Astãzi, fiecare þarã care alege în mod demo-
cratic sã adere la Uniunea Europeanã îºi
însuºeºte valorile sale fundamentale de
pace ºi solidaritate.� (Cronicar)

Colonelul ing. Nicolae Antonie,comandantul Garnizoanei Târgoviºte,rostindu-ºi alocuþiunea omagialã
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