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Pomenirea Eroilor neamului
 sãrbãtoare a credinþei noastre
creºtine ºi timp
al recunoºtinþei naþionale
Înaltpreasfinþia Sa dr. NIFON MIHÃIÞÃ
Arhiepiscop ºi Mitropolit al Târgoviºtei
pariþia acestui numãr al revistei Eroica, dedicat eroilor neamului
ºi aniversãrii a 95 de ani de la realizarea Marii Unirii de la 1
decembrie 1918 ºi de la unirea Basarabiei cu România, îmi
oferã prilejul de a sublinia strânsa legãturã dintre spiritualitatea
ortodoxã ºi cultura româneascã, dar ºi de a aprecia rolul important al
acestei publicaþii, de restituire naþionalã, spiritualã, culturalã ºi istoricã ºi de reafirmare faþã
de valorile noastre creºtine ºi româneºti.
Sãrbãtoare a credinþei ºi a speranþei, moment de mãrturisire al încrederii în Învierea
morþilor, dar ºi timp al recunoºtinþei pentru înaintaºi, evenimentul liturgic al Înãlþãrii Domnului
a fost asociat, la noi, la români, încã din vechime, cu pomenirea eroilor neamului, a tuturor
acelora care s-au jertfit pentru apãrarea creaþiilor ºi valorilor noastre creºtine ºi româneºti.
Una din cele mai vechi sãrbãtori creºtine, celebratã, la început, odatã cu sãrbãtoarea
Cinzecimii, Înãlþarea Domnului aminteºte de momentul în care, împlinindu-ºi misiunea Sa
pãmânteascã, Domnul ºi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a oferit chipul deplinei
îndumnezeiri firii Sale umane.
Aºezându-se întru mãrirea Sa, de-a dreapta lui Dumnezeu - Tatãl, Mântuitorul Hristos
nu pãrãseºte lumea noastrã, creaþia Sa, ci continuã sã fie pururea prezent ºi lucrãtor în
ea, prin Duhul Sfânt, dãruindu-ne un adevãrat ºi înnoitor exemplu de desãvârºire.
Asemenea Lui, ºi noi trebuie sã ne înãlþãm, în permanenþã, la Dumnezeu ºi, transfigurându-ne,
sã devenim pilde duhovniceºti pentru cei de lângã noi, modele misionare vii ºi puternice,
care, prin intermediul vieþilor noastre, sã luminãm existenþele celor de lângã noi, reflectând
iubirea, generozitatea ºi milostivirea dumnezeiascã.
Acest mesaj al sãrbãtorii Înãlþãrii Domnului, plin de speranþã ºi de încredere în Dumnezeu,
i-a însufleþit pe nenumãraþi înaintaºi ai noºtri, care ºi-au sacrificat vieþile, ori sãnãtatea, pe
nenumãrate câmpuri de bãtãlie, în lagãre ºi în închisori, au suferit umilinþe ºi au fost siliþi la nesfârºite
renunþãri, pentru realizarea marilor noastre idealuri naþionale, precum marile evenimente pe care
le sãrbãtorim în acest an: împlinirea a 95 de ani de la realizarea Marii Unirii de la 1 decembrie
1918 ºi de la unirea Basarabiei cu România (27 martie - 8 aprilie 1918).
Ca întotdeauna, la realizarea acestor idealuri naþionale, ca, de altfel, a multor altora,
Biserica noastrã strãmoºeascã a fost alãturi de fiii sãi, în acelaºi timp, ºi fideli cetãþeni ai
patriei noastre. Este de ajuns sã amintim numai câteva din marile personalitãþi bisericeºti
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implicate în mari momente ale istoriei noastre naþionale, precum am pomenit mai sus, cum
sunt episcopii Ioan PAPP al Aradului ºi Miron Elie CRISTEA al Caransebeºului (viitorul
Patriarh al Românei Mari).
Realizarea unirii Basarabiei cu România, dar ºi a Marii Unirii sunt douã momente istorice
româneºti importante la care Ortodoxia româneascã ºi-a adus generoasa sa contribuþie, dar,
este vorba, nu doar de activitatea unor personalitãþi, precum cele amintite mai înainte, dar ºi
de faptul cã Biserica noastrã Ortodoxã Românã a fost aceea care a sprijinit, întotdeauna,
aprofundarea conºtiinþei ºi a unitãþii naþionale, iar realizarea acestui ultim deziderat a
constituit o premizã pentru realizarea unitãþii bisericeºti.
În primul rând, prin intermediul circulaþiei cãrþii scrise, cãci se ºtie cã tipãrirea de carte
s-a fãcut, din iniþiativa voevozilor ºi ierarhilor, nu doar pentru un anumit teritoriu locuit de
români, ci, în principiu, pentru toate, iar cãrþile, bisericeºti, negreºit, au circulat unitar în toate
provinciile româneºti.
Aºa se face cã opera tipograficã a Ieromonahului Macarie, de aici de la Târgoviºte, cu
celebrele sale volume: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) ºi Tetraevangheliarul (1512),
a constituit debutul susþinerii, prin intermediul cãrþii, a visului de unitate naþionalã, cãci unitatea
datoratã limbii a fost profund susþinutã de cartea bisericeascã.
Atunci când am avut iniþiativa retipãririi acestor volume, în ediþie jubiliarã, însoþite de cîte
un volum de studii, la jumãtate de mileniu de la apariþia lor (2008, 2010, 2012), am avut în
vedere ºi rememorarea rostului lor naþional, având conºtiinþa unui act de restituire spiritualã
ºi culturalã româneascã.
În al doilea rând, prin activitatea unor edificatoare personalitãþi simbolice, precum
voievodul martir Mihai Viteazul, de la a cãrui urcare pe tron sãrbãtorim în acest an 420 de
ani, autenticã figurã a spiritualitãþii noastre ortodoxe, care a realizat, chiar dacã numai pentru
o foarte scurtã perioadã de timp, acest ideal naþional, de unire a tuturor românilor într-un
singur stat ºi care a creat un vis ce se va îndeplini la 1 decembrie 1918.
Desigur, nu ar trebui uitat nici aportul atâtor luminaþi ierarhi care au sprijinit crearea ºi
dezvoltarea unei valoroase spiritualitãþi ºi culturi naþionale, dintre care pomenim, cu evlavie,
pe: Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului ºi Mitropolitul Þãrii Româneºti
(sãrbãtorit solemn, an de an, la 11 august, la Târgoviºte), Mitropolitul Simion ªtefan,
Mitropolitul Antim Ivireanul, ori a unor chipuri luminoase de voievozi, precum: Sf. Voievod
Neagoe Basarab, Matei Basarab, ªtefan cel Mare ºi Sfânt, ori Sf. Voievod Martir Constantin
Brâncoveanu  de la a cãrui urcare pe tron sãrbãtorim anul acesta 325 de ani.
Împreunã cu Biserica Ortodoxã, Armata românã este ºi astãzi, ca ºi în trecut, stâlp ºi
fundament al aspiraþiilor noastre, cãlãuzind, în istorie, paºii noºtri spre întâlnirea cu marile
noastre momente naþionale, spre slujirea naþiunii ºi a þãrii noastre.
Înãlþarea Domnului este, deci, ºi un timp de reculegere ºi rememorare, de aceea, se
cuvine sã mulþumim, cu recunoºtinþã, Bunului Dumnezeu pentru nenumãratele jertfe ale fiilor
neamului nostru, ºtiuþi ºi neºtiuþi, cãzuþi pentru apãrarea þãrii noastre ºi a credinþei strãmoºeºti,
pentru ca valorile în care au crezut înaintaºii noºtri sã dãinuie ºi astãzi ºi pe viitor.
Eroii neamului, alãturi de sfinþii sãi, sunt modele demne de urmat pentru noi astãzi, vii
ºi autentice, dar ºi repere luminoase, într-o epocã dominatã de relativism ºi secularism,
capabile sã învigoreze inimile noastre ºi astãzi, ca ºi ale strãmoºilor noºtri, în trecut.
Fie ca Domnul Iisus Hristos, Cel Înviat din morþi, sã dãruiascã veºnicã odihnã tuturor
eroilor noºtri, cãzuþi acolo unde datoria i-a chemat!
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Veteranii  Eroi încã în viaþã
(Alocuþiune rostitã cu prilejul
Zilei Veteranilor de Rãzboi, la 29 aprilie 2013)
General de brigadã (r) STAN BÃDICA
Preºedintele Filialei Mircea cel Bãtrân
Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale
a Veteranilor de Rãzboi
ãrbãtorim astãzi cu profundã emoþie 111 ani, de când, în anul 1902,
regele Carol I a semnat, pentru întâia oarã, Decretul Regal prin care
s-a decretat o zi în care va fi comemoratã contribuþia legendarã a
celor care, sub drapelul sacru al patriei, au fãcut posibilã neatârnarea ºi
suveranitatea româneascã.
Acest lucru a fost posibil, ca un semn de înaltã recunoºtinþã, datoritã eroismului ºi jertfei aduse de
oºtirea tãrii în Rãzboiul de Independenþã din 1877-1878.
Dupã mai bine de 6 decenii, urmând tradiþiile istorice ale armatei noastre, din iniþiativa preºedintelui
ANVR din România, domnul general de armatã Marin Dragnea, ministrul Apãrãrii a propus, ºi Guvernul
României, în temeiul Art. 108 din Constituþie, a emis Hotãrârea privind instituirea Zilei veteranilor de
rãzboi , care se va sãrbãtorii în ziua de 29 aprilie a fiecãrui an.
Prin instituirea Zilei veteranilor de rãzboi s-a fãcut o justã reparaþie moralã ºi istoricã, aducânduse un bine meritat omagiu tuturor celor care, purtând uniforma Armatei Române, de la Rãzboiul de
Independenþã ºi pânã la rãzboaiele mondiale, au luptat cu vitejie pentru demnitatea ºi dãinuirea patriei.
Aniversarea Zilei veteranilor de rãzboi , în acest an, coincide cu iniþiativa Comitetului de cinstire
a eroilor de pretutindeni, de realizare a monumentului Marii Uniri în capitala þãrii, la care ºi-a dat
acordul ºi filiala noastrã cu peste 500 de semnãturi.
Cu durere în inimã ºi în suflet constatãm cã rândurile noastre, ale veteranilor, s-au subþiat dramatic.
Datoritã vârstei ºi stãrii de sãnãtate dintre cei peste 16.000 de invalizi ºi veterani de rãzboi, câþi
eram, mai sunt în viaþã 593, 26 invalizi de rãzboi ºi peste 3150 vãduve de rãzboi ºi vãduve necãsãtorite
ale bravilor veterani. Astfel, de la aniversarea precedentã au trecut în nefiinþã mulþi veterani de rãzboi,
membri ai filialei noaste, printre care doi membri ai Comitetului Judeþean Dâmboviþa, ºi anume generalul
de brigadã Ion Petria, decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, ºi maior în rezervã Aurel Ionescu, preºedinte
al subfilialei Moreni.
În acest ritm, în câþiva ani, cei care ºi-au sacrificat tinereþea ºi sãnãtatea luptând în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial pentru eliberarea ºi reîntregirea þãrii, MARTIRII NEAMULUI, cum ne-a numit regretatul
Patriarh Teoctist, constatãm cã vor trece pragul veºniciei cu satisfacþia datoriei împlinite faþã de þarã ºi
poporul român, dar ºi cu durerea în suflet cã nu au primit la timp respectul ºi ocrotirea meritatã.
Doresc sã subliniez cã în întreaga perioadã a existenþei Asociaþiei noastre, ne-am bazat pe sprijinul
Ministerului Apãrãrii Naþionale, instituþie care ne-a format ca luptãtori ºi care ne-a condus în luptã în
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Ne bucurãm, însã, de grija ºi sprijinul organelor administraþiei locale, prefectului judeþului, preºedintelui
Consiliului Judeþean, primarului municipiului Târgoviºte, a comandantului Garnizoanei Târgoviºte, a
comandantului Centrului Militar Judeþean ºi a policlinicii militare care pun în aplicare prevederile Legii
144/1994 ºi 302/2007 în asigurarea drepturilor ce li se cuvin veteranilor ºi vãduvelor de veterani.
Am conlucrat ºi conlucrãm bine cu Asociaþia Veteranilor din M.A.I., Asociaþia Cultul Eroilor Regina
Maria, Asociaþia Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere, cu Asociaþia Persoanelor Vârstnice, având
preocupãri ºi scopuri comune, participând împreunã la activitãþi patriotice omagiale organizate în
Târgoviºte ºi judeþ.
Sã nu uitãm! Veteranii sunt Eroii încã în viaþã ai României. Ei meritã veneraþia ºi recunoºtinþa naþiunii.
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Eroii Martiri se vor ridica la altare!
Doctor GEORGE COANDÃ
Membru al Academiei Americano-Române
de Arte ºi ªtiinþe din SUA
Professor Honorificus al Universitãþii
Valahia din Târgoviºte
e la întregirile unificatoare ale lui Burebista (70-40 î.Hr., î.e.n.), Mircea
cel Mare/Bãtrân (1386-1418), Mihai Viteazul (de la 1599-1600), de la
1859, în domnia lui Alexandru Ioan Cuza, ºi de la 1 Decembrie 1918,
sub sceptrul regelui Ferdinand I, spaþiul-vatrã al daco-românilor, imanent ºi
sacru, a fost sfãrâmat ori de câte ori, stând în calea lupilor, cum a spus Nicolae Iorga (a se citi: puterile
imperiale/regale din vest, est ºi sud), ºi-a afirmat UNITATEA ºi DEMNITATEA de Þarã ºi de Neam.
UNIREA în UNITATEA geograficã ºi istoricã a VETREI dãruitã de Dumnezeu românilor a fost, este ºi va fi
în deapururi raþiunea lor de a exista în Europa  fie ºi arhitecturizatã federativ în Uniunea Europeanã , ºi
care, datoritã unor împrejurãri geopoltiice, i-a gãzduit/ îi gãzduieºte ºi pe unii veniþi de aiurea, din toate
punctele cardinale  de altminteri nu prea mulþi atâta vreme cât reprezintã cam 10-15% din populaþia þãrii ,
patriile lor naturale sau cucerite fiind în altã parte. Iar minoritarii maghiari, de pildã, lipsiþi de virtutea recunoºtinþei,
le cer ameninþãtor gazdelor lor generoase, românilor, deci, sã fie de acord a li se fura  cum s-a mai întâmplat
 pãmânturi din VATRA STRÃMOªEASCÃ. Tupeu de cãlãreþi ai vânturilor! ªi cu gurã mare, dar ºi pârându-i pe
români pe la fel de fel de Înalte Porþi, îi someazã (vârful de lance fiind, nimeni altul, decât aºa-zisul erou al
revoluþiei române, omul fãrã Dumnezeu ,Tökes Lászlo)  este o adevãratã declaraþie de rãzboi  pe cei care
lucreazã acum la modificarea Constituþiei sã renunþe în Titlul 1, Articolul 1, la sintagma, validatã de istorie, de
stat naþional, cã, vezi Doamne, în alte constituþiuni democratice europene nu este stipulatã. Ceea ce,
chiar dacã o parte din suveranitatea de stat am dat-o pe seama imperiului UE  alegând noi dintre douã rele
unul mai cu ºtaif nobil în urmã cu ºapte ani  NU SE POATE!. Din pãcate sunt ºi printre români unii cu vederi
europeniste care, pe sticla televizorului, pe unde radiofonice, pe pagini tipãrit, zic cã se poate. ªi dacã unul
ca mine  ºi nu sunt singurul  nu achieseazã imediat la savantele lor ifose pãrerologice, este pus cu mânie
internaþionalist-bolºevicã la zidul infamiei sub acuza de... naþionalism. Pãi, ce facem atunci cu naþionalismul
britanicilor, nemþilor, francezilor, spaniolilor, italienilor cãrora li s-a lãsat a lehamite de ordinele ºi fiþele Bruxellesului
ºi Strasbourgului? Primii amintiþi chiar vor sã punã de referendumuri pentru ieºirea din UE.
Uite cã sunt de acord cu tânãrul premier Victor Ponta care ne încredinþeazã cã nu se va ºterge cu
buretele iredentismului maghiar stipulaþia constituþionalã de stat naþional, tocmai acum când aniversãm
95 de ani, ºi ne pregãtim, în perspectivã, pentru celebrarea unui veac, în 2018, de la fãurirea statului
naþional unitar ROMÂNIA MARE.
ªi când te gândeºti cã un alt pãmânt tâlhãrit VETREI STRÃMOªEªTI, Moldova dintre Prut, Ceremuº,
Nistru, Dunãre ºi Marea Neagrã (Basarabia, Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþei)  ºi care, prima, a revenit
acum 95 de ani prin propria-i voinþã la Patria-Mamã  încã este înstrãinatã dupã ultima sfârtecare din
1944, sãvârºitã cu tancul ºi cu katiuºa de I.V. Stalin, komintenist sangvinar, ºi cu binecuvântarea sinistrã a
marilor aliaþi occidentali dupã al Doilea Rãzboi Mondial, este firesc, ca pânã la reîmplinirea ROMÂNIEI
MARI, sã fie trecut ferm, asemenea unui imperativ legat testamentar, în Legea supremã, caracterul
imanent al VETREI STRÃMOªEªTI, acela de STAT NAÞIONAL. Mai ales acum când din peºterile unor
revolute imperialisme insidioase rãbufnesc  cu pretenþii de drept natural asupra teritoriului românesc 
teoriile care fantazeazã cum cã niºte misterioºi khazari mozaici ar fi hãlãduit pe aici prin veacurile VIII-IX ca
stãpânitori, iar din amvonul globalizator al UE ni se predicã falsa necesitate a tranºãrii României în niºte
regiuni teritorial-administrative, care ar depinde, în anumite privinþe (apropo de nu ºtiu ce... descentralizare
a deciziei economicã) nu de Bucureºti, ci de... Bruxelles. ªi, astfel, România nu va mai fi un stat unitar, ºi
cu atât mai puþin  ori deloc  naþional. Adicã, sã disparã de pe mapamond cu români cu tot. Ar fi sã fie o
sfidare a lui Dumnezeu. Iar Eroii Martiri ai neamului românesc s-ar ridica la altare din þintirimele Jertfei lor
întru a fi în Fiinþa-i istoricã ROMÂNIA ETERNÃ, blestemându-i pe trãdãtori ºi pe ucigaºii globalizatori.
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Pledoarie pentru adevãr
Profesor MIHAI STAN
Preºedintele Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni
in 24 ianuarie 2013, când am primit cu dedicaþie cartea Românii,
Basarabia ºi Transnistria*, am tot amânat cercetarea acesteia,
preocupãri oarecum mai stringente acoperindu-mi puþinul timp pe care
mai pot încã sã-l acord lecturii, criteriul selectivitãþii primând, de bunã seamã.
O ºtire de presã cu un titlu incitant Drapele în bernã la Chiºinãu, al cãrei
conþinut îi redau succint a constituit impulsul. (Primãria Municipiului Chiºinãu a
coborât drapelul de stat în bernã, legat cu o panglicã neagrã, pentru a comemora
împlinirea a 201 de ani scurºi de la anexarea Basarabiei la Imperiu Þarist. De remarcat cã pe 16 mai
2013 Primãria ceruse ºi altor instituþii publice sã procedeze identic.)
De ce acþiunea primarului Dorin Chirtoacã se constituie, dupã pãrerea noastrã, într-o simbolicã
chemare adresatã românilor din Basarabia?
Sã ne amintim: la 16 mai 1812 prin Pacea de la Bucureºti, turcii ºi ruºii  cele douã imperii  îºi
delimiteazã teritoriile, imperialismul rus-þarist acaparând un teritoriu de 45630 km cu 482630 de locuitori,
5 cetãþi, 17 oraºe ºi 695 de sate. Sunt rãpite românilor þinuturile Hotin, Soroca, Orhei, Lãpuºna, Cârligãtura,
Fãlciu, þinutul Iaºilor ºi Buceagul, fiind înfiinþatã gubernia Basarabia cu capitala la Chiºinãu. Ocupantul
rus începe a deznaþionalizare furibundã, prin rusificarea populaþiei, prin dislocarea pe teritoriu a ruºilor,
prin forþarea ºi exilarea românilor. Astãzi, evenimentul are o dublã percepþie: pentru ruºi e considerat ca
zi a eliberãrii, pentru majoritarii români drept începutul ocupaþiei þaristo-sovietice.
Curios cã numai Primãria  ca autoritate publicã  a fãcut vizibil evenimentul.
Dar sã revenim la volumul (format 17/24 cm, 460 p) în discuþie cu menþiunea, foarte importantã, cã
autorii au aºezat, dupã prefaþã, în prima ediþie, ºi un cuvânt-înainte în limba rusã, apoi, datoritã cerinþelor
cititorilor/cercetãtorilor din Rusia ºi Ucraina, au dat la ivealã o ediþie în limba rusã.
Pentru început, cine sunt autorii?
Ioan C. Popa este publicist ºi diplomat, absolvent al Facultãþii de Filosofie, Secþia Sociologie, din
cadrul Universitãþii Bucureºti. Între 2000-2004 este consilier diplomatic la Chiºinãu. Redactor în presa
centralã, publicã periodic articole, studii ºi analize pe teme de istorie ºi politicã externã. A primit Diploma
de Onoare din partea revistei Balcanii ºi Europa, pentru analizele ºi reportajele despre Republica
Moldova ºi evoluþiile din zona Nistrului (2011). Este membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România,
distins cu Ordinul Ziariºtilor clasa I  aur (2012).
Celãlalt autor, Luiza Popa, este publicist ºi consilier pentru relaþiile publice. Absolventã a Facultãþii
de Limbi ºi Literaturii strãine, Secþia limbi clasice din cadrul Universitãþii Bucureºti, cu diplomã de master
în relaþii internaþionale, analiza ºi soluþionarea conflictelor (SNSPA). A primit premiul revistei Pulsul
geostrategic pentru tineri analiºti de geopoliticã, pentru ediþia 2008-2009. Este membru al Societãþii
Române de Studii Clasice.
De ce o ediþie (2010, Ed. Prut Internaþional) în limba rusã? O spun chiar autorii dupã ce reamintesc
despre colocviul din toamna anului 1943 þinut la Odessa  capitala de atunci a Transnistriei, regiunea
dintre Nistru ºi Bug, teritoriu administrat de români  cu tema Problema raporturilor ºtiinþifico-istorice rusoromâne, având drept scop o înþelegere, o apropriere între ºtiinþele ambelor þãri beligerante. Desigur, nu
ºtia Alexandru Boldur (prof. univ. care a condus, între 1943-1946, Institutul de Istorie A. Xenopol din Iaºi)
cã stãrile de fapt vor rãmâne la acelaºi stadiu, dar ºtia cã nu trebuie sã-ºi facã iluzii despre o înþelegere
româno-rusã în domeniul istoriei; spera însã cã eforturile, cercetarea istoricã vor face ca poporul român
sã aparã în imaginea Rusiei de mâine ca un popor nobil ºi generos, pãtruns de sentimente umane în cel
* Ioan Popa, Luiza Popa, Românii, Basarabia ºi Transnistria, Editura Nora, Bucureºti, 2012, ediþia a II-a revãzutã ºi
completatã, Fundaþia Europeanã Titulescu, Centrul de Studii Strategice, volum finanþat de Guvernul României,
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
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mai înalt grad ºi având dreptul la existenþa sa proprie independentã,
pe pãmântul întreg (s.n.), consfinþit de veacuri.
Acelaºi motiv animã pe cei doi autori care readuc în actualitate
o temã tabu în anii comunismului ºi anume relaþiile româno-ruse
privitoare la teritoriile anexate de Imperiul Þarist ºi apoi de cel
Sovietic. Mai ales cã declasificarea unor documente din fostele
arhive din Federaþia Rusã, Ucraina ºi Republica Moldova a
completat fericit documentarea autorilor, aducând noi argumente
în susþinerea adevãrului istoric, nepervetit de aºa-ziºii cercetãtori/
istorici ruºi, ucrainieni, chiar ºi moldoveni rusofili.
Fiind un studiu istoric amplu, susþinând cu argumente atestate
ºtiinþific idei ºi percepþii mai vechi asupra fenomenului, Ioan Popa
ºi Luiza Popa trateazã/oferã cercetãtorilor, istoricilor, politicienilor,
dar ºi cititorilor interesaþi de aceastã temã mereu, din pãcate,
actualã, date ºi interpretãri într-o expunere complexã.
Sunt de reþinut câteva capitole precum Cine sunt românii din
Transnistria (autorii prezintã mãrturii istorice ale prezenþei româneºti
la est de Nistru, dar ºi de naturã folcloricã, punând în paralel o
doinã culeasã de Nichita Smochinã cu celebra Doinã a lui Mihai
Eminescu); La marginea Europei (e prezentat modul în care cetãþile
de pe Nistru: Cetatea Albã, Tighina (Bender), Soroca, Hotin, multã
vreme bastioane româneºti, trec la turci ºi apoi sunt cedate Rusiei
þariste); RASSM (Republica Autonomã Sovieticã Socialistã Moldoveneascã) (pentru prima datã cititorul
român face cunoºtinþã cu viaþa într-o republicã autonomã din subcapitolele Masacrele de pe Nistru,
Lichidarea bisericii ºi a credinþei strãmoºeºti, acþiuni de deznaþionalizare pe care urmaºa Imperiului Sovietic,
Federaþia Rusã, o continuã ºi în prezent); Transnistria sub dominaþie bolºevicã (autorii au gãsit de cuviinþã
sã preceadã fiecare capitol cu un motto; vorbind despre paradoxul rusesc aceºtia îl citeazã pe Ion Antonescu
(1919): [...] Cine a fost cauza tuturor nenorocirilor noastre? Rusia. Cine a fost Rusia? Aliata principalã a
aliaþilor noºti); Transnistria sub administraþia româneascã (1941-1944). Partea a doua a acestui studiu
istoric exhaustiv (p. 296-383) este rezervatã decelãrii naturii conflictului transnistrean.
În întregul ei aceastã valoroasã carte este o pledoarie pentru adevãr, împotriva falsificãrii istoriei,
aºa cum cititorul poate observa în capitolul VI Holocaust. Lagãrele din Transnistria, citind despre felul
cum, în final, România s-a distanþat de Germania, iar evreii supravieþuitori din Transnistria s-au întors
acasã. [...] În nicio altã þarã din Europa dominatã de naziºti, numãrul supravieþuitorilor (355972, dupã o
statisticã de la sfârºitul rãzboiului) nu a fost atât de ridicat ca în România (Dennis Deletant). Iar acad.
Nicolae Cajal, preºedinte al Federaþiei Comunitãþii Evreieºti din România afirmã cã: Este de ordinul
evidenþei ºi nimeni nu va contesta cã România este þara cu cei mai mulþi supravieþuitori evrei, ºi cã
Holocaustul românesc n-a fost o ardere de tot a evreilor acestei þãri, aºa cum s-a petrecut cu evreimea
europeanã trecutã prin lagãrele morþii din Auschwitz, Dachau, Buchenwald º.a. Este foarte adevãrat cã
din teritoriul românesc administrat de români nu a plecat nici un tren spre Auschwitz ºi cã la Auschwitz au
ajuns 150.000 de evrei deportaþi cu exces de zel, în numai zece zile, de fasciºtii maghiari care au ocupat
vremelnic Ardealul de Nord (Nicolae Cajal, cuvânt-înainte la Evreii din România între anii 1940-1944,
vol. II, Problema evreiascã în stenogramele Consiliului de Miniºtiri, Editura Hasefer, Bucureºti, 1996).
Românii, Basarabia ºi Transnistria este o carte onestã, rod al unui efort de documentare pentru
care autorii meritã nu numai admiraþie ci ºi cunoaºtere în lumea academicã a valorii acestui studiu care
aduce luminã în multe probleme controversate prezentate adesea fals, fie din neºtiinþã, fie din motive ce
nu au nicio legãturã cu ºtiinþa. Dar sã-i lãsãm pe autori înºiºi sã dea glas profesiunii lor de credinþã:
Aceastã carte nu pledeazã pentru revendicãri teritoriale ori pentru repunerea în discuþie sau retrasarea
unor graniþe. Diferenþa dintre graniþele politice ºi cele etnice ale diverselor popoare este o chestiune
clarificatã ºi larg acceptatã. Cartea noastrã doreºte sã fie însã un îndemn permanent spre cunoaºtere,
un refuz lipsit de echivoc al oricãror încercãri de a confecþiona premise pentru a conferi legitimitate
falsificãrii istoriei. Pentru cã poþi trasa frontiere peste munþi, poþi separa malurile unui râu sau casele
unei localitãþi, poþi delimita chiar ºi spaþiul aerian, dar nu poþi trasa frontiere în sufletele oamenilor.
Istoria, tradiþiile, limba, conºtiinþa colectivã de neam nu pot fi separate cu sârmã ghimpatã. Iar cunoaºterea
este singura care ne ajutã sã înþelegem cãrui pãmânt aparþinem ºi ce înseamnã dincolo de hotar.
Iatã de ce ºi noi recomandãm cu cãldurã cititorilor revistei Eroica lectura acestei cãrþi de referinþã.
Nimic mai potrivit pentru încheiere decât spusele lui Winston Churchill: Dacã începem o ceartã între
trecut ºi prezent vom descoperi cã am pierdut viitorul.
Aviz politicienilor noºtri.
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In Honorem

Generalul Constantin Tãnase,
în anotimp octogenar
iroul executiv al Filialei Mihai Viteazul Dâmboviþa a
Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor Regina Maria
aduce la cunoºtinþã cã la 1 februarie 2013, domnul
general de brigadã (r) CONSTANTIN TÃNASE împlineºte opt
decenii de viaþã trãitã cu dãruire ºi demnitate.
Fiu al meleagului dâmboviþean, al Rãzvadului tutelat de
aura cetãþii voievodale a Târgoviºtei, ºi al unor oameni simpli
ºi harnici, va înfrunta viaþa cu temeritate, îºi va însuºi tainele
unei meserii, apoi, din pasiune, ºi la îndemnul unei fierbinþi
iubiri de patrie ºi de neam, se va înrola sub Tricolor, îmbrãcând
uniforma Armatei Române. ªi din dorinþa de a onora aceastã
uniformã va absolvi studii superioare la celebra Academie
Militarã din Bucureºti.
Ofiþer al armei geniu se va fi acoperit de merite, comandând mari unitãþi pe ºantierele
unor impresionante ºi eroice construcþii ale României contemporane: Transfãgãrãºanul,
Porþile de Fier, Canalul Dunãre-Marea Neagrã. Dar a fost ºi comandant al celui mai iubit
club sportiv Steaua. ªi nu numai. ªi patria i-a fost recunoscãtoare, acordându-i medalii
ºi ordine, ºi aºezându-i pe epoleþi, în semn de preþuire, steaua de argint a gradului de
general de brigadã.
ªi fãrã de odihnã, sprijinit de distinsa sa soþie, Maria, ºi-a educat în spiritul iubirii de þarã
ºi de oºtire pe cei doi fii care, la rândul lor, poartã pe umeri tresele unor înalte grade militare.
Iar dupã pensionare, cu frumoasã neodihnã, va fi fost unul dintre fondatorii Filialei Mihai
Viteazul Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor Regina Maria ºi a revistei sale de
culturã istoricã ºi cinstire a eroilor neamului  Eroica. De la înfiinþarea filialei îi este preºedinte,
devenind apoi ºi prim-vicepreºedinte al Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor Regina Maria.
Cu câþiva ani în urmã, tot în semn de preþuire, i s-a acordat titlul de Cetãþean de Onoare al
Târgoviºtei.
Privindu-ºi viaþa în perspectiva istoriei, a propriei istorii ºi a þãrii contemporane, la
zidirile cãreia a pus ca militar temelii, pe care alþii, din pãcate, le distrug astãzi, generalul
octogenar are deplina satisfacþie de a-ºi fi fãcut cu dãruire datoria, dar îl încearcã ºi fireºti
melancolii.
ªi la împlinirea celor opt decenii de viaþã, colegii ºi prietenii, tovarãºii de drum din Filiala
Mihai Viteazul Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor Regina Maria, îi ureazã cu
sufletul LA MULÞI ANI, DOMNULE GENERAL, CONSTANTIN TÃNASE!

Biroul executiv al Filialei Mihai Viteazul Dâmboviþa
a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor Regina Maria
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Dramatism ºi sacrificiu.
Calvarul românesc  Basarabia

(1)

Colonel (r) doctor
ALEXANDRU MANAFU-TÂRGOVIªTE
Analist politico-militar
Trezeºte-te, ridicã-te, sau rãmâi pe veci cãzut.
John Milton, 1667.
În chestiunile cele mari, în acele de ordin moral care stãpânesc
viitorul unui NEAM, de care sunt legate interesele lui supreme de
onoare ºi de naþionalitate, nu pot fi preþuri de tocmealã, nu pot fi
motive de oportunitate ca sã te hotãrascã a le compromite,
coborându-te de pe tãrâmul înalt ºi sigur al principiilor. Oricare ar fi
vicisitudinile zilelor ºi anilor, oricare ar fi durata lor, vine ora rãsplatei.
Ion I. C. Brãtianu
in marea unitate etnicã... n-a mai
rãmas decât mâna aceasta de
popor românesc liber, pe petecul de
pãmânt dintre Prut, Dunãre ºi
Carpaþi... Nu e într-adevãr un popor megieº care
sã n-aibã români... fiecare are, unele milioane,
altele sute de mii de suflete din acest popor osândit
de Dumnezeu spre nefericire ºi sabie, numai
pãmântul acesta era de sine stãtãtor, în urma
vitejiei ºi prevederii înþelepþilor bãtrâni ºi acesta e
acum ameninþat a deveni prada tuturor
adunãturilor... arãta Poetul ºi sufletul românesc
Mihai Eminescu, în a doua jumãtate a secolului XIX.
ªi, dacã ne vom reaminti cã între secolele XI-XV,
elementul românesc era atât de rãspândit încât
Tesalia se numea Marea Românie, Meyaly Blahia;
Etolia  România Micã; Epirul  Þara Vlahiaþilor;
Moesia  România Albã; Þara Româneascã 
România Neagrã (Mauro-Vlahia)  ne putem crea
o imagine a ceea ce a însemnat elementul românesc
ºi presiunea constantã la care a fost supus de-a
lungul veacurilor, în funcþie de interesele ºi acþiunile
marilor puteri care au existat de-a lungul istoriei atât
de zbuciumate a evoluþiei umanitãþii.
Pentru a înþelege ºi a interpreta afirmaþia
acestui român de excepþie, pentru a putea
previziona viitorul apropiat al acestui NEAM
ROMÂNESC, se impune, ca o condiþie sine qua non,
cunoaºterea moºtenirii istorice, a unui aspect major al istoriei noastre naþionale, plãmãditã la

confluenþa unui ºir întreg de influenþe strãine, cu
vicisitudini mai mari sau mai mici în diferite momente
istorice  invazii sau confruntãri între diferiþi
stãpânitori pentru dominarea spaþiului carpatodanubiano-pontic  care au marcat evoluþia noastrã
ca Naþie, ºi ale cãror urmãri vor influenþa,
neîndoielnic ºi generaþiile viitoare.
Încã de la constituirea lor ca entitãþi de sine
stãtãtoare, principatele româneºti au luptat cu
înverºunare pentru apãrarea identitãþii lor, sfârºind
prin a-ºi avea un statut distinct, în cadrul unor relaþii
speciale cu Imperiul Otoman.
Acestea erau reflectate în capitulaþii, un fel
de tratate directe, dictate de Poarta Otomanã, prin
care, în schimbul pãcii, se plãtea un tribut care
însemna rãscumpãrarea pãcii ºi astfel era
asiguratã conservarea autonomiei interne, iar
Poarta era obligatã sã garanteze integritatea
teritorialã a celor douã state româneºti.
Pentru exemplificare, redãm câteva articole din
capitulaþia încheiatã în 1511 de Bogdan al II-lea,
urmaºul lui ªtefan cel Mare.
Art. I: Poarta recunoaºte Moldova drept o þarã
liberã ºi necuceritã.
Art. III: Poarta se angajeazã sã apere Moldova
faþã de orice agresiune ºi sã o pãstreze în starea
în care se afla înainte, fãrã a i se face cea mai
micã nedreptate ºi fãrã a suferi nici cea mai micã
pierdere din teritoriul sãu.
Art. IV: Moldova va fi guvernatã ºi administratã
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pe baza propriilor sale legi, fãrã ca Poarta sã se
amestece în vreun fel.
Art. VI: Stãpânirea principilor se va extinde
asupra întregului teritoriu moldovenesc, ei vor
putea sã întreþinã pe cheltuiala lor o trupã armatã...
Art. VIII: Turcii nu vor putea sã deþinã, nici sã
cumpere terenuri în Moldova; ei nu vor putea nici
sã construiascã acolo moschei ºi nici sã se
stabileascã în vreun fel....
În întreaga perioadã 1391-1526, textul
capitulaþiilor este întotdeauna clar. Turcii sunt
obligaþi sã facã concesii explicite. Adicã, a fost
nevoie de un secol ºi jumãtate de lupte susþinute
pentru a supune principatele româneºti voinþei lor,
ajutaþi ºi de cucerirea Ungariei ºi transformarea în
paºalâc, condus de un paºã turc. În plus, chiar
dupã aceastã perioadã, condiþiile de supunere
impuse românilor nu se vor compara niciodatã cu
starea de aservire a vecinilor lor. Capitulaþia din
1529, semnatã de Petru Rareº, voievodul Moldovei
ºi sultanul Soliman I, stipuleazã:
Art. II: Naþiunea moldavã se va bucura ca ºi în
vechime de toate libertãþile sale, fãrã nici un fel de
încãlcare ºi fãrã ca Poarta Otomanã sã poatã pune
vreun obstacol. Legile, uzanþele ºi cutumele,
drepturile ºi prerogativele acestei þãri vor rãmâne
în veci neatinse.
Art. V: Frontierele Moldovei vor fi pãstrate
intacte în toatã întinderea lor.
Art.VII: Nici un musulman nu va putea sã aibã,
cu titlu de proprietate, în Moldova, nici pãmânt, nici
casã, nici prãvãlie; el nu va putea nici sã rãmânã în
þarã cu afaceri comerciale decât atât cât va fi
autorizat în acest sens de cãtre principe.
Art. VIII: Comerþul Moldovei va fi liber cu naþiunile
care practicã negoþul. Totuºi turcii vor fi trataþi
preferenþial faþã de orice altã naþiune în cumpãrarea
produselor þãrii, pe care le vor negocia prin bunã
înþelegere în porturile Galaþi, Ismail ºi Chilia, dar nu
vor putea pãtrunde mai adânc în interiorul þãrii, fãrã
o autorizare expresã a principelui.
Art.IX: Moldova îºi va pãstra titlul de þarã
independentã, titlu ce va fi reprodus în toate
înscrisurile pe care Poarta Otomanã le va adresa
Principelui Moldovei.
Art.X: Turcii pe care Poarta îi va trimite cu
documente adresate principelui, nu vor trece
Dunãrea; ei se vor opri pe malul opus al fluviului
ºi vor înmâna mesajele lor pârcãlabului de Galaþi,
care le va transmite principelui ºi va remite, de
asemenea, rãspunsurile înscrierilor Sublimei
Porþi. (Archives Diplomatiques, Paris, 1866, T II,
p. 294-296).
Relaþiile româno-otomane au fost ulterior
alterate de practica politicã, de subordonarea totalã
de cãtre turci a Moldovei ºi Þãrii Româneºti care,

pe fondul unei politici spoliatoare, prin domnii lor
cei mai îndrãzneþi, prin bãrbaþii lor cei mai viteji,
încearcã sã se desprindã de sub o tutelã devenitã
atât de nefastã.
La sfârºitul secolului XVII ºi începutul secolului
XVIII, lupta împotriva Islamului dobândeºte pecetea
de cruciadã, haina de luptãtor fiind îmbrãcatã de
Austria ºi Rusia, care îºi coordonau eforturile
într-un rãzboi de alungare a turcilor din principalele
zone ocupate, românii din Transilvania, Moldova
ºi Þara Româneascã fiind prinºi în vâltoarea
acestor evenimente. Ei vãd în aceste conflicte,
ocazia favorabilã pentru emanciparea de sub
suzeranitatea otomanã.
În realitate, ambele imperii îºi disputau
întâietatea, în intenþia lor de a stãpâni strâmtorile
(Bosfor ºi Dardanele), de a-ºi impune supremaþia
ºi a-ºi adãuga teritoriile ocupate.
Într-o asemenea conjuncturã, þãrile române
devin pentru Austria ºi Rusia spaþiu de
desfãºurare a acþiunilor militare ºi zone de
exploatare în folosul trupelor proprii, într-un ºir
întreg de rãzboaie, de-a lungul mai multor secole.
Pentru Imperiul Þarist, Moldova ºi Þara Româneascã devin o parte componentã a ceea ce a fost
denumitã, în decursul unei întregi perioade istorice
drept chestiunea orientalã, adicã spaþiul geopolitic
care trebuia controlat, în scopul realizãrii obiectivelor
de cucerire ºi moºtenire a Imperiului Otoman.
Dar, pentru a se crea o imagine mai clarã a
evoluþiei evenimentelor, prezentãm o cronologie
selectivã comentatã (fãrã pretenþia de a marca toate
momentele acesteia), a intenþiilor ºi expansiunii
ruseºti, indiferent de forma de guvernare:
1656: Tratat între domnul Gheorghe ªtefan al
Moldovei ºi marele cneaz al Moscovei: teritoriile
anexate de cãtre Turcia vor fi redate Moldovei.
1674 (10 august): Alexis Mihailovici, þarul
Moscovei, propune suveranilor Moldovei ºi Valahiei
încheierea unui tratat. Ruºii propuneau moldovenilor
sã-i ajute în lupta contra turcilor ºi tãtarilor, la Hotin,
pe Nistru. Din cuprinsul documentului rezultã cã ruºii
nu trecuserã încã Niprul.
1688 (28 decembrie): Scrisoare de la Moscova,
cãtre ªerban Cantacuzino, din care rezultã cã ruºii
cautã sã obþinã din partea voievodului o cerere de
intervenþie pe Nipru, în Crimeea, pentru a-i elibera
pe moldoveni de sub jugul turcesc;
1711 (13 aprilie): Tratatul de alianþã rusomoldovenesc între Petru cel Mare ºi Dimitrie Cantemir,
în care ruºii recunosc frontiera de pe Nistru.
Iatã câteva fragmente:
Deoarece Prea Luminatul Domn ºi Principe al
Þinuturilor Moldovei, Dimitrie Cantemir, în calitatea
sa de credincios creºtin ºi de soldat al lui Hristos ºi
constatând apropierea armatelor noastre apreciazã
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cã este necesar sã se alãture eforturilor noastre
pentru a obþine totodatã ºi emanciparea poporului
Moldovei.
Datã fiind dorinþa pe care el a exprimat-o, noi
îl primim sub milostiva noastrã protecþie ºi consimþim
în felul urmãtor cu propunerile pe care ni le-a fãcut:
Art. II  Atunci când armatele noastre vor
pãtrunde în Principatul Moldovei, îl vom înºtiinþa pe
Ilustrul Principe  ca supus al nostru  sã-ºi alãture
armatele celor ale noastre pentru a lupta cot la cot
împotriva duºmanului, a aliaþilor ºi partizanilor sãi ºi
împotriva tuturor celor care luptã contra Sfintei Cruci;
ne angajãm sã-l întreþinem, din acel moment, din
fondurile trezoreriei noastre. Principele ne va aduce,
de asemenea, sprijinul sãu, sfãtuindu-ne în privinþa
felului în care trebuie sã urmeze desfãºurarea
evenimentelor în þinuturile sale.
Art.IV  Conform vechiului obicei moldovenesc,
toatã puterea statului se va concentra în mâinile
Principelui.
Art. XI  Frontiera Principatului Moldovei este
determinatã dupã drepturile sale din vechime de
cãtre Nistru, Cameniþa, Bender (Tighina, n.n.),
inclusiv teritoriul Buceagului, Dunãre, Valahia,
Marele Ducat al Transilvaniei, ºi graniþele deja
cunoscute cu teritoriul Poloniei.
(Sã remarcãm importanþa capitalã pe care
acest tratat o va avea pentru evoluþia ulterioarã a
istoriei. Frontierele Principatului Moldovei sunt
recunoscute pe Nistru, cum era firesc, ºi nu pe Prut.
În aceastã etapã istoricã nu se punea problema
Bucovinei ºi Basarabiei.
De altfel, Bucovina  Þara de sus a Moldovei 
primeºte aceastã denumire la 23 august 1777, când
Maria Tereza dispune ca acest þinut, anexat de
Curtea de la Viena în 1775, sã primeascã actuala
denumire. Numirea priveºte numai anii ocupaþiei
austriece (1775-1918) ºi nu poate fi extinsã ºi
asupra altor epoci din istoria noastrã naþionalã).
Dupã douã luni de la semnarea tratatului, ruºii
invadeazã pentru prima datã þinuturile româneºti.
La 10 iunie 1711, trupele comandate de
feldmareºalul ªeremetiev au trecut Nistrul ºi au
intrat în Moldova. Pretextul ales a fost prezenþa la
Bender (Tighina) a regelui Suediei, Carol al XII-lea,
care se gãsea aici în exil.
Rezultatul acþiunii a fost cel cunoscut, ruºii au
fost înfrânþi de turci la Stãnileºti pe Prut ºi Petru
cel Mare era aproape sã-ºi piardã viaþa.
Înfrângerea a avut consecinþe tragice pentru
cele douã Principate Româneºti. Turcii care erau
suzeranii acestora, dar le lãsau sã se administreze
singure ºi nu le ocupau militar, îºi vor schimba
atitudinea faþã de ele ca urmare a semnãrii tratatului
dintre Petru cel Mare ºi Dimitrie Cantemir.
Din 1711, ei le-au impus principi strãini de

origine ºi de limbã, greci de religie ortodoxã,
recrutaþi dintr-un cartier al Constantinopolului, numit
Fanar. Pentru naþiunea românã calvarul se
amplificã. Mai mult de un secol (1711-1821), avea
sã plãteascã scump apropierea faþã de Rusia, ca
urmare a încercãrilor nefaste fãcute de unul din
conducãtorii sãi.
1718: Prin tratatul de pace încheiat la
Passarovitz între Turcia, Austria ºi Veneþia, Austria primeºte Oltenia, provincie cunoscutã ºi sub
numele de Valahia Micã, situatã între Banat,
Transilvania, Olt ºi Dunãre. O regiune foarte
importantã din punct de vedere strategic a fost
smulsã teritoriilor româneºti.
1736-1739: Martie 1736. Armatele ruse, sub
comanda feldmareºalului Munich ocupã Azovul. Pe
16 iunie 1736, Turcia declarã rãzboi Rusiei. Ruºii
continuã ofensiva, cuceresc localitatea Oceacov
ºi generalul rus Lascy invadeazã Crimeea,
devastând în trecere însãºi reºedinþa hanului tãtar.
(Revendicãrile ruseºti vizau anexarea þinuturilor
cuprinse între Caucaz ºi Dunãre). La 9 ianuarie
1737, Austria ºi Rusia semneazã un tratat secret
de ofensivã contra Turciei. La 6 iunie 1737 Austria
declarã rãzboi Turciei, dar suferã înfrângerea de
la Belgrad. În iulie 1739 ruºii trec Nistrul ºi intrã în
Moldova. La 28 august, trupele turceºti sunt
înfrânte la Stãnceºti. O altã armatã rusã cucereºte
Hotinul la 31 august 1739, în timp ce Iaºul a cãzut
la 13 septembrie. Ruºii coboarã spre Focºani,
pãtrund în Valahia pânã la Câmpina. La 18
septembrie 1739 se încheie la Iaºi pacea între
Rusia ºi Turcia ºi între Turcia ºi Austria.Austriecii
sunt obligaþi sã restituie Valahia Micã (Oltenia),
obþinutã prin pacea de la Passarovitz din 1718. La
24 octombrie 1739 ruºii pãrãsesc Iaºii.
1768: La 30 septembrie Turcia declarã rãzboi
Rusiei, pretextând o violare a frontierei. Armatele
ruse au câºtig de cauzã în toate operaþiile militare,
ocupând complet Moldova ºi Valahia în 1770.
Intervenþia Prusiei, prin Frederick al II-lea, a salvat
Moldova ºi Valahia de anexarea la Imperul Rus.
1769-1774: Ocupaþia ruseascã a Þãrii de Sus
a Moldovei. Este înfiinþatã o monetãrie pentru
armatã, la Sadagura, lângã Cernãuþi; unele monede
poartã însemnele Moldovei ºi Munteniei unite într-un
singur principat, sub protectorat rusesc.
1792: Dupã armistiþiul de la Galaþi din 11 august 1791, se încheie la 9 ianuarie 1792 tratatul
de pace de la Iaºi prin care turcii cedau ruºilor oraºul
Oceakov ºi întreg þinutul dintre Bug ºi Nistru. În
art. III se stabilea cã Nistrul va rãmâne întotdeauna
linia de demarcaþie. (Art. III  În virtutea art. II din
preliminarii, Nistrul va fi întotdeauna limita ce va
separa cele douã imperii). Prin acest tratat, Rusia
obþinea ºi recunoºterea anexãrii Crimeei. Odatã cu
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sosirea ruºilor la Nistru începea adevãrata tragedie
a poporului român. Urmarea a fost dezastruoasã.
Recunoaºterea Nistrului ca frontierã esticã a
Moldovei însemna implicit extinderea statului
moscovit pânã la Nistru. De acum înainte,
Principatele Române nu vor mai cunoaºte nici cel
mai mic rãgaz.
1793: În urma celei de-a doua împãrþiri a
Poloniei între Austria ºi Rusia, frontiera imperiului
rus atinge ºi cursul superior al Nistrului.
1794-1806: La 23 decembrie 1794 se încheie
convenþia secretã între Austria ºi Rusia privind
împãrþirea Imperiului Otoman. Aceasta face referire
la pregãtirile pentru un nou rãzboi, care va izbucni
în 1806. În toate proiectele concepute de ruºi
primele victime erau, în mod firesc, Principatele
Române. În ciuda tuturor eforturilor fãcute de turci,
de a împiedica izbucnirea unui conflict, ruºii trec
Nistrul ºi pãtrund în Moldova, sub comanda
generalului Michelºan. La 29 noiembrie 1806,
capitala Moldovei, Iaºi, cade în mâinile ruºilor. În
condiþiile dificile prin care treceau Principatele,
boierii români încep sã se preocupe mai mult de
viitorul þãrii lor ºi îºi îndreaptã speranþele cãtre
Franþa. O parte dintre boieri s-au adresat
Împãratului Francezilor, cerându-i sã permitã
crearea unui Stat Naþional Român (Comenteazã
Revue des Deux Mondes, Paris IX, 15 ianuarie
1837, p. 147 în articolul La Valchie et la Moldavie).
Problema ridicatã de intervenþia lor este comentatã
în presa vremii: Nefericitele Principate Româneºti,
teatru al unui rãzboi fãrã sfârºit, aºezate între ciocan
ºi nicovalã, invadate pe rând de trupele ruseºti ºi
turceºti, care le trateazã ca pe niºte þãri cucerite,
sufereau cumplit.Pentru ruºi erau un popor pe
jumãtate otoman; pentru turci erau o þarã creºtinã,
suspectatã de complicitate cu Rusia... În timpul
anilor de ocupaþie ruseascã, 1806-1812, în Europa
se petreceau evenimente grave, fiecare din ele
influenþând cabinetele marilor puteri ºi schimbând
opiniile privind situaþia politicã a celor douã
Principate. Rând pe rând, Alianþa Rusiei cu Anglia
împotriva porþii, alianþa secretã a Turciei cu Napoleon, pacea de la Tilsit, întrevederea de la Erfurt,
readuceau în discuþie viitorul Valahiei ºi Moldovei.
1806-1812: Ocupaþia rusã în Principate
(Moldova ºi Muntenia).
1807: Prin tratatul de la Tilsit, Rusia pretinde
Basarabia ºi are consimþãmântul lui Napoleon.
1809: Imperiul rus proclamã anexarea
Principatelor Române.
1812: Prin tratatul de pace de la Bucureºti
dintre turci ºi ruºi, imperiul rus câºtigã Basarabia,
Întinzându-ºi frontiera de-a lungul Prutului. Prin
tratatul de la 28 mai 1812, Turcia ceda, fãrã sã
cunoascã mãcar limitele exacte, un teritoriu care

nu le aparþinea ºi care fãcea parte dintr-o þarã, a
cãrei integritate teritorialã se angajaserã sã o
respecte  aratã N. Iorga.
1817-1829: Ruºii procedeazã la colonizarea
masivã a Basarabiei.
1818: În urma promisiunii þarului Alexandru
I, s-a elaborat un proiect de Statut al Basarabiei
ºi se acordã autonomie provinciei, care trebuia
sã fie condusã de un Consiliu Superior, concesie
valabilã doar pe hârtie, care îºi pierde practic
orice sens în 1820, odatã cu instituirea dreptului
de veto. Cãlãtorii ruºi care cunoºteau deja
Basarabia dinainte ºi care au revenit aici la
sfârºitul anului 1820, afirmã cã situaþia populaþiei
acestui teritoriu, când era sub administraþie
româneascã, era mai favorabilã decât acum,
dupã cinsprezece ani de administraþie ruseascã.
Se gãseau aici într-o regiune barbarã în care
oamenii, fãrã a fi vinovaþi de cel mai mic delict,
sunt aruncaþi în închisoare, prãdaþi, bãtuþi ºi arºi
de vii (Franco Trandafilo, Basarabia  þinut al
durerii, Bucureºti, 1941, p. 41).
1826 (25 septembrie): În acordul încheiat între
Rusia ºi Turcia la Cetatea Albã (Akkerman) se
stipula cã: Suveranitatea României este împãrþitã
între Poartã ºi Rusia; domnitorii, aleºi pe ºapte ani
de cãtre boierii þãrii, cu consimþãmântul Sultanului,
nu puteau sã fie maziliþi decât cu consimþãmântul
Þarului.
1828: Þarul Nicolae I desfiinþeazã autonomia
Basarabiei. Ruºii au venit în Principate la 23 aprilie
1828, intrând în aceeaºi zi în Iaºi, înconjoarã palatul
domnesc, unde îl aresteazã pe domnitorul Ioniþã
Sandu Sturza. Abandonate, Principatele au fost
ocupate fãrã nici un fel de rezistenþã. Când ruºii
au intrat în Brãila, acest oraº nu le-a oferit decât
un morman de cenuºã ºi câteva turnuri înþepenite.
La Isaccea, trupele ruse, sub comanda generalului
Rudzevici trec Dunãrea ºi înainteazã spre Tulcea,
Hârºova ºi Constanþa. O altã unitate ruseascã a
cucerit oraºul Bazargic la 6 iulie 1828. Ultima
campanie din 1828, a lãsat þara pradã a patru
flageluri în acelaºi timp: foamea, produsã de
imensele rechiziþii ale armatei ruse; ciuma, pe care
aceasta o adusese din Turcia; o îngrozitoare
epidemie printre animale ºi o iarnã grea. Þãranii
erau folosiþi ca vite de povarã pentru cãratul furajelor
ºi al muniþiei.
Unii trãgeau aceste poveri mai mult de zece
mile; alþii, smulºi de la vetrele lor, erau duºi pe
câmpiile în flãcãri, pustii ºi bântuite de ciumã ale
Bulgariei, sã recolteze grâul pãrãsit de turci. Boala
ºi truda decimau acest popor. Fiecare nou rãzboi
îi istovea sângele. (La Valachie et la Moldavie, în
Revue des Deux Mondes, Paris, Seria a IV-a,
vol.IX, 15 ianuarie 1837).
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În ciuda faptului cã, pe baza tratatului de la
Adrianopole (1829), Principatele au fost atribuite
Imperiului Otoman, armatele ruseºti nu le-au pãrãsit
decât dupã cinci ani ºi atunci doar la insistenþele
Austriei.
1834: Ruºii se retrag din Principate.
Sentimentul naþional românesc începe sã
înmugureascã. Apar viitorii fruntaºi de la 1848,
apar luãri de poziþie împotriva împilãrii ruseºti, se
naºte opoziþia.
Asuprirea românilor de cãtre puternicul lor
vecin, care nu avea nici un drep asupra lor, a
început sã impresioneze lumea occidentalã ºi
trebuie sã relevãm aici atitudinea presei strãine ºi
mai ales a celei franceze, care a luat apãrarea unui
popor latin hotãrât sã nu capituleze în faþa colosului
de la Moscova, cum nu o fãcuse nici în faþa
sultanului de la Constantinopol.
Þinând seama de înverºunarea opoziþiei
româneºti, Rusia a încercat sã obþinã asentimentul
englezilor, pentru anexarea Principatelor. (Nicolae
I. Arnãutu, 12 invazii ruseºti în România, Editura
Saeculum I.O. & Vestala, Bucureºti, 1996, p. 91).
1848: Pentru reprimarea miºcãrilor
revoluþionare între 15-25 septembrie, trupele rusoturce au invadat Principatele.
Represiunile contra celor bãnuiþi cã au
participat la revoluþie, suferinþele populaþiei din
Moldova ºi Þara Româneascã au fost atât de mari
la 1848 încât fãceau doar sã consfinþeascã viziunile
clare asupra viitorului ale înaintaºilor. În spatele
aºa-ziselor mãsuri guvernamentale româneºti se
ascundeau ºi atunci moscoviþii, adevãraþii stãpâni.
1849 (13 aprilie): La Balta Liman se semneazã
o convenþie între Rusia ºi Turcia, prin care se
decidea soarta Valahiei ºi Moldovei.
În aprilie 1856, trupele ruseºti pãrãsesc
Principatele, dar îºi trimit nota de platã  Þara
Româneascã avea sã plãteascã 30 milioane de
piaºtri (peste 11 milioane de franci, la acea vreme),
iar Moldova 6,5 milioane (peste 2 444 000 franci).
1853 (3 iulie): Ruºii invadeazã din nou
Principatele.
Lumea occidentalã înfiereazã gestul Rusiei.
Autoritatea rusã considerã Moldova ºi Valahia ca
fiind anexate de Rusia, stabilind aici un guvern rus.
Era începutul jafului.
Interesele generale ale Austriei ºi Prusiei nu
permiteau încorporarea malurilor Dunãrii în Imperiul
Rus. ªansa Principatelor a fost cã, de aceastã datã,
pretenþiile ruseºti lezau interesele marilor puteri ºi,
mai ales, ale Prusiei.
Intenþiile celor trei mari puteri  Austria, Franþa
ºi Anglia  era abolirea protectoratului rus în ceea
ce avusese pânã atunci în mod exclusiv.
1855 (26 martie): La Conferinþa de la Viena,

în cursul celei de-a ºasea ºedinþe, Franþa susþine
teza unitãþii Principatelor Române.
1856 (25 februarie): Se deschide Congresul
de la Paris. I se înapoiazã Moldovei judeþele de
sud ale Basarabiei.
1859: La 5 ianuarie, colonelul Alexandru Ioan
Cuza a fost ales domnitor al Moldovei; muntenii, la
rândul lor, îl proclamã domnitor. Unirea este astfel
pecetluitã.
Numele iniþial al statului, impus de puterile
europene, a fost de Principatele Unite apoi,
Principatele Române Unite.
1862: Reprezentanþii naþiunii române au pus
din nou Europa în faþa faptului împlinit, proclamând,
la 24 ianuarie, numele de ROMÂNIA pentru statul
naþional român modern.
1876: Convenþia secretã Austro-Rusã la
Budapesta; în caz de împãrþire a Imperiului Otoman,
se convine ca Austria sã ia Bosnia ºi Herþegovina,
iar Rusia sã ia Basarabia meridionalã.
1877 (aprilie): Convenþia ruso-românã pentru
trecerea trupelor ruse cãtre Dunãre, tranzitarea
teritoriului românesc; Rusia garanta integritatea
actualã a României.
La 11 aprilie, trupele þarului îºi fac intrarea în
România. Marele duce Nicolae, fratele împãratului,
lanseazã un manifest locuitorilor români, ca ºi
generalul Luders în 1848 ºi generalul Gorceakov
în 1853.
Deºi, prin acord, ruºii s-au angajat sã nu se
amestece în treburile interne româneºti ºi sã
respecte integritatea teritorialã a þãrii,
comportamentul lor aminteºte de ocupaþia din
vremea Regulamentului Organic.
Ruºii doreau ca România sã nu intre în rãzboi.
În convorbirile sale cu principele Carol, împãratul
s-a abþinut în privinþa rolului pe care armata românã
l-ar putea juca în aceastã confruntare armatã. Ba,
mai mult, Brãtianu a primit un refuz categoric din
partea lui Gorceakov, cancelarul rus.
La 19/31 iulie 1877, marele duce Nicolae cere,
printr-o telegramã adresatã principelui Carol,
sprijinul armatei române: turcii, aducând cele mai
mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog
sã faci fuziune, demonstraþiune ºi, dacã se poate,
sã treci Dunãrea cu armata dupã cum doreºti. Între
Jiu ºi Corabia, demonstraþiunea aceasta este
neapãrat necesarã pentru înlesnirea miºcãrilor
mele. Nicolae.
La 14 august 1877, trupele române trec
Dunãrea sub comanda principelui Carol ºi obþin o
victorie decisivã.
Obþinând intrarea în rãzboi, România a trebuit
sã renunþe la ceea ce era mai important, sã fie
recunoscutã ca stat beligerant.
Cauza politicã era prin urmare pierdutã.
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Speranþele celor care credeau cã ruºii se vor
comporta altfel decât în trecut au fost înºelate. Ca
urmare a menþinerii sub ocupaþie a celor trei judeþe
din sudul Basarabiei, înapoiate Moldovei în 1856, în
þarã s-au organizat mari manifestaþii împotriva Rusiei,
iar ministrul afacerilor externe, Mihail Kogalniceanu
transmite la St. Petersburg o notã de protest în care
sublinia: Nimeni nu se gândea în România cã drept
recompensã pentru serviciile sale, pentru eforturile
ºi vicisitudinile pe care a trebuit sã le suporte, þara va
câºtiga... pierzând o parte din teritoriul sãu ori ca
extinderea speratã pe bunã dreptate sã se transforme
într-o mutilare ºi ca rãsplata meritatã sã se prefacã
pe nedrept într-un crud sacrificiu. (Memoriile regelui
Carol I, 16 ianuarie 1878).
Vechiul proiect rus de a ajunge la Dunãre nu
fusese deci niciodatã abandonat. ªi Rusia nu a
ezitat nici un moment sã înfigã cuþitul pe la spate,
gãsind un nou pretext pentru a-ºi menþine armatele
în România. Era vorba de asigurarea cãilor de
comunicaþie cu noul stat în formare  Bulgaria.
1878 (martie): Prin tratatul de la San-Stefano,
guvernul român a fost constrâns sã cedeze din nou
Imperiului Þarist, sudul Basarabiei (Bugeacul). Iritat
de refuzul guvernului român, cancelarul rus
ameninþã cu ocuparea României.
1878 (iunie): Puterile occidentale au forþat

Rusia sã participe la o conferinþã la Berlin pentru a
discuta condiþiile pãcii. Încã odatã, politica de forþã
practicatã de Rusia îºi gãseºte recompensa, în
ciuda opoziþiei occidentale. Ei ºi-au putut permite
sã facã apel la ajutorul militar al unei þãri ºi sã nu o
recunoascã drept aliat. Ei ºi-au putut permite, dupã
terminarea rãzboiului sã pedepseascã fãrã
distincþie pe cei care au luptat contra lor sau alãturi
de ei. Occidentul nu a avut niciodatã curajul sã
spunã un NU hotãrât.
ªi iatã de ce, în 1878, românia a pierdut pentru
a doua oarã Basarabia.
1917: Proclamarea republicii moldoveneºti
democratice ºi federative.
1918: În ianuarie trupele române intrã în
Basarabia pentru a asigura paza depozitelor militare
ºi a asigura ordinea în spatele frontului; sovietele
de la Petrograd declarã rãzboi României, îi aresteazã
diplomaþii ºi confiscã Tezaurul naþional român depus
la Moscova, în custodie, de statul român.
24 ianuarie, proclamarea independenþei
Basarabiei.
27 martie, la Chiºinãu, Sfatul Þãrii voteazã
unirea Basarabiei cu România, rezervându-ºi unele
drepturi de interes local.
10 decembrie, Sfatul Þãrii voteazã unirea
necondiþionatã cu România.
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Unirile românilor. Câteva gânduri
Colonel DAN GÎJU,
Director adjunct al Editurii Militare
n vara anului de
graþie 1941, cum
bine se ºtie, sub
umbrela Axei, armata
românã îºi permitea
neobrãzarea sã atace
colosul þaristo-bolºevic de la Rãsãrit ºi din
Miazãnoapte, în tentativa de a recupera Basarabia
ºi þinutul Herþei, conducerea (militarã) de atunci a
destinelor þãrii având în vedere, desigur, ca imediat
cum condiþiile politice ºi strategice o vor permite,
sã se întoarcã ºi spre Ungaria mai mult sau mai
puþin hortystã ºi, nu încape vorbã cã dacã s-ar fi
ajuns pânã acolo, nici Cadrilaterul nu ar fi fost
neglijat. Tragicul adevãr este însã cã, în ciuda
imenselor sacrificii de sânge, de teritorii ºi de
bunuri materiale, mare lucru nu se va întâmpla
pe direcþia Est, bine mãcar cã, nu fãrã
compromisuri ºi, bineînþeles, nu fãrã alte jertfe
grele, s-a rezolvat, sã sperãm cã pentru multe
secole de acum înainte, problema Ardealului Cu
toate acestea, deºi au trecut atâþia ani de atunci,
o întrebare continuã sã-i preseze pe mulþi dintre
românii-români, aceia interesaþi încã de binele
Patriei ºi al Neamului înaintea binelui personal,
obtuz, limitat: Oare, cum de Unirea de la 1918 a
rezistat atât de puþin? ªi, de aici, evident, o
avalanºã de alte întrebãri care de care mai speculative, în fond nu mai puþin dilematice ºi în cea
mai mare parte inutile, câteva dintre acestea gen:
Oare, va mai fi vreodatã posibil? ªi când? Dar
mai foloseºte, oare, cuiva, aceastã unire? Pânã
una-alta, situaþia este cum este ºi, cel puþin nouã,
deocamdatã, nu ne rãmâne decât sã omagiem 
cândva ne era interzis ºi acest mic moft  ceea
ce s-a petrecut acum 95 de ani, evident cã ºi sã
tragem nãdejde , dar asta numai atâta vreme
cât suntem cuminþi ºi nu ne hazardãm la ceva
mai concret decât lansarea câte unui podeþ de
flori peste Prut. Eventual, cum ziceam, sã ne
întrebãm cum de a fost posibil ca acea unire,
dezideratul de secole al neamului românesc, sã
nu reziste decât 22 de ani ªi, cum ne stã bine

nouã, puii de lei nãscuþi, vorba lui Neniþescu, din
coapsa Daciei ºi-a Romei, sã arãtãm cu degetul
vinovaþii, cam de fiecare datã descoperiþi în jungla
altora, a vecinilor noºtri adicã, mai rar a noastrã.
Acum, dacã tot am adus vorba, fie-mi permise
alte câteva gânduri pe marginea subiectului, cu
specificaþia cã deºi sunt tentat, voi încerca sã mã
abþin de la a intra în pielea lupului moralist. Prin
urmare, dacã meditez bine, am impresia cã
Unirea de la 1918, realizatã în circumstanþele de
acum bine ºtiute, a durat prea mult!... Cu atât mai
mult cu cât fusese nesperatã la intrarea României
în rãzboi. ªi iau ca premisã de calcul, între multe
altele, durabilitatea uniunii lui Mihai Viteazul
(1558-1601) din luna mai a anului 1600. Cât a þinut
acea, hai sã-i zicem, primã unire, deºi, între timp,
au apãrut ºi alþi prim-unificatori de conjuncturã?
Fix un sezon, mai exact patru luni, adicã pânã
cãtre finele lui septembrie 1600 când, la Mirãslãu,
o datã cu bãtãlia, voievodul român pierdea ºi
Ardealul, dupã care, ca în jocul de domino, aveau
sã cadã ºi celelalte douã þãri româneºti, începând
cu Moldova (la acea datã aproximativ întreagã;
ruºii încã nu aflaserã cã este un strãvechi pãmânt
de-al lor!). Ca atare, cine înþelege cauzele care
au condus la acea primã ºi, pentru multe secole
de atunci încoace, temeinicã destructurare a
uniunii (fie ea ºi personale) româneºti înfãptuitã
sub Mihai Viteazul, are rãspunsul, de fapt, chiar
ºi în mare, în legãturã cu cauzele pentru care nu
a rezistat ºi, de altminteri, niciodatã nu o sã reziste
o asemenea instituþie fundamentalã ca însãºi viaþa
a românilor. Cã astfel de evenimente istorice la
scarã naþionalã ºi, desigur, europeanã, au fost ºi,
poate, vor mai fi posibile, fie ºi sub scutul
antirachetã, cu atât mai mult sub acela al Uniunii
Europene, nimic de zis, dar cu atât mai mult va
funcþiona principiul care spune cã e mai uºor sã
cucereºti decât sã menþii un obiectiv, o þarã, un
campionat, o femeie, orice. Drept altã dovadã,
dacã mai e nevoie sã insistãm, rãmâne inclusiv
faptul cã ºi cea de-a treia unire de dupã 1812 cu
Basarabia (am pus-o la socotealã ºi pe aceea
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fragmentarã, din 1856, de dupã Rãzboiul Crimeii, atunci, ca de fiecare datã ºi de oriunde, de altfel,
cã deh!)  o unire tot cam a la Mihai Viteazu, adicã au speculat, dincolo de lãcomia, de dorinþa de
înfãptuitã prin cucerire (sau prin eliberare, mã glorie ºi de toate celelalte aºteptãri ale unui
rog, diferenþa nu este decât în plan propagandis- mercenar de profesie, inclusiv sentimentul de
tic)  a rezistat nici trei ani Încã un reper, deci, invidie care-l rodea vizavi de voievodul valah, când
care denotã cã Unirea de la 1918 a durat, aº i-au încredinþat nedemna misiune de a-l executa,
îndrãzni sã afirm, nepermis de mult. ªi cine acesta este de acum lucru cert, netrecut cu
priveºte harta fizico-geograficã, dar ºi economicã vederea de cronicarii evenimentului. Ceea ce mai
de atunci, realizeazã fãrã nici un efort cã aºa cum þin sã ating aici însã este amãnuntul cã în
se prezenta, România Mare era o sfidare pentru blestemata zi de 23 august 1944, la Bucureºti,
toatã lumea, fãrã discuþie, amici ºi inamici cineva anume, persoanã importantã, nu dau
deopotrivã, cu atât mai mult pentru vecinii ei nume, a jucat perfect rolul generalului mercenar
revanºarzi, cu toþii, absolut, urmaºi mai mult sau din august 1601, de pe Câmpia Turzii. Singura
mai puþin destoinici ai nãvãlitorilor ºi cuceritorilor diferenþã e cã italo-albanezul George Basta (1550de dupã Dacia Felix... Pe scurt, atunci ca ºi azi, 1607) era în slujba celui care plãtea mai bine ºi
România a fost ºi rãmâne o þarã prea bogatã ca nu a fãcut decât sã punã în aplicare în mod
sã-i mai fie permis sã devinã mare ºi puternicã magistral (din pãcate în detrimentul poporului
aici, în buricul Europei ºi, practic, al lumii întregi. român) ordinul patronilor sãi de la Praga, indirect
Concret, nu trebuie sã ne mire cã deºi am ieºit, de la Roma ºi Varºovia, poate chiar de la Istanbul
chipurile, învingãtori din Primul Rãzboi Mondial ºi, ºi de aiurea, pe când trista figurã din Palatul Redeci, scutiþi de a mai achita acele împovãrãtoare gal de pe Calea Victoriei, epigonul botezat, ce
daune ºi despãgubiri cãtre învingãtor(i), cam ca stranie bãtaie de joc a sorþii!, cu numele
de fiecare datã în istoria noastrã bimilenarã (ceea învingãtorului de la Cãlugãreni, ªelimbãr
ce nu înseamnã cã nu am achitat cât nu face º.a.m.d., dacã-l întrebi, habar nu are, nici azi,
scadenþele la bãncile internaþionale pentru cum nu a avut nici atunci, în acel august
armamentul neachiziþionat la vreme!), la ora când fierbinte, cu ce preþ ºi, mai ales, pentru cine ºi
frontierele nedemnului strãjer Carol al II-lea au pentru ce ºi-a trimis camaradul de arme  care
început sã cadã ca ºi când ar fi fost de nisip, noi tocmai se pregãtea sã negocieze cu cotropitorul
aveam una dintre cele mai inerte ºi înapoiate pe poziþie de forþã, chiar dacã tot contra timp,
armate din Europa, la polul opus armatei ger- dar în spatele liniei fortificate Focºanimane, marea perdantã a celei dintâi conflagraþii Nãmoloasa-Galaþi ºi nu în genunchi  la stâlpul
mondiale, ºi chiar a Ungariei. ªi mã opresc aici execuþiei. Pentru poporul sãu, în numele cãruia
cu comparaþiile, nu înainte de a-mi exprima a luat hotãrârea, chipurile, nici într-un caz.
convingerea, bazatã pe precedentul istoric, pe ce
altceva?, cã, ºi dacã, printr-un alt concurs fast de împrejurãri, din neatenþie
ºi nebãgare de seamã, vom ajunge sã
avem o armatã de lei-paralei, cu atât
mai mult Dumnezeul geopoliticii
mondiale va avea grijã ca în fruntea ei
sã figureze un batal, un om de paie, o
marionetã
ªi încã un aspect, ultimul, generat
de comentariul de faþã. Dupã cum se
ºtie, fãuritorul Unirii de la 1600 a fost
scos din joc înainte de a fi prea târziu,
ca ºi Ceauºescu în 1989, la ordinul ºi
cu sprijinul marilor puteri ale vremii
(politice ºi religioase deopotrivã) prin
camaradul sãu de arme din respectivul moment, cel alãturi de care tocmai
câºtigase ultima ºi cea din urmã
Uciderea lui Mihai Viteazul la Turda
bãtãlie a sa, la Guruslãu (3 august
(gravurã
realizatã la Leiden - Olanda, 1703)
1601). Cã strategii continentali de
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1918-1920. Basarabia, de la Unirea
cu Patria-Mamã la recunoaºterea
internaþionalã a Marii Uniri
Profesor doctor MARIAN CURCULESCU
n anul 1918, Basarabia, Bucovina ºi
Transilvania s-au
unit cu PatriaMamã, înfãptuindu-se
România Mare.
În
Basarabia,
miºcarea naþionalã s-a coagulat în jurul Partidului
Naþional Moldovenesc, format în anul 1917 ºi a
ziarului Cuvânt moldovenesc. Aceastã miºcare
era susþinutã de largi categorii sociale, cuprinzând
þãrani, meseriaºi, intelectuali, studenþi, militari,
liceeni.În toamna anului 1917, au fost aleºi deputaþii
pentru Sfatul Þãrii, organism reprezentativ al
populaþiei dintre Prut ºi Nistru.
Rãspunzând dorinþei populaþiei, la 27 martie
1918 (stil vechi), Sfatul Þãrii, cu majoritate de voturi
a hotãrât unirea Basarabiei cu România.1 Populaþia
Basarabiei a primit cu entuziasm aceastã istoricã
decizie. Ziarul Sfatul Þãrii scria cã sosise ziua
cea mare ºi mult aþteptatã a mântuirii2. Ziarul
evidenþia marea bucurie a locuitorilor din Chiºinãu:
Deputaþii, publicul se îmbrãþiºeazã, se sãrutã. Ochii
tuturor sunt plini de lacrimi ºi bucurie. [...] Toate
clopotele din Chiþinãu au început sã sune, dând de
ºtire despre triumful neamului românesc.
Bubuiturile tunurilor care salutã marele act au
început sã despice vãzduhul. Aeroplanele se ridicau
tot mai sus pe slãvile cerului purtate de aripile
nevãzute ale bucuriei celei mai sfinte. [...] Publicul
zguduit de entuziasm striga «Trãiascã România»,
«Trãiascã Mãria Sa regele Ferdinand»3. Valurile
de bucurie aprinseserã oraºul întreg4. Pe strãzile
oraþului se juca Hora Unirii5 iar lumea striga:
Trãiascã Unirea, Trãiascã România Mare6.
Deputaþilor li se aruncau flori ºi erau ovaþionaþi de
cetãþeni.7 Mulþi þãrani afirmau: Ne unim cu plugarii
români de peste Prut.8
În zilele urmãtoare, oameni din cele mai
diferite stãri sociale, orientãri politice, credinþe

religioase (þãrani, intelectuali, muncitori, profesori,
studenþi, tineri), în cadrul unor importante adunãri
au salutat unirea Basarabiei cu România. Astfel
de adunãri aveau loc în satele ºi oraºele
Basarabiei9, precum ºi la Iaºi, Botoºani, Braºov,
Piteºti, Arad, Lugoj, Oradea, Timiºoara, Cluj etc.10
De asemenea, acest eveniment a fost salutat de
universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti, de mitropolitul
Moldovei, de voluntarii ardeleni ºi bucovineni, de
Corpurile legiuitoare, de Asociaþia profesorilor
universitari din România, de þãrani, meseriaºi,
industriaºi, negustori11, de presã, de ºcoli etc.12
În telegrama Universitãþii din Bucureºti era
exprimatã dorinþa ca Unirea cu Patria-Mamã sã
aducã fraþilor basarabeni toatã fericirea ºi
prosperitatea aºteptatã13. În acelaþi timp, era
mãrturisitã speranþa cã va sosi ceasul când
poporul românesc întreg se va putea bucura de
viaþa liberã la care-i dau dreptul secolele de
suferinþã ce a îndurat.14
La Iaºi, la 30 martie 1918, cu ocazia sosirii
delegaþiei basarabene condusã de Ion Inculeþ
pentru a aduce regelui Actul Unirii, a fost o mare
bucurie. Delegaþia a fost primitã cu emoþie ºi cu
lacrimi în ochi15 atât de cãtre oficialitãþi cât ºi de
populaþie. Strãzile oraþului care duceau de la garã
spre centru erau tixite de lume ºi, cu toate cã
era zi de lucru, lumea îºi uitase de treburi ºi mii
ºi mii de oameni alergau de dimineaþã spre garã
ca sã vadã ceea ce niciodatã nu mai vãzuse. Pe
tot parcursul drumului  steaguri naþionale, ordine
ºi însufleþire16. La sosirea delegaþiei basarabene
în garã, nu s-au þinut cuvântãri cãci vorbeau
destul de grãitor lacrimile de bucurie ºi strângerile
de mânã fãcute cu atâta efuziune17. În piaþa
oraºului, oaspeþii ºi gazdele lor au jucat Hora
Unirii. Subliniind semnificaþia acestui eveniment,
regele Ferdinand spunea: Sãrbãtorim azi
înfãptuirea unui vis care de mult trãia în inimile
tuturor românilor de dincolo ºi de dincoace de
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apele Prutului. Dacã în stradã bucuria era mare,
în rândul celor care conduceau destinele þãrii
îngrijorarea zilei de mâine ºi a neprevãzutului
19
apãsa ºi înãbuþea strigãtul de bucurie . Decretul
regal din 9/22 aprilie 1918 a ratificat unirea
20
Basarabiei cu România.
Anii 1918-1920 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
21
Ucrainei în Bucovina ºi ale Rusiei Sovietice în
Basarabia. În acelaºi timp, populaþia a susþinut
efortul politicienilor români pentru recunoaºterea
internaþionalã a Marii Uniri de cãtre Conferinþa de
Pace de la Paris (1919-1920).
La graniþa de est a Basarabiei, starea de
tensiune a apãrut chiar de la începutul anului 1918,
fiind determinatã de ruperea de cãtre Rusia a
22
relaþiilor diplomatice ºi de nerecunoaºterea unirii
23
acestui teritoriu cu România . Populaþia, mai ales
din zona de graniþã, era îngrijoratã din cauza
incidentelor provocate de Rusia: incursiuni ºi
24
atacuri îndeosebi pe linia Nistrului ; acþiuni ale unor
bande înarmate care se strecurau în Basarabia ºi
terorizau populaþia, provocau atentate, lipeau afiºe
25
comuniste, introduceau arme ºi muniþii ;
bombardarea unor sate româneºti (exemple: Vitea,
26
Kriuleni în judeþul Orhei etc.) ; activitatea de
propagandã a unor bolþevici care aþâþau lumea,
27
îndeosebi pe þãrani, contra României. În ianuarie
1919, în zona Hotin, bande bolºevice au atacat vio28
lent aruncând în aer clãdiri ºi terorizând locuitorii.
Aceste acþiuni erau susþinute de unele grupãri
29
rusofone locale , care nu se împãcau cu ideea
unirii Basarabiei cu România.
Pentru a readuce liniºtea, armata românã i-a
alungat pe atacanþi, adresând localnicilor apeluri
la înþelegere ºi toleranþã: Fiþi creºtini ºi buni
români, de orice naþionalitate aþi fi, cãci þarã mai
dulce, blândã ºi ocrotitoare ca þara româneascã
30
nu existã pe pãmânt.
Starea de tensiune din Basarabia era
provocatã ºi de alþi factori: somaþiile adresate de
Rusia guvernului român pentru a evacua
Basarabia (exemplu: adresa lui Cicerin 
31
comisarul afacerilor externe din 1 mai 1919) ,
atacuri întreprinse de resturi ale armatei lui
32
Denikin , zvonurile rãspândite de bolºevici cã
Basarabia va fi luatã de Rusia, fapt care agita
33
mult populaþia , propaganda antiromâneascã
34
fãcutã de presa din Rusia etc. Îngrijorarea
populaþiei era evidentã. Alexandru Marghiloman
35
nota cã situaþia e foarte rea , N. Iorga scria cã
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la Nistru se adunã ruºii (februarie 1920) , iar
presa sublinia cã noi suntem înconjuraþi de
37
primejdii .
Acþiunile antiromâneºti ale Rusiei au continuat
chiar ºi dupã 28 octombrie1920 când Franþa,
Marea Britanie, Italia ºi Japonia au semnat tratatul
care recunoºtea unirea Basarabiei cu România.
88
Aceste acþiuni (atacarea unor sate româneºti ,
99
a unor trenuri, jefuirea populaþiei etc.) urmãreau
sã creeze în Basarabia o stare de nesiguranþã,
de teamã ºi de panicã, sã discrediteze
administraþia ºi sã cultive în opinia publicã
internaþionalã ideea cã România ducea în acest
40
teritoriu cotropit o politicã de teroare.
Populaþia a reacþionat faþã de aceastã situaþie
41
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de tensiune ºi de dezordine , folosind diferite
modalitãþi. Þãranii din judeþul Bãlþi, într-o telegramã
adresatã guvernului român (februarie 1919),
arãtau cã veºtejesc purtarea miþeleascã a
43
bolºevicilor înfãptuitã pe pãmântul Basarabiei .
Sãtenii din þinutul Tighinei s-au adresat poliþiei,
cerându-i sã-i gãseascã pe localnicii care
colaborau sau simpatizau cu bandele bolºevice,
pentru a fi judecaþi de obºtea satului. Astfel, o
delegaþie din satul Chiþcani (Tighina) venitã în
februarie 1919 la poliþia Tighina, declara: Iatã, am
venit sã ni jiluim la dumneavoastrã cã toþi plugarii
au vãzut grozãviile straºnice fãcute de bolºevici
la noi ºi se leapãdã de acei ci au fãcut uneala cu
44
bolºevicii ca sã poatã sã aducã la noi moarte .
Delegaþia cerea sã fie aflaþi vinovaþii cã-n sat la
45
noi s-a hotãrât sã-i pedepsim .
În unele zone, þãranii ºi-au arãtat hotãrârea
de a riposta la atacurile bolþevice (Hotin, Soroca,
46
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Tighina , Orhei etc.). Astfel, este semnificativ
faptul cã la Congresul agrar din Soroca (27-28
ianuarie 1919), participanþii s-au ridicat în picioare
ºi au declarat cã de aici înainte îºi vor apãra þara
din toate puterile, cu securile, coasele ºi topoarele,
ca în vremea veche ºi cã duºmanii nu vor putea
48
trece brazda decât peste trupurile lor . În
ansamblu, basarabenii au respins provocãrile
ruseºti ºi ºi-au dovedit încrederea în statul român.
În Basarabia, largi categorii sociale cereau
recunoaºterea internaþionalã a Unirii cu România.
În presã (exemplu: Sfatul Þãrii) apãreau articole
49
care cereau mai multã dreptate . Minoritãþile
naþionale, dovedind o atitudine constructivã,
declarau în august 1919 cã doreau sã aibã cât
mai curând siguranþa cã Conferinþa pãcii le va
50
pãstra noua lor naþionalitate româneascã . Este
sugestiv faptul cã germanii, dupã Congresul de la
Tarutino (7 martie 1919), ºi-au desemnat delegaþii
care sã-i reprezinte la Paris pentru a cere marilor
36
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puteri recunoaºterea Unirii Basarabiei cu
51
România.
Recunoaºterea la 3 martie 1920 de cãtre
Conferinþa de pace de la Paris a unirii Basarabiei
cu România, a determinat o mare bucurie în
întreaga þarã. În oraºe ºi sate aveau loc întruniri,
52
53
servicii religioase , apãreau articole în presã ,
se rosteau emoþionante cuvântãri, se organizau
54
frumoase serbãri . Aceastã bucurie a fost la fel
de mare ºi în toamna anului 1920 când, la 28
octombrie, la Paris a fost semnat tratatul dintre
România, Marea Britanie, Franþa, Italia ºi Japonia,
prin care se recunoºtea actul de la 27 martie 1918.
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Academia României
despre Unirea Basarabiei cu Þara
Profesor doctor
VICTOR PETRESCU
Istoric al culturii
rin Marea Unire
din 1918 se
desãvârºeºte
un act politic, economic
ºi social de o importanþã
covârºitoare pentru
destinul în timp al poporului român. Acesta va
începe cu hotãrârea Basarabiei de a se uni cu
patria mamã (27 martie / 19 aprilie 1918) urmatã
de Bucovina (15/28 noiembrie 1918) ºi
Transilvania, Banatul, Criºana ºi Maramureºul (18
noiembrie / 1 decembrie 1918), consfinþindu-se prin
hotãrârea Marii Adunãri de la Alba-Iulia (locul primei
uniri a românilor sub Mihai-Viteazul).
Aceste evenimente memorabile au avut un larg
ecou în rândurile românilor, dar ºi pe plan
european. Academia Românã, ca cel mai înalt for
ºtiinþific ºi cultural nu putea sã nu semnaleze aceste
fapte rezonante în viaþa ºi destinul fiecãrui român.
Astfel, în 12/25 aprilie 1918 Ion Bogdan anunþa
în plenul academic hotãrârea luatã, de reînviere
la viaþa naþionalã româneascã.
În entuziasmul membrilor prezenþi el face
urmãtorul anunþ: Între ultima noastrã întrunire ºi
cea de astãzi s-a petrecut un eveniment politic de
covârºitoare importanþã pentru soarta regatului
român ºi a românimei: este Unirea Basarabiei cu
România, cerutã la 9 aprilie «stil nou» de aproape
unanimitatea Sfatului Þãrii din Chiºinãu. Votul dat
la 9 aprilie de basarabeni ne dovedeºte cã, cu toatã
stãpânirea ruseascã de un secol, stãpânire care a
devenit din zi în zi tot mai apãsãtoare, basarabenii
au rãmas români ºi vor sã rãmânã români de aci
înainte. La întâia ocazie când au putut sã hotãrascã
de soarta lor, ei au hotãrât de bunã voie sã ºi-o
uneascã cu a românilor din regat, ca sã conlucreze
cu aceºtia la înãlþarea viitoare a românimei întregi.
Bucuria noastrã e mare, cãci dupã suferinþele ºi
decepþiunile ce le-a îndurat România de dincoace
de Prut în cei din urmã doi ani, o puternicã razã de
speranþã i se aratã din România de dincolo de Prut,
pe care mulþi dintre noi o uitaserã cu totul. Actul
basarabenilor de la 9 aprilie este semnul reînvierii

lor la viaþã naþionalã româneascã, este nãdejdea
de mai bine ce se revarsã în inimile celorlalþi români,
este glasul care ne spune cã oricât de mari ar fi
dezamãgirile prezentului, încrederea în puterea de
viaþã a poporului nostru nu trebuie sã ne
pãrãseascã nici un moment. Plini de aceastã
încredere sã strige, dar cu toþii: «Trãiascã România
unitã pentru totdeauna cu Basarabia!»1.
Se trimite o telegramã preºedintelui Consiliului
de Miniºtri, Alexandru Marghiloman, în care se
preciza poziþia oficialã:
Înºtiinþarea datã de domnia voastrã cã Sfatul
Þãrii de la Chiºinãu, cu aproape unanimitatea
voturilor, a hotãrât unirea Basarabiei cu România
a avut un rãsunet puternic în toatã þara ºi nu mai
puþin în sânul Academiei Române. Aceastã
instituþiune, fiind pãzitoarea dezvoltãrii ºi unitãþii
culturii naþionale a neamului românesc, a destinat,
chiar de la înfiinþarea ei la 1866, trei locuri pentru
fraþii basarabeni ºi au fost numiþi Alexandru Hajdeu,
Constantin Stamati ºi Ioan Strãjescu. Stãpânirea
asupritoare însã nu îngãdui niciodatã nici unuia
participarea la lucrãrile ei. Acuma, când dupã 106
ani de despãrþire, Basarabia, prin ajutorul lui
Dumnezeu ºi voinþa fiilor ei, se întoarce la patriamamã, Academia, adânc miºcatã, vã roagã sã
transmiteþi fraþilor noºtri mult doriþi salutãrile ei ºi
încrederea cã, prin virtuþile lor ºi puterea lor de viaþã,
vor contribui la înaintarea ºi întãrirea patriei ºi
2
neamului nostru .
Rãspunzând, Alexandru Marghiloman, sublinia:
Domnul Inculeþ, preºedintele Sfatului Þãrii, m-a rugat
sã vã transmit expresiunea recunoºtinþei fraþilor
basarabeni pentru cuvintele de îmbrãþiºare ce le
trimiteþi. Cu toþii ne exprimãm încrederea cã Academia,
reluând firul de la 1866, va da unirii sufleteºti ºi politice
ce s-a înfãptuit în ziua mare de 28 martie / 9 aprilie
consacraþiunea unei chemãri în sânul ei3.
Este relevantã poziþia Societãþii istorico-literare
din Chiºinãu, care tot printr-o telegramã salutã
cu adâncã veneraþiune ºi curat entuziasm, cel mai
înalt aºezãmânt cultural al Daco-României ºi
ureazã ca lucrãrile sesiunii (de la Iaºi, din 8/21
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octombrie) care se deschide în anul unirii reprezentant al Unirii, care este un fapt împlinit.
Basarabiei cu România, în Iaºii pribegiei eroice ºi ªtiinþa este internaþionalã ºi ca sã devie naþionalã
al marilor nãdejdi româneºti, sã se încheie odatã trebuie ca ideile ei sã intre ºi sã domine în
cu mult-aºteptata sãrbãtoare a unirii naþionale ºi adâncimile maselor poporului, care coloreazã ideile
acestea cu deosebirile lui. ªi aici stã puterea
politice a tuturor românilor4.
În ºedinþa din 10/23 octombrie 1918 sunt aleºi ºtiinþei, dacã ea nu vrea sã fie moartã. Eu am fost
printre membrii titulari ai Academiei Române ºi nevoit sã lucrez pentru un neam strãin. Sunt fericit
basarabenii ªtefan Ciobanu (1883-1950), istoric sã lucrez de acum înainte pentru propãºirea
7
ºi omul politic Ion Inculeþ (1884-1940). neamului meu, a neamului românesc .
Caracterizându-l pe ªtefan Ciobanu ca unul din Rãspunzându-i P. Poni, sublinia încã o datã
reprezentanþii culturali ai Basarabiei unite cu patria- adevãrata semnificaþie a evenimentului:
mamã, P. Poni evidenþia meritele Academiei care Dumnezeu a voit ca dupã jumãtate de veac unirea
sufleteascã întreprinsã prin Academie de
a cãutat sã realizeze, chiar de la înfiinþarea
ei, unitatea culturalã a tuturor românilor:
patrioþii de la 1866 sã se întindã ºi sã devie
realitate pentru întreaga noastrã viaþã
Ea a chemat din toate þãrile locuite
de români bãrbaþi cari s-au distins prin
socialã. Astãzi, aspiraþiunile noastre cele
lucrãrile lor pe terenul culturii noastre
mai scumpe au fost înfãptuite: toþi
românii sunt uniþi nu numai prin
naþionale. Domnul Ciobanu, care
culturã. De la Tisa pânã la Nistru ºi
intrã astãzi în Academia-Românã 
subliniazã P. Poni  este un demn
pânã la Mare ei formeazã o singurã
urmaº al lui Alexandru Hajdeu,
þarã: patria românã. În aceste zile mari,
Constantin Stamati, Ioan Strãjescu ºi
dv. veniþi între noi ca simbol prevestitor
B. P. Hasdeu. Domnul Ciobanu este
al unirii întregului nostru neam!
dovada cea mai vie cã în Basarabia
Basarabia, pe care o reprezentaþi, a
s-a întâmplat un lucru extraordinar:
fost cea dintâi dintre provinciile subjucu tot jugul apãsãtor, cum n-a existat
gate care, sfãrâmând lanþurile robiei
8
vreodatã pe lume, cu toatã lipsa de
s-a alipit de patria-mamã.
orice legãturã cu þara noastrã, viaþa
ªi Ioan Bianu îºi exprima în cuvinte
Ion C. Inculeþ
româneascã de acolo nu s-a stins;
entuziaste bucuria cã a fost martor al
vigoarea poporului român de peste Prut a învins acestui mãreþ eveniment: ...venirea voastrã în
toate dificultãþile5.
acest local al înaltelor datorii naþionale este o mare
Pe 14 mai 1919 are loc, în prezenþa regelui sãrbãtoare [ ]. Nu este vorbã deºartã când am
Ferdinand, ºedinþa solemnã consacratã împlinirii fericirea sã spun aici eu, venit de la Blajul
unei jumãtãþi de veac de la înfiinþarea Academiei Ardealului, vouã, celor veniþi de la Nistru: cuvinte
Române. Luând cuvântul, în numele Basarabiei, nu avem destul de puternice ºi destul de calde care
Ion Inculeþ sublinia:
sã poatã spune toatã bucuria inimilor ºi sufletelor
Noi, basarabenii, mulþumim Academiei noastre cu care vã zicem: bine aþi venit, fraþilor
pentru munca depusã în urmãrirea sfântului basarabeni!.
scop de a uni neamul românesc, despãrþit de
Prin tot ceea ce a întreprins de-a lungul
nemiloasa istorie în mai multe pãrþi. Noi, existenþei sale, Academia Românã nu a fost numai
basarabenii, avem toatã încrederea cã Academia cel mai înalt for ºtiinþific ºi cultural (onorat de
Românã ºi de aci înainte va duce cu aceeaºi numeroase nume prestigioase), ci ºi unul de
demnitate steagul unitãþii culturale a neamului adâncã simþire naþionalã, ce a lucrat pentru
românesc. Noi avem toatã speranþa cã Academia eternitatea þinuturilor locuite de români.
Românã, dezvoltând ºtiinþa româneascã, va pune
toatã stãruinþa ca din paharul ºtiinþei sã poatã NOTE
bea toþi fiii României Mari 6.
1. Cf. Dorina N. Rusu. Istoria Academiei Române în
ªi tot el, în discursul de recepþie intitulat Spaþiul
date (1866-1996), Bucureºti, Editura Academiei
ºi timpul în noua luminã ºtiinþificã din 26 mai, îºi
Române, 1997, p. 190.
manifesta bucuria de a lucra pentru propãºirea
2.
Ibidem, p. 190-191.
neamului meu, a neamului românesc:
Adânc emoþionat iau cuvântul. Fiu al 3. Idem.
Basarabiei, al unei pãrþi locuite de români, cari nici 4. Idem.
cu gândul cel mai îndrãzneþ nu aºteptau sã se 5. Ibidem, p. 192.
întoarcã în sânul neamului, eu acuma stau în 6. Ibidem, p. 196.
mijlocul dv. nu numai ca o idee de unitate naþionalã, 7. Ibidem, p. 197-198.
nu numai ca un simbol al Unirii, dar ca un adevãrat 8. Ibidem, p. 198.
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Cartea tipãritã la Târgoviºte 
factor de unitate naþionalã
Conferenþiar univsitar doctor
AGNES ERICH
Director al Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade-Rãdulescu Dâmboviþa
irculaþia vechilor
cãrþi româneºti a
reprezentat unul
dintre cele mai importante aspecte sociale, fapt
subliniat ºi de N. Iorga:marele merit al acestor cãrþi
e cã, trecând hotarele, au adunat sufleteºte prin
viaþa culturalã pe toþi românii laolaltã.Prin ele, mai
mult decât prin vechile manuscrise care circulau ºi
se copiau puþin (...), s-a întemeiat o viaþã literarã
comunã a tuturor românilor. Prin ele (...) s-a
întemeiat ceva nepreþuit pentru orice popor, cãci
cuprinde ceea ce va da formã gândului ºi simþirii
generaþiilor care vor urma: limba literarã.1
2
În predosloviile vechilor cãrþi româneºti este
subliniatã destinaþia acestora ca fiind una colectivã
pentru folosul tuturor românilor, unitatea ºi
continuitatea nemului românesc fiind susþinutã de
preoþii, dascãlii, diecii ºi grãmãticii români care au
tradus textele de bazã bisericeºti pentru a fi înþelese
de oamenii simpli.3 Indiferent unde au apãrut,aceste
tipãrituri s-au adresat tuturor românilor: vouã, fraþilor
români ºi cetiþi ºi nu judecaþi necetînd nainte, cã aveþi
4
cu adevãr a afla mare vistiariu sufletesc (Palia de la
Orãºtie, 1582); dar (...) pre limba româneascã5
(Evanghelia învãþãtoare, 1644); dar limbii româneºti
(...) cãtre toatã seminþenia româneascã (...)
pretutindere ce se aflã pravoslavnici întru aceastã
limbã6 (Cartea româneascã de învãþãturã,1643) etc.
Aceeaºi idee a unitãþii de limbã ºi de credinþã apare
ºi în lucrarea polemicã a lui Varlaam, Rãspuns
împoriva Catehismului calvinesc (Iaºi, 1645),adresatã
cãtrã creºtinii din Ardeal (...) ºi cu noi de un neam
români...sã nu se depãrteze de ceea ce am luat de
la moºii ºi strãmoºii noºtri, ci sã-ºi apere pînã la sînge
legea, precum limba ºi neamul, ºi sã nu se teamãde
ceia ce ucid trupul cã sufletul nu-l pot ucide. 7
Îndreptarea legiide la Târgoviºte (1652) a fost
imprimatã pe cheltuiala domnitorului Matei Basarab
ca sã fie de folosul de obºte (...) împãraþilor, domnilor,
boiarilor ºi celor ce sunt pe mîna mai marilor, voinicilor,
proºtilor, bogaþilor, sãracilor, cãlugãrilor, mirenilor,

bãrbaþilor, muierilor, tinerilor ºi bãtrînilor8. Dosoftei,
în Moldova, tipãrea Liturghierul la 1679 ºi îl considerea
dar limbii româneºtiºi tuturor carii nu-nþãleg sîrbiaºte
sau eliniaºte9.
Cultura noastrã medievalã a folosit ca limbã
de cult ºi ca limbã de cancelarie limba slavonã.
Primele cãrþi tipãrite în spaþiul românesc au fost
Liturghierul, Octoihul ºi Tetraevangheliarul, în
vechea cetate de scaun valahã, Târgoviºte, în
perioada 1508-1512, cãlugãrul Macarie fiind cel
care le scoate la luminã. Însemnãrile de pe aceste
tipãrituri, indiferent de fondurile unde se aflã, ne
aratã cã au circulat nu numai în Þara Româneascã,
ceea ce era ºi firesc, dar cã ele au fost folosite ºi
în afara graniþelor þãrii.
În colecþiile Bibliotecii Academiei Române ºi
Bibliotecii Naþionale se gãsesc numeroase
exemplare din tipãriturile târgoviºtene: Liturghierul
(1508), Tetraevangheliarul (1512) Molitvenicul
(1545), Triod  Penticostarul (1558), Evanghelia
învãþãtoare (1644) Rãspuns împotriva catehismului
calvinesc (1645), Imitatio Christi (1647),
Penticostar(1649), Pilde filosofeºti (1713),
Molitvenic(1713).Biblioteca Centralã Universitarã
Bucureºti deþine codul de legi Îndreptarea legii
(1652), donat de Ioan C. Movilã, legat în lemn ºi
piele, cu ornamente aurite ºi cu încuietori metalice.
Un alt exemplar din aceeaºi lucrare are pe prima filã
o însemnare din sec. XVIII-XIX, iar la paginile 1-17
regãsim o notaþie datatã la 1 martie 1676, în zilele
lui Antonie Vodã Ruset, domnul Moldovei în care se
specificã cum cã Nicolae Bârliba din Bãltãºeºti ºi
soþia sa Ana au cumpãrat respectiva carte cu 60 de
10
taleri. O altã însemnare, datatã 28 aprilie 1807,
consemneazã revenirea acestei cãrþi, dupã
peregrinãrile din Moldova, la Bucureºti, unde intrã
în proprietatea vãtafului Ghiorghi de la Sf. Sava,
dupã ce aparþinuse protopopului Trifan ºi a lui
11
Gafincu . Al treilea exemplar deþinut de Biblioteca
Centralã Universitarã Bucureºticuprinde patru
însemnãri, din care una menþioneazã ca proprietar
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al pravilei pe un anume Iane ºi este însoþitã de un
blestem pentru cel ce va îndrãzni sã fure aceastã
carte. La paginile 472 ºi 543 apar menþionaþi în
ordine cronologicã primii domni fanarioþi care au
ocupat tronul Þãrii Româneºti. Însemnarea de la
pagina 472 cuprinde informaþii nu numai despre Þara
Româneascã ci ºi despreÞaringrad, capitala
12
Imperiului Otoman: ...când au murit Neculai Vodã
(Mavrocordat) în luna lui septembrie 3, 7239 (1730)
ºi în urmã au ridicat boiarii pe feciorul lui Neculai
Vodã domn în scaun...ºi au domnit din luna lui
septembrie 3 pânã la octombrie. În acelaºi timp la
Þaringrad (Istambul) s-au sculat ienicerii cu zurbalâc
asupra împãratului ºi l-au scos din tronul împãrãtesc
ºi au pus altu împãratºui vizir. Apoi iar au scos pe
acel vizir ºi l-au schimbat 3 sau 4 viziri ºi când au
pus vizir un Topal-paºa care au fost foarte bun
prieten cu Neculai Vodã...cum s-au aºezat, vizir, cum
au dat domnia iar lui Constantin Vodã13. La pagina
543 apare urmãtoarea însemnare care: 1730
octombrie 16. S-au aºezat aici în þarã, den Þaringrad
domn Mãria Sa Io Mihail Racoviþã Voevod în locul
lui Constantin Vodã sin Nicolae Voievod14 prin care
se accentueazã de unde proveneau aceºti domni.
15
Serviciul bisericesc (Târgoviºte, 1709),
16
Panoplia dogmaticã (Târgoviºte, 1710), Slujba
Sfintei Ecaterina 17 (Târgoviºte, 1710) sunt alte
tipãrituri târgoviºtene care se aflã în colecþiile
Bibliotecii Centrale Universitare Bucureºti. Din
Liturghierul de la 1713 se pãstrezã un exemplar
care are trei însemnãri datate 1728, 1780 ºi 1901,
precum ºi o serie de note marginale. La pagina
117 se aflã o însemnare care atestã circulaþia cãrþii
româneºti pe întreg teritoriul românesc, existând
ºi o ºtampilã a oficiului greco  catolic din Sãrãuad.
În Moldova, la Bacãu, a fost identificat un exemplar din Îndreptarea legii (1652), aflat al
Biblioteca Judeþeanã Bacãu, ºi care a circulat în
Moldova la mijlocul sec. al XVIII-lea, deoarece întro însemnare de la pagina 504 se spune: Sã se
ºtie de când au trãdat tãtarii Þara Moldovei. Sã
ridicase domn Io Teodor Voevod. ªi am scris eu
mult plecatul între ierodiacon Lazãr. Lec. 7263
18
(1755), octombrie 14.
O altã tipãriturã
târgoviºteanã o reprezintã un Molitvenic, apãrut în
1713, exemplar aflat tot la Biblioteca Judeþeanã din
Bacãu ºi un Ceaslov (1715).19
Tipãriturile târgoviºtene au avut o largã
rãspândire în Transilvania, în special Îndreptarea legii
(1652) ºi Pogribania preoþilor(1650). Tot în
Transilvania a fost descoperit ºi unicul exemplar din
Apostolul lui Dimitrie Liubavici (1547), la Sibiel, în casa
20
lui Ion Conea. În Scheii Braºovului se regãsesc
Pogribania preoþilor, exemplarlegat în coperte de
lemn, îmbrãcate în piele maro cu ornamente în presã,

Îndreptarea legii (trei exemplare, douã dintre ele donate de Bartolomeiu Baiulescu ºi de Ciuruº Teodor. 21
Molitvenicul de la 1713 se gãseºte ºi la Biblioteca
22
Muzeului din Fãgãraº. La Biblioteca Judeþeanã
Braºov se pãstreazã o singurã lucrare, Dumnezeeºtile
ºi sfintele liturghii...(1713). Din Molitvenicul de la 1713
s-au pãstrat un numãr de 8 exemplare 23 iar din
24
Ceaslovul tipãrit în 1715, 9 exemplare.
Preoþi, cãrturari, negustori sunt cei care au
contribuit la rãspândirea cãrþilor pe tot teritoriul
românesc ºi sunt consemnaþi în însemnãrile
pãstrate. Astfel, pe un Molitvenic de la 1713 se
scria: Sã se ºtie cã acest Molitvenic l-am cumpãrat
eu, popa Stan din Cioara cu 8 forinþi, de la popa
Constandin de la Târgoviºte. 25 Pe Octoihul din
1712 se specificã cum cã a fost cumpãrat chiar în
anul tipãririi de cãtre preotul Lupul Mehedinþul ot
Colþii, de la Alexandru Morariu din Gheorghiþa. 26
Cei care donau cãrþile erau chiar ºi simpli sãteni.
Liturghierul de la 1713 aflat în patrimoniul bisericii
din Baia de Argeº (judeþul Alba), a fost cumpãrat
de ...Filipu Toader ºi cu Tãrnuþa Pãtru... 27.
O serie de însemnãri atestã proprietatea
particularã asupra cãrþii, fapt care atestã, de
asemenea, circulaþia ei: un exemplar din Liturghier
(Târgoviºte, 1713) aparþinea era pe la mijlocul
secolului XVIII ... lui Crãciun Bobanea din Maierii
Mediaºului, astãzi regãsindu-se în fondul Bibliotecii
Academiei Române, filiala Cluj. Tot pe un Liturghier
aflat la Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu, îl
atestã pe Constantin Popovici, protopopul
Fãgãraºului, ca proprietar al unui important lot de
cãrþi din care ºi împrumuta: Aceastã liturghie este
din cãrþile protopopului Constandin Popovici,
protopopul Fãgãraºului, ca proprietar al unui important lot de cãrþi din care pentru lipsã s-au dat în
seama popii Ion Cioflec cel Tânãr de la Comana de
Jos ca sã slujeascã la Biserica Comani de Sus, cu
condiþia ca atunci când le va pofti împreunã cu
octoihul care i s-au dat odatã sã le aducã. Pe un
Octoih(Târgoviºte,1712), popa Gheorghe Herþa nota
în 1754 cã este cartea lui:luatã de tatãl mieu Pãtru
cu banii lui, sã-mi fie mie de moºie, mie ºi pruncilor
28
miei, pe neam, pe sãmânþã . Prezenþa a cinci
exemplare din Îndreptarea legii(1652) la Biblioteca
Academiei Române din Cluj-Napoca se explicã prin
faptul cã ea a circulat în mai multe exemplare prin
Transilvania. Pe verso ul filei 783 din exemplarul
cu cota C.R.V. 252 gãsim însemnarea din care
reiese cã acest exemplar a fost cumpãrat chiar în
anul scoaterii lui de sub tipar: Sã se ºtie cã aceastã
pravilã cumpãratuo popii de la Domneºti bani gata i
Popa Gheorghi Pop Anghel i Popa Vlasu. ªi am scris
eu Popa Ilie în zilele creºtinului ºi bunului Matei Io
Basarab Voevod.29 Pe un alt exemplar se aflã

25
semnãtura autografã a Ieromonahului Daniil
Andreanul sau Panonianul.
În partea de vest a þãrii s-au gãsit foarte multe
exemplare de carte veche tipãritã la Târgoviºte.
Analizând însemnãrile de pe marginea filelor,
descoperim existenþa unui interes cu privire la
aceste cãrþi, interes manifestat prin blestem ºi
scrisori de legare a cãrþii de o anumitã localitate.
Din Evanghelia învãþãtoare (Dealu, 1644) gãsim
exemplare la Episcopia Aradului, altul în localitatea
Beneºti (jud Arad).30 De asemenea, Îndreptarea
legii (1652) cunoaºte o largã rãspândire,
multitudinea de note ºi însemnãri demonstrând
frecventa sa utilizare. Unul din exemplare a circulat
intens în secolele XVIII-XIX în Bihor. Iniþial aparþinuse
preotului Vasile din Aninoasa (judeþul Vâlcea)
pentru ca în anul 1679 sã fie deþinut de fiul
acestuia, Radu: Pisah Radil sian pop Vasile ot
Aninoasa v dni Ion ªerban. 31 În anul 1783 este
semnalatã în localitatea Budureasa (judeþul Bihor),
fiind legatã de popa Mihai din Beiuº, în acelaºi an,
pentru patru forinþi 32. În anii urmãtori circulã în
localitãþile vecine, Burda ºi Drãgãneºti, ajungând
în cele din urmã la Arad, probabil în jurul anului
33
1931, cu ocazia înfiinþãrii Muzeului Eparhial .
O altã tipãriturã târgoviºteanã rãspânditã în
Bihor este Evanghelia învãþãtoare(Mãnãstirea
Dealu,1644), din care se mai pãstreazã douã
exemplare: unul la Ucuriº, semnalat de Titus Roºu,
fiind în 1790 cumpãratã de locuitorii din Boghiu ºi
Ucuriº, unde se pãstreazã pânã astãzi la biblioteca
34
parohialã . Celãlalt exemplar se aflã la Oradea.
Din însemnãri se deduce cã a aparþinut bisericii
Sf. Spiridon la 1845. Tot în Oradea se aflã un exemplar din Octoihul de la 1712 ºi douã exemplare
din Liturghierul de la 1713.
Însemnãrile de pe tipãriturile târgoviºtene,
indiferent de fondurile ce le deþin, ne aratã cã
acestea au circulat nu numai în Þara Româneascã,
ceea ce era ºi firesc, dar cã ele au fost folosite ºi
în Moldova ºi Transilvania fapt care confirmã rolul
jucat ca factor de unitatea naþionalã.
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Marea Unire
în conºtiinþa europeanã
Colonel (r) IULICÃ MATEI
ãzuinþa de realizare a statului
unitar român,
pe vatra strãmoºeascã
a Daciei, s-a realizat în
memorabilul an 1918.
Marea Unire a îndeplinit
dorinþa de unitate a tuturor românilor. Pentru
îndeplinirea dorinþei au acþionat românii din
domeniile: politic, diplomatic, militar ºi cultural, din
România ºi provinciile aflate sub stãpânire strãinã:
Basarabia, Bucovina ºi Transilvania. Rolul principal l-au avut masele populare.
Prima provincie care a acþionat pentru unire
cu patria  mamã, a fost Basarabia, cotropitã de
Imperiul Rus, în anul 1812. Acþiunea a fost
impulsionatã de revoluþia bolºevicã, începutã în
februarie 1917, în Rusia ºi declaraþia lui Lenin,
prin care recunoºtea: dreptul naþiunilor la
autoderminare liberã, pânã la separarea ºi
formarea de state independente. Datoritã
desfãºurãrii Congreselor societãþilor cooperatiste,
al þãranilor, al cadrelor didactice ºi al soldaþilor
basarabeni s-a hotãrât: constituireaSfatului Þãrii;
elaborarea unor legi favorabile; în ºcoli sã se
înveþe limba românã; autonomie teritorialã ºi
politicã; unirea cu România ºi altele.
Sfatul Þarii ºi-a început lucrãrile la 2
decembrie 1917 ºi în ºedinþele desfãºurate a
hotãrât: ca Basarabia sã se numeascã
Republica Democraticã Moldoveneascã, în
decembrie 1917; proclamarea independenþei
republicii, la 24 ianuarie ºi unirea Republicii
Democratice Moldoveneºti cu România, la 27
martie 1918. La ºedinþa Sfatului Þãrii a participat
ºi primul ministru al României, Marghiloman.
A doua provincie care s-a unit cu România a
fost Bucovina, cedatã Austriei de cãtre Poartã,
la 9 mai 1775. Personalitãþi politice ºi culturale

din provincie au transmis populaþiei sã acþioneze
pentru unirea cu patria  mamã. La 3 octombrie
1918 s-a constituit Consiliul Naþional Român,
la Cernãuþi, condus de Iancu Flondor, care a
dirijat acþiunea unionistã. La 8 octombrie 1918 în
parlamentul de la Viena, reprezentanþii Bucovinei
ºi cei din Transilvania au hotãrât: Unirea tuturor
românilor într-un singur stat. La 27 octombrie
deputaþii ºi primarii bucovineni au constituit, la
Cernãuþi, Adunarea Constituantã, care a hotãrât:
unirea Bucovinei cu teritoriile locuite de români,
din Austro-Ungaria. La 28 noiembrie 1918 s-a
desfãºurat, la Cernãuþi, Congresul General al
Bucovinei, la care au participat reprezentanþii
românilor, polonezilor, germanilor, rutenilor. La
propunerea lui Iancu Flondor s-a votat cu
majoritate zdrobitoare: unirea necondiþionatã,
pentru vecie a Bucovinei, în vechile hotare,
cu regatul României.
În Transilvania ocupata de unguri în secolele
X  XI d. Hr. ºi încorporatã de Austria în 1691,
acþiunile pentru realizarea unirii, cu patria  mamã,
au luat amploare când trupele române au trecut
Carpaþii, în august 1916. Dupã retragerea trupelor
române autoritãþile maghiare au trecut la mãsuri
represive împotriva românilor. Cu toate acestea
ideea de unire, în rândul românilor a luat amploare.
Foarte mult ºi-au adus aportul Partidul Naþional
Român ºi Partidul Social Democrat, în special prin
Declaraþia de independenþã a naþiunii române,
adoptatã la 29 septembrie 1918. În parlamentul
de la Budapesta, la 5 octombrie 1918, deputatul
român Alexandru Vaida-Voievod, a citit
Declaraþia de independenþa a românilor din
Transilvania. Ulterior puterea localã a fost
preluatã de Consiliile româneºti, numite Sfaturi,
care au contribuit la constituirea Consiliului
Naþional Român Central, la 30 octombrie 1918,
cu sediul la Arad. La 9 noiembrie Consiliul a
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anunþat guvernul de la Budapesta, cã o preluat
puterea deplinã în Transilvania. Ulterior a hotãrât
sã supunã aprobãrii populaþiei documentele
unitãþii naþionale, în cetatea Alba Iulia.
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia,
s-a desfãºurat la 1 decembrie 1918 unde au
participat peste 100.000 de români, veniþi din toate
þinuturile Transilvaniei. Într-o atmosferã plinã de
entuziasm, Vasile Goldiº a citit Hotãrârea de unire
cu þara: Adunarea tuturor românilor din
Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã
adunaþi prin reprezentanþii lor, azi la Alba
Iulia, decreteazã unirea acestor români ai
tuturor teritoriilor locuite de dânºii, cu
România.
Pe plan internaþional înfãptuirea Marii Uniri a
României a fost aprobatã de Puterile Aliate ºi de
statele mici, în special cele care au fost sub
ocupaþia Austro-Ungariei. În schimb þãrile care au
avut sub stãpânire cele trei provincii româneºti
au dezavuat Marea Unire.
Dacã Rusia, prin declaraþia lui Lenin, a fost
de acord ca Basarabia sã se uneascã cu
România, dupã terminarea rãzboiului ºi-a
schimbat atitudinea. Guvernul de la Moscova
ºi-a manifestat nemulþumirea, anunþând
guvernul român, cã datoritã aprobãrii unirii cu
Basarabia, nu va mai primi tezaurul dus la
Moscova, în anul 1916.
Ucraina, ca þarã vecinã, nu a fost de acord
cu unirea Basarabiei ºi Bucovinei cu România,
având dorinþa de a le ocupa. În vara anului 1917
a ridicat pretenþii de anexare a Basarabiei, iar în
februarie 1918 le-a reluat ºi a trimis o notã
guvernului român în care arãta cã Basarabia
formeazã unitate indivizibilã cu Ucraina ºi sã
retragã trupele din Basarabia. ªi în privinþa
Bucovinei a ridicat pretenþii de anexare,
susþinând ca este þinut ucrainian. Dupã
terminarea rãzboiului se vehicula ideea ca Austria sã cedeze Bucovina, Ucrainei, în schimbul a
unui milion de puduri de grâu, de care Austria
avea nevoie stringentã. La 1 mai 1919 Rusia
sovietica ºi Ucraina. au trimis guvernului român
câte un ultimatum, prin care cereau evacuarea
Basarabiei ºi Bucovinei în 24 de ore, în caz
contrar vor ataca cele douã provincii. Planul
acþiunii militare ofensive nu a fost pus în aplicare.

Ungaria a fost împotriva unirii Transilvaniei cu
România, ºeful guvernului ungar Bela Kun, în
urma înþelegerii cu Lenin, prin telefon, a hotãrât
sã atace România, pentru a recuceri Transilvania.
În noaptea de 15/16 aprilie 1919 au fost atacate
unitãþile române, având ca obiectiv cucerirea
aliniamentului Cluj-Dej. Armata românã a ripostat
prompt, ajungând la 30 aprilie la Tisa. La 11 iunie
1919 Conferinþa de Pace a stabilit graniþa
României cu Ungaria, cea de azi. Guvernul ungar
a fost nemulþumit, fapt ce a determinat sã atace
din nou România. În noaptea de 19/20 iulie a
executat atacul pe direcþia Oradea-Cluj. Trupele
române au trecut la contra-ofensivã la 24 iulie,
intrând în Budapesta la 4 august. România ºi-a
retras trupele la graniþa stabilitã în 4 etape. Prima
a început la 4 august, iar ultima s-a terminat la 30
martie 1920. Negocierile s-au prelungit la Paris
deoarece guvernul ungar vroia sã modifice
proiectul tratatului. A trimis mai multe contestaþii,
conducerii conferinþei în care arãta motivul:
România a ocupat teritoriul milenar al
Ungariei ºi cã a creat un stat multinaþional,
prin acceptarea Unirii de la 1 Decembrie 1918.
Austria, pânã la 12 noiembrie 1918 când s-a
proclamat Republica Austria, nu a fost de acord
cu unirea Bucovinei ºi Transilvaniei cu România.
Se vehicula teza anexãrii Bucovinei
la Galiþia cu acordul Austriei. Ulterior, pânã la
semnarea tratatului cu Puterile Aliate, Austria a
fost de acord cu unirea, dar cu condiþia ca
România sã plãteascã o parte din datoria de
rãzboi, ce urna sã o plãteascã Austria. Motivul era
cã în armata austro-ungarã au fost ºi români din
Bucovina ºi Transilvania care s-au unit cu
România.
Realizarea statului unitar român a fost
apreciatã de opinia publicã a þarilor Antantei.
Aceasta ºi datoritã faptului cã din anul 1915 Antanta
era de acord sã accepte depturile legitime ale
României de a se uni cu Transilvania ºi Bucovina,
cu condiþia ca sã intre în rãzboi împotriva Triplei
Alianþe. La 4 august 1916 la Bucureºti, România a
semnat cu Antanta o Convenþie politica ºi una
militarã, prin care s-a recunoscut aspiraþia legitimã
a României de a se uni. România urma sã participe
la Conferinþa de Pace alãturi de pãrþile semnatare,
în condiþii de egalitate.
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În Franþa oamenii politici au fost de acord cu
constituirea unei Românii Mari, prin unirea
populaþiilor româneºti, care de secole aspirau la
unire. Hotãrârile de la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba
Iulia, au produs un mare ecou în opinia publicã
francezã. Personalitãþile politice din Italia au fost
de acord cu acþiunea pentru unire a românilor,
scoþând în evidenþã faptul cã: Italia ºi România
au luptat împotriva adversarului comun
Imperiul Austro-Ungar, în vederea înfãptuirii
unitãþilor politice. În Anglia, opinia publicã a fost
alãturi de realizarea Marii Uniri, iar guvernul englez
s-a angajat ca la Conferinþa de Pace, sã acorde
sprijinul sãu unirii românilor. ªi în S.U.A.
persoanele politice, inclusiv preºedintele Willson,
au fost de acord cu cerinþele României de unire a
tuturor românilor, când a semnat tratatul de alianþã
cu Antanta. Dupã ce România a semnat armistiþiul
cu Puterile Centrale, la 9 decembrie 1917,
preºedintele Willson ºi oficialii politici erau mai
reþinuþi. Dupã Congresul Naþionalitãþilor de la
Roma, din noiembrie 1918, la care au participat
delegaþi din Transilvania ºi Bucovina, opinia publicã
americanã sprijinea cauzele României pentru
unire ºi susþinea sã i se asigure sprijinul american
la Conferinþa de Pace.
Dupã terminarea rãzboiului guvernele þãrilor
Antantei ºi a celor aliate au hotãrât desfãºurarea
Conferinþei de Pace, la Paris, condusã de Franþa,
Anglia, Italia, S.U.A. ºi Japonia. Þãrile mici ºi
mijloci participau cu un numãr mic de delegaþi.
România avea un numãr mai mic decât þãrile
aliate. Delegaþii þãrilor aliate nu examinau
proiectele tratatelor de pace, pentru cã ºedinþele
se desfãºurau cu uºile închise. Ei trebuiau doar
sã asculte, nu sã fie ºi consultaþi. Guvernele aliate
au considerat cã România nu mai este aliatã. În
urma contestaþiilor primului ministru român I. I.
C. Bratianu, în ianuarie 1919 Franþa, Italia ºi Anglia
au fost de acord ca România sã participe la
Conferinþa de Pace. Misiunea Conferinþei era de
a fixa frontierele, care au fost trasate prin lupta ºi
voinþa maselor populare, datoritã desfiiþãri
Imperiului austro-ungar.
Tratatul de pace cu Austria s-a semnat la
Saint-Germaine, la 10 septembrie 1918. Tratatul
a recunoscut unirea Bucovinei cu România, dar
s-a impus statului român sã plãteascã o

importantã parte din datoria Austro-Ungariei, conform cerinþei Austriei. Tratatul a fost semnat de
Franþa, Anglia, Italia, S.U.A. ºi Japonia, în absenþa
delegaþiei române. Tratatul a fost semnat de
generalul Coandã, delegatul României, la 10
decembrie 1920.
Frontiera cu Ungaria a fost stabilitã la 19 iunie
1919, fãrã participarea ºi consultarea delegaþiei
române, fiind acceptatã de guvernul român. La
palatul Trianon, la 4 iunie 1920, Puterile Aliate,
România ºi Ungaria au semnat Tratatul de Pace
cu Ungaria, prin care se aproba unirea
Transilvaniei ºi Banatului cu România. Tratatul a
intrat în vigoare la 26 iulie 1921.
La 28 octombrie 1920 s-a semnat la Paris, de
cãtre Franþa, Anglia, Italia, Japonia ºi România
tratatul prin care se recunoºtea unirea Basarabiei
cu România. La Conferinþã nu a participat ºi nu a
semnat Tratatul S.U.A. Preºedintele Willson a
motivat cã nu puteau hotãrî ceva referitor la
moºtenirea Imperiului Þarist, fãrã participarea
reprezentanþilor de la Moscova. Un alt motiv a fost
ca sã nu irite Moscova. Totuºi la 1 iulie 1933,
preºedintele S.U.A. Roosevelt a recunoscut oficial
unirea Basarabiei cu România. Pânã la aceasta
datã ambasada americanã elibera documente
emigranþilor români din Basarabia, pentru S.U.A.,
numindu-i basarabeni. De la aceastã datã pe
basarabeni i-a numit în acte români.
Fãurirea statului unitar român, în anul 1918,
aprobarea evenimentului ºi a frontierelor de cãtre
Conferinþa de Pace, scoate în evidenþã adevãrul
cã România întregitã nu a fost profitoarea unei
pãci ºi nici a cuceririi unor teritorii. Ea a însemnat
împlinirea aspiraþiilor multiseculare ale poporului
nostru de a fi ºi a trãi unit, liber ºi independent în
vatra strãmoºeascã.
NOTE:
 Mircea Muºat, Ion Ardeleanu, De la statul getodac la statul român unitar, Ed. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1981, p.p. 658,660,662665,673,681;
 *** Istoria militarã a poporului român, Vol. V,
Ed. Militarã, Bucureºti, 1988, p.p. 804-805, 808, 812;
 ªtefan Pascu, C.Gh. Marinescu, Rãsunetul
internaþional al luptei românilor pentru unitatea
naþionalã, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p.p. 254-255,
264,271,275-277,314,332, 336.
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Îndrumar ºcolar

Proclamarea Unirii
la Chiºinãu ºi Cernãuþi
Profesor MARIOARA PAVEL
ªcoala Grigore Alexandrescu, Târgoviºte
u ocazia rãzboaielor balcanice din anii
1912-1913 România
a intervenit ca sã
întregeascã spaþiul
geografic dintre Dunãre ºi Marea Neagrã, prin
adãugarea a douã judeþe din Dobrogea de
Sud (Cadrilaterul).Decizia a fost luatã la
Conferinþa de Pace de la Bucureºti, urmatã de
semnarea tratatului din 28 iulie/10 august 1913.
În vara anului 1914 a izbucnit Primul
Rãzboi Mondial. În cadrul Consiliului de
Coroanã de la Sinaia din 3 august 1914,
factorii responsabili ai þãrii, membrii guvernului
ºi reprezentanþii partidelor de opoziþie au decis
neutralitatea României.
Anii de rãzboi 1914-1916 au pus în faþa
României problema unor opþiuni importante
pentru destinul tuturor românilor. Au fost fãcute
pregãtiri diplomatice ºi militare pentru intrarea
României în rãzboi.
Guvernul a purtat tratative cu Antanta
pentru delimitarea teritorialã a spaþiului
românesc. Ele s-au finalizat prin semnarea la
4-17 august 1916 a unui tratat de alianþã ºi a
unei Convenþii militare între România ºi
principalii membrii ai Antantei, prin care erau
trasate frontierele bucovinene ºi transilvãnene
ale viitorului stat român, ce urma sã se nascã
la sfârºitul rãzboiului. Erau prevãzute ºi o
serie de obligaþii militare reciproce, ale
semnatarilor.
La 14 august 1916 România înainteazã
guvernului de la Viena declaraþia de rãzboi faþã
de Austro-Ungaria. Iar anii de rãzboi 19161918 au fost dramaticii pentru România.

Operaþiunile militare au început în noaptea
de 27 spre 28 august 1916 în spaþiul
transilvãnean unde a fost eliberatã zona Sibiu
ºi Braºov.
În timpul campaniei din Transilvania, trupele
germano-bulgaro-turce au lovit Dobrogea,
stopând astfel ofensiva din Transilvania.
Armata Românã s-a retras din Ardeal ºi a
trebuit sã evacueze Dobrogea.Trecãtorile
Carpaþilor Orientali au fost închise inamicului
care a reuºit însã sã forþeze trecãtorile
Carpaþilor Meridionali. Lupte crâncene s-au dat
ºi în zona Jiului, Argeº,Neajlov ºi de-a lungul
Dunãrii.
Inamicul a ocupat pe rând Dobrogea,
Oltenia,Muntenia ºi ghiar pãrþi ale Moldovei.
La 26 octombrie / 6 decembrie trupele
inamice au intrat în capitala þãrii Bucureºti,
unde au rãmas aproape doi ani. Regele,
Guvernul, armata, o parte a autoritãþilor, dar ºi
locuitrorii s-au retras în Moldova centralã ºi
nordicã.
Tezaurul României, însã ºi importante valori
ale unor instituþii publice sau particularilor au
fost depuse spre pãstrare în Rusia.
Cu sprijinul Antantei, armata românã a fost
refãcutã fiind dotatã cu armament modern,ºi
astfel în vara anului 1917 s-au dat lupte
crâncene în triunghiul morþii la Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi Oituz(11 iulie-3septembrie) fiind
opritã ofensiva germanã ºi asigurându-se
pãstrarea unei pãrþi a þãrii în libertate.
Dupã Revoluþia din 1917 din Rusia ºi dupã
ce armatele germane au intrat în Ucraina,
România a trebuit sã semneze un armistiþiu ºi
apoi o pace la Buftea  Bucureºti,care a fost
un adevãrat dictat.
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Prin actul impus la 17 mai 1918, România
pierde o parte din spaþiul naþional de-a lungul
Carpaþilor ºi întreaga Dobroge. Pacea nu a
fost însã ratificatã de rege,iar o parte a
oamenilor politici au plecat în occident pentru
a continua lupta, în speranþa realizãrii idealului
naþional: întregirea statului român.
În vara ºi toamna anului 1918 Puterile
Centrale au suferit înfrângeri ce au dus la
scoaterea lor succesivã din rãzboi. În octombrie
1918 Puterile Centrale încep retragerea din
România.
Factorii politici români au decis reluarea
operaþiunilor militare ºi denunþarea dictatului
de la Buftea-Bucureºti.
De la 28 octombrie pânã la 10 noiembrie
1918, Armata Românã a fost mobilizatã ºi
România reintrã în luptã alãturi de Antanta,
trece din nou Carpaþii, fiind primitã cu mare
bucurie, dar se opreºte pe linia de la Izvorul
Mureºului, pentru ca transilvãnenii sã hotãrascã
în deplinã libertate.
În 27 martie/9 aprilie 1918 la Chiºinãu,
Sfatul Þãrii a hotãrât Unirea românilor dintre
Prut ºi Nistru cu fraþii lor din Regat. La 20
octombrie / 2 noiembrie, congresul ostaºilor
moldoveni întrunit la Chiºinãu a proclamat
autonomia teritorialã ºi politicã a Basarabiei.
Unirea cu România este hotãrâtã ºi votatã
ºi de cãtre locuitorii Bucovinei  partea de
nord a Moldovei anexatã de imperiul
habsburgic în 1775.
La 27 octombrie 1918 se întruneºte la
Cernãuþi o adunare constituantã, alcãtuitã din
deputaþi români din Parlamentul de la Viena
primarii întregiii provincii ºi alþi reprezentanþi,
care voteazã o moþiune pentru Unirea
Bucovinei cu celelalte þãri româneºti într-un stat
naþional independent.
Unirea Basarabiei cu România a fost
salutatã de regele Ferdinand I. Suveranul, care
în acel timp se afla la Bârlad, a trimis la
Chiºinãu o telegramã.
Cu adâncã emoþie ºi cu inima plinã de
bucurie, am primit ºtirea despre spontanul
act ce s-a sãvârºit la Chiºinãu. (...) Un vis
frumos s-a înfãptuit. Din suflet mulþumesc
Bunului Dumnezeu cã mi-a dat în zile de
restriºte sã vãd dupã o sutã de ani pe fraþii
basarabeni venind iarãºi la Patria-Mamã,
scria regele Ferdinand.

La 10 noiembrie 1918 Consiliul Naþional
Român hotãrãºte sã-ºi asume puterea deplinã
de guvernare asupra teritoriilor locuite de români
în Ardeal ºi Þara Ungureascã ºi convoacã pentru
1 Decembrie la Alba Iulia Adunarea Naþionalã
a naþiunii române cu reprezentanþi ai tuturor
categoriilor sociale ºi profesionale.
Unirea succesivã a românilor la Chiºinãu,
Cernãuþi ºi Alba Iulia a însemnat împlinirea unor
idealuri ºi aspiraþii a mai multor generaþii de
români, au creat un nou cadru politic pentru
evoluþia societãþii româneºti, o nouã etapã în
istoria lor milenarã.
NOTE
 Dinu C. Giurescu, Istoria Ilustrata a românilor,
Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1981
 Mircea Dogaru, O Istorie a Românilor de
pretutindeni, Liga Culturala pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni, 2004
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Tanchiºtii români în poziþie
de front, cu faþa spre rãsãrit
Colonel (r) GHEORGHE ªERBAN
Istoric militar
Pe acest pãmânt s-a depanat viaþa noastrã, (...), aici
s-a jucat drama noastrã stropitã cu belºug de lacrimi ºi
sânge în douã mii de ani.
Octavian Goga
ntr-un amplu discurs rostit la Sibiu,
la 6 decembrie 1941,
ªeful Misiunii
Militare Germane, generalul Arthur Hauffe, în fata
ofiþerilor germani, afirmã:  La prânz ºi seara,
fiecare soldat român, la un semnal de trompetã,
se reculege câteva clipe, în poziþie de front, cu
1
faþa spre RÃSÃRIT (sbln. n.).
Analizând întregul discurs, mi-am pus
întrebarea fireascã, cum de ajunsese acest general german, într-o perioadã scurtã de timp, sã
cunoascã în detaliu situaþia economicã, socialã,
politicã ºi geopoliticã a României. Meritã apreciat
faptul cã la finalul discursului, distinsul demnitar
german îºi îndemnã camarazii ofiþeri sã respecte
ostaºul român.
Adaug faptul cã Hauffe a fãcut ºi o analizã a
resurselor de ansamblu ale României, dar ºi a
celor interioare ale luptãtorilor din diferite structuri
militare române, care pânã la acea datã
eliberaserã Basarabia, partea de nord a Bucovinei
ºi Þinutul Herþa.
Intrând în detaliu, Hauffe a surprins în mod
elegant ºi atitudinea profund creºtin ortodoxã a
ostaºului român (cu faþa spre Rãsãrit),
recunoscând, cu o onoare tipic germanã, cã
Armata românã, în perioada analizatã, a fost
animatã de dorinþa legitimã de a elibera
Basarabia, strãvechi teritoriu românesc, de la
Rãsãrit, trup din trupul României Mari.
Executând ordinele Conducãtorului Statului
Român ºi Comandantului de Cãpetenie al
Armatei, alãturi de structurile militare componente

ala Armatelor a 3-a ºi a 4-a române, tanchiºtii
Diviziei 1 Blindate, au participat la recucerirea
Basarabiei ºi la cucerirea Odessei.
În ziua de 22 iunie 1941, generalul Antonescu,
în Punctul de comandã al Grupului de Armate, aflat
sub comanda sa (Armatele a 3-a ºi a 4-a romane,
Armata a 11-a germanã), a aprobat ca Divizia 1
Blindatã românã sã fie subordonatã operativ
Armatei a 11-a germanã. Reamintim cititorilor
noºtri cã aceastã mare unitate de tancuri luase
fiinþã la data de 22 februarie 1941, prin Înalt Decret
Regal nr. 1124, la comanda cãreia fusese numit
generalul de artilerie Nicolae Scarlat Stoenescu
(dupã 17 zile, acesta avea sã fie numit ministrul
finanþelor în cabinetul lui Mihai Antonescu). Putem
spune cã, practic, din momentul înfiinþãrii acestei
mari unitãþi de tancuri, comanda efectivã a
asigurat-o adjunctul comandantului, generalul Ion
Alecu Sion.
Viaþa plinã de aleasã poezie tragicã, a acestui
distins general, avea sã parcurgã un drum eroic.
Dupã ce a comandat Divizia 1 în acþiuni de luptã,
pe care le vom relata, în august 1942, aflat deja în
postura de viteaz Cavaler al Ordinului Mihai
Viteazul, avea sã fie numit la comanda istoricei
Divizii 15 Infanterie. Participând cu aceastã mare
unitate la tragicã confruntare militarã, de mare
amploare, de la Cotul Donului, generalul Sion avea
sã declare: ... Cât timp avem muniþie, vom lupta
pânã la unul.... Cu o atitudine ieºitã din comun,
într-o situaþie gravã, defavorabilã românilor,
amplificatã de o formidabilaã presiune a forþelor
sovietice, acesta a refuzat repetatele propuneri de
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capitulare semnate de generalul maior Moiseev.
Jurnalul de operaþii al Diviziei consemneazã: ...cad
la datorie (în ziua de 24 noiembrie 1942, ora 13 
n.n.), generalul Sion, care numai cu cei trei ofiþeri
din statul major ºi pãzit de ºoferul credincios,
RÃMÂNE ULTIMUL PE POZIÞIE, CA CEL MAI
2
BRAV ÎNTRE BRAVI, SOLDAT AL ÞÃRII... .
Cãzuse în localitatea Bol Daciska, ca un cavaler
medieval în timp modern, fostul comandant al
tanchiºtilor români din acea vreme.
Nu putem sã încheiem aprecierile la adresa
acestui distins general, patriot, fãrã sã arãtãm ºi
faptul cã încã din prima zi de rãzboi s-a alãturat
comandanþilor de mari unitãþi care au fãcut
declaraþii notabile. În numele tanchiºtilor români,
cu gândul la Basarabia, Herþa ºi Bucovina, avea
sã declare: Este o zi sfântã a reclãdirii României
Mari, zguduitã atât de puternic de ultimele
cataclisme(...). Este idealul nostru, al tuturora,
3
este idealul patriei .
Pentru anularea brutalului ultimatum sovietic
din vara anului 1940 (aºa cum îl aprecia Ion
Gheorghe, fostul ambasador la Berlin, din acea
vreme), tanchiºtii români aveau sã participe
efectiv la una din cele mai mari conflagraþii din
istoria omenirii, care, pentru România, avea sã
dureze 1159 de zile.

La data de 2 iulie 1941, Armata 11 germanã (în
subordinea cãreia se gãsea Divizia 1 Blindatã
româna) a trecut la ofensivã, a forþat Prutul, realizând
rapid capete de pod, ulterior trecând la dezvoltarea
acestora. Tanchiºtii români sunt evidenþiaþi astfel: 
Un batalion de tancuri al Diviziei 1 Blindate române
(Batalionul 1 comandat de maiorul Gheorghe
Spirescu), a ajuns la ora 19 (în ziua de 5 iulie  n.n.)
la Brãtuºeni, a lovit în flanc inamicul pãtruns în
dispozitivul de apãrare al unei divizii germane,
restabilind situaþia pânã la cãderea întunericului.
Pentru maniera în care comandantul Regimentului
1 Care de Luptã a condus acest contraatac,
apreciindu-se rapiditatea cu care tanchiºtii români
au reuºit sã refacã situaþia operativã a flancului stâng
al Corpului german, colonelul Emilian Ionescu a fost
decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a.
Tanchiºtii români aveau sã participe la acþiuni
de luptã în zona Chetrosicã  Parcova ( cu
Batalionul 2 Care de Luptã, comandat de maiorul
Marinescu Aurel), înfrângând grupurile de
rezistenþã sovietice, care se retrãgeau cãtre
Nistru. Jurnalul de operaþii consemneazã ºi faptul
cã în perioada 2-10 iulie, compania a 5-a,
comandatã de cãpitanul Napoleon Popescu, a
fãcut siguranþa de flanc, pe direcþia Lipnic  Otoci
 Moghilev, a Corpului 1 Armatã german.

Divizia Blindatã defilând la Chiºinãu, în vara anului 1941,
dupã eliberarea oraºului de sub ocupaþia URSS
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Pentru toate acestea, comandantul corpului
de armatã german, generalul von Kartzfleisch,
într-o scrisoare adresatã comandantului diviziei
române de tancuri, spunea: ...Pentru ajutorul
nepreþuit, pe care frumoasa dumneavoastrã trupa
l-a adus, vã aduc mulþumirile mele adevãrate ºi
toatã recunoºtinþa mea pentru succesul obþinut
de divizia dumneavoastrã în condiþii atât de grele.
Resubordonatã Corpului 54 Armatã german,
comandat de generalul Erik Hansen, în perioada
11-22 iulie 1941, Divizia de tancuri româna, a
desfãºurat acþiuni ofensive pentru nimicirea
inamicului din podiºul central al Basarabiei,
primind, în misiune imediatã, eliberarea oraºului
Chiºinãu, ulterior participând la interzicerea
retragerii inamicului spre Tighina.
Aflaþi pe direcþia loviturii principale a Corpului
german, la data de 15 iulie, tanchiºtii români au
interceptat comunicaþia Orhei-Chiºinãu, la
aproximativ 10 km nord de capitala Moldovei.
Comandantul diviziei a hotãrât sã pãtrundã în oraº
cu douã grupãri tactice: prima dinspre vest,
comandatã de colonelul Nistor Constantin,
comandantul Regimentului 3 Vânãtori moto, a
doua comandatã de colonelul Petrea, care avea
sã dezvolte ofensiva dinspre nordul oraºului.
Concepþia comandantului tanchiºtilor români,
avea sã fie apreciatã ca mai mult decât justã,
încadrarea în normele regulamentare nepermiþând
alte formulãri. Pe baza acesteia, la ora 8.30,
tancurile comandate de cãpitanul Victor
Grabinschi  comandantul companiei a 3-a  au
pãtruns în oraºul Chiºinãu, în forþã, pânã în centrul
acestuia, unde au surprins un divizion de cavalerie
sovietic ºi o baterie de artilerie grea, pe care leau împrãºtiat. Celebrul general Sion, comandantul
Diviziei de tancuri ordonase: Inamicul va fi atacat
cu maximum de foc ºi aruncat brutal din calea
diviziei. Ordinul distinsului comandant avea sã
fie executat întocmai. Surprinderea a fost aproape
totalã. Tanchiºtii Diviziei ºi-au asumat o mare
rãspundere, luptând cu tancurile în localitate, lucru
deosebit de dificil ºi în zilele noastre. Dar oraºul
care trebuia eliberat era Chiºinãul, capitala
þinutului românesc de dincolo de Prut.
Documentele vremii consemneazã un fapt de
notorietate. Astfel, în jurul orei 8.30,
sublocotenentul Aurel Marinescu, ofiþer în statul
major al Batalionului 1 (comandat de maiorul
Gheorghe Spirescu), a ridicat, sub privirile
învingãtorilor ºi ale populaþiei, Tricolorul românesc

pe turla bisericii Sfânta Treime. Greu de surprins
în câteva fraze ce s-a întâmplat atunci în acel loc.
Tanchiºtii nu erau numai învingãtori, realizaserã
un obiectiv important al sfintei chemãri pentru
dezrobirea Basarabiei. Daca tot vorbim de istorie,
se pare cã aceasta i-a uitat ºi pe tanchiºti ºi pe
generalul erou Sion ºi pe sublocotenentul
Marinescu. Gestul acestuia e asemãnãtor, deºi
în alt context istoric, cu cel de la 4 august 1919,
de la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, când un
tricolor românesc flutura învingãtor, demn ºi
admirat, pe Parlamentul de la Budapesta.
Dupã câteva zile de la eliberarea Chiºinãului,
avea sã se desfãºoare un fapt deosebit, mai puþin
relatat. Aflându-se într-un raion de concentrare,
dupã îndeplinirea misiunii, la sud-vest de oraº, în
comuna Mereni, Divizia Blindatã avea sã fie
vizitatã de însuºi generalul Antonescu. Mândru de
succesul trupelor sale, acesta a felicitat ostaºii
Diviziei, apreciind faptele de arme sãvârºite de
aceºtia. Putem considera cã se realizase un
moment istoric. Dârzul ºi demnul ostaº,
conducãtor de neam ºi de þarã, aprecia cum se
cuvenea, nu dintr-un palat sau dintr-un punct de
comandã pe mãsura rangului sãu, acest lucru
deosebit sãvârºindu-se în prima linie.
La data de 1 septembrie, greu încercatul
Regiment 1, aflat adesea în eºalonul întâi al
luptelor Diviziei, datoritã pierderilor în oameni ºi
tehnica de luptã, avea sã fie înlocuit cu Regimentul
2 Care de Luptã, care avea sã ajungã, la sfârºitul
rãzboiului ºi la Porþile Vienei.
Ce nu prevãzuse generalul Hauffe era cã
destinul avea sã-i poarte ºi sã-i punã pe români,
în vâltoarea rãzboiului, sã se întoarcã cu spatele
spre est ºi cu faþa cãtre vest  situaþie demnã de
o analiza, în prezent.
În numerele viitoare ale revistei noastre vom
încerca sã relatãm alte fapte de arme ale ostaºilor
Diviziei, pe drumul jertfei ºi onoarei, sãvârºite în
zona strãvechilor cetãþi româneºti de pe Nistru,
de la Odessa, Cotul Donului ºi spre Viena.
NOTE
1. Buletinul Arhivelor Militare Române, an IV, nr.
2-4 (14-16), 2001, pag. 57.
2. Veteranii pe drumul onoarei ºi jertfei (1941-1945),
Bucureºti, Ed. V. Cârlova, 1998, pag. 230-231.
3. Veteranii pe drumul onoarei ºi jertfei, spre
cetãþile de pe Nistru, Bucureºti, Ed. V. Cârlova,
1996, pag. 111.
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Mãrturia veteranilor

Colonelul Petre Morþun
amintindu-ºi anii de foc
ai ultimului mare rãzboi mondial
Interviu realizat de
colonel (r) EMIL-CORNEL PETRESCU
omnule colonel,
sunteþi unul
dintre veteranii
longevivi, martori ai
ultimului mare rãzboi
mondial. Vã invit sã
începeþi a vã mãrturisi anii de demult, de când aþi
intrat în viaþã.
 M-am nãscut pe meleagurile Moldovei la
data de 16 februarie 1922, într-un sat unde se
unesc râurile Moldova ºi Siretul. Cursurile primare
mi-au îmbogãþit cunoºtinþele de istorie a þãrii, mai
ales despre Sfântul ªtefan cel Mare ºi Cuza. Apoi
am urmat liceul la Roman ºi Paºcani, unde am
fãcut ºi pregãtire militarã. În anul patru, mi-am fãcut
dosar sã plec în armatã ºi la data de 10 februarie
1942 m-am prezentat la ªcoala Militarã de Artilerie
din Bucureºti. Am reuºit, ºi la 20 februarie 1942
eram elev cu termen redus. Dupã ºapte luni de
ºcoalã ºi exerciþii în alarme pe terenul Ghencea
din Bucureºti în dispozitiv de apãrare antiaerianã/
a.a. am trecut la misiuni concrete.
 Apoi aþi intrat în vâlvãtãile celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Destãnuiþi-ne cum a fost.
 În luna octombrie 1942, bine pregãtiþi, am
ocupat dispozitivul de apãrare antiaerianã la Belu,
pe ªoseaua Olteniþei în Bucureºti. Toate lucrãrile
geniste s-au fãcute de cãtre noi, elevi subofiþeri.
Am fost dotaþi cu armament portativ nou ºi
echipament de rãzboi, iar pe 25 octombrie s-a
primit ordin de îmbarcare în gara Dealul Spirii cu
destinaþia portul Sulina. Dupã patru zile ºi cinci
nopþi am intrat în portul Odesa ºi am ocupat
dispozitiv de apãrare antiaerianã lângã o pãdure.
Noaptea ne-am sãpat amplasamentele ºi
ºanþurile de comunicaþie pentru introducerea

materialelor ºi circulaþia maºinilor bateriei.
Comandantul de pluton, locotenentul Enescu, a
primit ordin sã se prezinte la ºcoala de rãzboi din
Bucureºti ºi mi-a dat ordinul de avansare la
subofiþer ºi, astfel, am luat secþia de tunuri în
primire.
Cu bateria a.a. în salturi am participat la câteva
lupte împotriva unor avioane sovietice. Cu
proiectilele perforante am distrus douã cazemate
ºi câteva puncte de sprijin inamice. Dar am primit
ºi noi izbituri de aruncãtor ºi au fost lovite aparatul
central ºi un tun, pierzând doi ofiþeri, patru elevi
subofiþeri ºi cinci soldaþi. Am încercat reparaþia
cu mijloace de la divizion. Atunci l-am cunoscut
pe sergentul-major Stan Bãdica, actualul general

Veteranul Petre Morþun, la anii tinereþii
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ºi preºedinte al Filialei Mircea cel Bãtrân
Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de
Rãzboi. Era cu atelierul mobil de reparaþii.
Efectivul de elevi trebuia sã ajungã în þarã
pentru examen. La data de 20 martie 1943 am
fost schimbaþi cu o altã baterie tot din divizia
noastrã ºi dupã ce am alimentat tehnica auto, ºi
am primit hrana rece, în douã zile de marº am
fost din nou în portul Odesa, foarte distrus, de
altminteri; am fost îmbarcaþi pe patru vapoare ºi
s-a pus cap compas portul Tulcea. La 10 aprilie
am ajuns în Dealul Spirii ºi din nou în dispozitiv la
Belu. S-au completat efectivele de militari ºi
tehnica de luptã distrusã.
Începând cu 5 iulie 1943 s-a declanºat atacul
împotriva Bucureºtiului ºi Ploieºtiului de cãtre
aviaþia anglo-americanã. Ni s-au adus poze cu
aviaþia inamicã, iar comandanþii învãþau semnele
de pe fuzelajele avioanelor americane ºi britanice
pentru a le recunoaºte corect. În luna martie 1944
eram gata de alte acþiuni. În 4 martie, la ora 12,
s-a primit alarma, ne gãseam la masã, s-a dat
comanda la tunuri, ºi pe planºetã am observat cã
la graniþa dinspre vest au apãrut mari formaþii de
avioane anglo-americane, care, dupã 20 de
minute se aflau în vizorul nostru. Apoi, Bucureºtiul
nu s-a mai vãzut din pricina exploziilor bombelor
inamice ºi nici cerul din cauza proiectilelor de toate
calibrele. Aviaþiile de vânãtoare românã ºi germanã
cereau culoare printre perdelelor de foc ca sã
treacã la luptã cu inamicul.
În triajele Chitila, Griviþa, în gãrile de Nord ºi
Basarab sosiserã, între timp, trenurile cu sinistraþi
din Moldova ºi Basarabia. Dupã patru raiduri
aviaþia inimicã s-a retras.
De la aceastã datã de 4 martie 1944, zi ºi
noapte, începând cu orele 23, dar ºi la 12, intram
în alarmã cu tragere de luptã. La aceleaºi ore
apãrea, indiferent de timp, aviaþia anglo-americanã.
Într-o împrejurare ne-am trezit cã ºi aviaþia bulgarã
a atacat formaþiunile americane ºi britanice chiar
deasupra Bucureºtiului. Una din bateriile noastre
vecine a fost distrusã complet.
Pe 20 august 1944 s-a dat ultimatum armatei
germane ca, în ºase zile, sã pãrãseascã România.
În dispozitivul de apãrare a.a. de la Belu unde
funcþionau douã baterii de a.a., s-a primit ordin de
trageri combinate  antiaeriene ºi terestre  pentru
cã trupele germane de la Crematoriu, Izvor ºi
Uzinele Malaxa nu se retrãgeau, ci, dimpotrivã,
au lansat un atac asupra Bucureºtiului. Bateria

noastrã a luat parte la distrugerea trupelor germane. ªi în aceeaºi zonã s-au dat lupte grele pânã
pe data de 27 august.
 De la 23 august 1944 aþi intrat în dispozitivul
de luptã antihitlerist. Cum aþi trãit ultimele luni ale
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial?
 În perioada 23-28 august 1944 am luat parte
la acþiunile de luptã împotriva trupelor germane,
am avut pierderi de militari, iar pe data de 30 august, comandantul bateriei a.a., cãpitanul
Gheorghe Cristescu, a primit documentele de
deplasare cu trenul în zona Voila-Victoria pãzitã
încã de armata nazistã. Am îmbarcat în gara Titu
ºi ne-am deplasat spre Braºov-Fãgãraº.
Debarcarea s-a fãcut în triajul gãrii Voila, apãratã
de trupele noastre. Pe 2 septembrie trupele germane din paza depozitului de armament de aici a
predat cheile ºi noi am plecat spre frontul din
Ardeal. Am mãrºãluit în direcþia Oradea, am
debarcat, am schimbat apoi dispozitivul de
apãrare lângã Valea lui Mihai ºi am intrat în
Ungaria, aproape de Debreþin. Primind noua
misiune de luptã am fãcut apãrarea unui pod peste
Tisa, construit din pontoane sovietice, ºi prin lupte
grele ne-am îndreptat spre Budapesta ºi
localitatea Gyor, suferind pierderi în trupe ºi
materiale. În ofensivã am luat parte la Bãtãlia
Budapestei, fiind supuºi unor atacuri ale aviaþiilor
germanã, ungarã, cehã ºi austriacã. Au fost atacuri
necontenite.
Dupã cucerirea Budapestei am intrat în
refacere ºi ne-am pregãtit de luptã pentru eliberarea
teritoriilor Slovaciei ºi Cehiei. Dar am primit ordin
de a ieºi din dispozitiv ºi de plecare spre þarã. Era
frig, fiind timp de iarnã extrem de geros, ne aflam
în zonã muntoasã, dar în camioanele Ford în care
ne-am îmbarcat ne-am îndreptat spre patrie. Într-o
casã pãrãsitã lângã Budapesta am stat 10 zile
pentru cã nu puteam alimenta cu benzinã maºinile.
De la Debreþin am trecut frontiera cu România,
îndreptându-ne spre Deva. M-am bucurat mult când
la 9 mai 1945 s-a terminat rãzboiul în Europa, noi,
românii, numãrându-ne printre învingãtori.
 ªi la 92 de ani, recenþi împliniþi, domnule
colonel cum vedeþi þara pentru care aþi luptat cu
arma în mânã pe douã fronturi, împotriva a douã
flageluri: bolºevic ºi nazist?
 Cu tristeþe. Ar fi pãcat de jertfele eroilor care
ºi-au vãrsat sângele pentru ca România sã nu
piarã. Sã nu-i uitãm! Uitându-i ne uitãm þara ºi pe
noi înºine.
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Orizon militar dâmboviþean

Repere istorice
ale jandarmeriei dâmboviþene
Colonel COSTEL GAVRILÃ
Inspector ºef al Inspectoratului
Judeþean de Jandarmi Dâmboviþa
ncã de la înfiinþare,
Jandarmeria,
potrivit
legii,
îndeplinea misiuni
importante pe linia
asigurãrii mãsurilor de ordine publicã, aducerea
la îndeplinire a legilor, executarea zilnicã a unui
serviciu ordinar ºi extraordinar, prin structurile
subordonate. Este important sã scoatem în
evidenþã câteva mãrturii despre conduita
jandarmilor de altã datã ºi anume: slujitori de
nãdejde cu o þinutã impecabilã, cu mult respect
ºi respectabili ºi care au þinut piept indiferent de
piedicile puse vitregiilor vremii.
Dacã în mediul rural, încã din cele mai vechi
timpuri jandarmii au fost nevoiþi sã vegheze
necontenit ºi sã asigure aplicarea legilor, precum
ºi respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti,
inclusiv integritatea patrimoniului, peste timp în
Rãzboiul de Independenþã, Primul ºi al Doilea
Rãzboi Mondial ºi-au adus în multe cazuri jertfa
supremã pentru apãrarea statului ºi naþiunii ºi au
continuat sã fie devotaþi muncii ºi misiunilor ce
le-au fost încredinþate, achitându-se în mod
onorabil de toate îndatoririle.
Fãcând o analizã a evoluþiei structurilor
Jandarmeriei în timp, se desprind unele concluzii
privind interesul diferitelor structuri mai mult sau
mai puþin legitime în decursul vremurilor, de a
minimiza sub diferite forme atât competenþele, cât
ºi importanþa acestei Arme de elitã.
În anul 1918, prin ordinul Comandamentului
Corpului de Jandarmi se înfiinþeazã Regimentul 2
Jandarmi Bucureºti, începând cu data de 1
septembrie. Acesta avea în subordine 11 companii
de jandarmi printre care ºi Compania Jandarmi

Dâmboviþa, companie în a cãrei alcãtuire intrau
12 secþii ºi 72 de posturi de jandarmi.
În 1931, Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa
intrã în subordinea Inspectoratului I de Jandarmi
Rurali Ploieºti.
Începând cu sfârºitul lunii decembrie 1939,
jandarmii din Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa
participã la executarea mobilizãrii generale,
numãrul efectivelor fiind suplimentat cu 80 de
jandarmi.
Activitatea trupelor de jandarmi din Judeþul
Dâmboviþa se încheie în anul 1949, când, în baza
Decretului nr. 25/1949, toate formaþiunile de
jandarmi împreunã cu jandarmeria ruralã trec în
subordinea Miliþiei, formându-se direcþia Generalã
a Miliþiei, iar sarcinile avute de jandarmerie au fost
preluate de noua instituþie.
La 41 de ani de la aceastã datã, cãderea
regimului comunist a creat condiþiile necesare
pentru reafirmarea Jandarmeriei ca instituþie
neapãrat necesarã pentru asigurarea ordinii ºi
liniºtii publice, a climatului necesar evoluþiei
democratice a societãþii româneºti.
Astfel, în baza Hotãrârii de Guvern nr. 0749/
05.07.1990 privind înfiinþarea trupelor de jandarmi
ºi a ordinului Ministrului de Interne nr. I / 05853 din
01.09.1990 la data de 1 septembrie 1990 a luat
fiinþã Batalionul 50 Jandarmi Târgoviºte cu
indicativul U.M. 0705.
Începând cu 01.01.1998, Batalionul 50
Jandarmeria Târgoviºte, conform Legii 116 / 1998
de organizare ºi funcþionare a jandarmeriei, se
reorganizeazã în Comandamentul de Jandarmi
Judeþean Dâmboviþa.
Comandamentul unitãþii, împreunã cu
Drapelul de luptã, a fost mutat conform O.M.I.
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01014 în cazarma din localitatea Ochiuri.
Începând cu 14.03.2005, intrã în vigoare Legea
550 / 2004 privind organizarea ºi funcþionarea
Jandarmeriei Române prin care Comandamentul
de Jandarmi Judeþean Dâmboviþa se transformã
în Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dâmboviþa.
În baza articolului 10, pct. 3 din Legea nr. 550/
2004 ºi a planului propriu de mãsuri, sediul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dâmboviþa
se mutã din Cazarma Ochiuri în cazarma
Târgoviºte, dispusa pe B-dul Regele Carol I, nr.
49. în coformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 678 din
06.06.2005 se atribuie Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dâmboviþa denumirea onorificã cu
semnificaþie istoricã Mircea cel Bãtrân, denumire
care nu este întâmplãtoare, deoarece în timpul
domniei marelui voievod, Târgoviºtea a devenit
cetatea de scaun a Þãrii Româneºti.
Arc peste timp, putem spune cã în prezent
jandarmul aparþine echipei forþelor de ordine

europene ºi este chemat sã asigure condiþiile
necesare pentru ca cetãþenii sã se bucure de toate
drepturile ºi libertãþile conferite prin normativele
în vigoare. Astfel, în conformitate cu legislaþia în
vigoare, jandarmii dâmboviþeni îndeplinesc misiuni
specifice pe teritoriul judeþului, contribuind în acest
mod la asigurarea unui climat de ordine ºi
siguranþã publicã propice desfãºurãrii de activitãþi
cotidiene, precum ºi la prevenirea unor
evenimente deosebite în zona de competenþã,
inclusiv la sprijinirea populaþiei din judeþ, în situaþii
deosebite.
Actuala unitate de jandarmerie dâmboviþeanã,
reînfiinþatã de 22 de ani se confruntã acum cu noi
provocãri în domeniul misiunilor pe linie de ordine,
liniºte, siguranþã publicã, protecþie ºi intervenþie,
pe care le va aborda într-un mod diferit, în
conformitate cu noile concepþii legislative interne
ºi europene, ºi sunt sigur cã le vom face faþã cu
mult profesionalism.

Omagiu liric

Eroii  etern Legãmânt
Locotenent-colonel (r) COSTEL TÃNASE
Pios spre ei gându-mi înalþ
ªi-ntr-al României sacru renume
Priviþi, aceasta e Patria mea,
Frumoasã, strãveche, ºi mereu vie,
Eu MAMÃ îi spun, ºi cu ea
Retrãiesc visul din copilãrie
Aici am aflat prima datã
Cum în clipe se-nfiripã Dorul
Þesut sã-þi învie trecutul,
Desferecându-þi, azi, viitorul

Eroii sunt seva puterii din braþ
ªi ne mai sunt efigii în lume,

Prezentul, Doamne-i prea complicat,
Cãci nu mai e timp pentru vise,
Chiar ºi Eroii au dezertat
Dincolo de porþile þãrii închise.
ªi, totuºi, pe sub al Triumfului Arc
Trec Eroii cu lauri pe frunte,
Cu amintirea Doru-mi încarc
Vremile triste sã-nfrunte.

Scutul nostru pe glia românã
ªi cât vom mai fi trecãtori pe pãmânt,
Eroii-Martiri sã rãmânã,
ªi eternul nostru suprem Legãmânt.

38
Portret pe pânza vremii

Un destin exemplar:
preotul-profesor cãpitan (rez)
Gheorghe I. Cotenescu
RADU PETRESCU
Membru al Societãþii
de ªtiinþe Istorice din Români
reotul-profesor
Gheorghe I.
Cotenescu
(1886-1965)* a fost un
valoros intelectual care
ºi-a legat numele, între
alte frumoase realizãri,
de înfãptuirea ºi apãrarea României Mari, dar ºi
de înfrumuseþarea celor douã judeþe vecine,
Dâmboviþa (unde ºi-a petrecut prima treime a
vieþii) ºi Muscel (celelalte douã treimi din viaþã).
Din stirpe de ctitori de biserici monumente
istorice (Coteneºti-Muscel, 1781; IzvoareleDâmboviþa, 1877), fiul preotului moºnean din
Muscel care ajunsese prin cãsãtorie în comuna
Izvoarele din judeþul vecin, militeazã încã din
studenþie pentru apãrarea valorilor culturale ºi
naþionale. Membru în conducerea mai multor
societãþi profesionale ºi culturale de la începutul
secolului al XX-lea (Societatea Studenþilor Teologi,
Societatea Studenþilor de la Conservator,
Societãþile corale Carmen ºi Hora, Societatea
culturalã Miron Costin, Asociaþia Cântãreþilor
Bisericeºti din România, secþiile Ligii Culturale din
Bucureºti ºi Câmpulung-Muscel º.a.),
organizeazã ºi animã evenimentele organizate de
acestea în Vechiul Regat ºi în celelalte teritorii
locuite de români. Fidel partizan al ideilor
novatoare ale lui Spiru Haret ºi Nicolae Iorga, deºi
absolvent a douã facultãþi bucureºtene (Teologia
ºi Conservatorul), nu pregetã sã-ºi îndeplineascã
misiunea de luptãtor pentru dreapta credinþã ºi
pentru binele obºtesc în comuna strãmoºilor sãi,

Stoeneºti-Muscel, unde devine preot paroh în
1913, înfiinþând ºi conducând bãnci populare, cooperative, obºti moºneneni ºi cãmine culturale.
Ia parte la întreaga campanie militarã (19161919), alãturi de rãniþii spitalelor de evacuare ºi în
unitãþi combatante, din Muntenia în Moldova, de
la Nistru pânã la Tisa.
Astfel, de la mobilizare ºi pânã la sfârºitul lunii
aprilie 1918 îºi desfãºoarã activitatea în cadrul
Spitalului de Evacuare nr. 2 din subordinea
Corpului 2 Armatã. Fondul Inspectoratului Clerului
Militar de la Arhivele Militare Române conþine ºi
caracterizãrile mai mult decât elocvente ale
superiorilor sãi direcþi, medici militari.
ªeful spitalului, medicul colonel dr.
Constantinescu-Firu (viitor general medic) îi face
un portret luminos.
Pe tot timpul cât a servit în acest spital,
preotul Cotenescu Gh. a dat dovezi de mari
calitãþi sufleteºti. A cãutat a întreþine continuu, prin
grai ºi prin cãrþile de lecturã, moralul soldaþilor
bolnavi ºi a sãdit în sufletele lor iubirea de þarã ºi
neam. În executarea serviciului religios propriuzis. nu a lãsat nimic de dorit.
Teolog, cãutând a se instrui neîncetat,
sãnãtos de corp ºi de spirit, este un element
preþios, care face onoare corpului preoþesc.
Un alt superior, medicul colonel dr.
Bãrbulescu, din acelaºi spital, completeazã la
rândul sãu portretul acestui erou muscelean.
E preot distins, instruit, are o culturã generalã
aleasã, e o podoabã a clerului nostru. Suflet bun,
blajin, acest preot îºi îndeplineºte chemarea cu

* Autorul acestui portret este nepotul preotului Gheorghe I. Cotenescu.
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un devotament neþãrmurit. Tot timpul ºi-l petrece
în mijlocul soldaþilor rãniþi sau bolnavi. A colectat
cãrþi de citit pe care le-a împãrþit bolnavilor ºi se
strãduieºte cu fapta ºi cu vorba sã facã ºederea
în spital cât mai plãcutã vitejilor þãrii. E înzestrat
cu rare calitãþi.
Între timp, preotul Cotenescu fusese avansat
cãpitan în rezervã asimilat la 1 ianuarie 1918 ºi
fusese decorat cu ordinul militar Coroana
României.
La 2 decembrie 1918, primeºte ordin sã plece
pe frontul din Basarabia, fiind ataºat Regimentului
9 Vânãtori. Dintr-un raport al preotului Constantin
Partenie, protopopul preoþilor militari din Basarabia
cãtre preotul-profesor Constantin Nazarie,
protopopul tuturor preoþilor militari, îl aflãm
pe preotul Cotenescu în sectorul militar
Purcari, de gardã la Nistru, împotriva
raidurilor lansate periodic de
bolºevici. Blândeaþa, cultura aleasã,
tactul ºi înþelegerea aproapelui,
dragostea pentru luminarea
neamului îl ajutã pe preotul cpt.
Cotenescu sã desfãºoare activitãþi
deosebite la nivelul regimentului ºi
printre românii basarabeni
înstrãinaþi ºi îndepãrtaþi de la
cuvântul lui Dumnezeu de cãtre
bolºevici ºi aventurierii bisericeºti.
Stârneºte atâta admiraþie
colonelului patriot Gheorghe
Rasoviceanu (viitor general de corp de
armatã à la suite), comandantul
Regimentului 9 Vânãtori, unitate pe care o
condusese în 54 de bãtãlii, încât propune
avansarea sa în mod excepþional la gradul de
maior ºi menþinerea sa pe teritoriul Basarabiei,
pe linia continuãrii derusificãrii ºi a realizãrii
educaþiei moral-religioase naþionale a populaþiei.
Este un prea distins preot. Pentru marile
merite ce are pe terenul religios, pe cel naþional ºi
pentru munca fãrã preget ce a depus la regiment
îl propun la avansare la gradul de maior în
mod excepþional.
Vãzând cum stau lucrurile cu românii de pe
malurile Nistrului, pr(eotul) Gh. I. Cotenescu
depune eforturi speciale ºi diversificate pentru ca
prezenþa lui acolo sã fie cât mai beneficã.
A început imediat propaganda naþionalã prin
sate. Felul cum a lucrat în aceastã direcþie a dat
rezultate foarte mari.
Spunând aceste cuvinte, comandantul este
atât de mulþumit de activitatea preotului

Cotenescu încât intervine personal pentru a-l
menþine în Basarabia.
A fost ºi este o mare pierdere.... Toate satele
admirând felul cum fãcea serviciul divin ºi toþi sãtenii
veneau de mi-l cereau sã rãmânã preotul lor.
În Basarabia anului 1918 face parte din echipa
celor 27 de confesori militari desemnaþi sã
consolideze solidaritatea cu populaþia
româneascã, echipã coordonatã de colonelul
preot profesor Constantin Nazarie, protopopul
preoþilor militari.
Mai este nevoie de vreo demonstraþie pentru
a arãta figura luminoasã a acestui inimos preot
muscelean? Foile calificative din dosarul personal
sunt pline de astfel de aprecieri.
Dorinþa de a fi la înãlþimea momentului
este atât de mare încât nimic nu l-a putu
reþine a-ºi face datoria: La regiment ºia fãcut datoria cum rar se întâmpla.
A sfãtuit soldaþii în tot timpul,
ducându-se ºi cãlare pe la posturile
care erau pe malul Nistrului; a îngrijit
de sufletul soldatului.
În martie 1919, este singurul
preot militar inclus în mica delegaþie
regãþeanã, condusã de diaconul
Nicolae M. Popescu (viitor academician) invitatã sã ia parte la primul
congres organizat la Sigiu, în
libertate, de preoþii ardeleni. Cu acest
prilej, þine mai multe cuvântãri, printre
care ºi cea premonitorie în care îi atenþiona
cu fermitate pe participanþii din teritoriile libere
asupra pericolului pe care îl reprezintã doctrinele
de tip marxist asupra credincioºilor ºi a Bisericii
Ortodoxe Române.
În primãvara campaniei din Transilvania
trãieºte ºi alte momente istorice, oficiind slujba
din noaptea Învierii Mântuitorului în faþa locaºului
sfânt din Beiuºul proaspãt eliberat de Regimentul
sãu în colaborare cu voluntarii moþi, împlinind apoi
eternul vis al naþiunii române, condensat atât de
bine de poetul nepereche Mihai Eminescu în
poemul Doina: visul refacerii României Mari
nedreptãþite, De la Nistru pânã la Tisa.
Focul rãzboiului sfârºindu-se, preotul cpt. în
rezervã Gheorghe Cotenescu este demobilizat la
27 iulie 1919, fãrã sã mai apuce sã treacã Tisa în
iureºul ce avea sã ducã armata românã la
Budapesta. La Cercul de Recrutare Muscel este
vãrsat în 1925.
Din iniþiativa Reginei Maria, preluatã rapid de
mari personalitãþi ale þãrii, statul român a adoptat
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mãsura înfiinþãrii Societãþii Mormintelor Eroilor
Cãzuþi în Rãzboi (Decretul nr.106 din 12 septembrie
1919), cu statut de persoanã juridicã, având nobilele
misiuni de a îngriji, înfrumuseþa ºi pãstra mormintele
ºi operele comemorative de rãzboi realizate, de a
descoperi noi morminte ale ostaºilor cãzuþi pentru
patrie, de a aduce îmbunãtãþiri cimitirelor eroilor ºi
de a organiza ceremoniale religioase ºi militare la
mormintele eroilor.
Prin Decretul-Lege nr. 1693, din 20 aprilie
1920, Guvernul român a aprobat propunerile
Bisericii Ortodoxe Române ºi ale Ministerului de
Rãzboi de a se sãrbãtori în fiecare an Ziua Eroilor
în ziua când se sãrbãtoreºte Înãlþarea Domnului
Iisus Hristos la ceruri.
În virtutea acestor legi, în perioada interbelicã,
Societatea, redenumitã între timp Cultul Eroilor,
a centralizat în cimitirele definitive ale eroilor
osemintele a 200.000 de eroi români ºi strãini,
care se aflau în morminte izolate sau grupuri de
morminte rãzleþe, a repatriat din ºi în strãinãtate
rãmãºiþele a peste 1.500 de eroi, pe baza
convenþiilor stabilite, a construit 106 cimitire
militare definitive ºi 14 mausolee, reuºind inclusiv
asimilarea mormintelor de rãzboi ºi a celor care
cinsteau memoria ostaºilor ºi a civililor cãzuþi în
timp de pace în luptele pentru apãrarea graniþelor,
a ordinii publice ºi a siguranþei de stat.
În luptele desfãºurate pe teritoriul comunei
Stoeneºti-Muscel au cãzut 235 ostaºi din
Regimentele 32 (32 Dorobanþi Mircea 
Prahova), 60 (rezervã  Teleorman), 22 (rezervã,
Târgoviºte  în 1917 grupat 62/70), 62 (rezervã 
Tecuci) ºi alte unitãþi. Pânã la centralizarea
osemintelor lor în osuarul de la Mausoleul Mateiaº
ei au fost îngropaþi în pãmântul comunei.
Printre cei 143 eroi din Stoeneºti cãzuþi în
rãzboiul de reîntregire la loc de cinste figureazã
ºi douã rude îndepãrtate ale preotului cpt.
Gheorghe I. Cotenescu, respectiv medicul cãpitan
dr. Gheorghe Jocu, fiul lui Gheorghe Jocu (zis
Gheorghioiu) din Slobozia ºi locotenentul Ion M.
Cotenescu, fostul învãþãtor din Stoeneºti, fiul
preotului Mihai Cotenescu din Coteneºti.
Prin comisiile înfiinþate în România întregitã,
la nivel local ºi regional, Societatea beneficiind
ºi de sprijinul autoritãþilor administrative ºi în special ale armatei, prin intermediul garnizoanelor, sau ridicat numeroase monumente ale eroilor, aºa
cum a fost ºi cazul Monumentului Eroilor din
comuna Stoeneºti-Muscel, inaugurat în 1933,
iniþiativã în care un rol important au jucat
comandorul Dan Zaharia (preºedintele comitetului

de iniþiativã), colonelul de infanterie Constantin I.
Rãuþoiu (comandantul garnizoanei CâmpulungMuscel) ºi preotul Gheorghe I. Cotenescu (ultimii
doi fiind cumnaþi).
În scopul îndeplinirii acestor generoase
dorinþe, ambii mei bunici, membri în comitetul
comunal, au dovedit încã din anul 1920 spirit de
iniþiativã.
Astfel, în al doilea an al sãu de existenþã,
redacþia revistei Societãþii Cultul Eroilor Noºtri, se
grãbea sã publice o corespondenþã din Stoeneºti
în numãrul 1 din ianuarie 1921. Redãm integral
textul respectiv, identificat la pag. 27.
DINTR-UN SAT DE MUNTE (StoeneºtiMuscel)
În luna ianuarie 1921 comitetul Societãþii
Mormintele Eroilor din comuna Stoeneºti
jud. Muscel, întrunindu-se la Primãria comunei,
a hotãrât ca toþi eroii cãzuþi în rãzboiul nostru pe
teritoriul acelei comune fostã în regiunea
Dragoslavelor sã fie mutaþi într-un cimitir central
în punctul numit Valea Neamþului din satul
Bãdeni, loc aºezat într-o poziþie pitoreascã ºi în
centrul comunei, care mai cuprinde peste 200 de
morminte identificate ºi aºezate în diferite pãrþi ale
comunei.
«Sub nici un motiv nu admitem ideea greºitã
a îndepãrtãrei acestor morminte în regiuni în afarã
de comuna noastrã. Din contrã, rãmânerea
acestor oseminte între noi constituie mândria
sufleteascã a sãtenilor, martori ai vremurilor de
luptã ºi un frumos îndemn de patriotism pentru
generaþiile care vor veni dupã noi.»
(Extras din procesul-verbal al acelei ºedinþe).
Iscãlesc: Preot Gh. I. Cotenescu preºedinte,
M. Bãnescu primar, Ioan Petrescu învãþãtor,
sergent instructor V. Iliescu ºef de post ºi vãduvele
de rãzboi Ana G. Stãnculescu, Suzana I.
Eftimescu, Eugenia C. Muraru, Maria Gh.
Moºteanu ºi Elena Alecu Paltin.
Plãcut impresionatã, redacþia îºi permitea sã
adauge o singurã frazã.
Dã Doamne astfel de gânduri bune la cât mai
mulþi dintre conducãtorii sufleteºti ºi locuitori ai
satelor noastre!
Decoratul preot cãpitan Gheorghe I.
Cotenescu, îndurerat de profanarea bisericuþei
parohiale transformate în grajd de Nemþii opriþi
temporar la Mateiaº în 1916, iniþiazã ºi reuºeºte,
în 20 de ani de trudã (1919-1939), sã ridice o
zveltã bisericã din piatrã, cerºind ofrande, prin
pantahuze ºi mii de scrisori, prietenilor sãi ºi
creºtinilor milostivi. Împreunã cu socrul sãu, Ioan
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Rãuþoiu (donatorul terenului), preia conducerea
comitetului de iniþiativã, convingându-ºi profesorul
din studenþie, Ioan Mihãlcescu (viitorul Mitropolit
Irineu al Moldovei), sã accepte preºedinþia de
onoare, în compania altor valoroºi membri de
onoare, dintre care se detaºeazã colonelul Ion
Manolescu (ºeful statului major al Diviziei 22,
apãrãtoarea Mateiaºului ºi a vãii Dâmboviþei, viitor
general), comandorul de marinã Dan Zaharia
(mehedinþean stabilit prin cãsãtorie în Stoeneºti,
viitor amiral) ºi scriitorul-profesor muscelean Ion
Ionescu-Boteni.
În spiritul dreptãþii, amintim faptul cã, spre
nemurirea lor, primii donatori din 1919, cu suma
de 3.887 lei, au fost soldaþii ºi ofiþerii Regimentului
sãu drag, 9 Vânãtori, informaþie publicatã chiar
de preotul Cotenescu I. Gheorghe în ziarul lui
Nicolae Iorga, Neamul Românesc, la 30 august
1919, adicã imediat dupã demoblizarea sa.
Copertã de carte, biserica din Stoeneºti,
bijuteria arhitectonicã ce încununeazã apostolatul
preotului Cotenescu, a fost realizatã de un colectiv
din care au fãcut parte arhitectul-ºef al Patriarhiei,
musceleanul Dumitru Ionescu-Berechet,
antreprenorii fraþi Guido ºi Tita de Nicolo, sculptorul
în lemn Dumitru Iliescu-Cãlineºti, pictorii Octav
Angheluþã, Vasile Blendea, Gheorghe Vânãtoru ºi
Ion Fleºaru.
Temelia nouã a fost sfinþitã în 22 septembie
1929, iar 10 ani s-a lucrat în condiþiile vitrege
ale crizei economice, morale ºi politice prin care
trecea þara. Visul sãu de o viaþã se va finaliza
pe 8 octombrie 1939 prin ceremonia de
târnosire transmisã la postul de radio naþional,
la care luau parte, printre alþii, Pãrintele Patriarh
Nicodim Munteanu, ardeleanul Nicolae Zigre,
ministrul Cultelor ºi Artelor, Victor Papacostea,
Gheorghe Alexianu, rezidentul regal al Þinutului
Bucegi, familia ziaristului Pamfil ªeicaru, dar
ºi fostul sãu comandant din rãzboiul de
reîntregire a neamului, generalul-erou Gheorghe
Rasoviceanu.
I se recunosc meritele de necontestat ºi
calitatea de ctitor principal, iar în pronaos se aflã
tabloul votiv în care sunt zugrãviþi, în mãrime
naturalã, preotul Cotenescu ºi soþia sa, îmbrãcatã
în port muscelean (lucrare comandantã de copiii
sãi). Ca o parantezã, naºii de cununie, dar ºi de
botez pentru toþi cei trei copii ai lor, au fost soþii
Victor ºi Lucreþia Baranga, mari personalitãþi
dâmboviþene de la început de secol XX.
Preotul Gh. Cotenescu a iubit enorm meseria
de profesor de muzicã, fãrã sã-ºi neglijeze însã

parohia ruralã din Muscelul strãmoºesc,
pãstorind-o timp de 52 de ani (1913-1965) ºi
neîndurându-se sã-ºi pãrãseascã enoriaºii pentru
a preda definitiv în Seminariile Capitalei (Central
sau Nifon).
În peste 20 de ani de profesorat la ºcolile din
Stoeneti ºi la seminariile din Câmpulung-Muscel,
Curtea de Argeº ºi Cernica-Ilfov, plãmãdeºte
destinele a peste o mie de copii. Iar aceºtia l-au
mulþumit ºi i-au întors dragostea pe mãsura
puterilor lor, mulþi dintre ei devenind loarea
ortodoxiei româneºti (patriarhii Iustin Moisescu ºi
Teoctist Arãpaºu, episcopii Gherasim Cristea,
Eftimie Luca ºi Roman Stanciu, mari duhovnici
precum arhimandriþii Sofian Boghiu, Grigorie
Bãbuº, Ioasaf Popa, Tãnase Petroniu, Felix
Dubneac, Ioasaf Popa, Roman Braga ºi Justin
Pârvu, profesorii universitari Ioan Pulpea/
Rãmureanu ºi Anton Uncu, muzicologul Titus
Moisescu º.a.
Dintre aceºtia, elevul sãu favorit, organul
Anton Uncu, devenit la rândul sãu diacon ºi
cântãreþ la Catedrala Patriarhalã, profesor ºi preot,
i-a dus mai departe ºtafeta, aºa cum a fãcut-o ºi
el odinioarã, cinstindu-ºi profesorul, Ion PopescuPasãrea, pe care-l adora ºi care îi remarcase
primul calitãþile, în curajându-l sã comunã,
activitate pe care nu ºi-a putut-o dezvolta datoritã
multiplelor ºi obositoarelor sarcini pe care ºi le
asuma benevol.
Prin talentul ºi iscusinþa sa a dovedit cã
muzica  ºi corolarul acesteia, folclorul românesc
 este o ramurã de studiu importantã în formarea
ºi educarea tineretului, cu o singurã condiþie însã:
profesorul sã aibã þinuta, chemarea ºi
pregãtirea necesarã.
Bine vãzut ºi apreciat pentru cultura sa, deºi
nu era profesor universitar, a fost invitat în repetate
rânduri de Nicolae Iorga ºi de cãtre comitetul de
organizare sã conferenþieze la Universitatea
Popularã de la Vãlenii de Munte (13 conferinþe în
perioada 1931-1943, depãºind numãrul însumat
de conferinþe þinute de alþi conferenþiari cu rãdãcini
muscelene ºi argeºene: Ion Chelcea, Radu
Demetrescu-Gyr, Costin Petrescu, Victor
ªlãvescu ºi Florian ªtefãnescu-Goangã).
Prieten de familie cu Nicolae Iorga (ca student, fusese secretarul particular al acestuia în
perioada 1907-1912), întreþine cu marele istoric o
vasã ºi constantã corespondenþã, iar acesta nu
pregetã sã viziteze cãminul din frumosul sat de
moºneni unde pãstoreºte cu glas dulce ºi cu
glumã isteaþã Pãrintele Cotenescu, întreþinut de
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harnica ºi iubitoarea sa soþie, prezbitera Elisabeta
Cotenescu (nãscutã Rãuþoiu), Dupã 1990,
cãminul sãu a fost vandalizat pânã la ultima piatrã
de ignoranþa de neiertat a unor sãteni care au risipit
în patru zãri o vastã bibliotecã cu cãrþi purtând
autografele autorilor, decoraþii ºi medalii militare
ºi civile, fotografii ºi corespondenþã cu o valoare
inestimabilã).
Îndelungata sa pãstorire (52 de ani) a
reprezentat pentru credincioºii parohiei sale ºi
pentru între clerul muscelean o perioadã de
împliniri în multiple planuri; bisericesc, politic,
cultural ºi social, toate purtând pecetea
exemplului personal al preotului-profesor
Gheorghe I. Cotenescu (a deþinut douã mandate de preºedinte al Asociaþiei Preoþilor
Musceleni, a fost ridicat la rangul de iconom
stavrofor cu dreptul de a purta pe viaþã brâul
roºu ºi crucea patriarhalã, a fost membru în
consiliul central de administraþie al Casei de
Economie, Ajutor ºi Credit a Clerului Ortodox
Român, a fost preºedintele tuturor obºtilor
forestiere moºneneºti din Stoeneºti,
vicepreºedinte al primei Camere Agricole din
Muscel ºi deputat de Muscel).
Preluarea puterii de cãtre regimul comunist
ºi prãbuºirea rapidã a valorilor tradiþionale zguduie
din temelii viaþa patriarhalã din Stoeneºti. Simte
nevoia sã facã ceva ºi îi sprijinã pe partizanii din
munþii Muscelului conduºi de colonelul-martir
Gheorghe Arsenescu pe care îl cunoºtea încã din
anii 30. Reþeaua informativã a Siguranþei,
Securitãþii ºi Miliþiei îi identificã rolul, fiind arestat
preventiv în martie 1949, anchetat dur timp de 14
luni la Câmpulung ºi la Piteºti, fiind condamnat
retroactiv de Tribunalul Militar Bucureºti la 1 an
cu suspendare prin sentinþa nr. 478 din 11 mai
1950 în cadrul primului lot de musceleni. Din
documentele aflate în custodia C:N.S.A.S. ºtim
azi cã organizaþia colonelului Arsenescu din
Muntele Roºu a avut peste 100 de membri activi
ºi elemente nedispersate (inclusiv fostul sãu
elev, orfanul Pimen Bãrbieru, stareþul schitului
Cetãþuia-Negru Vodã).
Umilinþele suferite în anchetele nesfârºite,
cruzimea cãlãilor conduºi de cãpitanul Cârnu ºi
regimul de exterminare generalizat în
penitenciarul Piteºti în timpul reeducãrii îi
afecteazã grav sãnãtatea, dar nu-l zdrobesc
sufleteºte. Se alãtura astfel martirajului celor peste
2.000 de preoþi ortodocºi (mulþi dintre ei preoþi
militari) arestaþi ºi obligaþi de regimul totalitar roºu
sã transforme celulele temniþelor în altare.

Bãtrân ºi bolnav, chiaburul exploatator înfierat
de generaþiile cu creierul spãlat de propaganda
comunistã este batjocorit inclusiv prin trecerea sa
ºi a familiei sale în finalul rolului agricol pe post de
strãinaº, deºi strãmoºii sãi stoeneºteni figurau
în documente scrise cu litere chirilice datând de la
începutul secolului al XVIII-lea (iuzbasa Neagoe ot
Cetãþeni), iar el slujea ca preot în parohia Stoeneºti
încã din 1913. Impus la cote enorme faþã de
posibilitãþile reale ale gospodãriei sale, cu spectrul
reintrãrii în puºcãrie pentru sabotaj, e vecin ºi deci
martor direct al luptei de clasã marcatã în zonã
prin lãcomia ºi ura localnicilor faþã de soacra sa,
Paraschiva Rãuþoiu, moºiereasa analfabetã
expropriatã în 1945 ºi 1949, evacuatã în forþã din
casa monument istoric (confiscatã în beneficiul
G.A.S. Lãicãi ºi ulterior sediul G.A.C-ului din
Stoeneºti), în cãmaºã de noapte ºi cu o bocceluþã
în mânã, cu domiciliu obligatoriu în altã localitate
pânã la moarte. I se confiscã întreaga avere a
familiei Cotenescu (inclusiv dota primitã de soþie
în 1912!), e ameninþat cu excluderea copiilor din
ºcoli ºi chiar cu împuºcarea de cãtre preºedintele
Sfatului Popular ºi de activiºtii de partid dacã nu se
înscrie primul în gospodãria colectivã ce trebuia
înfiinþatã cu orice preþ, singura de altfel dintr-o zonã
de munte renumitã pentru tenacitatea rezistenþei
anticomuniste.
Ultimii ani ai vieþii de paria dusã într-o
societate dezumanizatã de fostul decorat cu
ordinul militar Coroana României ºi-i petrece
în mari lipsuri ºi suferinþe alãturi de scumpa sa
soþie, exemplu de pioºenie ºi devotament, fiindui respinsã în repetate rânduri cererea de
pensionare pe motivul stigmatizant al statutului
sãu de chiabur, sabotor, duºman al poporului ºi
deþinut politic.
Preotul Gheorghe I. Cotenescu va înceta din
viaþã în Câmpulung la 12 februarie 1965, fiind
înmormântat în cavoul din curtea bisericii noi din
Stoeneºti. La rândul ei, Veruþa, cum îºi alinta el
soþia încã din tinereþe, i se va alãtura în 1980,
gãsindu-ºi astfel împreunã odihna veºnicã.
Aniversarea în 2013 a 100 de ani de la
transferarea definitivã în parohia ruralã
musceleanã Stoeneºti, pe care nu o va pãrãsi
pânã la moarte, constituie un izvor de optimism
ce ne întãreºte forþele ºi credinþa, iar noi toþi,
avem cu siguranþã multe de învãþat din exemplul
vieþii trudnice, bogate ºi luminoase a preotuluiprofesor iorghist Gheorghe I. Cotenescu în
ogorul Domnului, al armatei, al culturii, al ºcolii
ºi al Cetãþii.
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Onor la Eroi
Profesor CONSTANTIN VOICU
Odatã cu reînvierea Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor, 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. Începând cu acest numãr îi recomandãm pe cei
mai destoinici primari, membri de onoare ai Asociaþiei Naþionale Cultul eroilor,
strãdania redacþiei continuând ºi în numerele viitoare.
UN RÃZVÃDEAN DE ONOARE:
PRIMARUL DR. ING. CONSTANTIN NÃSTASE

ormatã din satele Gorgota, Rãzvad (reºedinþã) ºi Valea Voievozilor,
cu o suprafaþã de 41,86 km2, situatã în zona centralã a judeþului
Dâmboviþa, la 3-5 km de municipiul Târgoviºte, pe terasa de pe
malul stâng al râului Ialomiþa, în zona de racord dintre luncã ºi deal,
pe coordonatele geografice de 46°4639' latitudine N ºi 25°3239' longitudine
E, comuna Rãzvad a fost dintotdeauna bine gospodãritã, dar niciodatã þinutã
mai bine în mânã ca acum, de când la cârma acestei localitãþi se aflã un om cu
multã carte ºi o experienþã deosebitã în munca de conducere. De numele dr.
ing. Constantin Nãstase cine n-a auzit, iar de domnia sa cine n-a avut nevoie,
de aceea locuitorii comunei l-au iubit, l-au respectat ºi l-au promovat în scaunul de primar. Pe baza
fondului funciar agricol existent, suport al dezvoltãrii economice ºi sociale a comunei Rãzvad, s-au dezvoltat
activitãþi specifice zonei, în principal industria petrolierã (extracþie, depozitare, transport), industria textilã
ºi de confecþii, construcþii civile ºi industriale, producþia de mobilã, industria alimentarã, dar ºi importante
obiective turistice, pietre de mormânt ale unor personalitãþi istorice, cruci de piatrã în cinstirea unor
sfinþi, Monumentul Eroilor edificat de Vasile Blendea sau cel ridicat în Valea Voievozilor pentru recunoºtinþa
adusã eroilor, constituind suficiente motive de cinstire ºi înãlþare spiritualã în memoria înaintaºilor care
au trãit pe aceste meleaguri ºi, la nevoie, ºi-au dat ºi viaþa pentru
apãrarea pãmântului strãbun.
Stadionul cu nocturnã ºi sala de sport, oferite drept facilitãþi
investitorilor, sau proiectele de investiþii care conduc la executarea
canalizãrii în comuna Rãzvad, construirea unui dispensar, a unui
centru cultural ºi a unei grãdiniþe în Valea Voievozilor, alimentarea
satului Gorgota cu apã ºi gaz, reabilitarea bibliotecii comunale ºi
modernizarea drumurilor sunt suficiente indicii de apreciere a
prespectivei de dezvoltare a comunei, la care primarul Constantin
Nãstase ia parte cu întreaga sa echipã de funcþionari ai primãriei,
cât ºi consilierii rezultaþi în urma ultimelor alegeri locale.
Demn de remarcat este ºi faptul cã, sprijinit de o seamã de
intelectuali rãzvãdeni, printre care ºi profesorul Ion Grecu (fostul
director la Clubului Sportiv ªcolar Judeþean ºi al ªcoli Nr. 1 Vasile
Cârlova din Târgoviºte, acum pensionar), primarul a scos o
publicaþie Cronica de Rãzvad, prin care se ilustreazã oameni ºi
destine, pagini de istorie, rubrici ale ºcolilor, cronici inspirate din
ºedinþele Consiliului Local, concursuri tematice destinate tuturor
locuitorilor ºi multe alte informaþii legate de viaþa cetãþenilor din
comunã. Nu micã mi-a fost mirarea când, în paginile acestei
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publicaþii, am fãcut cunoºtinþã cu pictorul rãzvãdean Constantin Canache, cel care cucereºte America
prin lucrãrile sale de picturã sau faptul cã grãdiniþele ºi ºcolile din Rãzvadul de Sus ºi Valea Voievozilor
sunt asigurate cu apã caldã ºi acum se pregãtesc lucrãrile de încãlzire cu pompe de cãldurã la ªcoala
Generalã Rãzvad sau alimentarea cu apã potabilã a satului Gorgota, în situaþia în care Rãzvadul n-a
avut pânã acum niciun proiect pe fonduri europene. Acum îmi dau seama ce înseamnã sã ai la cârma
unei localitãþi un primar ºcolit, care ºtie sã demareze proiecte ce vin în folosul cetãþenilor, nu în satisfacerea
interesului personal, angajând asocieri ºi cu Consiliul Judeþean Dâmboviþa pentru rezolvarea unor
probleme comunale, acolo unde se poate ºi este necesar.
De fiecare datã, când situaþia o cere, cu ocazia zilelor comunei sau a altor sãrbãtori naþionale, în
colaborarea cu ºcoala ºi biserica, primarul conduce acþiunile legate de cinstire a eroilor locali din toate
timpurile, cât ºi a celor care au rezultat în urma evenimentelor tragice ale revoluþiei din 1989, având ca
invitaþi de onoare ºi membri consiliului director judeþean al Filialei Mihai Viteazul Dâmboviþa a Asociaþiei
Naþionale Cultul Eroilor Regina Maria, unde preºedinte judeþean ºi vicepreºedinte naþional este un fiu
al comunei, general de brigadã (r) Constantin Tãnase.
ION BÃTRÂNU  UN ÎNÞELEPT AL COMUNITÃÞII DIN COMIªANI

omuna Comiºani este strãbãtutã de ºoseaua judeþeanã DJ711, care
leagã oraºul reºedinþã de judeþ, Târgoviºte, de Bilciureºti ºi este
formatã din satele Comiºani (reºedinþa comunei) ºi Lazuri. Cândva,
comuna fãcea parte din plasa Dealu-Dâmboviþa ºi avea în componenþã ºi satul
Matracaua, precum ºi cãtunele Dimoiu ºi Nisipurile, acum în componenþa
comunei Ulmi. Suprafaþa de 34,64 km2, aºezatã pe coordonatele geografice
de 44°5225' latitudine N ºi 25°3412' longitudine E, este gospodãritã
administrativ de Primãria Comiºani ºi Consiliul local, în fruntea cãrora se aflã
primarul Ion Bãtrânu, un înþelept al comunitãþii, dar ºi secretarul Stelicã
Vlãºceanu, un om cu multã experienþã care a cunoscut, de-a lungul timpului,
mai mulþi primari ºi viceprimari, cât ºi mai multe stiluri manageriale. Aflatã la o
distanþã de 10km faþã de Târgoviºte, activitatea specificã zonei este agricultura, dar ºi conexele ei 
comerþul, transportul, prelucrãrile mecanice ºi prestãrile de servicii. Pentru a face din comuna Comiºani un
avansat centru de culturã ºi civilizaþie, Ion Bãtrânu a oferit învestitorilor concesionãri de terenuri pentru
apã, canalizare, gaze, curent electric, a reabilitat ºi dotat cãminele culturale din cele douã sate, a înfiinþat
ºi dotat, cu tot ce este necesar, centrul de zi pentru copii care participã la activitãþile After School, dar ºi
proiecte de noi investiþii ce vor fi derulate în perioada urmãtoare. Astfel, va fi reparatã ºi consolidatã
Biserica Lazuri, se vor depune eforturi pentru extinderea reþelei de canalizare, creºterea numericã a
contractelor de furnizare a apei potabile, înfiinþarea parcurilor fotovoltaice, deschiderea unui centru de procesat carne, derularea unui
proiect de construire a noului sediu de primãrie, betonarea trotuarelor
exact ca la oraº, reabilitarea drumurilor laterale ºi altele.
Proiectul 322, fonduri europene, i-a deschis calea multiplelor
realizãri social-economice ºi edilitare pe care Ion Bãtrânu le-a
coordonat cu abilitate ºi sperã ca din fonduri guvernamentale, sã
punã la dispoziþia tinerilor, ºi nu numai, o modernã salã de sport,
proiectul fiind în derulare.
Din bugetul local, a dotat ºcolile, dispensarul ºi grãdiniþa cu
termopane, instalaþii termice cu gaze, alte utilitãþi necesare acestora.
Are suficientã deschidere cãtre toate cultele religioase din localitate,
în special ajutând biserica naþionalã creºtin-ortodoxã din cele douã
sate ale comunei.
Cu ocazia sãrbãtorilor naþionale, ceremonialele dedicate eroilor
stau la loc de cinste, monumentele fiind bine îngrijite de factorii
responsabili ai comunei ºi înnobilate de coroanele ºi jerbele de flori
depuse de partidele ºi instituþiile de învãþãmânt, sãnãtate, culturã ºi
culte existente în plan local, fapt pentru care este bine apreciat de
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor Regina Maria din judeþul Dâmboviþa.
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Conferinþa Filialei
Mihai Viteazul Dâmboviþa
a Asociaþiei Naþionale
Cultul Eroilor Regina Maria

iliala Mihai Viteazul Dâmboviþa a
Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor
Regina Maria ºi-a desfãºurat
Conferinþa de dare de seamã ºi alegeri în Sala
oglinzilor a Cercului Militar din Târgoviºte, vineri,
25 ianuarie a.c. Inspectorul pentru probleme de
educaþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dâmboviþa, prof.dr. Marian Curculescu, a
prezentat Corul Seminarului Ortodox Sfântul Ioan
Gurã de Aur, care, sub bagheta dirijorului prof.
Florin Cazan, a interpretat piese patriotice, ce sau bucurat de o apreciere deosebitã.
General de brigadã (r) Constantin Tãnase,
preºedintele filialei dâmboviþene, a menþionat în
raportul de activitate pe ultimii patru ani grija
Consiliului director, a membrilor ºi colaboratorilor,
în primul rând din Garnizoana Târgoviºte, pentru
restaurarea, conservarea, identificarea, îngrijirea,
cinstirea ºi valorificarea ºtiinþificã ºi educativã a
monumentelor ºi cimitirelor eroilor neamului.
Revista «Eroica» care a ajuns la nr. 40 (distribuit
gratis) este printre cele mai apreciate din þarã,
alãturi de cea a Asociaþiei Naþionale. ( ) Au fost
restaurate 53 de monumente ale eroilor, dintre
care 8 în ultimul an, ºi s-au construit monumente
ale eroilor în judeþ. S-au constituit 25 de subfiliale,
printre care Moreni, Fieni, Rãzvad, Lucieni,
Runcu ºi 140 de cercuri al elevilor pentru cultul
eroilor. S-au realizat 87 «cãrþi de aur» (n.n.
documentar aniversare) ºi 40 de
monografii pentru eroi.
De asemenea, am realizat 100 de
medalii aurite dintre care 53 s-au atribuit
membrilor ºi simpatizanþilor noºtri.
Colonel (r) Emil-Cornel Petrescu,
vicepreºedinte al Asociaþiei, a menþionat cã
rezultatele pozitive se datoreazã ºi
colaboratorilor, respectiv cu Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, Arhiepiscopia
Târgoviºtei, Garnizoana Târgoviºte,
Primãria Târgoviºte, Cercul Militar
Târgoviºte, Direcþia pentru Culturã, Culte
ºi Patrimoniu Cultural, Inspectoratul ªcolar.

Preotul-vicar Ion Stan al Arhiepiscopiei
Târgoviºtei a transmis un mesaj al Î.P.S. dr. Nifon,
Arhiepiscopul ºi Mitropolitul Târgoviºtei: ( )
Continuaþi aceastã lucrare, vã transmit un mesaj
de binecuvântare ( ) Anul acesta se împlinesc
420 de ani de la urcarea pe tronul Þãrii Româneºti
a voievodului martir Mihai Viteazul ( ), inspirând
peste secole ideea unitãþii naþionale în epocile
moderne.
Prof. dr. George Coandã, redactor-ºef al
revistei Eroica ºi prim-vicepreºedinte al filialei,
a sintetizat activitatea editorialã în cele 40 de
numere realizate. A pus în evidenþã temele
colaborãrilor ºi rolul fundamental al Filialei Mihai
Viteazul Dâmboviþa ºi al Asociaþiei Naþionale
Cultul Eroilor Regina Maria în educaþia patrioticã
ºi formarea noilor generaþii.
Comandantul Garnizoanei Târgoviºte, colonel inginer Nicolae Antonie, a promis tot sprijinul
în continuare pentru filialã ºi publicaþia Eroica.
S-a ales biroul executiv al Filialei Mihai
Viteazul Dâmboviþa: preºedinte  gl.bg. (r)
Constantin Tãnase, primvicepreºedinte 
prof.univ.dr. George Coandã, vicepreºedinþi  col.
(r) Gheorghe ªerban, prof. Constantin Voicu,
comandor ing. Marian Pavel, purtãtor de cuvânt
 col. (r) Emil-Cornel Petrescu.

Petre Drãguþoiu
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Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor

Regina Maria
*
Apelul de la Târgoviºte
oi, 21 aprilie a.c., la Bucureºti, la hotelul
Haiducul al Ministerului Apãrãrii
Naþionale, s-au desfãºurat lucrãrile
Conferinþei naþionale, de dare de seamã ºi alegeri,
a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor Regina Maria.
În raportul privind activitatea în perioada 2008-2012,
susþinut de generalul de brigadã (rtg.) Constantin
Tãnase, prim-vicepreºedinte al Asociaþiei Naþionale
Cultul Eroilor Regina Maria, s-a developat faptul
cã, printre filialele din þarã, un loc de primã linie îl
ocupã Filiala Mihai Viteazul Dâmboviþa, prin
numãrul însemnat de subfiliale orãºeneºti ºi
comunale ºi cercuri ale elevilor în ºcoli, înfiinþate în
ultimii patru ani, cât ºi prin monumentele de for public nou ridicate, întreþinerea, conservarea ºi
renovarea celor dezvelite în perioada interbelicã ºi
îngrijirea cimitirelor de eroi.
Filiala dâmboviþeanã a fost apreciatã ºi pentru
reuºita unor manifestãri (simpozioane, sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice, spectacole) de educaþie în
cultul patriei pe care le-a organizat sau la care a
colaborat, pentru iniþiativa creãrii unor Cãrþi de
Onoare ale localitãþilor, cât ºi pentru þinuta
ºtiinþificã a revistei Eroica.

Prof.dr. George Coandã, prim-vicepreºedinte
al filialei dâmboviþene, a lansat Apelul de la
Târgoviºte, prin care aceastã filialã cheamã
forþele patriotice din þarã la o acþiune unitã a tuturor
eforturilor pentru retrezirea conºtiinþei de neam, a
iubirii de patrie, a cultivãrii respectului ºi preþuirii
trecutului istoric ºi cinstirea sincerã a eroilor care
s-au jertfit întru fãurirea statului naþional unitar
român, într-o vreme în care clasa politicã
trãdeazã interesul naþional, suveranitatea ºi
independenþa României.
Apelul a fost primit cu aplauze ºi în
unanimitate. În altã ordine de idei, în noua
conducere au fost aleºi ºi trei dâmboviþeni: general-maior (r) dr. Visarion Neagoe, preºedinte;
general de brigadã (rtg.) Constantin Tãnase,
prim-vicepreºedinte (reales) ºi prof.dr. George
Coandã, membru în Comitetul Director Executiv.
Fostul preºedinte, general de brigadã (rtg.)
Petre Stoica, un prieten apropiat al filialei
dâmboviþene, reîntemeietor al Asociaþiei, a fost
ales preºedinte de onoare.

Violeta Stanciu
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O nouã conducere a Filialei
,,Dumitru Bãltãreþu Dâmboviþa
a Asociaþiei Naþionale a Cadrelor
Militare în Rezervã ºi Retragere
,,Alexandru Ioan Cuza

oi 11 aprilie a.c. a avut adunarea generalã Filialei ,,Dumitru Bãltãreþu Dâmboviþa, cu acest
prilej s-a fãcut, potrivit statutului un bilanþ reprezentativ a activitãþilor desfãºurate de filialã,de
la precedenta adunare. S-a pus în evidenþã faptul cã filiala în ultimii patru ani s-a impus printro susþinutã participare la numeroase acþiuni organizate de Garnizoana Târgoviºte cât ºi prin acþiuni
proprii, dar ºi prin colaborare cu filiala judeþeanã a Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi ºi
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor.
Regina Maria .S-a apreciat ºi faptul cã în acest timp filiala s-a mutat într-un sediu nou mult
mai propice.
De asemenea s-a procedat la alegerea noului comitet al filialei ºi al biroului permanent ºi al comisiei
de cenzori.
În funcþia de preºedinte a fost ales domnul colonel (r) Constantin Simion, în aceea de primvicepreºedinte, col.(r) Gheorghe ªerban, vicepreºedinþi gl.bg. (r) Pavel Babeu, care a fost ales ºi
preºedinte de onoare, în semn de respect pentru perioada îndelungatã în care ºi-a desfãºurat activitatea
de preºedinte ºi coloneii în rezervã, Dan Barbu, Vasile Voica, Ludovic Kovacs, Mircea Savu,
Emil-Cornel Petrescu, iar ca secretar executiv, mr. (r) Dumitru Iov.

Un artist plastic în uniformã
ecent a avut loc în Târgoviºte un eveniment de artã, mult
aºteptat care a atras numeroºi vizitatori. ªi aceasta cu atât
mai mult cât a avut loc în aer liber pe pitoreasca Aleea
Trandafirilor din cetate. Este vorba de expoziþia de desene colorate a
lt.col. (r) Paraschiv Manole Teodor Costache, care dãruindu-se cu
pasiune artei, îºi alinã suferinþa de om, care, purtând multã vreme
uniforma Armatei Române, îºi petrece anii bãtrâneþii în cãrucior, ca
urmare a unei îndelungate boli.
Ofiþerul artist ºi-a expus o suitã sugestivã de desene cu tematicã
militarã, mai ales într-un domeniu în care a fost sub drapel, cel al
tancurilor, dar ºi o suitã floralã impresionând prin coloristica ºi viziunea
picturalã.
Ofiþerul artist este ºi membru în Comitetul Director al Filialei Mihai Lt.col. (r) Paraschiv Manole
Viteazul Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor Regina
Teodor Costache
Maria, ºi-a vernisat expoziþia sub auspiciile Garnizoanei Târgoviºte ºi
a Filialei Dumitru Bãltãreþu Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere
Alexandru Ioan Cuza fiind salutat de reprezentanþii Administraþiei publice judeþene, participanþi fiind
elevii de la ºcoala Coresi ºi cetãþeni ai municipiului Târgoviºte.

Emil-Cornel Petrescu
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MIHAI VITEAZUL DÂMBOVIÞA
A ASOCIAÞIEl NAÞIONALE
CULTUL EROILOR REGINA MARIA
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col. (r) MANOLE COSTACHE (Târgoviºte), d-na MARIA COSTACHE (Târgoviºte), dr. MARIAN
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(Viºina), cpt. (r) AUREL IONESCU (Moreni), col. CRISTI IONESCU (Târgoviºte), jr.dr. IVAN-VASILE
IVANOFF (Târgoviºte), CONSTANTIN MARICESCU (Aninoasa), lt.-col. VICTOR MARIN
(Târgoviºte), Î.P.S. dr. NIFON MIHÃIÞÃ (Târgoviºte) col.(r) IULICÃ MATEI (Târgoviºte), lt.-col.
VIOREL DUMITRU MATEI (Târgoviºte), dl. GHEORGHE MOCÃNESCU (Lucieni), gl.bg.(r)dr.
NECULAE NÃBÂRJOIU (Târgoviºte), pr. ALEXANDRU NEDELEA (Voineºti/Izvoare) gl. dvz. (r)
VICTOR NEGULESCU (Runcu), cmdr. ing. (r) MARIAN PAVEL (Târgoviºte), prof. MARIOARA
PAVEL (Târgoviºte), gl. mr. (r) NICOLAE PANÃ (Târgoviºte), col. (r) EMIL-CORNEL PETRESCU
(Târgoviºte), conf. univ. dr. VICTOR PETRESCU (Târgoviºte), ing. DANIEL PRIPU (Târgoviºte)
plt.-adj. Adrian ROBU (Târgoviºte), ec. EMILIAN RUSU (Târgoviºte), col. VALENTIN SANDU
(Târgoviºte), col. GHEORGHE SÂRBU (Dãrmãneºti), pr.prof. ION STAN (Târgoviºte), prof. MIHAI
STAN (Târgoviºte), dr. SORIN STOICA (Târgoviºte), col. (r) CONSTANTIN ªERB (Voineºti/
Izvoare), col.(r) GHEORGHE ªERBAN (Târgoviºte), col. ing. dr. FLOREA ªTEFAN (Târgoviºte),
cpt. (r) CÃTÃLIN TÃNASE (Bucureºti), gl. bg. (r) CONSTANTIN TÃNASE (Târgoviºte), dna MARIA
TÃNASE (Târgoviºte), mr. VALENTIN TORCICÃ (Târgoviºte), col. (r) IFIM TROFIMOV (Târgoviºte),
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