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În an centenar,  Casa Corpului Didactic Constanța,  asemenea altor instituții 

de cultură din județ,  și-a propus marcarea celor 100 de ani de la înfăptuirea 

României Mari printr-un proiect intitulat ”Vocile Centenarului” și un număr 

aniversar al Revistei Dynamis. În spațiul dobrogean,  armonia,  înțelegerea și 

multiculturalitatea sunt valori care definesc relațiile dintre locuitori,  indiferent 

de etnie,  religie și identitate culturală. Acest număr aniversar propus de către 

Casa Corpului Didactic în anul Centenarului,  prin articolele sale,  urmărește să 

consolideze în rândul cititorilor,  sentimentele de apreciere față de trecut și 

personalitățile care au făcut posibilă Marea Unire. 

          Valori precum respectul față de demnitatea umană,  diversitatea culturală,  

principiile democratice,  toate acestea se regăsesc în textele acestei ediții 

aniversare și,  putem afirma faptul că,  astfel,  sărbătorim împreună Centenarul,  

vorbind despre mai multe voci,  mai multe povești și perspective,  despre 

România Mare. 

 

Casa Corpului Didactic Constanța 
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SEXTIL PUŞCARIU – UN PROTAGONIST AL UNIRII BUCOVINEI CU 

ROMÂNIA 

 

Prof. Florica Butuc,  

 Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa 

   Sextil Puşcariu  s-a născut la 4 ianuarie 1877,  la Braşov şi a murit pe 5 mai 1948,  la 

Bran. A fost filolog,  lingvist,  istoric literar,  pedagog,  cronicar muzical şi teatral,  publicist,  

academician român de origine aromână (macedoromână). 

Sextil Puşcariu a urmat studiile gimnaziale şi liceale la Braşov,  la actualul Colegiu 

Naţional „Andrei Şaguna”,  după care a plecat pentru studiile superioare universitare în 

Germania,  la Leipzig,  apoi în Franţa,  la Paris şi în Austria,  la Viena. Devine doctor în filozofie 

al Universităţii din Leipzig,  în 1899,  respectiv docent privat pentru filologia românească la 

Universitatea din Viena (1904 – 1906). Devine profesor extraordinar începând din anul 1906,  

a fost titularul catedrei de limbă şi literatură română timp de zece ani (începând cu anul 1908) 

şi decanul Facultăţii de Filosofie de la Universitatea din Cernăuţi în 1918. Iniţiază şi conduce 

ziarul Glasul Bucovinei apărut la 22 octombrie 1918,  cea mai activă şi răspândită publicaţie 

românească din Bucovina. Participă activ la unirea Bucovinei cu România. În primăvara anului  

1919 i se oferă postul de ministru al Bucovinei la Bucureşti,  dar refuză,  preferând să rămână 

un om de ştiinţă. Este numit comisar general al Consiliului Dirigent privind organizarea 

Universităţii Daciei Superioare din Cluj după Unirea Transilvaniei cu România,  care purta 

înainte de Marea Unire denumirea de Universitatea Franz Josef. Devine primul rector român 

al Universităţii din Cluj şi pune temelia Muzeului Limbii Române (1919),  primul institut 

românesc de lingvistică. Va fi numit membru în delegația României la Liga Națiunilor de la 

Geneva (1922 – 1925). Devine reprezentantul României la Institutul Internaţional de 

Cooperație Intelectual de pe lângă Societatea Naţiunilor (1922) şi membru în Comitetul 

Internaţional de Lingvistică  începând cu anul 1936. A scris peste 400 de lucrări de o mare 

valoare ştiinţifică,  a iniţiat şi a coordonat Dicţionarul limbii române şi Atlasul lingvistic român. 

Dicţionarul Tezaur al Limbii Române a fost continuat de la litera B,  de unde îl lăsase Haşdeu,  

până la litera L (lojniţă). Acestei lucrări i-a dedicat Sextil Puşcariu cea mai mare parte a vieţii,  

din ea rezultând,  pe lângă volumele Dicţionarului,  numeroase studii de lexicologie,  uneori cu 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leipzig
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accente memorialistice. A fost unul dintre cei mai mari lingvişti ai României,  adevărat şef de 

şcoală şi şi-a desfăşurat activitatea în următoarele domenii: 

• Dezbaterea problemelor esenţiale ale romanităţii şi ale latinităţii limbii române; 

• Cunoaşterea aspectelor cu caracter normativ (ortografie,  sistemul fonetic şi fonologic 

al limbii noastre); 

• Fundamentarea lexicografiei şi a geografiei lingvistice româneşti; 

• Promovarea unor metode noi de studiere a vocabularului. 

De-a lungul vieţii,  Sextil Puşcariu a aprofundat numeroase aspecte ale culturii 

naţionale,  de la filologie la artă,  de la istorie la critică literară,  a scris versuri şi schiţe,  cronici 

muzicale şi teatrale,  a întreţinut legături strânse cu numeroşi reprezentanţi ai culturii noastre. 

Datorită concepţiei sale înnoitoare asupra limbii,  Sextil Puşcariu este considerat un precursor 

al lingvisticii integrale,  curent lingvistic al cărui părinte a fost Eugeniu Coşeriu  

Memoriile anilor 1914 -1918  si 1918-1930,  editate într-un volum masiv în 1978,  cu 

multe intervenţii ale cenzurii,  la Editura  Minerva,  în îngrijirea Magdalenei Vulpe,  rămân 

capodopera literaturii confesive a lui Sextil Puşcariu. Prin comparaţie cu alte mărturii de epocă 

(jurnale sau memorii),  istoricul Ion Bulei,  în prefaţă la ediţia din 1978,  le considera net 

superioare însemnărilor lui Titu Maiorescu,  notelor politice ale lui Alexandru Marghiloman,  

amintirilor lui Constantin Argetoianu sau jurnalului de campanie al lui Alexandru Averescu.    

Omul cultural îşi transmite cu o vădită fervoare trăirea istoriei şi are norocul de a fi implicat în 

evenimentele fericite ale Marii Uniri la Cernăuţi,  în Bucovina,  si în întemeierea unor instituţii 

esenţiale la Cluj,  în Transilvania,  imediat după Unire. 

 Plinătatea şi exemplaritatea acestei biografii este demonstrată cu prisosinţă în jurnalul anilor 

1914 – 1930. Utilitatea jurnalului pentru generaţiile următoare  va consta,  dupa cum îşi 

propune autorul,  în portretizarea şi relatarea întâlnirilor cu oamenii „care au însemnat ceva în 

istoria noastră contemporană“:  „Am fost prieten cu scriitori,  artişti,  oameni de ştiinţă,  am 

fost primit cu dragoste de bărbaţi însemnaţi,  am apucat încă pe bătrânii generaţiilor trecute,  

care au hotărât istoria noastră. Am de gând să însemnez,  rând pe rând,  din memorie,  ce ştiu 

despre ei,  ce am auzit din gura lor şi ce am trăit cu ei“ . O asemenea carte de „Amintiri“ 

despre contemporani va fi mai ales partea a doua a memoriilor,  aceea consacrată Marii Uniri 

şi anilor de după Unire. Va consemna moartea marilor bărbaţi,  personalităţi care au marcat 

epoca (Titu Maiorescu,  George Coşbuc,  Alexandru Vlahuţă,  A. D. Xenopol,  Victor Babeş 

etc.) şi le va rezerva câte un portret evocator. 
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 Punctul culminant al vieţii lui Sextil Puşcariu,  după cum afirma el însuşi,  este toamna 

anului 1918: „ea aduse acea orgie de fericire pe care am aşteptat-o o viată întreagă,  pentru 

care erau acordate toate coardele sufletului meu strunit pentru acest ideal. Rolul pe care l-am 

avut eu însumi la aceasta Unire a fost destul de mare pentru ca să am în suflet mulţumirea că 

am contribuit şi eu,  după puteri,  la realizarea visului“. 

 Sextil Puşcariu a fost unul dintre protagoniştii Unirii Bucovinei cu România. 

La Cernăuţi a hotărât împreună  cu un grup  însemnat de colaboratori,  să editeze ziarul 

„Glasul Bucovinei”,  cu rol remarcabil în lupta pentru unire. În primul număr,  apărut la 22 

octombrie 1918,  era publicat editorialul ”Ce vrem”,  scris  de Puşcariu. Acesta a reprezentat 

un document – program,  în care se afirmau ”cu glas tare” ( după expresia autorului)  drepturile 

românilor din Bucovina şi Transilvania. „Vrem,  să rămânem români pe pământul strămoşesc 

şi să ne cârmuim singuri,  precum o cer interesele noastre româneşti; Nu mai vrem: să cerşim 

de la nimeni drepturile care ni se cuvin,  ci în schimbul jertfelor de sânge aduse de acest război 

– jertfe mai dureroase decât ale altor popoare –,  pretindem:  ca împreună cu fraţii noştri din 

Transilvania şi Ungaria,  cu care ne găsim în aceeaşi situaţie,  să ne plăsmuim viitorul care 

ne convine nouă în cadrul românismului –,  cerem: să putem aduce la congresul de pace aceste 

postulate ale noastre prin reprezentanţii aleşi de noi înşine din mijlocul naţiunii noastre.” 

 Prin „Glasul Bucovinei” spunea Puşcariu ”voiam să spulberăm ultimul rest de respect 

şi teamă de Austria…..şi să pregătim terenul pentru o încredere oarbă şi necondiţionată faţă 

de România”. 

Din iniţiativa lui Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu,  la 14/27 octombrie 1918,  s-a 

organizat la Cernăuţi o importantă adunare naţională,  unde după discuţii animate,  s-a adoptat 

Moţiunea prin care reprezentanţii poporului român din Bucovina se declarau,  ”în puterea 

suveranităţii naţionale,  Constituantă a acestei ţări româneşti”. Constituanta instituia un 

Consiliu Naţional,  alcătuit din 50 de membrii,  „spre a conduce poporul român din Bucovina 

şi a-i apăra drepturile şi spre a stabili o legătură între toţi românii”. 

Consiliul Naţional ales reprezenta diferite pături sociale din toate judeţele provinciei,   

îl avea preşedinte pe Dionisie Bejan,  iar Sextil Puşcariu a fost unul din membrii foarte activi 

care a acţionat pentru a înfăptui în mod legal unirea Bucovinei cu patria mamă. 

 Este meritul profesorului Sextil Puşcariu care a insistat asupra necesităţii de colaborare 

cu Comitetul refugiaţilor de la Iaşi,  arătând într-un articol publicat în „Glasul Bucovinei” că 

„a sosit momentul când nu ne mai putem lipsi de nimeni. Abia prin ei ne putem întregi dacă 

nu voim ca în aceste vremuri hotărâtoare acţiunile noastre să devină unilaterale”. 
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Numit secretar de stat la externe,  a plecat la Iaşi pentru a prezenta Regelui mulţumirile 

Bucovinei pentru trimiterea armatei în Bucovina. În mesajul său adresat regelui spunea: 

 „Măria ta,  venim noi ca soli ai Bucovinei - şi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a 

învrednicit pe noi de această cinste - ca să vă aducem înainte şi sufletele moldovenilor de peste 

Molna,  inimile pline de mulţumită şi eternă recunoştinţă pentru ocrotirea ce ne-aţi dat ca să 

împlinim visul părinţilor noştri şi sufletele primenite în ani grei de suferinţă,  care nu cunosc 

altă dorinţă decât de a putea lucra şi ele a alcătuirea României Mari. 

 Venim,  Măria ta,  să vă aducem veşti că în clipele când vechiul ţinut al Sucevei şi 

Cernăuţilor,  cu ocolul Câmpulungului şi Cozmenilor au fost unite cu Ţara–Mamă,  sub 

lespedea din Putna,  Sfântul,  după o sută patruzeci şi trei de ani de somn greu,  tulburat de 

visuri urâte,  şi-a aflat odihna căci acum ştie că soarta fiilor săi este pusă în mâna regelui 

Ferdinand,  eliberatorul tuturor românilor.  

Să Trăieşti,  Măria Ta!” 

La Iaşi a întâlnit importanţi oameni politici,  primul ministru,  generalul Coandă,  Ion 

I.C. Brătianu,  Nicolae Iorga. A fost primit în audienţă de Rege şi de Regină. Discuţiile au avut 

în vedere modalitatea concretă de înfăptuire a Unirii şi viitoarea situaţie a Bucovinei în cadrul 

României întregite,  iar părerile au fost unanime: „unirea necondiţionată” a Bucovinei cu 

România. 

 Sextil Puşcariu,  Ion Nistor şi ceilalţi refugiaţi s-au întors la Cernăuţi la 23 noiembrie 

1918,  unde împreună cu Iancu Flondor,  au pus la punct planul de acţiune. S-a convenit ca 12 

fruntaşi din rândul refugiaţilor să facă parte din Consiliul Naţional şi să fie convocat Congresul 

pentru ziua de 28 noiembrie 1918.  

 La 15/28 noiembrie 1918,  s-au desfăşurat lucrările Congresului General al Bucovinei 

(fiind bolnav,  Puşcariu nu a putut să participe),  unde membrii Congresului au hotărât „Unirea 

necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei,  în vechile ei  hotare până la Ceremuș,  Colacin şi 

Nistru,  cu Regatul României”. 

 După realizarea Unirii i s-a propus postul de ministru,  dar Puşcariu a refuzat: „nu 

primesc nici postul de secretar general,  nici cel de ministru,  ci voi rămâne ceea ce m-am 

hotărât în primul moment să fiu: directorul Glasului Bucovinei,  ca să duc mai departe opera 

de semănător de idei pe care o cred mai importantă decât cea de ministru şi pentru care îmi 

simt vocaţia”. 

După realizarea Unirii,  misiunea culturală şi academică îl cheamă la Cluj,  unde,  este 

primul rector al Universităţii proaspăt înfiinţate: „Organizarea Universităţii din Cluj e o faptă 

de care sunt mândru”,   notează în memoriile  din 1927. 
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 După crearea Legiunii Arhanghelului Mihail îşi manifestă simpatia faţă de mişcarea 

extremistă,  ca mulţi alţi intelectuali ai epocii. După 23 august 1944 încep atacurile la adresa 

lui Puşcariu. Ziarul comunist "România liberă" publică rubrica "Figuri de trădători",  vizând 

profesori universitari şi alţi intelectuali. Sextil Pușcariu a refuzat să emigreze,  deşi familia 

regală îl invitase să facă parte din suita care urma să primească aprobarea de a părăsi ţara 

împreună cu Regele Mihai şi cu Regina Elena,  în ianuarie 1948. Anchetat în mai multe rânduri 

de autorităţile comuniste pentru apartenenţa la Garda de Fier,  Sextil Puşcariu moare la vârsta 

de 71 de ani,  la 5 mai 1948,  la Bran,  fiind înmormântat la Braşov în data de 7 mai 1948. 

Activitatea lui Sextil Puşcariu este apreciată azi prin: 

- Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj-Napoca îi poartă numele: 

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Pușcariu”. 

- Un bust din bronz este amplasat la Bran. 

- Liceul din Bran îi poartă numele: Liceul Tehnologic „Sextil Puşcariu”. 
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CONTRIBUŢII ALE  REGINEI MARIA LA REALIZAREA  MARII UNIRI 

 

Prof. Eugenia Crăciun,  

Liceul Teoretic „George Călinescu”,  Constanţa 

Aniversarea Centenarului Marii Uniri ne oferă ocazia rememorării cu mândrie a 

nepieritoarelor episoade de vitejie și sacrificiu ale generaţiilor trecute,  demne de a  fi apreciate 

şi asimilate de fiecare dintre noi. 

În acest context omagiem,  o dată în plus,  rolul Casei Regale a României,  al regelui 

Ferdinand și al reginei Maria în realizarea idealului reîntregirii naţionale. Asupra reginei Maria 

istoria ne lasă imaginea unei personalități complexe care depăşeşte rolul de soție și mamă,  

remarcându-se prin devotamentul arătat răniților și spitalelor,  prin susţinerea moralului 

soldaţilor aflaţi pe  front,  fapte demne de o adevărată ”mama răniților”,  şi prin extensie,  mamă 

a tuturor  românilor şi a României reîntregite. 

Pentru Regina Maria,  intrarea României în Primul Război Mondial a reprezentat 

momentul care i-a arătat,  ca și multor membri ai clasei politice românești,  că venise timpul ca 

ţara să lupte pentru îndeplinirea idealului creării statului naţional. Nicolae Iorga,  afirma că: „o 

dată cu deschiderea războiului României,  îşi începea lupta ei contra durerilor fizice ca şi 

contra descurajării rănilor sufleteşti,  (...) cu încredere în normele superioare după care se 

îndreaptă,  peste toate încercările trecătoare,  viaţa naţiunilor”1. Regina însăși spunea,  în 

1915 când România era încă neutră,  că: ”sunt gata pentru tot ce mi se cere - dar trebuie ca 

aceasta să fie pentru binele ţării mele,  a scumpei mele ţărişoare pe care o iubesc”2. 

În 1916 când România face pasul intrării în război alături de Antanta,  regina,  care nu 

era străină nici de luptă nici de cei care o purtau,  spunea la începutul ostilităților că: „Trenuri 

trec... trec,  şi povara lor,  pe care o duc mai departe,  e tinereţea ţării noastre,  speranţa 

căminurilor. (...) Mă îndreptai grabnic spre vagoanele în mişcare. Un strigăt izbucni atunci 

din toate piepturile,  fiindcă mă recunoscură,  şi o ploaie de flori căzu la picioarele mele. Ei le 

desprindeau de la tunică (...) aceste flori ce le păstrau,  ca să acopere cu ele pe Regina lor,  în 

                                                           
1 Nicolae Iorga, Regina Maria, Editura Porțile Orientului, Iași, 1996, p. 88. 
2Documentul de arhivă este citat de Hannah Pakula, Ultima romantică. Viața Reginei Maria a României, Editura 

Lider, București, 2004, p. 247. 
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vreme ce aceiaşi urare urcă spre cer: ”Dumnezeu să-ţi ajute să ajungi Împărăteasă,  

Împărăteasa tuturor românilor”3. 

După aceea,  împreună cu toată familia,  regina a părăsit capitala stabilindu-se la Buftea 

(regele era la Scroviștea) împreună cu copiii. Aici rezida în palatul prințului Barbu Știrbei care 

îi cedase locuința și se mutase într-o casă de la marginea moșiei4. De aici regina pleca în fiecare 

dimineață la ora 8 pentru a vizita Cartierul General al Armatei și diferite spitale din Capitală. 

Acum a început să pregătească,  din fonduri proprii,  spitalul din Palatul Victoria al regelui 

Carol I. Către sfărșitul anului 1916 îi mărturisea mamei sale într-o scrisoare despre activitatea 

pe care o desfășoară ocazie cu cxare menţionază că spitalul pe care îl organiza avea deja 80-90 

paturi disponibile5. 

Zilnic vizita răniții din spitale și îi îngrijea pe toți cu același devotament,  ea însăși 

mărturisind că nu a refuzat niciodată o chemare a vreunui soldat rănit,  sau că nu a omis să 

treacă pe la fiecare pat deoarece toți soldații îi cereau alinarea. Îi încuraja pe toți,  le ridica 

moralul prin cuvinte frumoase,  le adresa tuturor un cuvânt bun,  se ruga alături de cei în 

suferinţă devenind asfel un simbol al luptei românilor în acele vremuri de restriște. Tăria sa 

morală a transformat-o într-un simbol al rezistenței,  o stâncă în fața loviturilor sorții,  o 

adevărată ”icoană” a neamului care lupta pentru propria supraviețuire.  

În ciuda faptului că opinia publică îl considera pe soțul ei,  regele Ferdinand,  un om 

lipsit de tărie,  care lua decizii sub influența soției sau a sfetnicilor apropiați6,  regina nu a făcut 

decât să aducă valoare imaginii Casei Regale,  o imagine de nucleu,   de reper,  de rezistență și 

tărie în fața neajunsurilor,  o imagine la care curajul reginei manifestat în spitale,  în viața 

zilnică și mai târziu chiar pe front,  va avea un rol hotărâtor. 

Evenimentele din toamna anului 1916 marcate de înfrângerea grea de la Turtucaia și de 

eșecul manevrei de la Flămânda au pus România într-o situație extrem de fragilă. În condițiile 

în care trupele Puterilor Centrale înaintau către București,  la 25 noiembrie începe acțiunea de 

retragere spre Iași într-o atmosferă de deznădejde și de demoralizare a întregii țări. Regina a 

evocat acele momente în amintirile sale dar și-a exprimat totodată speranța revenirii în 

București. 

                                                           
3Maria, Regina României, Gânduri și icoane din vremea războiului, Editura Librăriei Pavel Suru, București, 1919, 

p. 5. 
4Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi, vol II, Editura Enciclopedică, București, 2010, pp. 21-

22. 
5Hannah Pakula, Ultima romantică. Viața Reginei Maria a României, Editura Lider, București, 2004, p. 247. 
6Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, București, 1999, p. 260. 



9 

 

Un oraș aglomerat,  plin de spitale,  cu o populație bolnavă și înfometată. Viața grea,  

Anul 1917 cu marile greutăți ale unei țări silite să se refugieze în vechea capitală a Moldovei 

modul de trai precar din capitala Moldovei determinat de extraordinara aglomeraţie precum şi 

de lipsa celor mai elementare condiţii de igienă pentru marea majoritate populaţiei au dus la 

răspândirea unora dintre cele mai teribile boli ale epocii: holera şi tifosul exantematic. Viața 

grea,  moartea prezentă sub formele ei cele mai teribile putea să înspăimânte și pe cei mai 

puternici. Pe regină nu a oprit-o din a-și face ceea ce ea considera că este o datorie sfântă. 

La Iași regina se stabilește în casa Sybilei Chrissoveloni și face în continuare ceea ce o 

caracterizează: vizitează spitalele,  cu răniți și cu bolnavii contagioși pe care îi îmbărbătează și 

le aduce alinare. Acum se întipărește în memoria contemporanilor bine cunoscuta imaginea  

reginei în uniforma de Cruce Roșie. Vasile Bianu,  memorialist al vremii spunea: „Cu un curaj 

nedezminţit,  vizita toate spitalele de răniţi şi bolnavi,  împărţind daruri,  adresând cuvinte de 

încurajare,  mângâind frunţile suferinzilor. (...) Conştientă de menirea ei în acele împrejurări 

grele pentru ţară,  nu a ezitat să-şi pună în pericol viaţa,  socotind că numai astfel va fi un 

exemplu viu pentru poporul său”7.  

Și I. G. Duca,  om politic important al epocii,  are cuvinte de laudă la adresa reginei 

despre care spune că era plină de energie,  vizita fără teamă spitale,  indiferent cât de aproape 

de linia frontului se aflau. Vasile Bianu mai spune că: „Se dedica în întregime muncii sale şi 

nu numai în spitale,  la căpătâiul soldaţilor bolnavi,  putea fi întâlnită,  ci şi pe străzile oraşului 

Iaşi,  pe care le străbătea adesea,  fiind gata întotdeauna pentru a împărţi ajutoare soldaţilor 

suferinzi,  refugiaţilor şi oamenilor săraci care îi ieşeau în cale”8 (căci regina nu vizita numai 

spitale ci și cartiere sărace și azile din oraș).  

Străbătea toată Moldova,  de la un spital la altul,  dintr-un oraș în altul,  procura 

medicamente,  îngrijea bolnavi și răniți,  mai ales soldați români făcând din aceasta misiunea 

vieții sale9. Același Vasile Bianu povestește o întâmplare din primăvara lui 1917 care ilustrează 

tocmai empatia reginei față de cei aflați în suferință: „într-una din zilele lunii martie a anului 

1917,  aflându-se în piaţa Sf. Ştefan din Iaşi,  Regina a văzut un soldat care avea mâna dreaptă 

ruptă şi de îndată s-a oprit să-l întrebe dacă mai are dureri. Soldatul i-a răspuns că nu şi 

atunci i-a adresat cuvinte de mângâiere şi o frumoasă sumă de bani”10. 

                                                           
7Vasile Bianu, Însemnări din războiul Romniei Mari,vol II,Editura Institutului de Arte Grafice ”Ardealul”, Cluj, 

1926, p. 102. 
8Ibidem, p. 105. 
9Maria, Regina României, Jurnal de război. 1917-1918, Editura Humanitas, București, 2015, p. 6. 
10Vasile Bianu, op. cit.,  p. 106. 
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Curajul reginei,  modul în care stătea drept în fața vicisitudinilor războiului este ilustrat 

de o întâmplare petrecută la Piatra Neamț în august 1917 când suverana,  însoțită de fiica sa,  

prințesa Elisabeta,  vizitase spitale și instuituții de caritate,  sanatorii pentru convalescenți și se 

arătase mulțumită de acestea în fața prefectului județului. Acesta i-a adus la cunoștință că un 

aeroplan inamic survola orașul chiar în zona gării și că ar fi fost bine ca să mai rămână la 

adăpost. Ea nu a ținut cont de acest sfat,  a spus că  trebuie să meargă spre datoria sa și a plecat 

cu automobilul.  

Curajul și dăruirea reginei sunt amintite și de principesa Ileana,  copilă în timpul 

războiului,  care povestea o scenă din care reiese devotamentul mamei sale pentru această țară 

care o adoptase cu brațele deschise,  pentru oamenii săi cu care s-a identificat până la suflet: 

„Când se întorcea seara târziu,  acasă la Iaşi,  partea de jos a rochiei - pe vremea aceea se 

purtau rochii lungi - era de culoare gri-cenuşie,  ca şi cum ar fi fost praf,  dar nu era praf,  

erau păduchi. Astfel,  mergea direct în odaia ei de baie,  se băga în cada de baie,  cu rochia 

pe ea şi se dezbrăca acolo. Toţi cei din jur erau înspăimântaţi şi o îndemnau să-şi facă injecţii 

ca să fie protejată împotriva tifosului exantematic care făcea ravagii,  dar mama protesta 

spunând: ”Eu nu am timp să fiu bolnavă,  şi atâta timp cât România are nevoie de mine,  

Dumnezeu să mă ocrotească nu pentru mine,  dar pentru că ţara are nevoie de mine”. În timpul 

războiului nu a luat nici un medicament preventiv şi Dumnezeu într-adevăr a păzit-o”11. 

Regina Maria a trecut peste necazuri cu demnitate,  s-a identificat profund cu poporul 

său pe care l-a iubit (mânca adesea mămăligă la fel ca și supușii săi alături de care se afla în 

refugiu,  deși statutul îi putea permite să aibă mese mai bune) și susținea că refuză să se lase 

înfrântă chiar dacă nu mai exista nicio speranță. Prin curaj și devotament i-a încurajat pe toți,  

rege,  oameni politici,  diplomați,  soldați,  popor și nu a încetat să le vorbească despre șansa 

țării de a se afla în tabăra învingătoare12.  

Cuvintele lui Nicolae Iorga ilustrează grăitor situația din 1917,  înainte de marile bătălii 

ale verii. El spune că: „Nici o putere omenească nu răzbea să ajute pe deplin atâta suferinţă,  

să mângâie în adevăr atâta jale. Oriunde însă o voinţă neînduplecată putea să dea un îndemn 

către începutul,  nespus de greu,  al operei de refacere,  Regina era acolo,  cu ochi care păreau 

că nu ar fi plâns în nopţi singuratice,  căci zâmbetul ca şi cuvântul de încurajare făceau parte 

dintr-o strictă şi severă datorie. (...) Umbre se târau din loc în loc,  căutând în zadar o privire 

de prieten. Ea însăşi,  Regina,  a vorbit despre infernul acesta,  despre scenele oribile asupra 

                                                           
11Ioan Scurtu, op. cit.,  p. 34. 
12Maria, Regina României, op. cit., p. 200. 
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cărora trecea din când în când raza bunătăţii sale jertfitoare”13. Regina însăși descria în 

jurnalul său chipurile marcate de suferință ale celor care erau atinși de tifos,  o boală din 

ghiarele căreia te salva... doar moartea. În uniforma ei modestă ea aduce alinare suferinzilor 

care văd în ea un înger al milei,  o eliberare din suferință,  o ”mamă a răniților”. Nu îi uită nici 

pe copiii orfani,  pe cei săraci sau fără mijloace pe care îi adună la adăpost,  îi hrănește și îi 

vindecă. Toate aceste fapte o aduc pe suverană mai aproape de sufletul poporului său atât de 

greu încercat. 

Reînceperea ostilităților o surprinde pe regina Maria în vizitele din tranșee,  uneori 

periculos de aproape de linia frontului. Ea le descrie astfel: „Am lăsat drumul şi am intrat în 

tranşee,  un întreg labirint de tranşee,  alunecoase,  prin care ne era greu să înaintăm,  cu 

multe suişuri şi coborâşuri. (...) Soldaţii au fost uimiţi şi încântaţi să mă vadă. (...) M-au primit 

cu cea mai adâncă şi sinceră bucurie”14. Soldații o văd ca  pe o stea a speranței coborâtă printre 

ei. Ea însăși spune că a fost printre soldați pretutindeni,  în spitale,  pe front și în tranșee,  că i-

a văzut vindecându-se și transformndu-se în soldații care au adus marile victorii din 1917. Ei 

au dat dovadă de eroism și mulți dintre ei și-au lăsat viața pe câmpul de luptă,  devotamentul 

lor pentru patrie fiind cel care îi însuflețea pe toți,  de la supus până la regină. 

Istoricul Ion I. Nistor relatează că: „ofiţerii şi soldaţii noştri de la Mărăşti şi Mărăşeşti 

nu o vor uita nici pe pământ nici în cer pe Regina Maria a României,  mama celor răniţi şi 

descurajaţi în acele momente,  nu o vor uita şi o vor slăvi veşnic pentru că ea le-a alinat 

durerile fizice şi le-a micşorat suferinţele morale; pentru aceasta întregul neam românesc 

trebuie să poarte marii Regine o recunoscătoare şi caldă dragoste,  iar generaţiile viitoare o 

veşnică amintire”15. 

Regina Maria s-a implicat activ și în treburile politice. Contemporanii  săi și istoricii au 

recunoscut rolul său în determinarea regelui Ferdinand de a nu semna o pace separată cu 

Puterile Centrale,  pace care ar fi adus deservicii țării. Suverana credea chiar că abdicarea 

regelui este mai puțin rea decât semnarea păcii separate. Ea spera că,  în cazul unei victorii a 

aliaților,  regele să revină pe tron. Pentru ea semnarea păcii separate reprezenta o înfrângere 

personală deoarece credea cu tărie în idealul poporului său: „Dacă se semnează pacea aceasta,  

pentru mine se sfârşeşte totul,  viaţa şi datoria mea ca factor liber în ţara aceasta se sfârşesc. 

Nu voi mai putea niciodată să-mi ţin capul drept ca pe vremuri,  prietenii mei se vor îndepărta,  

                                                           
13Nicolae Iorga, op. cit, p. 94. 
14Maria, Regina României, op. cit., p. 243. 
15Ion I. Nistor, Istoria românilor, vol II., Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2003, p. 311. 
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voi rămâne cu totul părăsită,  pentru mine enormitatea dezastrului este peste măsură de 

mare”16. 

Din păcate,  evenimentele de la sfârșitul lui 1917 din Rusia dar și evoluția situației de 

pe front îl vor determina pe rege să accepte pacea separată cu dușmanul. Regina se opune,  în 

ciuda intervențiilor generalului Averescu și a explicațiilor consilierilor regali,  suținând în 

continuare că acest act ar reprezenta trădarea memoriei celor care și-au dat viața pentru Țară la 

Mărăști,  Mărășești și Oituz. Tratatul semnat în mai 1918 a fost perceput ca o mare umilință  

de către suverană care a vrut să plece din țară dar a hotărât că nu va dezerta de lângă poporul 

său,  un popor care a adoptat-o și pentru care a fost un punct de sprijin într-o epocă de mari 

încercări,  o epocă în care însăși ființa națională s-a aflat în primejdie. 

Amintirile contemporanilor ne-o arată pe regină dedicată scopurilor sale nobile. Marele 

om politic I. G. Duca spunea despre ea: „Regina Maria era plină de curaj,  cum a fost 

dealtminteri în tot timpul războiului,  şi plină de iniţiativă. Orice greşeli ar fi comis înainte şi 

după,  în timpul războiului atitudinea ei a fost admirabilă. Se ocupa de răniţii instalaţi în 

spitalul din Palatul Regal,  ceea ce o silea să vie şi să fie mereu la Bucureşti. Optimismul ei 

era comunicativ,  pe unde trecea descurajările dispăreau şi speranţele renăşteau”17. 

Prin toate acțiunile sale  din timpul războiului Regina Maria a României a dovedit că 

este o fiică demnă a acestui neam,  o urmașă a voievozilor iubitori de neam și țară,  a ctitorilor 

de ființă românească,  iar prin dăruire,  dragoste și compasiune rămâne în istorie așa cum a 

rămas și în inimile contemporanilor drept o ”mamă” a răniților și a turturor românilor 

  

                                                           
16Maria, Regina României, op. cit., p. 398. 
17 I. G. Duca, Amintiri politice, vol II., s. n., Munchen, 1981, p. 20. 
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Fotografia cu autograf dăruită de regina Maria lui Nicolae Iorga de ziua onomastică,  6 

decembrie 1916,  Colecțiile Muzeului Național Cotroceni. 
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PANTELIMON HALIPPA-LUPTĂTOR PENTRU 

REALIZAREA MARII UNIRI 

 

Prof. Popescu Lavinia,  

Școala Gimnazială “Adrian V. Rădulescu”,  Murfatlar 

 

Născut la 1 august 1883,  în satul Cubolta din judeţul Soroca,  localitate aşezată pe 

ambele maluri ale râului cu acelaşi nume,  Pantelimon Halippa a fost mezinul unei familii de 

cinci copii. Deși oameni harnici,  după cum singur mărturisea,  familia lui era săracă. Tatăl,  

Nicolae Halippa era dascăl la biserica din sat,  iar mama,  Paraschiva,  neștiutoare de carte.  

Școala primară o va urma la Culbota,  în limba rusă,  pe care nu o înțelegea,  ci doar 

memora cuvinte și rugăciuni,  motiv pentru care suporta pedepsele aplicate de învățător. 

Între 1893-1898,  învaţă la Şcoala Spirituală de la Edineţ unde,  în cei cinci ani de studiu a 

învățat bine limba rusă. Urmează apoi Seminarul Teologic din Chişinău,  între 1898 şi 1904. 

Aici a fost sprijinit de fratele său mai mare,  Ion Halippa,  ajutor de inspector al Seminarului şi 

totodată conducătorul problemelor Comisiei guberniale savante de arhive,  să cunoască istoria 

Basarabiei și a României,  mai mult decât ceilalți elevi. 

Nefiind atras de cariera de preot,  Pantelimon Halippa se înscrie la facultatea de studii 

naturale de la Dorpat (Tartu) în Estonia,  dar este eliminat în anul trei,  pentru “activitate 

subversivă”,  deoarece aderase la greva generală a studenţilor din Rusia. 

Revenit la Chişinău,  Pantelimon Halippa ia legătura cu Constantin Stere,  profesor la 

Universitatea din Iaşi și participă la întemeierea Partidului Naţional Moldovenesc (PNM),  sub 

preşedinţia lui Paul Gore,  cu un program de revendicări naţionale. În 1906 pleacă la Moscova,  

ca delegat al ţărănimii basarabene la Congresul Uniunii ţăranilor din întreaga Rusie,  unde,  

pentru că nu avea pașaport,  este arestat și cu greu se reîntoarece la Chișinău. Halippa începe 

colaborarea ca redactor la ziarul “Basarabia”,  prima publicaţie în limba română apărută la 

Chişinău în 1906,  având subtitlul de gazetă naţională democratică,  iar peste puţin timp ajunge 

coordonator al întregii activităţi redacţionale. Interesul publicistului Halippa gravitează în jurul 

problematicii ţărăneşti,  preocupare permanentă pentru toată viaţa. Deseori semna articole în 

care cerea ca pământul să fie dat poporului care îl munceşte,  drepturi pentru populaţia 

basarabeană,  şcoli naţionale în limba maternă,  folosirea limbii române de către biserică,  
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judecătorii şi celelalte instituţii locale și chiar autonomie,  motiv pentru care intră în conflict 

cu autoritățile rusești. 

Ca urmare,  în toamna anului 1908,  Pantelimon Halippa se refugiază în România,  unde,  

cu sprijinul lui Constantin Stere,  se înscrie ca student la Universitatea din Iaşi,  primind şi 

bursă pentru studii. La Facultatea de Litere şi Filozofie va avea ca profesori pe A.D. Xenopol 

la Istoria românilor și Alexandru Philippide la Limba română. În această perioadă a colaborat 

la „Viaţa Românească”,  „Arhiva din Iaşi”,  „Revista ştiinţifică V. Adamachi”,  Halippa 

aducând în atenţie probleme importante ca de exemplu studiul limbii române în şcolile din 

Basarabia. Un rol important îl vor exercita asupra activităţii sale viitoare contactele realizate în 

mediile politice şi culturale din România,  interacțiunea cu personalități precum ardelenii 

George Coşbuc şi Octavian Goga sau bucovineanul Iancu Flondor. Deși i se propune de către 

A. D. Xenopol,  la terminarea facultății,  să rămână în cadrul acesteia,  el refuză și pleacă în 

Basarabia,  convins de rolul pe care putea să îl aibă aici. Ca urmare,  organizează la Chișinău 

şcoala duminicală pentru muncitori şi adulţi,  apoi prima şcoală moldovenească,  iar în aprilie 

1917,  alături de alți patrioți,  înfiinţează Partidul Naţional Moldovenesc care avea drept țel 

autonomia Basarabiei și dreptul de autodeterminare naţională.  

Îl regăsim pe Pantelimon Halippa în adunarea soldaților de la Odessa,  ca reprezentant 

al Partidului Naţional Moldovenesc,  unde se va adopta programul de autonomie al Basarabiei. 

Va face parte din Societatea Culturală Moldovenească și se va implica în congresele preoților,  

învățătorilor moldoveni,  țăranilor.  

Reprezentând țărănimea basarabeană,  va iniția discuții cu Kerenski,  militând pentru 

învățământul în limba maternă,  dar și cu Leon Troţki și cu liderul bolșevic V.I. Lenin. Lui 

Lenin îi expune,  între altele nemulțumirea legată de refuzul guvernului Kerenski de a sprijini 

învățământul în limba maternă în Basarabia sau de a restitui împrumuturile oferite pentru 

nevoile Rusiei. După revenirea la Chișinău,  Pantelimon Halippa și delegația de basarabeni s-

au adresat Guvernului României pentru ajutoare,  au organizat Congresul Ostaşilor Moldoveni,  

apelând la unitatea tuturor românilor.  

În Sfatului Țării,  Pantelimon Halippa va îndeplini funcția de vicepreședinte,  alături de 

Ion Inculeț,  președinte și Ion Buzdugan,  secretar. La 2 decembrie 1917,  Halippa redactează 

şi citeşte de la tribuna Sfatului Ţării proclamaţia prin care Basarabia devine Republică 

Moldovenească Autonomă. Aflat în fruntea curentului unionist,  va iniția acțiunile care 

pregăteau unirea Basarabiei cu România. La data de 24 ianuarie 1918,  data inspirată de Unirea 
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Principatelor,  de la 1859,  la propunerea lui Pantelimon Halippa,  se proclamă independența 

Republicii Moldovenești.  

La 27 martie (9 aprilie) 1918 se afla în prezidiul şedinţei în cursul căreia Republica 

Independentă Moldovenească,  prin votul Sfatului Ţării,  se 

uneşte cu patria mamă România. Astfel,  cu 86 voturi pentru,  

3 contra,  13 absenţi şi 36 abţineri se vota unirea Basarabiei 

cu România. Activitatea sa de militant pentru unire este 

desfășurată din diversele poziții și funcții pe care le-a ocupat 

în cadrul Sfatului Țării: vicepreședinte de la 21 noiembrie 

1917-25 noiembrie 1918,  preşedinte de la 25 noiembrie 

1918-18 februarie 1919,  membru al Comisiei de Redactare,  

membru al Comisiei de Declaraţii şi Statute. 

 Pantelimon Halippa va face parte din delegaţia care 

va duce la Iaşi proclamaţia unirii Basarabiei cu România,  iar 

sub preşedinţia sa,  Sfatul Ţării va vota,  la 27 noiembrie 1918,  renunţarea la aşa-zisele condiţii 

de unire a Basarabiei cu România. 

Îl regăsim pe Pantelimon Halippa,  în calitate de delegat al Basarabiei,  la adunările de 

la Cernăuţi şi Alba-Iulia,  unde și bucovinenii și transilvănenii îndeplineau visul poporului 

român: Unirea. 
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Prof. Târziu Tiberiu Costel 

Liceul Tehnologic "I. C. Brătianu " Nicolae Bălcescu 

De numele vrednicului mitropolit Gurie Grosu al Basarabiei sunt legate două 

evenimente de seamă din istoria ţinutului românesc dintre Prut şi Nistru,  evenimente în care 

el a îndeplinit un rol de primă importanţă,  şi anume: unirea Basarabiei cu Patria Mamă şi 

înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei. Aceste înfăptuiri,  care au schimbat radical drumul istoric 

al acestei provincii româneşti,  au eternizat numele mitropolitului Gurie în memoria Neamului 

românesc. Venerabilul ierarh,  în cei peste 17 ani de arhipăstorie la Chişinău,  a desfăşurat o 

activitate,  pe cât de bogată,  pe atât de variată ca arie de preocupări,  devenind,  astfel,  „lumină 

lină” în popor.  

Gurie Grosu s-a născut la 1 ianuarie 1877,  în satul Nimoreni,  din judeţul Lăpuşana,  

fiind cel dintâi copil al cântăreţului bisericesc Ştefan Grosu şi al soţiei sale Ecaterina. A primit 

la botez numele Gheorghe18. Rămas orfan de tată la vârsta de opt ani,  a fost trimis de mama sa 

pentru a urma primele clase la Şcoala de pe lângă mânăstirea Curchi,  unde orfanii de preoţi şi 

de cântăreţi bisericeşti învăţau gratuit. În anul 1887 a trecut la şcoala pregătitoare pentru clerici 

de la Chişinău,  apoi,  în 1892,  la seminarul teologic,  pe care l-a absolvit în anul 1898 cu un 

strălucit succes. În acelaşi an a beneficiat de o bursă de studii la Academia spirituală movileană 

din Kiev. 

La 16 septembrie 1902,  fiind încă mirean,  este numit misionar-predicator al 

Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului. Dorind să slujească mai bine Neamul şi Biserica,  el a 

intrat,  la 27 noiembrie 1902,  în monahism,  luând numele de Gurie. A fost tuns în monahism 

la mânăstirea Noul Neamţ (Chiţcani) din judeţul Tighina. La 6 decembrie 1902,  a fost hirotonit 

ierodiacon,  iar a doua zi ieromonah. 

Ca preot misionar eparhial a promovat ortodoxia în satele româneşti basarabene. 

Cunoştea bine Sfânta Scriptură,  reproducând texte şi chiar pericope întregi din Noul 

Testament. Îndemnat de îndatoririle sale misionare,  a călătorit mult în cuprinsul Basarabiei,  

                                                           
18  Gh. Vasilescu, Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei, în rev. „Biserica Ortodoxă Română”, anul CXI, 

Bucureşti, 1933, nr. 10-12, p. 95. 
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vizitând aproape toate mânăstirile şi bisericile basarabene,  prilej cu care a cercetat arhivele,  

cărţile vechi şi manuscrisele,  precum şi antichităţile bisericeşti,  preţuindu-le valoarea. 

Cercetările sale neobosite vor face obiectul unor studii publicate mai târziu,  de mare folos 

pentru cunoaşterea trecutului Bisericii Ortodoxe din Basarabia. 

Ieromonahul Gurie şi-a intensificat activitatea naţională,  înţelegând mai bine ca 

oricine că misiunea lui de adevărat creştin se identifică cu ideea naţională,  aşa cum au gândit 

şi au lucrat cărturarii vechi ai Bisericii noastre. La mânăstirea Noul Neamţ el s-a adâncit tot 

mai mult în cercetarea documentelor vechi din arhiva şi biblioteca aşezământului şi ca rezultat 

al studiilor sale,  în câţiva ani,  scoate lucrarea Istoria mânăstirii Noul-Neamţ,  în care arăta şi 

ruşilor strălucirea mânăstirii Neamţ din Moldova,  sprijinită şi înzestrată de către domnitorii 

moldoveni cu moşii întinse până la malul Nistrului19,  unde se va ridica,  în secolul al XIX-lea,  

aşezământul călugăresc Noul Neamţ. 

În anul 1904,  tânărul ieromonah Gurie a vizitat România,  a luat parte activ,  la Iaşi,  

la comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt,  apoi a trecut prin 

Bucureşti,  ajungând până la Sinaia,  unde întâlneşte pe regele Carol I şi stă de vorbă cu 

Principele Ferdinand,  moştenitorul tronului României. În cursul acestei vizite el vine în contact 

cu o serie de reprezentanţi ai Bisericii şi ai culturii româneşti şi constată cu durere,  prin 

comparaţie,  nivelul înapoiat de cultură al românilor din Basarabia faţă de programele la care 

au ajuns fraţii lor din Regatul liber al României. Atunci ia ferma hotărâre ca să-şi închine toate 

puterile pentru ridicarea stării culturale a moldovenilor săi din Basarabia20. 

Odată cu scoaterea limbii române din Seminarul teologic din Chişinău în anul 1873 şi 

închiderea tipografiei eparhiale în anul 1883,  Administraţia,  Justiţia,  Şcoala şi chiar Biserica 

au fost transformate de ţarism în instrumente de deznaţionalizare a românilor basarabeni şi 

chiar de rusificare. În astfel de împrejurări,  Gurie Grosu,  împreună cu un alt apostol al 

românismului basarabean,  preotul Constantin Partenie,  începe lupta dârză pentru 

reintroducerea Limbii române în cultul bisericesc,  în şcoală şi în literatură. 

În toamna anului 1905,  Congresul eparhial din Chişinău,  la propunerea 

ieromonahului Gurie Grosu,  a cerut Sinodului rusesc reintroducerea Limbii române în 

Seminarul teologic şi în şcoala eparhială de fete din Chişinău,  precum şi redeschiderea 

Tipografiei eparhiale. În toamna anului 1906,  s-a introdus Limba română în şcolile eparhiale 

şi s-a redeschis Tipografia eparhială cu mare solemnitate. 

                                                           
19 Arhim. Antim Nica, Monahismul în Basarabia, în rev. „Însemnări creştine”, Bălţi, 1940, nr. 3-4, p. 28-40. 
20 Gh. Vasilescu, Mitropolitul Gurie Grosu…, p. 96-97. 
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Tot la intervenţia ieromonahului Gurie Grosu,  din anul 1907,  prin care demonstra 

necesitatea înfiinţării unei reviste bisericeşti în limba română,  a început să apară la Chişinău,  

începând cu 1 ianuarie 1908,  revista românească Luminătorul. Apariţia revistei Luminătorul a 

fost un act cultural de mare însemnătate atât pentru trebuinţele bisericeşti,  cât şi pentru 

interesele naţionale. Aceasta a găzduit în paginile sale o largă prezentare a vieţii spirituale a 

românilor basarabeni,  fiind,  pentru o vreme destul de îndelungată,  singura publicaţie 

periodică românească,  cu apariţie lunară şi răspândire în toată Basarabia,  chiar şi la românii 

de peste Nistru. 

Pe lângă activitatea de întemeiere şi editare a revistei Luminătorul,  ieromonahul Gurie 

a publicat,  în anul 1908,  manualul didactic bisericesc Carte de învăţătură pentru legea lui 

Dumnezeu,  iar în anul 1909 un remarcabil Abecedar,  intitulat Bucoavnă moldovenească,  tot 

cu texte bisericeşti,  la care s-a adăugat şi o Carte de citire,  dimpreună cu alte broşuri religioase 

cu litere latine. 

Osârdia vrednicului ieromonah în promovarea limbii,  culturii şi spiritualităţii 

româneşti în ţinutul basarabean,  a atras nemulţumirea aprigului episcop Serafim Ciceagov,  

fost polcovnic de gardă imperială şi însărcinat cu misiunea specială de a stârpi „separatismul 

încuibat în sânul clerului moldovean din Bsarabia”. Episcopul Serafim a încercat să scoată 

limba română din şcolile basarabene de frica „separatismului moldovenesc”. 

Deşi în anul 1909 (31 mai) a fost ridicat la rangul de arhimandrit,  recunoscându-i-se 

în felul acesta meritele sale în slujba Ortodoxiei,  totuşi,  episcopul Serafim i-a făcut raport 

către  Sfântului Sinod rus,  învinuindu-l de naţionalism şi separatism şi obţinând în acelaşi an  

(16 decembrie),  exilarea lui Gurie Grosu în Siberia de nord,  la mănăstirea Spaso-Avramiev 

(din gubernia Smolensk). După cinci ani de privaţiuni în exil,  vrednicul arhimandrit a fost 

transferat ca profesor şi director la Şcoala normală de învăţători pentru şcolile bisericeşti din 

Alexandrovsk-Gruşevsk,  din regiunea Donului,  iar de acolo,  în anul 1914,  a fost transferat 

la acelaşi tip de şcoală din satul Samovca (din gubernia Hersonului),  de unde a putut să se 

reîntoarcă la Chişinău abia în anul 1917,  odată cu prăbuşirea autocratismului ţarist. Cu credinţă 

în biruinţa neamului său,  el a îndurat cu răbdare mucenicească toate suferinţele şi amărăciunile 

pricinuite de dârzenia şi sentimentele lui româneşti. Revenit la Chişinău,  arhimandritul Gurie 

Grosu şi-a reluat activitatea sa misionară,  începută cu aproape un deceniu şi jumătate în urmă,  

precum şi lucrarea de naţionalizare a Bisericii,  a Şcolii precum şi a editurilor basarabene. Între 

altele,  a lucrat şi în comisia centrală pentru naţionalizarea învăţământului basarabean,  a predat 

limba română în mai multe şcoli şi a oficiat slujbe bisericeşti în româneşte. Tot acum 

transformă Bucoavna cu buchii ruseşti,  în Abecedar cu litere latine,  care s-a tipărit într-un 
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tiraj de 50.000 exemplare şi a fost introdus în şcolile din întreaga Basarabie. Cu privire la acest 

abecedar şi la întreaga sa operă de introducere a limbii române în şcolile basarabene,  Nicolae 

Iorga spunea în Senatul României: „Pe umerii popii Gurie Grosu a stat întreaga luptă pentru 

limba românească din Basarabia”21. 

În acelaşi timp,  arhimandritul Gurie s-a alăturat mişcării naţionale,  care a dus la 

proclamarea Republicii Moldoveneşti şi s-a încununat prin actul de unire a Basarabiei cu Patria 

Mamă. A luat parte activă,  ca deputat,  la deschiderea Sfatului Ţării,  în ziua de 25 noiembrie 

1917,  unde a oficiat un Te-Deum şi a rostit o memorabilă cuvântare,  care a determinat 

caracterul lucrărilor ulterioare ale Parlamentului basarabean,  precum şi evenimentele istorice 

de mai târziu. 

La 16 februarie 1918,  Gurie a fost numit de Sfatul Ţării în funcţie de subsecretar de 

stat al Ministerului Cultelor,  ceea ce i-a favorizat lucrarea naţional-bisericească. După 

reîntoarcerea Basarabiei la Patria Mamă,  arhimandritul Gurie Grosu a făcut parte din delegaţia 

care a venit la Iaşi,  în 1918,  şi a prezentat regelui Ferdinand actul unirii. 

Activitatea sa plină de zel a atras atenţia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române,  ce se afla atunci la Iaşi,  datorită primului război mondial. Astfel,  la 4 iulie 1918,  

Gurie a fost ales episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,  fiind hirotonit cu titlul de 

Botăşăneanul (la 15 iulie,  acelaşi an). 

La 1 ianuarie 1920,  Sfântul Sinod i-a încredinţat provizoriu conducerea Eparhiei 

Chişinăului şi Hotinului,  pentru ca,  la 21 februarie,  acelaşi an,  să fie cerut arhiepiscop titular 

de Congresul general al preoţilor şi mirenilor din Basarabia. La 17 decembrie 1920 el a fost 

numit arhiepiscop titular al Chişinăului şi Hotinului,  demnitate pecetluită prin Înaltul Decret 

Regal nr. 216/30 decembrie 1920,  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 216/30 

decembrie 1920. Învestitura ca arhiepiscop,  a primit-o,  după vechile datini ale ţării,  la 

Bucureşti,  în 29 martie 1921,  iar instalarea canonică a avut loc în catedrala din Chişinău,  în 

ziua de 15 mai,  acelaşi an,  în prezenţa mitropolitului primat Miron Cristea şi a ministrului 

Cultelor,  Octavian Goga22. 

În perioada imediat următoare,  luând în considerare o mai veche dorinţă a clerului şi 

credincioşilor basarabeni de a avea o mitropolie la Chişinău şi socotind împlinirea ei ca o 

necesitate de ordin moral şi naţional şi ca o legitimă trebuinţă pentru rosturile bisericeşti din 

această provincie,  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înfiinţat,  la 15 noiembrie 

                                                           
21 Pr. dr. Gheorghe I. Drăgulin, Mitropolitul Gurie Grosu ai Basarabiei (†1943), „pomenit cu laude”, în rev. 

„Biserica Ortodoxă Română”, anul CXI,  Bucureşti, 1993, nr. 10-12, p. 93. 
22 Gh. Vasilescu, Mitropolitul Gurie Grosu…, p. 101. 
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1923,  pentru ţinutul dintre Prut şi Nistru,  o mitropolie cu denumirea de Mitropolia Basarabiei,  

având ca sufragane Arhiepiscopia Chişinăului şi Episcopia Cetăţii Albe-Ismail. 

Ridicarea scaunului arhiepiscopal al Chişinăului la rangul de mitropolie,  recunoscută 

prin Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române,  votată de parlamentul ţării la 6 

mai 1925,  a făcut posibilă ridicarea Arhiepiscopului Gurie la vrednicia de Mitropolit al 

Basarabiei,  în şedinţa Sfântului Sinod din data de 25 iunie 1927. 

Întărit mitropolit al Basarabiei prin Înaltul Decret Regal nr. 1136/21 aprilie 1928,  a 

fost investit în această demnitate bisericească la Bucureşti,  în 26 aprilie 1928 şi a fost instalat 

în scaun la Chişinău în 28 aprilie,  acelaşi an23. 

În calitate de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei,  vlădica Gurie,  

monah adevărat,  blând şi smerit,  a reprezentat în acele vremuri chipul ierarhului canonic 

desăvârşit. Prin toate însuşirile sale,  el a putut îndruma şi educa turma încredinţată de 

Dumnezeu spre păstorire. Era accesibil pentru toţi clericii şi credincioşii,  fără deosebire de 

starea lor socială. Era milostiv,  înfiinţând,  între altele,  burse la şcolile duhovniceşti şi dând 

ajutoare însemnate studenţilor şi elevilor lipsiţi de mijloace materiale şi financiare. 

Principala grijă a mitropolitului Gurie Grosu a fost,  însă,  lucrarea misionară,  

sprijinind direct societăţile misionare,  îndeosebi Frăţimea Naşterii lui Hristos,  din Chişinău. 

A înfiinţat în scop misionar,  la Chişinău,  în anul 1929,  revista Misionarul. A predicat adevărul 

ortodox,  combătând sectele. Munca sa misionară de peste 17 ani de ierarh,  a desfăşurat-o cu 

multă modestie şi smerenie. 

Un moment însemnat din istoria Mitropoliei Basarabiei şi care aminteşte de 

mitropolitul Gurie îl constituie înfiinţarea Facultăţii de teologie din Chişinău,  în anul 1926,  

prin stăruinţele sale. De altfel,  Chişinăul ajunsese cu timpul un centru de cultură teologică 

renumit24. 

Personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române,  la care mistica credinţei se 

împletea cu preocupările pastorale zilnice,  vlădica Gurie a avut de suferit de pe urma bunătăţii 

sale şi a încrederii pe care şi-o punea în oameni,  judecându-i cu generozitate după chipul şi 

asemănarea sufletului său. Multa sa bunătate şi îngăduinţă au fost speculate de duşmanii săi,  

fiind mult criticat de neprietenii românismului basarabean. Aceşti oameni răuvoitori,  unii chiar 

dintre colaboratorii săi apropiaţi,  au întreţinut cu multă abilitate în jurul mitropolitului Gurie 

o atmosferă de intrigă şi defăimare apăsătoare,  acuzându-l de rea administrare a averii 

                                                           
23 Ibidem, p. 102. 
24 Ibidem, p.102-103. 
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eparhiale şi determinând Ministerul Cultelor să deschidă împotriva lui un proces penal la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. În acelaşi timp,  ei au exercitat presiuni,  prin autorităţile laice,  

asupra Sfântului Sinod,  obţinând la 11 noiembrie 1936,  suspendarea lui temporară,  pe durata 

procesului,  din demnitatea de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei. Pe timpul 

suspendării sale din funcţie i s-a stabilit,  după preferinţă,  domiciliul la una din mânăstirile 

Putna sau Dragomirna,  din cuprinsul Mitropoliei Bucovinei. Întrucât desfăşurarea procesului 

cerea prezenţa mitropolitului Gurie în Capitală,  acesta era nevoit să locuiască adesea prin 

diferite camere de hotel,  neavând altă locuinţă25. 

Procesul care i-a fost intentat,  cu toate că n-a formulat nici o acuzare împotriva sa,  a 

fost menţinut pe rol timp de patru ani,  pentru a împiedica întoarcerea mitropolitului Gurie în 

scaunul său mitropolitan de la Chişinău. În decembrie 1940,  după pierderea Basarabiei,  

Ministerul Cultelor,  la intervenţia căruia justiţia declanşase ancheta,  şi-a retras acţiunea,  căci 

nu mai avea temei legal,  iar procesul s-a închis. Tot atunci,  la cererea Ministerului Cultelor,  

Sfântul Sinod i-a ridicat suspendarea şi l-a repus în toate drepturile sale de arhiepiscop şi 

mitropolit. Un timp a locuit în Bucureşti,  într-o chilie a mânăstirii Antim,  întrucât Basarabia 

era sub ocupaţie străină. 

După atâta zbucium sufletesc vlădica Gurie Grosu şi-a depus,  la 12 septembrie 1941,  

cererea de retragere din demnitatea de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei,  

care i-a fost acceptată cu data de 1 octombrie,  acelaşi an. Astfel,  contribuţia sa adusă cu 

prisosinţă pe altarul naţionalismului basarabean,  în vremea când prea puţini se încumetau a 

întreprinde demersurile de unire cu Patria,  a fost plătită cu multe necazuri şi decepţii de marele 

ierarh,  care a trebuit să sufere mult din pricina unor oameni mici la suflet26. 

După pensionare,  intenţiona,  potrivit propriilor mărturisiri,  să se retragă pentru restul 

zilelor la mânăstirea Noul Neamţ,  judeţul Tighina,  unde îşi avea metania. Chinuit de dorinţa 

de a se întoarce în ţinutul natal,  mitropolitul Gurie Grosu a trecut la cele veşnice la 16 ianuarie 

1943. Funerariile sale s-au desfăşurat în ziua de duminică,  la 21 noiembrie 1943,  la mânăstirea 

Antim din Bucureşti,  la care au participat: Patriarhul Nicodim Munteanu,  Prof. Ioan Petrovici 

(Ministrul Culturii Naţionale şi al Cultelor),  membri ai fostului Sfat al Ţării de la Chişinău,  

generali şi ofiţeri superiori,  numeroşi ierarhi,  preoţi şi credincioşi. Locul său de veşnică odihnă 

din Bucureşti este la cimitirul mânăstirii Cernica. 

                                                           
25 Ibidem, p. 103-104. 
26 Pr. dr. Gheorghe I. Drăgulin, Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei…, p. 94. 
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Mitropolitul Gurie Grosu a întruchipat,  prin făptura lui blândă şi smerit,  chipul 

Basarabiei martire. El a fost legat de ţinutul românesc dintre Prut şi Nistru nu numai prin 

demnitatea lui de mitropolit al Basarabiei,  ci şi prin întreaga lui viaţă,  prin însăşi făptura lui 

spirituală,  prin idealurile şi năzuinţele sale,  prin activitatea lui cotidiană. Marele ierarh n-a 

fost numai un adevărat arhipăstor de suflete,  ci şi exponentul destinului istoric şi naţional al 

Basarabiei. Întreaga lui viaţă a fost închinată ideii româneşti din Basarabia. Pentru ideea unirii 

tuturor românilor într-un stat puternic şi independent a lucrat,  a suferit şi a fost hulit de 

duşmanii neamului,  cărora nu le convenea misionarismul său ortodox şi românesc. 
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CONJUNCTURA POLITICĂ EUROPEANĂ 1918-1920 ŞI INTERESELE 

ROMÂNIEI 

 

Prof. Târziu Marinica 

Școala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Țițeica”,  Constanța 

 

Începând cu primii ani ai secolului 20,  conflictele politice dintre statele europene se 

acutizează,  pregătindu-se declanşarea primei mari conflagraţii din istorie,  apreciată de 

istoriografie cu epitetul de „Marele Război”. Pentru statele mici ale continentului,  implicarea 

într-un posibil conflict militar era motivată fie de realizarea unităţii statale,  fie de eliberarea 

unor teritorii aflate sub dominaţie străină. 

Motivaţiile multor puteri,  vis-à-vis de pregătirea şi declanşarea Marelui Război,  au 

fost pur politice,  derivând din tratatele şi alianţele politico-militare încheiate la sfârşitul 

secolului XIX-lea  şi începutul secolului al XX-lea27. 

Explicaţiile oferite cetăţenilor de către guvernanţi făceau apel de cele mai multe ori la 

pericolul extern ce era considerat principalul vinovat în nerezolvarea propriilor probleme 

sociale şi politice interne. 

Cetăţenii statelor care se pregăteau să intre în conflict vor conştientiza în cele mai multe 

cazuri ca războiul reprezintă un atuu şi o chestiune profund personală a fiecărui individ,  care 

se simţea dator şi responsabil să ajute la „păstrarea” caracterului naţional. Aşa se explică 

„succesul” avut în rândul populaţiei pe măsurile de mobilizare luate de către conducătorii 

politici28. 

Nu este mai puţin adevărat că această atitudine reprezenta un efect direct al unei educaţii 

naţionale purtată pe termen lung în şcoli şi pe plan cultural. 

Factorul decisiv care a condus la destrămarea imperiilor multinaţionale l-a reprezentat 

revoluţiile naţionale de eliberare. A fost un proces care şi-a urmat cursul firesc în istorie,  

avându-se în vedere faptul că vechile formaţiuni nu mai puteau să ofere,  câtuşi de puţin,  un 

cadru normal evoluţiei fireşti a naţiunilor. În cazul Rusiei,  de exemplu,  revoluţia din 1917 

punea capăt absolutismului ţarist,  răsturnând vechea ordine politico-socială. În „Declaraţia 

                                                           
27 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), Afirmarea statelor naţionale independente unitare din centrul şi sud-

estul Europei (1821-1923), Ed. Academiei Române, Bucureşti,1979, p. 33. 
28 Ştefan Pascu, C. Gh. Marinescu, L’ Opinion publique internationale et le problème de l’unité nationale et 

politique des roumains, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989, p. 195-200. 
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drepturilor popoarelor din Rusia” se vorbea despre „egalitate şi suveranitate”,  apoi despre 

„autodeterminare până la separarea şi formarea de state independente”. 

Un rol decisiv în lupta de emancipare a popoarelor l-au avut cele „14 puncte” expuse 

de Wilson,  în faţa Senatului,  la 8 ianuarie 1918. În acest document era regăsit principiul de 

dreptate pentru toate popoarele şi naţiunile,  precum şi dreptul acestora de a trăi în condiţii 

egale de libertate şi siguranţă,  indiferent dacă erau puternice sau slabe,  mici sau mari,  ceea 

ce însemna confirmarea implicită a dreptului naţiunilor la autodeterminare29. Trebuie avut în 

vedere,  însă,  că punctul 10 a făcut obiectul unor numeroase discuţii,  deoarece acesta preciza 

că „popoarele Austro-Ungariei trebuie să aibă posibilitatea să se dezvolte autonom”. 

Ambiguitatea exprimării a încurajat Austro-Ungaria,  dar conjunctura istorică şi-a pus 

amprenta,  astfel că,  înainte de deschiderea Conferinţei de pace,  destrămarea acestui imperiu 

era un fapt împlinit30. Drumul către această destrămare era inevitabil,  dacă ţinem seama de 

realităţile istorice. Austro-Ungaria era un conglomerat etnic,  alcătuită dintr-un complex de 

provincii cucerite cu armele sau câştigate prin alianţe şi vânzări,  un conglomerat de popoare 

fără un ideal comun. Se ajunsese astfel ca această dublă monarhie să nu mai aibă nici între 

hotarele ei,  nici dincolo de ele,  un aliat,  pentru că politica ei nu a urmărit niciodată ţinta de a 

câştiga încredere şi recunoştinţă,  ci numai teamă şi îngrijorare.  

Aceasta fiind logica lucrurilor,  s-a ajuns la „curăţirea acestui cancer de pe trupul 

Europei” – după aprecierea lui Octavian Goga31. 

Sosise,  aşadar,  „plinirea vremii” pentru popoarele asuprite din această parte a Europei. 

Istoria demonstrează că formarea statelor unitare,  naţionale,  independente,  nu au fost 

rezultatul unor evenimente de conjunctură,  nici al înţelegerilor din spatele uşilor capitonate ale 

diplomaţiei europene sau un „dar” al unor mari puteri la masa tratativelor. Istoricii şi politologii 

au precizat că a fost rezultatul succeselor luptelor de eliberare naţională,  stimulate de actele 

energice de voinţă ale fiecărei naţiuni,  într-o conjunctură favorabilă: înfrângerea centralilor în 

război.    

La 15/28 octombrie 1918,  Comitetul Naţional Ceh a proclamat independenţa ţării,  

preluând în câteva zile toată administraţia civilă şi militară. După două zile,  la 17/30 octombrie,  

Consiliul Naţional Slovac a dat Declaraţia de autodeterminare,  separare de monarhie şi unirea 

                                                           
29 Keith Hitchuins, Studies on Romanian National Consciousness, N.Y. Montréal, Paris, Nagard Publishers, 1983, 

p. 226. 
30 Viorica Moisuc, Istoria relaţiilor internaţionale, Ed. Fundaţiei „România de mâine” , Bucureşti, 2002, p. 89. 
31 Augustin Deac, Revizionismul ungar-permanent factor destabilizator în Europa, vol. I (1920-1938), Ed. Bravo 

Press, Bucureşti, 1996, p.130. 
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cu Cehia,  iar la 1/14 noiembrie la Praga,  s-a deschis Adunarea Naţională,  care a proclamat 

Republica Cehoslovacă independentă,  avându-l ca preşedinte pe Thomas Garrigue Masaryk. 

Aproape concomitent,  la 4/17 octombrie 1918,  reprezentanţii slavilor de sud din 

Austro-Ungaria,  reuniţi la Zagreb,  au creat Consiliul lor,  care a format un guvern provizoriu 

cu misiunea de a prelua administraţia ţinuturilor iugoslave. La 16/29 octombrie,  acest Consiliu 

a proclamat statul independent şi suveran al slovenilor,  croaţilor şi sârbilor,  iar la 11/24 

noiembrie Adunarea Populară de la Zagreb a adoptat hotărârea de unire a acestui stat cu Serbia 

şi Muntenegru. Skupşina din Voievodina şi cea din Muntenegru au adoptat Hotărârea de Unire 

cu Serbia. Prinţul regent Alexandru Karagheorghievici a proclamat oficial la 18 noiembrie / 

1decembrie 1918,  crearea Regatului Sârbilor,  Croaţilor şi Slovenilor. 

La rândul lor,  polonezii,  aflaţi sub dominaţia a trei imperii,  au decis viitorul,  

constituindu-şi statul independent. Polonia a fost împărţită de trei ori în cursul secolului al 

XVIII-lea şi distrusă din punctul de vedere al statalităţii politice,  de Austria,  Rusia şi Prusia32. 

La 15/28 octombrie 1918 la Cracovia,  teritoriu aflat sub dominaţia Austro-Ungariei,  a 

fost creată Comisia Poloneză de Lichidare,  cu misiunea de a prelua puterea în Galiţia şi Silezia 

tchescheniană,  de a „lichida” orice legătură cu Austria şi apoi de a crea nucleul statului polonez 

care să unească toate celelalte teritorii. La 18/31 octombrie,  Comisia de Lichidare a preluat 

puterea în Cracovia,  Galiţia apuseană,  precum şi în unele teritorii ale fostului Regat polon 

(format pe teritoriile poloneze ce fuseseră ocupate de Rusia ţaristă). În restul teritoriilor fostului 

Regat,  puterea o deţinea Guvernul popular provizoriu al republicii polone,  creat la Lubliana 

la 6-7 noiembrie. După scurt timp,  Joseph Pilsudski a preluat puterea în această zonă,  precum 

şi teritoriile polone ce fuseseră sub ocupaţie rusă,  germană şi austro-ungară. Existenţa de facto 

a Republicii Polonia a fost notificată de Joseph Pilsudski,  Puterilor Aliate şi Asociate,  la 3/16 

noiembrie 1918. De asemenea,  au fost înlăturate monarhiile în Germania şi Austria,  

proclamându-se republici,  iar Ungaria s-a declarat,  de asemenea,  republică independentă.  

În acest flux general s-au înscris şi românii care,  asemenea celorlalte popoare,  la 1 

decembrie 1918 şi-au împlinit idealul naţional 33 . Referitor la acest aspect,  geograful 

Emmanuel de Martonne sublinia că „România ni se prezintă nu ca un stat născut din fantezia 

diplomaţilor,  nici ca un stat fabricat în virtutea unui principiu abstract,  ci într-un fel,  ca un 

termen logic al unei evoluţii. Nu este unul dintre acele state ale căror nume chiar era 

                                                           
32 George Sofronie, Le principe des nationalités et les Traités de Paix de 1919-1920, Ed. „Universul”, Bucarest, 

1937, p. 80. 
33 ***, Cartea neamului: Marea Unire din 1918; documente istorice, vol. alcătuit de Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, 

Constantin Botoran, Ed. Globus, Bucureşti, 1993, p. 45. 
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necunoscut înainte de război. Cuvântul «România» este deja pe hartă şi nu numai numele 

statului care dăinuie este mare,  ci şi statul însuşi este bine echilibrat. De asemenea,  pe cât 

posibil,  idealul naţional reuneşte aproximativ pe toţi românii între frontierele sale într-un fel 

ideale,  în jurul citadelei carpatice care a fost întotdeauna inima neamului românesc”34.  

Realitatea istorică ne demonstrează,  în acest sens,  că România nu   s-a aşezat la masa 

Conferinţei de pace în fruntea „bucatelor” pentru a-şi lua propria  porţie”,  ci a ajuns acolo 

datorită luptei şi sacrificiilor pentru cauza comună a aliaţilor,  care,  la rândul lor,  prin 

convenţiile politice şi militare din august 1916,  îi recunoscuseră drepturile inalienabile asupra 

teritoriilor stăpânite de Austro-Ungaria 35 . Aceste sacrificii erau recunoscute la vremea 

respectivă,  de liderii politici ai aliaţilor. Astfel,  în telegrama trimisă şefului guvernului român,  

Ion I. C. Brătianu,  la 24 ianuarie 1918 de primul ministru britanic Lloyd George,  se scria: 

„Sunt ferm convins că se apropie ziua în care […] popoarele Europei vor fi libere să-şi 

hotărască propriile destine. Când acea zi va sosi,  consecvenţa şi bravura guvernului şi 

poporului român îşi vor găsi întreaga răsplată”36. La rândul său,  guvernul american preciza 

la 7 noiembrie 1918 că priveşte „favorabil aspiraţiile transilvănenilor de a fi reuniţi cu 

România”. 

Aşadar,  aspiraţiile românilor şi a celorlalte naţiuni oprimate spre autodeterminare era 

considerată legitimă de marile puteri aliate,  care au pus la baza deciziilor de la Conferinţa 

păcii,  tocmai acest principiu al dreptului popoarelor de a-şi hotărî singure soarta. 

Până la un anumit punct,  în acest flux s-a înscris şi poporul maghiar; dar acest drept nu 

era recunoscut şi celorlalte popoare,  care erau chemate să rămână în cadrul Ungariei,  pentru 

a „lucra împreună”. Apelul preşedintelui american la autodeterminare era interpretat doar în 

sensul recunoaşterii dreptului de folosire a limbii proprii şi a gospodăririi intereselor locale. 

Între argumentele folosite de liderii politici de la Budapesta şi difuzate într-un apel către 

popoarele pe care doreau să le menţină în cadrul statului maghiar,  erau şi acelea că „de 

conaţionalii,  care vorbesc aceeaşi limbă,  vă despart pe alocuri munţi înalţi şi neroditori,  iar 

în alte părţi râuri late peste care e obositor,  costisitor şi greu a trece”37. 

Alături de asemenea argumente,  pentru a menţine în cadrul Ungariei teritoriul 

Transilvaniei,  autorităţile maghiare nu s-au înlăturat de la înlăturat de la acţiuni în forţă, 

                                                           
34  Viorica Moisuc, Le projet de Confédération danubienne et les intérêts des Etats successoraux, în „Les 

conséquences des Traités de paix de 1919-1920 en Europe centrale et sud-orientale”, Strassbourg, 1987, p. 65.  
35 Arh.M.A.E., Fond 71/ 1914, vol. 57, f. 8-9.  
36 ***, 1920 : Un act de justiţie – Documente, ed. îngrijită de Corneliu Mihail Lungu şi Ed. Elion, Bucureşti, 2001, 

p. 34. 
37 ***, Desăvârşirea unităţii statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională, 1918. Documente 

interne şi externe, august1918 – iunie 1919, vol. III, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. V. 



29 

 

organizându-se,  după un plan minuţiospus la cale,  o vastă reţea de spionaj şi grupuri 

paramilitare pentru declanşarea la momentul oportun,  a unor acţiuni teroriste cu caracter 

antistatal şi antiromânesc38. 

Principalele hotărâri politice luate în capitala Franţei cu ocazia negocierilor şi semnării 

tratatelor de pace,  vor fi urmate de liderii politici ai  Frantei,  ai Angliei şi ai Italiei. Astfel,  

recunoaşterea oficială a statului român s-a făcut de francezi la 30 decembrie 191839,  de italieni 

la 1 ianuarie 1919,  iar câteva zile mai târziu,  după destule reticenţe,  şi de cea britanică.  

În ceea ce priveşte însă statele mici participante la război de partea Antantei,  

reprezentanţii acestora nu au fost acceptaţi la negocieri decât doar în problemele ce interesau 

în mod direct statele respective,  şi nici atunci în mod corect; reprezentanţilor statelor învinse,  

li s-a permis la congres să lase doar observaţii la proiectele tratatelor de pace. 

Congresul de pace la Paris din 1919-1920 a recunoscut dezmembrarea celor trei imperii,  

rus,  austro-ungar şi otoman şi apariţia unor state noi Ţările baltice,  Cehoslovacia,  Regatul 

sârbo-croato-sloven,  Polonia. Totodată,  s-a recunoscut reintegrarea acestor teritorii la patria 

mamă,  ca în cazul Serbiei şi României,  unificarea acestor teritorii realizându-se într-un cadru 

politic nou,  pe baza deciziilor plebiscitare. 

Conferinţa de pace a pus în practică un deziderat vechi al Societăţii,  şi anume 

înfiinţarea unui organism politic internaţional,  capabil să reglementeze paşnic raporturile 

dintre state. Societatea Naţiunilor impunea membrilor ei respectarea reciprocă a suveranităţii,  

independenţei şi statu-quo-ului teritorial. Eficienţa acestei organizaţii a fost subminată,  datorită 

neimplicării S.U.A.,  Rusiei,  Germaniei şi Japoniei în soluţionarea problemelor apărute 

ulterior40. 

De la început,  Conferinţa de pace a fost dominată de cele cinci mari puteri: S.U.A.,  

Marea Britanie,  Franţa,  Italia şi Japonia,  ceea ce a condus la existenţa a două categorii de 

state: cele cu interese generale – marile puteri şi cele cu interese limitate – statele mici. Această 

concepţie şi-a pus amprenta şi în anii următori,  influenţând foarte serios relaţiile dintre state.  

Tratatul cu Germania,  semnat la 28 iunie 1919 la Versailles a recunoscut independenţa 

statului polonez,  a statelor baltice (Letonia,  Lituania,  Estonia),  trecerea coloniilor Germaniei 

şi intrarea lor în posesia Puterilor Aliate şi Asociate.  

                                                           
38 Viorica Moisuc, Premisile izolării politice a României, 1919-1940, Ed. Humanitas, 1991, p. 79; Aurel Gociman, 

România şi revizionismul maghiar, ed. a II-a, Tipografia ziarului „Universul”, Bucureşti, 1934, p. 110. 
39 Ioan Calafeteanu, Recunoaşterea statutului de aliat al României de către marile puteri în ajunul Conferinţei de 

pace de la Paris, în „Revista arhivelor”, an LV, vol. XL, nr. 3, 1978, p. 283. 
40 Léon Bourgeois, Le pacte de 1919 et de Société des Nations, Paris, Eugène Fasquille, 1919, p. 36; George 

Sofronie, Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (în 1919 şi astăzi), Tipografia „Cultura”, 1936, p. 7. 
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Tratatul de pace cu Austria semnat la 10 septembrie 1919 la Saint-Germain a legiferat 

dispariţia Austro-Ungariei,  pe de o parte,  şi existenţa noilor state din Europa Centrală pe 

ruinele acesteia. Caracterul discriminatoriu al regimului impus micilor aliaţi s-a reflectat în 

„tratatul minorităţilor”,  document care a declanşat protestul României,  Poloniei,  

Cehoslovaciei,  Iugoslaviei şi Greciei,  întrucât prevedea controlul regimului minorităţilor din 

aceste ţări de către marile puteri41. 

Tratatul de pace cu Ungaria (4 iunie 1920),  s-a semnat la Trianon în aceeaşi manieră; 

linia de frontieră a Ungariei cu statele vecine a fost stabilită de Comisia teritorială a Conferinţei 

de pace,  fără consultarea statelor interesate (de exempu,  nu s-a ţinut seama de prevederile 

teritoriale privind frontiera româno-ungară din Convenţia politică din august 1916).  

Trebuie precizat că frontierele noi ale statului ungar au fost foarte contestate de către 

guvernul maghiar,  atât înainte,  cât şi după semnarea tratatelor de pace,  ideea refacerii 

„Ungariei milenare” stând de atunci în contextul politicii externe a statului maghiar. Reacţiile 

s-au manifestat atât pe plan diplomatic,  cât şi pe calea armelor. Sunt cunoscute masacrele şi 

execuţiile în masă ale românilor din zona ocupată de unguri a Transilvaniei42. Se ştie,  de 

asemenea, că guvernul comunist al lui Bela Kun a pornit atacul contra armatelor cehoslovacă 

şi română la 20 mai 1919,  cu intenţia de a relua,  ajutat de Armata Roşie,  vechile posesiuni. 

Pe de altă parte,  delegaţii unguri care au mers la Paris pentru susţinerea cauzei 

„Ungariei milenare”,  au înmânat Conferinţei de pace o voluminoasă documentaţie care 

prevedea necesitatea refacerii vechiului regat maghiar cu toate anexiunile sale,  stat considerat 

ca singură formulă viabilă în centrul Europei. 

Este important însă că,  în pofida eforturilor delegaţiei ungare,  Tratatul de pace semnat 

la Trianon a recunoscut valabilitatea luptei naţiunilor oprimate de regatul Ungariei pentru 

autodeterminare şi formare de state proprii. Totodată,  a recunoscut o situaţie de fapt existentă 

cu mult înainte de deschiderea lucrărilor Conferinţei de pace,  în Centrul şi Sud-Estul Europei43. 

Celelalte tratate de pace – cu Bulgaria,  semnat la Neuilly sur Seine la 27 noiembrie 

1919 şi cu Turcia semnat la Sèvres la 10 august 1920 (neratificat),  au recunoscut stabilitatea 

celorlalte tratate semnate,  acceptându-se frontierele ţărilor  vecine44. 

                                                           
41 Constantin Botoran, România în Sistemul Tratatelor de pace de la Paris (1919-1920), în Revista de Istorie, tom. 

33/1980, nr. 11, p. 2071-2086. 
42  Vezi Gheorghe I. Brătianu, Acţiunea politică şi militară a României în 1919 în lumina corespondenţei 

diplomatice a lui Ion I. C. Brătianu, ed. a II-a, Bucureşti, 1940, p. 145-146. (Ultima retipărire la Ed. Corint, 

Bucureşti, 2001. 
43 Viorica Moisuc, Istoria relaţiilor internaţionale…, p. 101.  
44 Valeriu F. Dobrinescu, România şi sistemul Tratatelor de pace de la Paris (1919-1923), Ed. Institutul European, 

Iaşi, 1993, p. 98.  



31 

 

MARIA,  REGINA TUTUROR ROMÂNILOR 

 

 Prof. Gabriela Raluca Marcov,   

Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia  

  

„O aclamare prelungă ce mă umplea de fiori  

izbucni din sute de inimi: Regina Maria...                                                              

Și ne uitarăm unul în fața altuia,  poporul meu și eu.”                                                            

Regina Maria 

 

Printr-un miracol al istoriei,  anul 1918 – care pentru români începuse sub cele mai 

negre auspicii – avea să devină anul unor mărețe împliniri,  prin realizarea statului național 

unitar.  

Soarta a vrut ca bucuria cea dintâi a Unirilor să-i vină regelui Ferdinand de la sora cea 

mai părăsită a țării,  Basarabia. I-a urmat Bucovina,  țara fagilor,  unde stăpânirile se succedau 

după cum hotăra zodia fronturilor. Mai rămânea Ardealul. Țara cea veche a descălecătorilor,  

cetatea închisă și tare a neamului. De acolo,  din munții înalți ai Făgărașului,  a descălecat cel 

dintâi principe muntean. De acolo,  din cealaltă cetățuie a Carpaților păduroși,  din Maramureș,  

au descălecat Dragoș,  Bogdan. Aici,  la Alba Iulia,  la 1 decembrie,  Marea Adunare Națională 

a sigilat pe veci înfăptuirea României Mari. Acum,  Regele tuturor Unirilor și tuturor 

Românilor putea să închidă cu inima împăcată cronica bătrână a țării45.   

Am ales să vorbesc,  în continuare,  despre Maria,  poate unul dintre cele mai complexe 

personaje din istoria României,  regina României Mari.   

Născută pe 29 octombrie 1875,  în Marea Britanie,  sub numele de Marie Alexandra 

Victoria de Saxa-Coburg şi Gotha,  viitoarea regină Maria a României a fost fiica principelui 

Alfred al Marii Britanii,  principe de Saxa-Cobur-Gotha şi duce de Edinburg,  şi a ducesei 

Maria Alexandrovna a Rusiei,  unica fiică a ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Regina Maria 

a fost,  totodată,  nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii.  

Aceasta a întregit imaginea publică a cuplului regal,  iar I. G. Duca,  deși îi căuta și 

defectele,  afirma despre ea că „este o ființă de care trebuie să te sfiești. Este strălucitoare la 

                                                           
45 Cezar Petrescu, Cei trei regi, Editura R.A.I., București, 1935, p.100-105.  
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fizic ca și la moral,  încât îți ia văzul,  nimeni nu o poate întrece. Frumoasă de o frumusețe 

încântătoare,  nu cred să fi fost în Europa multe femei care să se fi putut asemui cu dânsa. 

Inteligentă,  fermecătoare,  plină de talent pentru pictură,  pentru călărie,  pentru scris,  o 

conversație sclipitoare,  vervă,  humor,  spontaneitate de gândire,  originalitate de expresie,  

curaj - cine nu a văzut-o la Iași în mijlocul epidemiilor mergând acolo unde primejdia era mai 

mare? Dragostea de adevăr,  de frumos,  de bine,  nimic nu i-a lipsit...”46                                                 

 Frumoasa prințesă era un caracter integru și nu părea dispusă să facă concesii când 

urmărea un scop,  după cum afirmă Nicolae Iorga:  „Credea în regi și în misiunile lor,  dar și 

în drepturile lor. Nu era trufașă,  dar nici umilă,  ci regală din rădăcina părului până la tălpile 

picioarelor,  imperioasă,  aprinsă,  activă”47 sau ea însăși: „Iubirea mea pentru această țară,  pe 

care am făcut-o a mea prin lacrimi și suspine,  a ajuns pentru mine ca o religie. Mă simt legată 

de ea prin lanțuri de oțel,  legată prin inimă,  prin creier și prin sânge. Simt că fiecare din cei 

șase copii ce i-am dat e unul din inelele acestui lanț,  pe care numai moartea și dezastrul îl pot 

sfărma”48.  

Aceasta era convinsă de mesianismul misiunii sale istorice așa cum o demonstrează 

jurământul personal făcut la căpătâiul regelui Carol I: „Nu te teme,  Unchiule,  îți vom duce 

vitejește opera mai departe. Mâna ta a fost grea,  adesea mi-a apăsat tinerețea,  însă erai drept 

și nepărtinitor cât te lumina gândul. Nu voi uita învățăturile tale,  deși cu greu le-am ascultat și 

cu greu le-am urmat; și acum,  îngenuncheată lângă tine,  deși ești astăzi mut și nu mai poți să-

mi poruncești,  simt că totuși ai o solie pentru mine,  nepoata ta care odinioară te-a tulburat 

atât.  

Da,  Unchiule,  voi încerca să fiu cum ai fost tu,  credincioasă până la moarte,  să-ți 

iubesc țara cum ai iubit-o tu atâția ani îndelungați; cu Voia Domnului îți vom duce înainte 

opera fără a ne teme.   

Amin.”49.    

A acționat în consecință,  a avut opțiuni și pasiuni politice,  a participat la discuții,  la 

întâlniri oficiale,  a depus un efort constant și continuu de a zdruncina convingerile filogermane 

și de a convinge să se accepte intrarea României în război alături de Tripla Înțelegere50: 

„Singura mea realitate a acestei clipe e că avem război! Ultimele două sau trei săptămâni au 

fost chinuitoare; știam ceasul în care avea să cadă zarul,  și trebuia să trăiesc ca și cum nu aș fi 

                                                           
46 I. G. Duca, Amintiri politice, vol.I, Munchen, 1981,  p.122. 
47 Nicolae Iorga, Regina Maria. Cu prilejul încoronării, Editura Porțile Orientului, Iași, 1996, p. 23.    
48 Maria, Regina României, Povestea vieții mele, vol. II, Editura Rao, București, 2011, p. 371. 
49 Ibidem, p. 377-378. 
50 6 Niculae Cristea, Imaginea publică a monarhiei în România: 1866-1947, Cavallioti, București, 2011, p. 102103. 
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știut; ziua hotărâtă trebuia ținută în cea mai mare taină,  căci izbânda atârna de o tăcere absolută. 

Aveam în țară atâți dușmani și germanii aveau spioni atât de iscusiți.”51.                                                        

Euforia entuziasmului odată trecută,  au urmat zilele grele ale războiului. Cuplul regal 

acționa ca un tot unitar spre încurajare și pildă populației și armatei. Regina Maria,  convinsă 

de rolul și realizările regalității în opinia publică,  îngrija de răniți și bolnavi,  adresa cuvinte 

de mângâiere și încurajare,  organiza Crucea  Roșie,  participa din plin la ajutarea răniților ca 

o parte esențială a existenței sale,  alerga din spital în spital,  din lazaret în lazaret,  nesocotea 

primejdia tifosului exantematic și sfaturile celor din jur din dorința de a-și face datoria52. 

O altă ipostază a Mariei este cea a Reginei Artiste. Ea,  tânăra poetă și pictoriță,  alege 

pentru înfrumusețarea Castelului Pelișor un stil răsunător în epocă,  Art Nouveau-ul. De 

asemenea,  în anii maturității,  Regina Maria devine o autentică scriitoare,  compunând cu talent 

literar,  în afară de povești pentru copii,  o mulțime de cărți remarcabile în proză. Toate acestea 

pălesc însă în fața memoriilor ei celebre în trei volume: Povestea vieții mele53.  

Regina Maria,  care a impus ținuta reginei frumoase,  populare,  mândre de neamul pe 

care-l reprezenta în lume,  era convinsă,  la sfârșitul războiului,  că imaginea publică a 

monarhiei trebuie remodelată și adaptată noilor realități politico-diplomatice,  în plan intern și 

internațional: „punți trebuiau să fie clădite între vechi și nou și nu se putea face totul dintr-o 

dată”54.     
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RĂZBOIUL DE LA 1877 ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCU 

 

Prof. Raluca Grigore,  

Şcoala Gimnazială „Nicolae Tonitza”, Constanţa 

 

Ca publicist,  Mihai Eminescu debutează în ziarul „Albina” din Pesta cu ”O scriere 

critică”,  în care se referea şi la Titu Maiorescu,  apreciindu-i stilul „bun şi limpede”. Activitatea 

publicistică excepţională o desfăşoară la ziarul „Timpul”,  Bucureşti,  între 1877-1883,  în 

calitate de redactor şi,  aceasta,  ne dezvăluie un gazetar de anvergură,  cu idei,  caustic şi temut,  

scrierile sale dezvăluind personalitatea poetului. 

Vehemenţa pamfletară a lui Mihai Eminescu,  potrivită temperamentului şi ideilor sale 

sociologice din „Timpul”,  culminează în Scrisoarea a treia (Satira III cum o intitula Titu 

Maiorescu),  fapt ce i-a atras poetului riposte publiciştilor adversari. În esenţă,  gazetarul 

„Timpului” spune că “avem de-o parte rasa română,  cu trecutul ei,  identică în toate ţările pe 

care le locuieşte,  popor cinstit,  inimos,  capabil de adevăr şi patriotism”55. 

Mihai Eminescu ţine să precizeze că nu este oprit nimănui “de a fi ori de a se pretinde 

român. Răul e că asemenea elemente prea proaspete,  în loc de a fi determinate de caracterul 

statornic al poporului,  sunt,  din contră,  determinate pentru viaţa publică”. 

Contextul istoric al anului 1877 surprinde România într-o colaborare cu Rusia,  în care 

cea din urmă dovedea o bunăvoinţă limitată,  iar cooperarea militară fusese categoric refuzată. 

Dar,  în urma unei telegrame a marelui duce Nicolae,  Carol I oferă asistenţă militară la sud de 

Dunăre. „Turcii,  adunând cele mai mari mase la Plevna,  ne zdrobesc. Rog a se face fuziune 

demonstraţiei,  şi dacă este posibil,  trecerea Dunării pe care tu o doreşti să o faci,  între Jiu şi 

Corabia. Această demonstraţie este indispensabilă pentru a facilita mişcările mele.”56 Cu toate 

acestea,  rezistenţa lui Osman paşa a oprit înaintarea victorioasă a ruşilor,  care ar fi putut ocupa 

întreaga Turcie europeană. Trupele române s-au confruntat cu o realitate grea şi inedită în 

raport cu modelul desfăşurării războiului în epocă. Conduita lor a fost remarcabilă,  cu atât mai 

mult cu cât experinţa lor de război era nulă. Nu ocuparea Griviţei,  ci dârzenia şi curajul arătate 

pe frontul sub focul distrugător al turcilor a fost semnul maturităţii armatei române renăscute. 
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Având drept punct de plecare acest comportament exemplar al ostaşilor,  Mihai 

Eminescu scrie în „Timpul” articolul Dorobanţii. Dar nu spre mândria naţională precum Vasile 

Alecsandri în Peneş Curcanul,  ci ca un ecou dureros determinat de priveliştea jalnică a 

acestora. Plevna căzuse,  iar ostaşii români se întorceau în ţară pe viscol,  istoviţi de boală şi de 

mizerie. „Au sosit în Bucureşti dorobanţii de pe câmpul de război. Aceşti eroi,  cu care gazetele 

radicale se laudă atâta,  sunt mulţumită guvernului goi şi bolnavi. Mantalele lor sunt bucăţi,  iar 

sub manta cămaşa pe piele,  şi nici cojoc,  nici flanelă,  nici nimic. Încălţaţi sunt tot atât de rău,  

unul c-un papuc ş-o opincă,  altul c-o bucată de manta înfăşurată împrejurul piciorului,  toţi 

într-o stare de plâns,  într-o stare care te revoltă în adâncul inimii.”57 Fronda se adresează 

demnitarilor,  admiratori ai conceptelor liberale,  pe care,  însă,  Eminescu le respingea. 

Observăm un conflict între „frazele lor” şi „realitatea crudă pe care au creat-o ţării.” Soldaţii 

se întorceau de pe front prin zăpadă şi ger,  nemâncaţi,  neîmbrăcaţi,  doborâţi mai mult de 

lipsuri decât de gloanţele turceşti. Admiraţia eminesciană se îndreaptă spre clasa ţăranilor ce 

prin munca lor dau valoare pământului şi îşi varsă sângele „onorând această ţară”. Revolta 

gazetarului evidenţiază discrepanţa dintre „soldatul nostru ce umblă gol şi desculţ,  flămând şi 

bolnav pe câmpiile Bulgariei” şi „masa de grecotei ignoranţi,  plebea franţuzită” ce face politică 

prin gazete lipsită de esenţă naţională. Mihai Eminescu era o minte care putea să se ridice cu 

uşurinţă la generalizări. Peste fapte diurne,  el cuprindea esenţa durabilă a ideilor. De multe ori 

însă triumfau în scrisul său îndoiala,  scepticismul şi amărăciunea. 

Redactorii ziarelor Românul şi L’Indépendence roumaine susţin că afirmaţiile lui 

Eminescu sunt “teorii bolnăvicioase” şi că autorul lor ar fi bine să fie cercetat de medicii 

specialişti. Cu toate că el condamnă xenocraţia (domnia străinilor),  Eminescu este încărcat 

polemic şi alunecă în xenofobie,  justificându-se “Ce-i pasă acestei spume cosmopolite de fiinţa 

istorică a României?...” Eminescu susţine că naţiunea română ca oricare alta “are dreptul 

înnăscut de a-şi apăra moştenirea ei istorică şi munca ei”. Eminescu înţelege că tot ce scrie el 

în Timpul să poarte marca unei gândiri înalte şi întru totul utile. În fiecare rând publicat de el 

se văd clar o atitudine,  o cugetare,  un simţământ înalt. El nu urmărea să umple coloanele 

ziarelor cu fraze,  ci cu gânduri sincere,  din care nu lipsea critica formulate cu precizie în 

scopul ridicării poporului la un nivel de viaţă culturală  şi social demnă. 

Ca un scriitor şi ziarist care îşi cunoaşte perfect misiunea sa publică,  Eminescu îşi 

adună puterile spre a formula cu precizie ideologiile în luptă şi spre a zugrăvi momentul istoric 
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în care trăieşte şi în care este destinat să activeze. Prin activitatea sa ziaristică,  el urmărea 

întărirea patriei şi stabilirea unei culturi temeinice în sânul poporului român. 
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Prof. Ștefan Mariana,  

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Constanța 

 

Aspirațiile României,  după anul 1913,  erau îndreptate spre întregirea neamului românesc. 

Cotidianul ”România Mare”,  care a apărut la 1/14 noiembrie 1913 la Constanța,  conținea în 

primul său număr,  articolul ”Rostul nostru”,  în care era scris,  că: ”Toată suflarea românească 

trebuie de acum înainte,  să aibă o singură dorință,  o singură cugetare,  un singur gând: 

”România Mare”58 

După doi ani de neutralitate armată,  împrejurările și interesele naționale au determinat 

România să intre în război alături de Antanta. Dispunerea forțelor militare ale Puterilor 

Centrale în acel moment făcea cu siguranță din Dobrogea unul dintre principalele fronturi din 

Balcani. Într-adevăr,  după ce feldmareșalul von Mackensen a fost numit comandant suprem al 

armatei germano-bulgaro-turce din nord-vestul Bulgariei,  la 30 august-1 septembrie 1916,  

Germania,  Bulgaria și Turcia au declarat război României.59  

Între 19-24 august/ 1-6 septembrie 1916 s-a desfășurat tragica bătălie de la Turtucaia. 

Superioritatea numerică și tehnică a inamicului (armata germană dispunea de un balon captiv,  

aeroplane și artilerie grea) cât și defecțiunile proprii în hotărârile de comandament,  cu toate 

dovezile de eroism ale trupei,  au concurat la o dureroasă înfrângere care a îndoliat țara și a 

costat armata română mii de morți și 25 000 de prizonieri.60 Pagină de durere și rușine,  trist va 

răsuna totdeauna în auzul oricărui român,  titlul său,  scris cu slove de sânge în istoria neamului! 

El este legat de cea dintâi mare înfrângere din sfântul nostru război. Înfrângere dezastruoasă,  

umilitoare. Turtucaia ne-a fost o lecție aspră. În organizarea apărării teritoriului nostru 

Turtucaia era un cap de pod,  adică o fortificație stabilită înaintea unui punct de trecere,  spre 

a-l apăra împotriva atacurilor dușmane. Izolată într-un colț al teritoriului român,  cu un fluviu 

lat în spate,  fără comunicații sigure cu malul celălalt,  ea trebuia să vegheze la păstrarea unei 

legături permanente cu vecina Silistra,  să opună rezistența cât mai mult timp posibil,  spre a 
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da putința mișcărilor de concentrare ruso-române din spate să se săvârșească,  iar când 

rezistența nu va mai fi cu putință,  garnizoana să se retragă spre Silistra.61  

În timpul luptelor de la Turtucaia au luptat cu mult eroism și miltarii dobrogeni din Regimentul 

34 Infanterie. 

Regimentul 34 Infanterie Constanța a primit ordinul premergător de marș spre Turtucaia la 22 

august 1916. Misiunea regimentului era de a veni în ajutorul trupelor care luptau în sectorul 

Antimovo și Daidîr,  contracarând pentru a respinge inamicul. La 23 august inamicul a pornit 

la atac. 62  Descoperirea aripei stângi a condus  la căderea părții stângi a regimentului 

constănțean,  astfel,  spre seară,  tot regimentul este nevoit să se retragă pe poziția a-II-a de 

rezistență a capului de pod de la Turtucaia. Descoperirea aripei stângi a condus la căderea părții 

stângi a regimentului constănțean,  astfel,  spre seară,  tot regimentul este nevoit să se retragă 

pe poziția a II-a de rezistență a capului de pod. Pierderile înregistrate de regiment,  în această 

zi de 23 august/5 septembrie,  era de 37 ofițeri (23 morți,  8 răniți,  6 dispăruți) și 480 trupă 

(120 morți,  300 răniți,  60 dispăruți).63  

O atenție deosebită merită eroii dobrogeni care s-au remarcat în acea zi de 23 august 1916. 

Dintre aceștia amintim: Sublocotenentul Ștefan S. Nicolae care a comandat plutonul 3 din 

Compania a 12-a din Regimentul 34 Infanterie. S-a avântat din proprie inițiativă în luptă,  

preluând comanda unităților românești din sectorul în care se afla. Inamicul a fost respins cu 

pierderi mari și,  pentru moment,  subunitățile românești au fost salvate de la nimicire. În anul 

1917 acest ostaș viteaz a fost decorat cu ordinul ”Steaua României” cu spade,  în grad de 

cavaler.64  

În noaptea  de 23-24 august (5-6 septembrie) regimentul a avut răgazul să își organizeze 

unitățile sale pe linia a III-a de rezistență a capului de pod. În zorii zilei de 24 august/6 

septembrie,  comandantul regimentului constănțean a primit ordinul să contraatace și să 

respingă inamicul. Adversarul este respins în unele locuri,  dar din cauza bombardamentului 

de artilerie inamic,  dobrogenii sunt nevoiți să revină la vechile poziții. Pe fondul acestei derute,  

la nivelul decizional al comandamentului,  trupele dobrogene au acționat eroic,  pentru 

stăvilirea ofensivei inamice. Regimentul 34 Infanterie ”Constanța” și-a adus prinosul de jertfă. 

Plutonierul Dan Dimitriu,  lipsit de sprijin în infanterie,  având fruntea plutonului său,  a 
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contraatacat la baionetă o subunitate inamică,  care avea efective mult mai mari,  a reușit să o 

oprească,  producându-i mari pierderi. Deși rănit,  el nu și-a părăsit subunitatea,  căutând să o 

conducă în luptă. Un alt exemplu,  este jertfa sergentului-major Mihail Vlase,  la 24 august,  

regimentul său,  constănțean,  copleșit de forțele superioare inamice,  ce rămăsese doar cu 4 

ofiței și 300 de ostași,  a trebuit să se retragă înot,  în condiții grele,  pe malul stâng al Dunării. 

Sergentului major i s-a încredințat drapelul regimentului,  pe care trebuia să-l treacă înot peste 

Dunăre. Deși era voinic,  era extrem de obosit și se afla în pericolul de a cădea în mâinile 

dușmanului cu drapelul regimentului,  atunci a preferat să dispară în valurile fluviului,  apărând 

astfel onoarea drapelului și a regimentului. Sublocotenenții Vasile M. Șerbănescu și Dumitru 

Petrescu din Regimentul 34 Infanterie au dovedit prin curajul și eroismul lor,  care sunt 

calitățile militare ale ostașului dobrogean. Sublocotenetul Vasile M. Șerbănescu,  care mai 

avea în plutonul său decât șapte oameni,  a rezistat pe poziția de apărare,  cinci ore în fața unui 

inamic dezlănțuit. Și-a completat plutonul din resturile altor subunități și a executat o cercetare 

de luptă,  obținând rezultate deosebite,  dar el avea să fie rănit. La fel a procedat și 

sublocotenentul în rezervă,  Dumitru Petrescu,  care a pornit la atac în fruntea unei subunități-

încropite din militarii de la companiile vecine-și a dat o luptă corp la corp,  oprind un timp 

atacul inamic. Ambii sublocotenenți,  deși răniți,  au rămas pe poziții. Pentru faptele lor au fost 

decorați cu ordinul ”Steaua României” cu spade în gradul de cavaler. În luptele de la Turtucaia 

avea să cadă la datorie,  la 23 august și sublocotenentul Titus Gh. Budac. Se impune a fi 

amintită fapta de arme a caporalului Gavril Pitic,  care,  deși era grav rănit,  nu și-a părăsit 

grupa aflată în luptă. La rândul său,  soldatul Ion Blebea,  rănit de un glonț în șold,  a continuat 

să-și apere comandantul de subunitate,  amenințat de baionetele inamice. După ce și-a salvat 

comandantul grav rănit,  pentru a nu cădea prizonier – rămas pe ultima poziție de apărare a 

sărit în Dunăre,  cu tot armamentul  și echipamentul său. Cei doi ostași constănțeni au fost 

decorați cu ”Virtutea Militară”,  clasa a II-a.65 

La 24 august/6 septembrie 1916,  acțiunile de la Turtucaia se sfârșeau. Deznodământul de la 

Turtucaia a influențat evenimentele militare pe întregul front de sud al Dobrogei: trupele 

româno-ruse s-au retras,  iar orașele Bazargic,  Cavarna și Balcic au fost ocupate de armatele 

germano-bulgaro-turce.66  

O adevărată catastrofă militară însângera țara,  la o săptămână de la intrarea noastră în război. 

Orașul întărit Turtucaia căzuse în mâna dușmanului după cinci zile de luptă. 480 de ofițeri și 
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28 000 de soldați erau făcuți prizonieri; din întreaga garnizoană au scăpat vreo 2 000 de oameni,  

peste Dunăre,  înot sau pe ambarcații și vreo 3 500 în grupe răzlețe,  spre Silistra. 67 Generalul 

Gheorghe Mihail referindu-se la acest moment dureros pentru români suferit la Turtucaia,  

spunea:”A fost ciopârțit tot Regimentul 34 Infanterie,  au fugit,  s-au înecat în Dunăre. Ce mai? 

Într-o zi,  Regimentul 34 Infanterie nu a mai existat. Eu,  cu ofițerii mei și cu compania ce 

comandam am mai rămas din acest regiment. Dobrogenii care au reușit să se salveze,  s-au 

adunat la Cernica. De aici au fost îmbarcați,  în gara Mogoșoaia,  cu destinația gara Constanța,  

la 1/14 septembrie 1916. În ziua următoare,  regimentul constănțean a primit ordinul de 

refacere”.68 Clipele de groază care apar după înfrângerea de la Turtucaia sunt surprinse și în 

citatul următor: ”Panica și debandada cuprinde sufletele,  în vreme ce comandantul dispare de 

la postul lui. În sudălmile și blestemele soldaților adunați pe malul Dunării și căutând cu groază 

spre țărmul românesc pe care n-aveau cum trece,  general Teodorescu se îmbarcă pe o vedetă 

pentru Oltenița,  părăsind comanda luptei care nu se terminase și nelăsând,  cel puțin,  nici alt 

comandant în locu-i. Agățați de câte un buștean,  de câte o scândură sau ușă,  soldații neștiutori 

să înoate se aruncă în Dunăre,  în vreme ce din spate proiectilele dușmane îi urmăresc cu 

înverșunare.”69  

Regimentul 34 Infanterie a participat la luptele dramatice de la Turtucaia,  la luptele pentru 

apărarea Dobrogei,  la luptele pentru apărarea trecătorilor din Carpați,  și la Mărășești,  unde s-

au acoperit de glorie.  

În desfășurarea operațiunilor militare ale Primului Război Mondial,  analiza luptelor de la 

Turtucaia și urmările lor ocupă un loc important în istoriografie. Dincolo de analiza de strategie 

și tactică militară,  importante sunt relatările despre experiența și drama personală a fiecărui 

ostaș participant. Una dintre aceste relatări este ”Memoriul sublocotenentului în rezervă 

Iordan Ivanciu”,  adresat Direcției Personal din cadrul Ministerului de Război,  la 1 

septembrie 1918. Analiza documentelor de arhivă,  respectiv ”Memoriul”,  relevă două direcții 

pe care s-a axat semnatarul acestuia,  de a arăta situația și poziția în care s-a aflat cu compania 

sa din Regimentul 74 în defensiva capului de pod de la Turtucaia,  în bătălia din 23 august 

1916,  relatarea momentelor următoare predării orașului și luării sale ca prizonier de război,  

dar mai ales evocarea unor momente dureroase din timpul petrecut în lagărul de prizonieri. 

Particularitatea acestui document este că autorul său nu se rezumă la a prezenta numai condițiile 

                                                           
67 Constantin Kirițescu, op.cit., p.336. 
68 Costin Scurtu, Remus Macovei, op.cit., p.41. 
69 Dobrogea 1878-1928, cincizeci de ani de vieață românescă, volum editat cu prilejul împlinirii a 125 de ani de 

la revenirea Dobrogei în cadrul statului românesc, Editura EX PONTO, Constanța, 2003, p. 351-352. 
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de prizonierat,  ci menționează lagărele de prizonieri ofițeri prin care a trecut și parcurgerea 

drumului între acestea. În ambele situații,  relatarea trece prin filtrul emoțiilor personale și al 

stării sale de spirit.70  

Fără a fi militar de carieră,  Iordan Ivanciu a cuprins,  în relatarea concisă din memoriul său,  

situația de la momentul trecerii Dunării și până la căderea orașului Turtucaia. Se resimte acut 

din rândurile sale starea de confuzie a militarilor români,  inerția,  lipsa comunicațiilor,  a 

ordinelor clare,  superioritatea numerică și a dotărilor inamicului,  în ciuda devotamentului și 

sacrificiului unora dintre cei aflați în primele rânduri. În urma luptelor grele care s-au dat la 

Turtucaia,  tânărul sublocotenent Iordan Ivanciu este luat prizonier și deportat într-un lagăr din 

Bulgaria,  până la încheierea războiului. Acesta menționează orașele prin care sunt transportați 

prizonierii de război,  precum și lagărele prin care trece: Rasgrad,  Raicovo,  Ustovo,  Vlaicovo,  

Hascovo,  Pasmacli,  Sliven,  Cârjalâ,  putând practic reconstitui o hartă a calvarului unei părți 

din armata română. Din mărturiile tânărului menționăm: ”o santinelă bulgară călare,  care după 

ce ne-a luat banii ce-i aveam asupra noastră și ceasornicele ne duse prin niște străzi întunecoase 

ale orașului ca scop să ne omoare și de care ne-a scăpat un ofițer bulgar,  înștiințat de o 

companie de germani ce sosea în oraș. …în ziua de 26 august,  după ce mi s-a dat 5 bucăți de 

pâine uscată,  am fost porniți pe jos la Balpunar,  iar în ziua de 27 și 28 la Rasgrad. În acest 

oraș populația civilă ne-a întâmpinat cu injurii și insulte ordinare. De la Rasgrad am fost 

îmbarcați în tren de vite grămădiți 5 loturi,  78-80 într-un vagon,  lipsiți de hrană și de apă și 

zăvorâți. În chinurile cele mai groaznice am trecut balcanii,  ducându-ne în depărtate lagăre… 

Iarna anului 1916 am îndurat cele mai groaznice chinuri dormind pe jos,  lipsiți de mâncare și 

căldură,  insultații și batjocoriți de santinelele bulgare.” 71 Cu siguranță pot fi adăugate și alte  

suferințele  ale prizonierilor români până la sfârșitul războiului. Cazul sublocotenetului Iordan 

Ivanciu este doar un exemplu.  

Militarii dobrogeni care s-au jertfit în bătălia de la Turtucaia sunt acum eroii noștri. Ei sunt 

trecuți în lista eternității scrise cu litere de aur și sânge,  și cărora le datorăm un mare respect.  

Pentru a cinsti memoria militarilor dobrogeni,  în perioada imediat următoare primului 

război mondial au fost ridicare monumente în cinstea eroilor. Referindu-se la acest aspect,  

episcopul eparhiei Constanța,  într-o scrisoare înaintată Prefectului Constanței,  arăta: 

”Războiul întregirii Neamului purtat cu jertfa vieții a peste 400.000 de eroi purtători de arme 

și epoleți,  care au pierit în iadul ucigător și alți peste 400.000 de copii,  tineri și bătrâni,  morți 

                                                           
70 Dobrogea în contextul primului război mondial, coordonatori: prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, dr. Corina 

Mihaela Apostoleanu, dr. Delia Roxana Cornea, editura Top Form, București, 2017, p. 312-313. 
71 Ibidem, p. 316-317. 
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cu ocazia și din cauza acestui groaznic război purtat pentru libertatea și justiția omenirii. Acești 

morți ai neamului nostru au dat Țării mărirea teritorială și strălucirea ei,  care numai prin jertfe 

mari se poate căpăta. O sfântă datorie de recunoștință și pietate ne cheamă pe noi,  

supraviețuitorii acestui groaznic război,  către morții glorioși. Multe comune,  autorități și 

instituțiuni,  ascultând această sfântă chemare,  au ridicat monumente și în special plăci 

comemorative,  prin care au înveșnicit numele lor glorioase,  săpându-le cu litere de aur”72. 

 Monumentul cel mai important dedicat eroilor Regimentului 34 Infanterie este cel de pe 

strada Traian din Constanța.  Monumentul a fost realizat 

cu banii Societății Cultul Eroilor,  în curtea Regimentului 

34 în anul 1938. Monumentul este opera locotenentului 

Zoanel Gheorghiu,  care participase ca cercetaș sanitar la 

luptele de la Mărășești. Monumentul este dedicat cinstirii 

memoriei militarilor Regimentului 34 Infanterie 

”Constanța”,  deasupra sa fiind amplasată o urnă cu 

pământ din toate localitățile unde ostașii regimentului au 

luptat în perioada 1916-1919. Monumentul a fost 

inaugurat în septembrie 1938,  fiind dispus la intrarea în 

cazarma Regimentului 34 Infanterie,  pe strada Mircea cel 

Bătrân. Pentru realizarea monumentului s-au cheltuit 

200.000 lei,  fondurile fiind asigurate de Societatea ”Cultul 

Eroilor” și un comitet de sprijin condus de Episcopul Gherontie. Un sprijin important a fost 

acordat de către comandantul regimentului,  colonelul Atanasiu Vasile. 

În anul 1975,  odată cu începerea construcției Școlii de partid în zona de dispunere a 

monumentului,  acesta a fost demolat. 

                                                           
72 Col.(r) Remus Macovei, De la Turtucaia la Budapesta prinosul de sânge al militarilor constănțeni în 

campania 1916-1919, Editura NeXT book, 2017, p.119. 
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În 1977,  cu ocazia aniversării a 100 de ani de la obținerea independenței României,  

monumentul va fi reamplasat,  de către Zoanel Gheorghiu,  într-un părculeț pe strada Traian.73                                     

Eroi au fost denumiți din totdeauna cei care prin idealuri,  

patriotism și dăruire și-au oferit viitorimii darul cel mai de 

preț,  însăși viața. Eroi au fost toți cei care pe front au nutrit 

speranța că,  fiii,  nepoții lor și nu în ultimul rând noi,  vor avea 

un trai demn,  comemorând și cinstind adecvat jertfa lor.74 

Jertfele eroilor neamului nu trebuie niciodată uitate. Fiecare 

dintre noi,  în drumurile pe care le facem,  atunci când 

întâmplarea ne aduce în cale un monument sau o modestă 

cruce pe care este săpat în piatră numele unui erou ce și-a dat 

viața pentru țară,  trebuie să-și plece cu pioșenie fruntea și să cinstească cu respect curajul și 

spiritul de sacrificiu al acestuia.75 

Articolul de față este un omagiu adus militarilor dobrogeni care s-au jertfit în luptele de la 

Turtucaia,   și care au devenit eroi ai neamului românesc. Din această cauză trebuie să 

manifestăm cinste și recunoștință pentru efortul și sacrificiul depuse. În anul Centenarului 

Marii Uniri,  eroii neamului merită mai multă admirație și recunoștință,  pentru că datorită lor 

s-a făurit statul național unitar român,  suveran și independent,  iar astăzi ne bucurăm de o țară 

liberă. 
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Prof. Minodora Nicolai,  

 Şcoala Gimnazială Nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanţa 

 

  Anul 1918 a adus modificări în evoluţia evenimentelor militare pe frontul din Balcani,  

în defavoarea Puterilor Centrale. 

La începutul lunii octombrie 1918,  armata de ocupaţie din România era compusă din: 

Comandamentul general german cu patru divizii de infanterie,  fără artilerie grea; 

Comandamentul general austro-ungar cu o divizie de infanterie şi două brigăzi de infanterie 

independente,  de asemenea lipsite de artileria grea. Efectivul forţelor de ocupaţie din Muntenia 

şi Oltenia era de aproximativ 110 000 militari şi la aceste forţe se adăugau aproximativ 7 

regimente  bulgare care constituiau trupele de ocupaţie din Dobrogea. 

 Capitularea Bulgariei la 16/29 septembrie 1918,  iminenta apariţie la Dunăre a trupelor 

Armatei de Orient care creau o conjunctură favorabilă reintrării României în război,  îl 

determină pe feldmareşalul Mackensen să opteze pentru o acţiune energică de invadare a 

teritoriului României. Evoluţia nefavorabilă a situaţiei Puterilor Centrale pe celelalte fronturi 

îl obligă să deschidă negocieri cu autorităţile de la Iaşi. Propunerile teritoriale făcute României 

(frontiera Carpaţilor,  nordul Dobrogei) nu au fost acceptate de liderii de la Iaşi. După ce 

Austro-Ungaria a făcut cerere separată de pace la 16/ 29 octombrie 1918,  Înaltul comandament 

german a stabilit ca von Mackensen să păstreze Moldova pe timp cât mai îndelungat pentru a 

prelungi exploatarea ei economică. La 18/31 octombrie 1918 au fost dirijate în România încă 

două divizii germane,  astfel la începutul lunii noiembrie 1918,  pe teritoriul ocupat al României 

se găseau aproximativ 10 divizii din care 7 germane  şi 3 austro-ungare. Acest lucru demonstra 

interesul Puterilor Centrale pentru menţinerea câmpurilor petrolifere din Muntenia. 

 În acest context se intensifică legăturile pe plan politic dintre Antantă şi cercurile 

influente de la Iaşi,  iniţiativa aparţine guvernului francez. Victor Antonescu,  fost ministru al 

ţării este solicitat de primul ministru Franţei Georges Clemenceau să transmită un mesaj la Iaşi 

pentru reluare cooperării militare cu Antanta împotriva Puterilor Centrale înainte de încheierea 

războiului. După ce a luat contact la Salonic cu generalii Franchet d΄Espérey şi Berthelot,  a 
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primit instrucţiuni cu privire la cooperarea militară a României şi Victor Antonescu a aterizat 

la Iaşi la 22 octombrie /4 noiembrie 1918. Aici,  diplomatul român s-a întâlnit cu principalii 

responsabili politici şi militari printre care Brătianu şi generalul Prezan. Planul expus prevedea 

mobilizarea a cel puţin patru divizii române,  care urmau să înainteze pe valea Siretului pe 

direcţia sud-vest şi să facă joncţiunea,  în zona Ploieşti,  cu Armata lui  Berthelot,  ce trebuia 

să forţeze Dunărea,  la Giurgiu apoi împreună să formeze flancul drept al armatei aliate a 

generalului Franchet d΄Espérey,  continuând operaţiunile împotriva Germaniei. Răspunsul 

regelui este prompt,  la 23 octombrie/5 noiembrie 1918 sunt trimise telegrame preşedintelui 

Raymond Poincaré şi premierului Georges Clemenceau prin care se asigura ataşamentul 

neclintit la cauza comună şi voinţa de a relua lupta alături de Aliaţi. Într-o telegramă adresată 

lui Clemenceau,  liderul liberal Brătianu îl asigura: „Noi nu vom neglija nimic pentru a dovedi 

din nou legăturile indisolubile care ne unesc cu nobila cauză al cărei mare reprezentant sunteţi  

Dv. Şi pentru a facilita realizarea celor mai scumpe aspiraţii ale poporului nostru.”  

La rândul lui Georges Clemenceau îi trimte regelui Ferdinand o telegramă în care 

afirmă: „Ştiu că în cele mai grele încercări majestatea voastră nu s-a îndoit niciodată de 

triumful final al principiilor pentru care noi luptăm şi vă mulţumesc profund de a fi binevoit 

de a mă asigura din nou de acest lucru,  în termeni care m-au mişcat adânc”. 

Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii,  Robert Lansing a telegrafiat 

reprezentantului S.U.A. în România,  Charles Wopicka susţinând că îndependenţa,  integritatea 

şi libertatea poporului român sunt o datorie de onoare a Puterilor Aliate. În telegramă se arăta: 

„În numele guvernului Statelor Unite vă pot aduce la cunoştinţă ca integritatea,  libertatea şi 

independenţa României reprezintă o datorie de onoare a puterilor aliate. Noi cunoaştem şi 

apreciem sacrificiile pe care România le-a adus pentru puterile aliate. Armata română eroică 

a sângerat pentru înaltele idealuri ale umanităţii. 

Poporul român nu trebuie să se îndoiască că aliaţii săi, (…) menţin în toată plinătatea 

lor aspiraţiile naţionale ale României. Nu poate fi vorba de pierderea nici măcar a unei palme 

de pământ românesc în favoarea Bulgariei. (…..) România nu poate decât să câştige şi ea va 

ieşi mândră si puternică din tratativele de pace.” 

Printr-o  nouă comunicare aeriană adusă de bunul prieten al românilor,  scriitorul şi 

publicitul Robert de Flers,  generalul Berthelot cerea României să mobilizeze toate diviziile ce 

se vor putea strânge. Planurile mobilizării şi ale cooperării militare au fost întocmite de 

generalul Prezan,  deşi nu avea nicio situaţie oficială. Dând expresie acestei situaţii,  un afiş,  

lipit pe zidurile Iaşilor reprezenta un soldat francez îmbărbătând la luptă un soldat român: 

„Deşteaptă-te Române,  tu nu mai eşti singur. Adu-ţi aminte de Mărăşeşti!” Generalul Lafont,  
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ataşatul militar de la Iaşi,  comunica „Entuziasmul naţional este (aici) în plină exaltare. Va fi 

suficientă o singură scanteie pentru a aprinde focul (…)După părerea mea o mobilizare 

energică dorită rămâne posibilă,  în mai multe etape. Puteţi conta pe 6 divizii,  integral 

constituite,  ce pot fi gata de marş în opt zile. În fine,  alte două în 30 de zile sau şase săptămâni 

(……) Armament şi muniţii de infanterie există pentru 250000 de oameni. Armament şi muniţii 

de artilerie,  pe larg,  pentru 10 divizii şi la rigoare pentru 12. Aprovizionarea cu muniţii ar 

permite o lună bună de operaţii. Tot acest material şi toate aceste muniţii sunt în teritoriul 

neocupat…” 

În aceste împrejurări era clar că destinele ţării nu mai puteau să fie prezidate de 

Alexandru Marghiloman. La 24 octombrie/6 noiembrie,  regele cere demisia guvernului 

Marghiloman,  Parlamentul ales sub ocupaţie inamică este dizolvat şi este anulată întreaga sa 

activitate legislativă. Se încheia astfel o pagină de umilinţa,  scrisă sub ameninţare trupelor 

Puterilor Centrale. Se formează un nou guvern sub conducerea generalului de divizie adjutant 

Constantin Coandă,  iar la Ministerul de Război este numit eroul de la Oituz şi Mărăşeşti 

generalul Eremia Grigorescu. Misiunea noului guvern este să pregătească şi să realizeze 

remobilizarea armatei române.  

La 27 octombrie/ 9 noiembrie 1918,  România a intrat din nou în război împotriva 

Puterilor Centrale. Prin Înaltul decret nr. 3179 din 27 octombrie/ 9 noiembrie 1918,  şi în 

concordanţă cu instrucţiunile secrete de mobilizare elaborate anterior de Marele Stat Major,  cu 

data de 28 octombrie/ 10 noiembrie 1918 întreaga armată română a trecut pe picior de război,  

efectivele urmând să e completeze cu „oameni de la vatră,  din contingentele de completare,  

rezervă şi miliţii,  până la contingentul 1894 inclusiv”,  cu acest prilej regele Ferdinand I 

ordonă mobilizarea armatei şi se adresează printr-un apel emoţionant militarilor: 

„Ostaşi! 

Ora mult aşteptată de toată suflarea românească şi în deosebi de voi,  vitejii mei ostaşi,  

a sunat în sfârşit după lungă şi dureroasă aşteptare. Trecerea trupelor aliate peste Dunăre ne 

impune cu o sfântă şi patriotică datorie să luăm iarăşi arma în mână ca să izgonim împreună 

cu ele,  pe vrăşmaşul cotropitor din ţară şi să aducem linişte populaţiei asuprite. 

Regele vostru va cheamă din nou în luptă ca să înfăptuiţi visul nostru de atâtea veacuri: 

Unirea tuturor românilor,  pentru care în anii 1916-1917 aţi luptat cu atâta vitejie. 

Sufletele celor căzuţi pe câmpul de onoare vă binecuvântează pentru această ultimă 

sforţare. Privirile credincioşilor noştri aliaţi sunt îndreptate cu dragoste şi încredere spre ţara 

noastră şi fiii ei;camarazii voştri de arme din biruitoarele armate franceză şi engleză,  care 

vin în ajutorul nostru,  cunosc vitejia voastră de la Oituz,  Mărăşti şi Mărăşeşti; arătaţi-le că 
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timpul de aşteptare a putut să slăbească braţul ostaşului român. Fraţii noştri din Bucovina şi 

Ardeal vă cheamă pentru această ultimă luptă,  ca prin avântul vostru să le aduceţi eliberarea 

din jugul străin. 

Biruinţa e a noastră şi viitorul va asigura întregului neam românesc viaţa paşnică şi 

liniştită. 

Inainte deci cu vitejia strămoşească! 

Dumnezeu este cu noi. 

                                                                                             Ferdinand” 

În aceeaşi zi  mareşalul Mackensen primeşte o notă a guvernului Coandă,  era un 

ultimatum care conţinea şi declaraţia de război: „Pentru a împiedica ca România să devină din 

nou teatrul de război,  este absolut necesar ca trupele germane să părăsească teritoriul român 

într-un termen de 24 de ore. După scurgerea acestui timp,  trupele vor trebui să depună armele 

şi să se abţină de la orice distrugeri sau  violenţe,  pentru care guvernul va fi răspunzător. 

Aşteptăm răspunsul până mâine dimineaţă la ora 9,  fiind nevoiţi în caz contrar,  să 

întrebuinţăm  forţa spre a ajunge la acest rezultat.” 

Între timp,  Armata de la Dunăre a ajuns la fluviu cu fracţiuni din Diviza 30 Infanterie,  

urmată de Divizia 16 infanterie colonială. Generalul H. Berthelot conta pe intrarea imediată a 

armatei române în luptă şi a ordonat trecerea Dunării fără să mai aştepte concentrarea armatei 

române. A hotărât ca punctele de trecere să fie Sviştov -Zimnicea,  Ruse  Giurgiu şi Nicopole 

-Turnu Măgurele. 

La acea dată,  forţa combatantă a întregii armate române era concentrată în 180 

batalioane,  260 baterii şi 98 escadroane,  însumând efective de 163 240 militari.  

 În noaptea de 9 spre 10 noiembrie,  în condiţii apreciate de „surpriză completă pentru 

inamic”,  Detaşamentul Bobel trecea braţul cel mare al Dunării,  punând stăpânire pe Giurgiu. 

Autorităţile române şi populaţia îi întâmpină strigând „Vive la France”,  iar generalul Berthelot 

lansează Proclamaţia „La arme,  români!”,  în care îi anunţă că ”ceasul dreptăţii a sunat”. 

Manifestul este răspândit de aeroplanele franceze deasupra capitalei. Cu cuvinte însufleţite 

comandantul francez îi anunţa pe români că „A venit ceasul să ardeţi peticul de hârtie cu care 

vi s-a făcut silă la Bucureşti!”,  iar către soldaţi adresează apelul „La arme! E strigătul patriei 

române pentru care aţi suferit. E chemarea regelui vostru,  care a jertfit totul pentru mărirea 

României. E strigarea strămoşilor voştri,  a sufletelor lui Mircea cel Bătrân,  lui Ştefan cel 

Mare,  lui Mihai Viteazul. E strigătul fiilor şi fraţilor voştri,  căzuţi vitejeşte pe câmpurile de 

luptă de la Oituz şi Mărăşeşti… Şi mâine veţi vedea steagul englezesc şi tricolorul Franţei 

plutind în bătaia izbândei şi a neatârnării,  alături de steagul vostru tricolor!” 
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Odată decretată mobilizarea,  guvernul român a hotărât să treacă la degajarea de inamic 

a teritoriului ocupat. În acest scop,  Corpul 3 armată a primit la 28 octombrie/ 10 noiembrie 

ordinul să ia măsuri pentru eliberarea oraşelor Focşani şi Brăila,  iar cele două oraşe au fost 

eliberate în aceeaşi zi. Concomitent au fost trimise subunităţi din Corpul 5 armată în Tulcea,  

Isaccea şi Niculiţel pentru a izgoni forţele inamice. Din cauza efectivelor extrem de reduse şi 

a rezistenţei opuse de trupele bulgare superioare numeric,  acţiunea detaşamentelor române nu 

s-a finalizat. În lunile care au urmat,  Antanta,  în mod abuziv,  a luat sub control Dobrogea,  

după retragerea forţelor bulgare. Prezenţa militară aliată s-a menţinut încă un an în teritoriul 

românesc dintre Dunăre şi Mare. 

În ceea ce priveşte evacuarea armatei de ocupaţie  din Bucureşti a început lent,  dar în 

după-amiaza zilei de 28 octombrie/ 10 noiembrie,  în urma ultimatumului român,  a început să 

se facă în masă şi dezordonat. Retragerea se transformă în fugă,  străzile sunt pline de camioane,  

automobile,  trăsuri,  care transportă la gară oameni şi bagaje. Au loc mari manifestaţii de 

bucurie populară,  populaţia română întră în conflict cu patrulele de miliţieni care încearcă să 

păstreze ordinea. În Piaţa Palatului Regal şi la Cercul Militar au loc cele mai  violente 

manifestaţii şi represalii. La periferia oraşului,  populaţia atacă şi jefuieşte depozitele armatei 

de ocupaţie. În cartierul Gării de Nord au loc ciocniri violente cu gărzile care păzesc vagoanele 

cu materiale. 

Marţi 30 octombrie/ 12 noiembrie,  evacuarea Bucureştiului s-a sfârşit. Generalul Koch,  

a străbătut Calea Victoriei în goana automobilului cu revolverul în mână. Cei din urmă soldaţi 

germani au fost dezarmaţi şi făcuţi prizonieri de jandarmii români. Bucureştiul este în 

sărbătoare,  faţa oraşului se schimbă în câteva ore. Toate firmele şi inscripţiile nemţeşti sunt 

înlăturate. La faţadele caselor sunt prinse steaguri,  iar balcoanele sunt decorate cu flori. 

Abia la 3/16 noiembrie se stabileşte o legătura regulată între guvernul de la Iaşi şi 

Berthelot,  care este autorizat să ia măsuri administrative şi de pază în teritoriul român şi 

generalul Berthelot primeşte şi transmite ştirea încheierii armistiţiului general pe toate 

fronturile şi a încetării oricărei operaţiuni de luptă. Germanii pot de acum să-şi continue 

retragerea în toată libertatea. Marşul armatelor germane este întârziat de iarna grea şi de 

dificultăţile din Ungaria. Soldaţii încep să se revolte,  îşi maltratează ofiţerii,  atacă şi jefuiesc 

transporturile,  vând prin sate pe nimic bunurile furate din România,  materialele armatei şi 

caii. Termenul prevăzut pentru evacuarea teritoriului a trecut,  dar armata este lăsată să-şi 

continue drumul. 

În ziua încheierii armistiţiului general le 29 octombrie/11 noiembrie 1918 între armatele 

Antantei de pe frontul de vest şi cele germane,  Marele Cartier General român a emis un ordin 
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de încetare a ostilităţilor prin care se prevedea că trupele se vor opri pe linia atinsă  de capetele 

coloanelor până la ora 13. Considerând încetarea ostilităţilor independentă de intrarea trupelor 

pe teritoriul naţional şi fiind informat că inamicul a evacuat deja o mare parte din zona de nord-

est a Munteniei,  Marele Cartier General a ordonat Corpului 3 de armată să ia sub control cat 

mai rapid zona evacuată pentru asigurarea ordinii,  păstrarea bunurilor publice şi restabilirea 

comunicaţiilor. 

La 1 decembrie 1918,  oraşul Bucureşti îmbrăcat în haine de sărbătoare îşi primeşte 

regele. A fost o zi de mari şi covârşitoare emoţii,  cu mândrie regele putea să declare: „Când 

am luat moştenirea întemeietorului României moderne,  am făgăduit înaintea reprezentanţilor 

naţiunii că voi fi un bun român. Cred ca m-am ţiunut de cuvânt. Grele au fost timpurile,  mari 

au fost jertfele,  dar strălucită este răsplata,  şi astăzi pot spune cu fruntea senină : <<Faţă de 

Dumnezeu şi faţă de poporul meu am conştiinţa curată>>” 

În fruntea cortegiului era regele,  regina Maria,  generalul Henry Berthelot. După cei 

trei făuritori ai victoriei veneau oastea,  regimentele de la Mărăşti,  Mărăşeşti,  Oituz,  de la 

Cireşoaia,  apoi unităţi din armatele aliate,  francezi,  englezi,  americani. 

La Alba Iulia,  în vechea capitală a lui Mihai Viteazul,  se încheia prin voinţa naţiunii 

române adunată din toate colturile Ardealului,  cel mai măreţ act al istoriei neamului românesc. 

Reintrarea armatei române în război şi victoria Antantei asupra Puterilor Centrale au 

facilitat procesul întregirii statale,  iniţiat de forurile conducătoare ale provinciilor istorice 

aflate sub dominaţia directă a Austro-Ungariei. 

După demisia guvernului condus de generalul Constantin Coandă,  a fost alcătuit un 

guvern provizoriu prezidat de Ion I. C. Brătianu. Acesta s-a angajat să înfăptuiască reforma 

agrară şi să depună eforturi pentru desăvârşirea naţională pentru care România intrase în război. 

Guvernul liberal prezidat de Ion I.C. Brătianu a reuşit să pregătească împlinirea dezideratului 

naţional: România Mare.   
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OCUPAŢIA MILITARĂ BULGARĂ ÎN DOBROGEA 

 

Prof. Ion Laurențiu Ghilea,  

Școala Gimnazială Nr.17 ”Ion Minulescu” Constanța 

 

Ocuparea Bucureştiului la 23 noiembrie/5 decembrie 1916 şi deznodământul din 22 

decembrie 1916/3 ianuarie 1917 când Dobrogea este pierdută,  ultimele lupte fiind date la 

Măcin,  întreaga provincie la ordinul feldmareşalului Hidenburg este transformată într-o zonă 

militară. 

În privinţa Dobrogei,  reprezentanţii Puterilor Centrale stabileau programul viitoarei 

administraţii militare de ocupaţie,  ce avea că principală ţintă exploatarea resurselor naturale 

ale teritoriilor ocupate,  cu care să se asigure întreţinerea frontului şi a trupelor militare,  dar şi 

a populaţiei civile din tabăra Puterilor Centrale. 

Se prevedea o organizare administrativă,  separată de Oltenia şi Muntenia,  judeţele 

Constanta şi Tulcea erau puse sub controlul tuturor celor patru forţe ocupante: Germania,  

Austro-Ungaria,  Bulgaria şi Turcia,  iar judeţele Caliacra şi Durostor sunt "retrocedate" 

Bulgariei. 

Indiferent de forma de administrare,  regimul de ocupaţie a fost crunt. Germanii doreau 

o exploatare judicioasă a teritoriului,  a obiectivelor economice intrând în discuţii contradictorii 

cu bulgarii,  care din dorinţa de răzbunare,  săvârşeau tot felul de jafuri şi distrugeri cu acordul 

autorităţilor bulgare. 

Deoarece administraţia bulgară era interesată doar de satisfacerea intereselor bulgare,  

în 5 ianuarie 1917 este instalată administraţia etapelor germane,  care s-a făcut treptat şi nu fără 

dificultăţi din cauza atitudinii ostile a prefectului bulgar de Constanta. 

După retragerea autorităţilor române,  iniţial Dobrogea a intrat sub administraţia 

bulgară conducerea efectivă revenind "Societăţii Dobrogea",  care funcţiona prin intermediul 

unor comitete militare-civile. 

Imediat s-a trecut la un proces de bulgarizare începând de la componenta aparatului 

administrativ,  până la sistemul de impozitare şi introducerea limbii bulgare ca limbă oficială 

în tribunale,  administraţie,  inscripţii oficiale. 

Populaţia românească,  care nu reuşise să se refugieze,  a suportat un regim de tortură 

fizică,  deposedată de bunurile materiale (bătăi,  violuri) în special femeile,  copiii şi bătrânii 
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rămaşi fără apărare,  instrumentul fiind armata bulgara ajutată de populaţia dobrogeană de 

origine bulgara. 

Aceştia au dezertat din armata română,  sau mai rău participaseră în calitate de 

combatanţi români,  dar îi împuşcau pe ofiţerii români pe la spate. 

Aceste acte săvârşite de soldaţii bulgari în complicitate cu populaţia locală de origine 

bulgară,  aveau ca scop distrugerea elementului românesc,  astfel încât pretenţiile de anexare a 

Dobrogei să fie susţinută de pretinsul caracter etnic bulgăresc. 

Toate aceste jafuri,  devastări,  omucideri sunt raportate în 1919 în "Memoriul asupra 

pagubelor făcute de inamic în oraşul Constanța" întocmit de Primăria oraşului către Ministerul 

de Interne care arăta că "Bulgarii,  care au intrat cei dintâi în oraş au declarat deposedaţi de 

avutul lor pe toţi românii. Au pus în vedere bulgarilor din judeţ că sunt liberi să se facă stăpâni 

pe avutul românilor şi ori de câte ori ei vor ocupa o clădire cât de mare a unui român,  ei vor 

rămâne pe veci proprietarii acelor imobile. Bulgarii au distrus sistematic toate satele româneşti 

din judeţ pentru a dovedi că românii nu au nici un drept în Dobrogea". 

Efectul distructiv al bulgarilor se intrepta în special asupra bisericilor,  şcolilor 

romaneşti,  statuilor. Chiar vestita statuie a lui Ovidiu din Constanța,  fusese demontată pentru 

a fi dusă în Bulgaria şi numai intervenţia nemţilor,  mai civilizaţi,  a făcut ca statuia să fie 

repusă pe soclu. Alte fapte ireparabile au fost furtul colecţiilor de monede antice ale muzeelor 

din Constanţa şi Hârşova. 

Aceeaşi atitudine au manifestat-o bulgarii şi în zona nordică a judeţului Tulcea,  după 

instalarea etapelor germane şi ca exemple menţionăm distrugerea statuii domnitorului Mircea 

cel Bătrân,  simbol al românilor. Efectul persecuţiilor executate de bulgari este reducerea 

populaţiei judeţului Tulcea la aproximativ jumătate. Acest dezastru demografic poate fi 

explicat prin plecarea populaţie în refugiu în Basarabia,  prin deportarea în Bulgaria,  mulţi 

dintre aceştia nu s-au mai întors. 

Politica de bulgarizare aplicată cu acordul Sofiei de către Societatea "Dobrogea"   

urmăreau acapararea Dobrogei într-o "Bulgarie Mare". În acest sens documentele germane ne 

informeaza despre propaganda bulgarească,  care constrângea abuziv populaţia să semneze 

adeziuni şi declaraţii pentru unirea Dobrogei cu Bulgaria. 

Aceste divergenţe devin şi mai evidente la sfârşitul anului 1917 când mareşalul von 

Mackensen,  ce manifestă bunăvoinţă faţă de guvernul filogerman Alexandru Marghiloman,  

elaborase un plan cu scopul de a controla calea ferată Cernavodă- Constanţa,  dorea să restituie 

Dobrogea,  României. 
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Mai mult administraţia militară germana a luat măsuri împotriva participanţilor de la 

"Congresul popoarelor" de la Babadag din decembrie 1917. 

Treptat situaţia se tensionează tot mai mult,  având loc incidente între trupele germane 

şi populaţia bulgară dobrogeană susţinută de armată bulgară. Acest tablou avea să dureze până 

la sfârșitul războiului alimentând în continuare fricțiunile dintre aliați. 
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PĂMÂNTUL DOBROGEI ÎN MARELE RĂZBOI 

 

 

Prof. Silvia Minola Ghilea,  

Colegiul Național ”Kemal Atatürk” Medgidia 

 

La 14/27 august 1916 România făcea pasul hotărâtor declarând război Austro-Ungariei,  

dar în scurt timp,  aliaţii acesteia ne-au declarat război astfel: 15/20 august 1916 Germania,  

16/22 august 1916 Turcia,  19 august/1 septembrie 1916 Bulgaria,  ajutând astfel la slăbirea 

ofensivei române dincolo de Carpaţi. Dobrogea se constituia astfel,  deşi nu ne doream,  într-

un punct fierbinte al luptelor din Balcani. 

Apărarea teritoriului era asigurată de Divizia 17 infanterie,  9 infanterie,  19 infanterie,  

la care se adaugă flotilă de Dunăre,  aceste unităţi militare înglobând 73 500 de oameni. Lor li 

se adăuga Corpul 47 armata rusă,  comandat de generalul A.M. Zaioncikovski,  dar din păcate 

abia la sfârşitul lunii august a reuşit să se concentreze în raionul Medgidia. 

Animaţi de dorinţa eliberării fraţilor aflaţi sub stăpânirea Austro-Ungara,  trupele 

noastre,  favorizate iniţial şi de ofensiva de pe frontul de Est,  a generalului rus Brusilov,  obțin 

victorii de scurtă durată,  reușind să elibereze unele oraşe transilvănene,  cel mai important 

fiind Braşov (eliberat în ziua de 17/30 august 1916).  În scurt timp ofensiva celor trei armate 

(420 000 de oameni) era oprită la 26 august/8 septembrie din ordinul Înaltului Comandament. 

Motivul era situaţia din sudul ţării unde cei 142 000 de oameni aflaţi în dispozitivul de apărare 

se confruntau cu o puternică ofensivă Bulgaro-Germană dirijată de vestitul feldmareşal von 

Mackensen. Prioritatea noastră era acum ca împreună cu trupele ruseşti debarcate în Dobrogea 

să trecem la ofensivă în Nord-Estul Bulgariei şi să stabilească o linie de apărare între Varna şi 

Rusciuk. 

Ofensiva feldmareşalului german von Mackensen da peste cap toate planurile noastre 

deoarece,  acesta avea la dispoziţie 4 divizii bulgare,  1 germană şi 2 divizii turceşti,  a constituit 

o forţă de şoc superioară numeric nouă. 

Planul de campanie român prevedea o atitudine defensivă şi favorizarea debarcării în 

Dobrogea a trupelor ruseşti la sud de linia Medgidia-Cernavodă în conformitate cu înţelegerile 

încheiate în 1916. Flotei ruse îi revenea misiunea de a asigura securitatea portului Constanța,  

unde a și ajuns o escadră,  şi să contribuie la apărarea Dobrogei nepermiţând inamicului să 

debarce pe litoralul dobrogean sau să controleze gurile Dunării. 
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Acest ajutor mult promis de către ruşi ne-a dezamăgit pentru o mare parte a celor 20000 

de soldaţi ruşi pentru că erau slab pregătiţi certaţi cu legea,  încât chiar comandantul lor gen. 

Zaioncikovski aprecia că nu sunt demni "să ţină sus drapelul armatei ruse". 

O altă nemulţumire a noastră a fost presupusa ofensivă a armatei aliate de la Salonic 

care nu s-a produs permiţând lui von Mackensen să desfăşoare o puternică ofensivă în 

Dobrogea. 

Deasemenea şi Marele Stat Major a greşit lăsând spaţiu între cele trei zone fortificate 

Silistra,  Turtucaia,  Bazargic (aceste spaţii erau între 60 şi 90 km),  favorizând şi mai mult 

inamicul care oricum beneficia de superioritate numerică şi a materialului de război. 

În aceste condiţii se produce dezastrul de la Turtucaia,  putem spune că din cauza 

noastră având în vedere încetineala înaintării trupelor ruseşti,  marşurile istovitoare şi fără 

orizont a trupelor noastre ca şi indecizia comandanţilor cât şi folosirea unor regimente care 

aveau în componenţă soldaţi turci şi bulgari,  care nu luptau și trageau în ofiterii români pe la 

spate pe când mergeau la atac. 

Totuşi nu putem să uităm eroismul soldaţilor din regimentele 19 şi 17 infanterie,  sau 

tenacitatea artileriei române care la ordinul generalului Aslan,  avea misiunea de a apăra ”capul 

de pod fără pod” de la Turtucaia. 

La 24 august/ 6 septembrie 1916 Turtucaia este pierdută,  în pofida eroismului soldaţilor 

noştri după cum narează un martor și participant la bătălie,  locotenentul Mihai Constantinescu,  

de pe monitorul „I.C.Bratianu” :„De aici dezastrul cel mare,  atâtea mii de soldaţi masacraţi,  

peste 200 de tunuri capturate,  vite,  muniţii,  provizii şi zecile de şlepuri de la Olteniţa,  

scufundate sau deşertate de proviziile ce conţineau. Ceva mai mult încă n-a fost cel puţin nici 

populaţia românească anunțată să evacueze Turtucaia”. După ocuparea Turtucaiei generalul 

bulgar Tosef îi denigra pe soldaţii români,  într-o serie de articole în "L'Echo de Bulgarie" 

(septembrie 1917),  acuzându-i că sunt o "rasă degenerată" şi laşi,  "lipsiţi de realitate" 

aşteptând ajutorul Rusiei. Dezastrul era total: 160 de ofițeri și 6000 de soldaţi erau morţi sau 

răniţi,  480 ofiteri și 28000 soldaţi erau căzuţi prizonieri,  şi doar 5500 de militari reuşiseră să 

scape din încercuire.  

Dereglările în sistemul nostru de apărare continuă şi la Balcic,  pe care îl pierdem fără 

luptă şi a Bazargicului,  unde înregistrăm pierderi mari - 1652 oameni. 

În aceste condiţii de haos se trece la reorganizarea apărării Dobrogei,  constituindu-se 

"Armata de Dobrogea" care reuşeşte pentru un scurt timp să oprească înaintarea trupelor 

germano-bulgare-turce şi chiar trece la contraofensivă,  dar din păcate,  această acţiune este 

stompată de inamic la 23 septembrie 16 octombrie 1916. 
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Din data de 6/19 octombrie 1916 inamicul declanşează ofensiva generală pe direcţia 

Cernavodă- Constanţa,  cu scopul de a izola Dobrogea de restul ţării. În urma acestor acţiuni,  

trupele agresoare au ocupat localităţile Agigea,  Techirghiol,  Topraisar,  Cobadin. În cadrul 

acestor acţiuni au fost efectuate bombardamente aeriene asupra Constanței şi a tuturor staţiilor 

de cale ferată până la Cernavodă. Scopul acestor raiduri aeriene era de a împiedica deplasarea 

logistică a armatei Române şi aliaţilor ei,  cât și de a provoca panica în rândul populaţiei civile 

şi implicit un efect demoralizator pentru militarii Români. În legătură cu acest aspect al stării 

de spirit documentele ne informează despre oficierea slujbelor religioase care să „întărească 

brațul și sufletul ostașilor noștri”,  dar bineînțeles că acestea nu puteau stopa atacurile aeriene,  

morții,  răniții și deznădejdea din rândurile populației civile. 

La 9/22 octombrie 1916 trupele germano-bulgare pătrund în oraşul Constanţa,  un oraş 

în care domina haosul,  părăsit de autorităţi şi mulţi locuitori în mare grabă,  deoarece 

"Publicaţiunea de evacuare" a fost afişată abia în noaptea precedentă. De altfel prefectul 

Mumuianu semnala lipsa de comunicare din partea generalului rus Zaiancicovski. Exodul 

populaţiei s-a făcut haotic,  apreciindu-se că un sfert din populaţia Românească a plecat în 

pribegie. În oraş au rămas în special bulgarii şi turcii,  care s-au dedat la jafuri. 

În următoarele două zile Medgidia şi Cernavodă sunt ocupate de inamic,  nu înainte ca 

Românii să evacueze capul de pod de la Cernavodă. O parte a armatei noastre din Dobrogea a 

fost retrasă pe un pod de vase pe la Hârşova,  oraş ocupat şi el la 13/26 octombrie 1916. 

Insuccesele militare din Dobrogea îl determină pe contraamiralul Nicolae Negrescu 

comandantul de operaţiuni pe Dunăre să afirme că pentru a slăbi duşmanul trebuie să distrugem 

orice mijloc de transport,  de hrană,  cu alte cuvinte solicita distrugerea obiectivelor industriale 

(inclusiv a podului de la Cernavoda). 

Toate navele fluviale (șlepurile în special) au fost retrase de către Serviciul de Marină 

din Marele Cartier General Comandamentul Marinei din Galaţi. Restul trupelor române au fost 

retrase prin Nord-Vestul provinciei,  pe la Brăila. Tot timpul s-au dat lupte crâncene şi pentru 

că nu am fost susţinuţi de trupele ţariste,  care considerau deja Dobrogea pierdută încă de la 

jumătatea lunii octombrie 1916,  ei fiind interesaţi să scurteze frontul acesta însemnând fixarea 

unei linii de apărare,  (planul Alexeev). 

Amintirile românilor despre această prezentă nu sunt plăcute pentru trupele ruseşti 

dedate la acte de vandalism,  jefuind,  violând localnicii,  practic întrecându-se cu bulgarii în 

devastarea provinciei. Rămâne în amintirea localnicilor distrugerea întregii localităţi 

Techirghiol. Ca o paralelă bulgarii au transformat în decurs de două săptămâni Hârşova în 

ruine. Nemulţumiţi de actele de vandalism ale acestora,  germanii încep să manifeste un interes 
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aparte pentru încheierea unei păci cu România,  deoarece distrugerea statului nostru nu era de 

folos Puterilor Centrale,  dar se opuneau acestui plan bulgarii. 

În decursul lunii decembrie 1916,  după mai multe lupte indecise ruşii se retrag de pe 

frontul dobrogean (la comandă aflându-se acum generalul Zaharov),  iar bulgarii ocupau astfel 

Babadagul,  Tulcea,  Isaccea. 

Până în dată de 22 decembrie 1916/3 ianuarie 1917 Dobrogea este pierdută,  ultimele 

lupte fiind date la Măcin. Întreaga provincie la ordinul feldmareşalului Hidenburg este 

transformată într-o zonă militară. 

Autorităţile Române cât şi o parte a civililor se retrag peste Dunăre,  cei de la Constanța 

la Brăila,  cei din Tulcea la Chilia Veche. 

Trebuie să menţionăm că o porţiune din delta Dunării a rămas sub control,  simbolic 

am putea spune că statul Român şi-a păstrat dreptul de stăpânire asupra Dobrogei. 

Autorităţile române au reuşit să-l sensibilizeze pe amiralul rus Kolceak pentru a întări 

apărarea deltei Dunării cu forţele militare şi maritime româneşti şi ruseşti,  reușindu-se acest 

lucru până la sfârşitul războiului. 
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MANGALIA,   PLASA MANGALIEI ÎN CONTEXTUL UNIRII DOBROGEI 

CU ROMÂNIA 

 

           Prof. Pădureanu Elena Sanda,  

Liceul Teoretic „Callatis”,  Mangalia 

În urma unor dezbateri ce au pus în evidenţă rezervele unanime faţă 

de prevederile Tratatului de la Berlin ce contraveneau drepturilor istorice,  

Parlamentul României a ratificat în octombrie 1878 tratatul care era 

emanaţia marilor puteri europene.76 

La Istambul,  Comisia europeană privind delimitarea frontierei şi-a desfăşurat activitatea 

între 21 octombrie şi 17 decembrie 1878,  în baza articolului 46 al Tratatului de la Berlin. Actul 

final,  încheiat la 17 decembrie 1878,  ratificat ulterior de cele 7 mari puteri semnatare ale 

Tratatului de la Berlin,  a intrat în vigoare prin trasarea graniţei şi fixarea bornelor de frontieră.77 

În urma acestei acţiuni,  spaţiul care,  anterior fusese multă vreme sub stăpânirea otomană,  

cazaua Mangaliei,  s-a integrat statului român,  împreună cu întreaga Dobroge. România 

trimisese încă de la începutul anului 1878 două comisii de experţi în Dobrogea: una civilă şi 

una militară. 

Concluziile acestora trebuiau să stea la baza schimbărilor ce urmau să se producă. 

Locotenent-colonel Ioan Murgescu scria cu rigurozitatea militarului de carieră,  în urma 

inspecţiei făcute în porturile dobrogene,  despre starea de fericire a populaţiei datorată faptului 

că Dobrogea şi implicit Mangalia cu întreaga caza au revenit României. El menţiona că a aflat 

cum că turcii şi tătarii refugiaţi la Cavarna,  Varna şi chiar la Istanbul erau dornici să se întoarcă 

la casele lor,  îndată ce intrau românii în zonă.78 Domnitorul şi Guvernul României au luat 

hotărârea ca Dobrogea să fie ocupată mai întâi militar,  fapt pentru care au desemnat 

regimentele 4,  5,  şi 7 infanterie,  regimentul 1 artilerie şi regimentul 2 roşiori. La 15 octombrie 

a fost promulgată o lege prin care se puneau la dispoziţia  Guvernului un milion de lei pentru 

luarea în stăpânire a Dobrogei şi pentru primele organizări în această provincie. Divizia activă 

pentru preluarea administraţiei militare – constituită încă din vară la Piteşti sub comanda 

generalului Gheorghe Anghelescu – trebuia să treacă în Dobrogea pe la Brăila. I. C. Brătianu 

îl preceda pe domnitor la Brăila. 

                                                           
76   Neagoe Stelian, Istoria Unirii Românilor, vol.II., Editura Diogene, Bucureşti, 1993, p.199-206. 
77 Rădulescu Al., Bitoleanu I., Istoria românilor dintre Dunăre şi mare. Dobrogea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti,   1979, p.280. 
78 Ibidem., p. 281. 
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Mihail Kogălniceanu şi Principele Carol I au redactat Proclamaţia către locuitorii 

Dobrogei şi Ordinul de zi către armată. Au fost numiţi primii noi prefecţi ai administraţiei 

româneşti pentru Tulcea şi Constanţa. Nicolae Catargiu era numit Comisar pentru Chestiunile 

trecerii Dobrogei în stăpânire românească. Tot el supraveghea operaţiunea de cedare a sudului 

Basarabiei către Rusia care trebuia să se deruleze în paralel. 

Preluarea oficială a administraţiei în Dobrogea s-a realizat la 23 noiembrie 1878. Trupele 

ţariste au părăsit acest pământ ceva mai târziu. Abia la 4 aprilie 1879,  Remus Opreanu,  primul 

prefect al judeţului Constanţa putea să anunţe oficial plecarea trupelor ruse din judeţul pe care 

îl avea în subordine. Prefectul de Tulcea făcea acelaşi lucru la 22 aprilie 1879. Acelaşi Remus 

Opreanu a făcut formalităţile şi pentru zona Mangaliei. 

Cu toate bogăţiile de care dispunea,  Dobrogea era la 1878-1879 o provincie înapoiată. 

Stepa tătărască şi Mangalia rămâneau undeva în sud-estul acestei provincii,  departe de 

punctele de atracţie directă,  cu o populaţie rară,  cu o activitate pastorală şi agrară marcate de 

mentalitatea populaţiei musulmane predominantă în această zonă de graniţă. Un spaţiu cu 

terenuri agricole şi păşuni relativ plane,  acoperite de cernoziomuri și soluri bălane,  întretăiate 

de văi cu versanţi abrupţi,  calcaroşi,  cu zone împădurite restrînse,  cu aşezări mici,  sate şi 

cătune,  slab populate,  care îşi asigurau apa prin puţuri,  fântâni săpate la foarte mare adâncime,  

păstrate cu sfinţenie de comunitate – aceasta este stepa tătărască,  la sud-est,  pe malul Mării 

Negre. Mangalia a intrat în graniţele României ca o aşezare mică,  rurală,  animată de activităţi 

agrar-păstoreşti,  cu o activitate portuară redusă,  aproape inexistentă – marcată încă de 

amintirea ideii de centru urban. Locuitorii acestei aşezări n-au uitat niciodată că aici,  în diferite 

momente istorice,  activitatea economico-administrativ-politică şi culturală înfloritoare a 

dezvoltat o aşezare urbană remarcabilă pentru acest spaţiu.  

Un imperiu şi o civilizaţie se retrăgeau din spaţiul dobrogean. O naţiune îşi intra în 

drepturile ei legitime.  

Astfel,  în ultimii ani ai stăpânirii otomane,  pe la 1873-1874,  Mangalia era centrul 

cazalei cu acelaşi nume. Numele era notat în documente otomane: Mankalyie,  Mankalya,  

Mankala. Era condusă de un cadiu care asigura ordinea și impunea pedepsirea delictelor 

conform legilor islamice. Tot aici funcționa și un muhtesib ce răspundea de activitățile 

comerciale și asigurarea moralității conform normelor islamice,  într-un spațiu cu numeroase 

etnii supuse statului otoman. Kazaua făcea parte din Sangeacul Varnei (după ce într-o etapă 

anterioară fusese subordonată unei unităţi administrative cu centrul la Rusciuk). Conform 

documentelor otomane păstrate la Istanbul,  Kazaua Mangaliei a cuprins de-a lungul timpului,  

sate care există și astăzi: Tuzla (Tuzla),  Musurat (Moviliţa),  Topraisar (Topraisar),  Abdulah (Potârnichea),  
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Osman Facî (Bărăganu),  Elibechioi/Ebechioi (Lanurile),  Enige Mahale (Mereni),  Osmancea (Osmancea),  

Agemler (Ciobăniţa),  Casicci/Casîkci (Casicea),  Enghez Biuiuc/ Buiuk Enghes (G-ral Scărişoreanu),  

Cavaclar (Plopeni),  Sofular (Credinţa),  Kazîl Murad (Movila Verde),  Canli Ciucur (Grăniceru),  Valeli 

(Vâlcele),  Cadichioi (Coroana) şi Ilanlîk (Vama Veche).79 În ultimii ani ai stăpânirii otomane cuprindea 

36 de localităţi,  sate şi cătune,  inclusiv Mangalia,  cu o populaţie majoritar musulmană,  turco-

tătară,  cu o densitate de locuire foarte redusă. În 1875,  producându-se o modificare în 

organizarea teritorial-administrativă a Imperiului Otoman,  Mangalia şi cea mai mare parte a 

cazalei sale au fost integrate cazalei Kiustenge (Constanţa),  ce aparţinea Sangeacului Tulcea.80 

Aceste repere administrativ-teritoriale se regăsesc atât în preocupările de trasare a 

graniţelor în urma războiului ruso-româno-turc (1877-1878),  cât şi mai târziu,  în modul în 

care,  pe aceste pământuri,  administraţia românească avea să se înfiripe.81 La nivelul județului 

se aflau subprefecţi care răspundeau de câte o plasă din județ.  Teodor Zadic a fost pentru o 

vreme subprefect pentru Mangalia. A cunoscut foarte bine problemele comunității musulmane 

și ale comunităților românești și nu numai,  colonizate,  întrucât a alternat între 1892-1906 în  

funcția de subprefect de plasă la Traian,  Medgidia și Mangalia. A adus servicii reale și eficiente 

locuitorilor,  a stimulat constant raporturile interetnice bazate pe înţelegere reciprocă şi 

toleranţă.82 

În Mangalia şi în teritoriul mai vechii cazale a acesteia,  populaţia predominant 

musulmană,  tensionată şi agitată,  va continua să-şi caute calea proprie de existenţă sub 

administraţie românească: unii vor pleca speriați și panicați,  alţii vor rămâne să convieţuiască 

pe aceste meleaguri alături de români,  acceptându-se şi căutând să se înţeleagă reciproc. Pe 

fundalul mai vechiului sistem administrativ din zonă,  Mangalia a devenit reşedinţă a plasei cu 

acelaşi nume sub administraţie românescă. Inițial,  plasa a corespuns ca mărime cazalei 

Mangaliei al cărui teritoriu fusese stabilit ultima dată la 1875.  

                                                           
79 Laurențiu Radu,  Note cu privire la istoria Mangaliei în epoca otomană.,  în Dobrogea. Coordonate istorice și 

arheologice, Iași, ISBN 978-606-776-387-5, p.85-104, în 

https://es.scribd.com/document/334162679/Laurentiu-Radu-Note-cu-privire-la-istoria-Mangaliei-in-epoca-

otomana-Notes-about-the-history-of-Mangalia-in-the-Ottoman-era. 

80 Mehmed, Mustafa Ali, Istoria Turcilor,  Editura Stiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982 , p. 346; vezi şi  

Neagoe Stelian, Istoria Unirii românilor, Editura Diogene, Bucuresti, 1993, p. 186. 

81 Adăniloaie N., Cucerirea independenţei pe calea armelor, operă a întregului popor, în Independenţa şi lupta 

milenară a poporului român, Editura Junimea, Iaşi, 1977, p. 81. 

82 Petru Vulcan, Albumul Național al Dobrogei,1866-1877-1906, București, Tipografia Regală, Piața Palatului 

Regal, p. 111, în https://www.scribd.com/document/62882135/Albumul-national-al-Dobrogei-1866-1877-1906-

Petru-Vulcan. 

https://es.scribd.com/document/334162679/Laurentiu-Radu-Note-cu-privire-la-istoria-Mangaliei-in-epoca-otomana-Notes-about-the-history-of-Mangalia-in-the-Ottoman-era
https://es.scribd.com/document/334162679/Laurentiu-Radu-Note-cu-privire-la-istoria-Mangaliei-in-epoca-otomana-Notes-about-the-history-of-Mangalia-in-the-Ottoman-era
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Până la criza orientală reactualizată în anii 1875-1878,  statul otoman,  pierzând controlul 

asupra Crimeii,  în urma evenimentelor din 1853-1856,  a colonizat masiv în Dobrogea și mai 

ales în cazaua Mangaliei o populaţie tătărască. Satele distruse repetat în contextul conflictelor 

crizei orientale în cazaua Mangaliei erau în mare parte reîntemeiate în jurul puţurilor de apă 

prin aşezarea tătarilor colonizaţi de Imperiul Otoman. Tot aici ajungeau frecvent mocanii,  

români transilvăneni,  veniți în general din Mărginimea Sibiului în transhumanţă în zona 

Mangaliei şi a cazalei sale. O statistică din 1866 menţiona că Mangalia cu satele din caza avea 

2990 locuitori,  băştinaşi la care se adăugau 16.750 colonişti,  tătari şi cerchezi aşezaţi mai ales 

după 1858.83 Până în ianuarie 1878 acestea s-au aflat sub jurisdicţia şi administraţia turcă. 

Aceşti musulmani erau de fapt într-o zonă tampon,  între spaţiul mai sudic,  fortificat (Silistra,  

Rusciuk,  Şumla) şi zona de la nord de linia Constanţa-Cernavodă,  controlată de administrația 

civilă de pe lângă lângă armata rusă,  condusă de Belozercovici. Era o zonă de nesiguranţă,  de 

tensiune pentru populaţia şi aşa puţin numeroasă şi încă insuficient stabilizată după războiul 

Crimeii şi după colonizările cu tătari efectuate aici. Era o zonă supusă distrugerilor şi dintr-o 

parte şi din alta.84 Zonei i s-a spus Stepa tătărească,  pentru o vreme. 

Temătoare de exacerbarea actelor de răzbunare şi cruzime,  o parte a populaţiei 

musulmane şi-a părăsit casele pentru a-şi pune viaţa la adăpost în aşezări sudice precum 

Kavarna,  Varna,  şi chiar Istanbul. În plasa Mangaliei au fost sate părăsite total sau parţial de 

populaţia musulmană. Fenomenul a început să scadă în intensitate după 1884,  când s-a realizat 

efectiv prima împroprietărire de către statul român în acest spaţiu. După 1894 se constată o 

relativă stabilizare a populaţiei musulmane.85 Astfel,  ca urmare a evenimentelor din 1877-1878 

şi a încadrării Dobrogei la România,  în Plasa Mangaliei,  Satele continuă până la 1925 să 

păstreze numele moştenite de la Imperiul Otoman. 11 aşezări au fost părăsite total de populaţia 

musulmană. In alte şapte aşezări doar o parte a musulmanilor a emigrat. Despre celelalte 

aşezări,  până la 36,  câte a avut plasa iniţial,  datele sunt insuficiente pentru a spune relativ 

exact ce s-a întâmplat.86 Au fost şi aşezări care,  datorită situaţiei materiale existente,  foarte 

bune,  populaţia musulmană nu a plecat. La Azaplar,  datorită faptului că erau cei mai bogaţi 

din plasă,  aceştia n-au emigrat; iar atunci când au beneficiat de împroprietărire,  nu s-au grăbit 

să-şi vândă pământurile pe preţuri de nimic.87  

                                                           
83 Giurescu C. Constantin, Știri despre populaţia românească a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne, 

Constanţa, Muzeul de arheologie, Dobrogea, Constanţa, 1966, p. 54. 
84 Rădulescu Al., Bitoleanu I., Istoria românilor dintre Dunăre şi mare. Dobrogea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1979, pp. 274 – 275. 
85 Melide Cr. Plasa Mangaliei, Document administrativ, fără anul redactării, p. 279-353. 
86 Melide Cr., op. cit, p. 279-353. 
87 Ibidem, p. 326. 
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Din ianuarie până în noiembrie 1878,  efectele administraţiei ruse s-au impus şi asupra 

cazalei Mangalia. În noiembrie 1878 România a moştenit o situaţie foarte dificilă în acest colţ 

al Dobrogei. Întreaga populaţie a judeţului Constanţa se ridica la 30.236 locuitori.88 Mangalia,  

ca reşedinţă de plasă în administraţia românescă avea sub o mie de locuitori. Spiritul de 

toleranţă şi convieţuire activă,  tradiţionale poporului român,  au înlăturat încă de la început 

orice tendinţe de discriminare ostentative şi stimulatoare de tensiuni. Autorităţile româneşti au 

permis revenirea musulmanilor refugiaţi în timpul războiului,  dar şi aşezarea unor grupuri 

etnice ce au venit fie dinspre sud,  fie din zonele de la nord de Dobrogea. După unirea Dobrogei 

cu România,  mişcarea populaţiei musulmane a continuat: o parte a musulmanilor refugiaţi 

aşteptau să se întoarcă la vetrele lor. Alţii luau drumul emigrării spre sud,  spre Asia,  în 

speranţa unei vieţi în cadrul unui stat musulman,  nu unul creştin-ortodox.89 

In plasa Mangaliei au fost sate părăsite total sau parţial de populaţia musulmană. 

Fenomenul a început să scadă în intensitate după 1884,  când s-a realizat efectiv prima 

împroprietărire de către statul român în acest spaţiu. După 1894 se constată o relativă stabilizare 

a populaţiei musulmane.90 Astfel,  ca urmare a evenimentelor din 1877-1878 şi a încadrării 

Dobrogei la România,  în Plasa Mangaliei,  11 aşezări au fost părăsite total de populaţia 

musulmană. În alte şapte aşezări doar o parte a musulmanilor a emigrat. Despre celelalte 

aşezări,  până la 36,  câte a avut plasa iniţial,  datele sunt insuficiente pentru a spune relativ 

exact ce s-a întâmplat.91  

La Hagilar,  sub administraţia românească,  aşezarea a continuat să rămână cu o populaţie 

doar tătărască.92 Acelaşi lucru se petrece şi la Perverlia,  până către 1900.93În cadrul plasei s-a 

produs şi un alt fenomen: populaţia musulmană a migrat către anumite aşezări mai mari și mai 

bogate – Caraomer şi Mangalia sunt două dintre acestea.94 Populaţia cercheză a părăsit satele 

încă din 1878 şi nu s-a mai întors.95 

Legea pentru organizarea Dobrogei din 9 martie 1880 a tratat într-o manieră largă 

drepturile minorităţilor naţionale,  fapt pentru care a fost apreciată pe plan extern. Prin 

ansamblul de legi şi măsuri ce i-au urmat acesteia,  s-a declanşat un amplu proces de populare 

cu elemente românești.96 În plasa Mangaliei s-au aşezat familii de români atrase aici de şansa 

                                                           
88 Ibidem, p. 278. 
89 Rădoi Herbst, Athena, Judeţul Constanţa, Bucureşti, 1974, p. 87. 
90 Melide Cr. Op. cit., p. 279-353. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem, p. 286.  
93  Ibidem, p. 345. 
94 Ibidem, p. 279. 
95 Ibidem, p. 302. 
96 Rădulescu Al., Bitoleanu I, Op. cit, p.287-288. 
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împroprietăririi cu pământ. Au venit români din stânga Dunării,  din Muntenia în primul rând. 

La acestea s-au adăugat români din Oltenia,  sudul Moldovei şi din Transilvania. Acestia au 

folosit vetrele de locuire anterioare,  repopulând satele părăsite de musulmani. În satele în care 

populaţia musulmană a rămas pe loc şi au fost împroprietăriți,  populaţia românească a pătruns 

mai greu din lipsa pământului.97 Români din Brăila,  Râmnicu-Sărat s-au aşezat la Gherengic 

şi Ascilar.98 La Chiragi s-au aşezat români din Dolj şi Mehedinţi.99 La Caracicula au venit din 

stânga Dunării; la fel şi la Cadichioi.100 La Carachioi s-au aşezat români din Transilvania.101 

Mangalia,  ca reşedinţă de plasă,  este şi ea un loc de atracţie pentru români din diferite zone 

ale României. Mocani s-au aşezat aici. 

Plasa Mangaliei a fost implicată în procesul de mişcare a populaţiei germane în emigraţie 

din Rusia. Au fost aşezaţi la Sarighiol,  Caracicula,  Mamuslia,  Costineşti şi la Mangalia. Aici,  

în reşedinţa de plasă au ridicat 57 de case,  de gospodării.  

Revenirea spaţiului dobrogean la România a făcut ca acesta să capete un statut 

asemănător cu Vestul sălbatic pentru Statele Unite ale Americii după 1865,  sau Australia,  

pentru Regatul Unit al Marii Britanii: un  pământ al făgăduinţei,  dar şi un pământ al prieteniei,  

al pedepsei. 102  Mangalia şi întreaga plasă au cunoscut fenomenul colonizării şi al 

împroprietăririi mai ales a elementului românesc,  astfel încât,  în scurt timp,  aşezări  umane 

ale căror nume era de origine turco-tătară,  devin pur românești sau predominant românești. 

Sate şi cătune amplasate favorabil,  pe trasee comerciale cu circulaţie mai mare,  au cunoscut 

o revigorare deosebită,  o înflorire economică şi un spor considerabil al populaţiei atât prin 

colonizare,  cât și prin redistribuirea pe criterii economice în zonă a locuitorilor. De asemenea 

a acționat puternic sporul natural,  favorabil creșterii populației într-o primă etapă.  Altele s-au 

depopulat până la desfiinţare. Români,  turci,  tătari,  bulgari,  germani,  ruşi-lipoveni,  găgăuzi,  

unguri,  armeni,  evrei şi-au dus zilele în Mangalia şi în plasă încercând să fie stabili,  să facă 

din acest pământ o adevărată grădină,  un colţ de rai. Provizoratul,  datorită condiţiilor naturale 

locale a fost multă vreme o dominantă pentru cei veniţi din România de dincolo de Dunăre,  pe 

aceste meleaguri. Veniţi din toate colţurile României acelor timpuri,  dar şi din Rusia,  de etnii 

diferite,  cu posibilităţi diferite,  vorbind limbi diferite,  având tendinţe diferite – cum se putea 

realiza în interiorul acestui amestec etno-cultural o omogenizare fie ea şi elementară,  care să 

                                                           
97 Melide Cr. Op. cit., pp.279-353.  
98 Ibidem, p. 280. 
99 Ibidem, p. 315. 
100 Ibidem, p. 293. 

101 Ibidem, p. 333. 
102 Rădulescu Al., Bitoleanu I., Op. cit., p. 280. 
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ajute la încolţirea unei idei? Cum se putea contura o opinie,  o gândire abstractă? Elementul 

românesc a acţionat în aşa fel încât aceste pământuri să iasă din starea de înapoiere cruntă în 

care s-au aflat.  
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PARTICIPAREA LA CAMPANIA MILITARĂ DIN 1918-1919 DIN 

UNGARIA,  CE A CONSFINȚIT MAREA UNIRE DIN 1918 

 

                                                                                   Prof. dr. Adrian Ilie,  

Director adj.,  Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Medgidia 

 

În toamna anului 1918,  a început retragerea trupelor germano-bulgare fără incidente,  

în condiţiile în care se produsese nu cu mult timp înainte debarcarea trupelor din Antantă pe 

teritoriul Dobrogei. Primul Război Mondial se încheia cu mari sacrificii materiale şi umane 

făcute de naţiunea română la care şi-a adus aportul şi dobrogenii. 

La Congresul de pace de la Paris (1919-1920),  obiectivul primului ministru Ionel 

Brătianu a fost acela de a obţine recunoaşterea internaţională a noilor frontiere ale statului 

român. O problemă foarte importantă pentru el era Transilvania,  fiind hotărât să împingă 

frontiera cu Ungaria până la Tisa. În acest sens va trimite Armata Română în Ungaria,  la 16 

noiembrie 1918,  în condiţiile în care statul vecin se confrunta cu grave probleme politice,  fiind 

ameninţat de pericolul bolşevizării. Efectivele totale române de pe Tisa în preziua declanşării 

ofensivei ungare se ridicau la aproximativ 90.000 de soldaţi grupaţi în 92 batalioane de 

infanterie,  58 escadroane de cavalerie şi  80 de baterii de artilerie. 

Confruntările armate din Ungaria de la sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august 1919 

au avut iniţial caracterul unei ofensive ungare,  între 20-23 iulie,  iar ulterior caracterul unei 

contraofensive a armatei române,  între 24-27 iulie. După această dată începe urmărirea armatei 

ungare,  desfăşurată între 31 iulie - 4 august,  care a culminat cu ocuparea Budapestei. 

În defileul Crişului Alb,  ungurii au suferit pierderi catastrofale. La hotarul comunei 

Ciuciu au fost înmormântaţi 60-80 de soldaţi unguri,  capturându-se 8 tunuri,  12 mitraliere şi 

260 de arme. Şi din rândul soldaţilor români au căzut pe câmpurile din Ungaria,  dar nu dintre 

dobrogeni. 

Ofensiva Armatei Române a contribuit decisiv la căderea Republicii ungare a sovietelor 

condusă de controversatul Béla Kun,  la 1 august 1919 şi la ocuparea capitalei ungare la 4 

august 1919. Generalul Mărdărescu descria momentul defilării trupelor române în Budapesta: 

 „Ţinuta ofiţerilor şi a trupei era impunătoare,  trupele au fost primite de public cu linişte,  

încredere şi chiar cu simpatie”. Trupele române străbătuseră aproximativ 105 km până la 

momentul ocupării capitalei ungare. Nu au existat pauze operative,  este drept nici timpul nu 

permitea acest lucru,  dorindu-se tranşarea disputei cât mai curând posibil. Ritmul mediu de 
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înaintare a armatei a fost de 18 km zilnic,  lucru care a pus inamicul în imposibilitatea de a 

pregăti apărarea. Au fost capturate 6 divizii cu un efectiv de 1.235 ofiţeri şi peste 10.000 de 

soldaţi,  350 tunuri,  332 mitraliere,  51.450 arme,  4.316 carabine,  579 revolvere,  190 puşti-

mitralieră,  precum şi însemnate cantităţi de muniţie. Au fost capturate şi 87 aeroplane. Armata 

Română a înregistrat jertfe la rândul său: 123 ofiţeri,  6.434 soldaţi morţi,  răniţi şi dispăruţi (în 

perioada 20 iulie-18 august 1919) şi de 188 ofiţeri,  11.478 soldaţi,  dintre care 69 ofiţeri şi 

3.556 soldaţi au rămas pe câmpul de luptă (în perioada martie –august 1919).  

Actul de la 1 decembrie 1918 nu fusese consfinţit doar prin adunările cu caracter 

plebiscitar,  ci şi pe câmpul de luptă cu jertfa soldaţilor români. 

În privinţa semnării tratelor de pace cu Germania şi aliaţii ei,  România a semnat tratatul 

de la Saint Germain,  cu Austria,  la 10 septembrie 1918,  iar mai apoi tratatul minorităţilor la 

9 decembrie 1919. Transilvania va fi recunoscută ca fiind parte componentă a României,  de 

către Ungaria,  prin semnarea tratatului de la Trianon de la 4 iunie 1920. Acest tratat a 

reprezentat un triumf al diplomaţiei româneşti. 

Tratatul cu Ungaria a fost semnat de dr. Ion Cantacuzino şi Nicolae Titulescu şi 

consfinţea unirea Transilvaniei,  Banatului,  Maramureşului şi Crişanei cu România.  

Pentru a ajunge aici,  partea română a avut un drum greu de străbătut şi a trebuit să 

desfăşoare o susţinută activitate diplomatică pentru a contracara „argumentele” diplomaţiei 

maghiare. 

Tratatele de pace din capitala Franţei consfinţeau victoria principiului naţionalităţilor şi 

al autodeterminării naţionale la scară internaţională,  aspiraţiile naţionale fiind realizate prin 

mijloace democratice. 

Primul – ministru Ionel Brătianu era împotriva includerii României în categoria statelor 

cu „interese limitate”. Acesta conchidea: „statele mici nu au interese limitate,  dar influenţele 

lor sunt limitate”. 

Cu acest prilej se adopta la 10 august 1920,  Tratatul frontierelor,  care garanta 

suveranitatea statelor create după război. România adera la acest tratat la 28 octombrie 1920,  

iar în perioada imediat următoare,  în anii 1921-1923,  a trecut la aplicarea acestuia prin 

semnarea unor tratate bilaterale cu Cehoslovacia şi Regatul sârbo-croato-sloven. 

  După evenimentele din anii 1918-1920,  România avea recunoscute frontierele de 

marile puteri,  suprafaţa acesteia ajungând la 296.000 de km² şi o populaţie de 16.250.000 

locuitori în anul 1920. 
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La capătul "Marelui Război",  cum a rămas prima conflagrație mondială în conștiința 

contemporanilor,  în paginile istoriografiei româneşti şi străine,  este împlinită întregirea 

României.  

Rămânea ca speranţele şi năzuinţele noastre naţionale să se înfăptuiască. Mircea Eliade,  

în 1935,  afirma că „suntem un popor optimist şi credem că sutele de mii de morţi pe care i-

am oferit Antantei în războiul cel mare au izbutit să întunece legenda incapacităţii 

conducătorilor noştri şi a dezastruoasei noastre vieţi politice". 

   

    

Momente ale prezenței Armatei Române în Ungaria 

 

„Marele Război” s-a încheiat surprinzător prin victoria trupelor Antantei,  în condiţiile 

în care Puterile Centrale ocupau teritorii însemnate şi impuneau tratate sau armistiţii greu de 

acceptat pentru statele ocupate. A fost o răsturnare de situaţie pe termen scurt care a dus la 

ieşirea din război a aliaţilor Germaniei,  rând pe rând,  culminând în cele din urmă cu 

capitularea acesteia. 

România va deveni după evenimentele desfăşurate între 1914-1920,  un stat modern,  

stabil politic în anumite perioade,  cu investiţii româneşti şi străine,  cu vot universal şi 

democratic. Pluripartitismul politic demonstra existenţa principiilor democratice,  iar monarhia 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_r%C4%83zboi_mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_Mare
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constituţională asigura stabilitatea politică a ţării,  jucând rolul unui arbitru al vieţii politice 

româneşti. 

Între 1918-1940,  România va avea o suprafaţă de 295.049 km²,  fiind un stat de mărime 

medie,  consolidându-şi poziţia în sud-estul Europei,  ca suprafaţă fiind depăşită doar de 

Polonia şi de Uniunea Sovietică,  iar din punct de vedere al populaţiei fiind a opta ţară din 

Europa,  prin cei 18.052.896 locuitori,  potrivit recensământului din 1930. 
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Documentarist,  Casa Corpului Didactic Constanța 

 

Dezvoltarea culturală ce a caracterizat perioada cuprinsă între Războiul pentru 

Independență (1877-1878) și primul război mondial (1814-1818) a permis o creștere 

semnificativă a tipăririi și consumului de carte pe teritoriul românesc. Către sfârșitul acestei 

perioade se ajunge ca numai într-un singur an să vadă lumina tiparului mai multe cărți decât 

într-un deceniu al perioadei anterioare. De exemplu,  în 1912 au fost publicate 35.000 de 

volume noi,  față de cele 1.700 apărute între anii 1870-1880. 

Numărul mare de cărți tipărite a permis și o diversificare a conținutului acestora,  primul 

loc fiind ocupat de scrierile literare,  urmând apoi cărțile tehnice,  manualele școlare și 

universitare și lucrările științifice. 

Perioada cuprinsă între anii 1878-1918,  reprezentând patru decenii,  este marcată de 

capodoperele lui Mihai Eminescu,  Ion Luca Caragiale,  Ion Creangă,  Ioan Slavici,  George 

Coșbuc,  Barbu Ștefănescu Delavrancea,  Alexandru Macedonski,  Duiliu Zamfirescu sau 

Alexandru Vlahuță,  nume mari în istoria literaturii românești. Toți acești reprezentanți de 

marcă enumerați anterior,  prin lucrările lor,  au reușit să aducă creația românească pe făgașul 

curentelor literare europene,  mizând pe originalitate și având ca principală sursă de inspirație 

folclorul. Lor li s-au alăturat creațiile generației mai noi – Mihail Sadoveanu,  Ștefan O. Iosif 

sau Octavian Goga. 

Este perioada în care văd lumina tiparului ediții întregi de ”Opere complete” ale marilor 

scriitori,  prin demersurile unor edituri precum ”Socec”,  ”Minerva” (București) și ”Șaraga” 

(Iași). 

Publicul roman este fascinat și de romanul din literatura universală,  clasică sau contemporană,  

printre care apar nume de scriitori precum Honoré de Balzac,  A. Cehov,  Charles Dickens,  

J.W.Goethe,  Victor Hugo,  Mark Twain. 

Un loc important l-a ocupat cartea populară,  cu firul narativ din folclorul românesc,  

precum romanul popular ”Alexandria” (editat de zece ori; în 1909 apare în 10.000 de exemplare 

REPERE DESPRE CARTE ȘI TIPAR ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ. 

1878 – 1918 



72 

 

tipărite la Casa Școalelor,  prin efortul lui Mihail Sadoveanu) sau poveștile despre haiduci ale 

lui N.D. Popescu (Editor Steinberg). 

Tot acum sunt publicate și lucrările reginei-poete,  Carmen Sylva,  peste 1.000 de poezii 

și 90 de nuvele adunate în patru volume antologice,  patru romane și 30 de opera dramatice,  

traduse de Mihai Eminescu,  George Coșbuc sau Mite Kremnitz: ”Cugetările unei regine”,  

”Poveștile Peleșului”,  ”Rinul meu” sau ”Vârful cu dor”,  scris alături de marele poet român. 

Până în anul 1900 versurile lui Mihai Eminescu s-au editat de 16 ori într-un tiraj de 

aprox. 40.000 de unități. Romanul ”Șoimii”,  scris de Mihail Sadoveanu și apărut în 1904,  

ajunge să fie reeditat de mai  multe ori în tiraje de până la 30.000-50.000 de unități. 

Înțelegând necesitatea răspândirii cărții literare și de cultură generală,  editorii au inițiat 

o serie de colecții destinate publicului. Astfel,  librarii editori,  frații Șaraga au pus bazele 

Colecției ”Șaraga” cu 70 de lucrări din literatura românească,  iar editura ”Samitca” (Craiova) 

a scos două colecții accesibile tuturor: ”Biblioteca de popularizare” și ”Colecția romanelor 

celebre”. 

Colecția ”Biblioteca pentru toți” a debutat la inițiativa librarului Carol Müller care 

afirma că acest demers a avut la bază dorința de a da ”în mâna tinerimii și tuturor cititorilor 

cărți bune,  bine alese,  frumoase,  interesante și bine traduse,  culese din toate producțiile 

spiritului omenesc (…) pe un preț cât de (…) ieftin”. Noua carte era accesibilă,  ușor de 

procurat,  iar tematica era generoasă. Fiecare volum costa 30 de bani; primul volum din cele 

50 tipărite între 1895-1898 a cuprins ”Poveștile” lui H. Ch. Andersen. Cea mai importantă 

colecție de cultură general – ”Biblioteca pentru toți” – a fost editată într-un tiraj de 7.000 – 

10.000 de exemplare/titlu.  

Acesteia i-au urmat și alte colecții populare de carte,  precum ”Biblioteca Minerva”,  

”Căminul. Biblioteca literară,  științifică”,  ”Biblioteca Dimineața”,  ”Biblioteca Lumen”,  

”Biblioteca Steaua” . Aceasta din urmă era o colecție de carte editată pentru mediul rural de 

către Casa Școalelor,  colecție transformată în 1908,  la îndemnul lui Spiru Haret,  în 

”Biblioteca populară” (aici au apărut titluri precum ”Genoveva de Brabant”,  ”Arghir și Elena” 

sau ”Esopia”). Această colecție a ajuns în anul 1914 la 124 de titluri,  fiecare tipărit în 10.000 

de exemplare. Dintre acestea,  80% au fost difuzate gratuit bibliotecilor rurale de către Casa 

Școalelor. 

Numărul mare al tirajelor de carte a încurajat apariția librăriilor pe tot teritoriul 

românesc. Astfel,  în 1896 s-a ajuns la 126 de librării în Moldova și Muntenia și la 33 de librării 

în Transilvania. Mulți dintre librarii vremii erau și editori de carte,  existând un contact real 

între cititori și cei care tipăreau lucrările. 
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Cea mai mare editură a rămas ”Socec”,  cu ateliere,  tipar și legătorie proprii. Mai mult,  

în 1888,  înființează la Câmpulung,  o fabric de hârtie care ajunge să producă 6.300 de tone de 

materie primă pe an. La ”Socec”,  în 1883,  prin grija criticului Titu Maiorescu,  apare prima 

ediție a poeziilor eminesciene. De asemenea,  tot aici au fost imprimate o mare parte din 

lucrările Academiei Române,  precum colecția documentelor Hurmuzaki sau Bibliografia 

românească veche. 

În anul 1898 este înființată și editura ”Minerva” de către G. Filip și Moroianu Popovici,  

consacrată prin colecția ”Biblioteca scriitorilor români”. 

  Instituțiile ce furnizează și mijlocesc lectura precum editurile,  bibliotecile sau librăriile 

au o structură bine definită în istoria socială și culturală românească,  fiind o mărturie a 

activității intelectuale și creatoare a poporului român. Deschiderea și propagarea volumelor de 

proză sau de versuri,  răspândirea cărții tipărite și reducerea timpului de lucru în favoarea 

relaxării prin lectură,  au generat modernizarea societății,  cartea accesibilă tuturor fiind un 

instrument important în acest sens. 
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Prof. Mirela Roşioru 

Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa 

 

În contextul globalizării,  edificiile de cult au devenit adevărate simboluri identitare 

pentru orice aşezare umană,  mai mult sau mai puţin importantă pe harta lumii. De la obiectiv 

turistic la loc de refugiu şi regăsire spirituală,  edificiile de cult exercită şi astăzi o puternică 

atracţie pentru oameni. Marile Catedrale occidentale sunt un adevărat magnet pentru turiști. Un 

circuit turistic în Paris nu este complet fără vizitarea „Catedralei Notre-Dame”,  la fel cum în 

Köln fără vizitarea „Domului” sau a „Catedralei Negre”,  la Londra fără a vedea „Catedrala 

Saint Paul”,  în Roma fără vizitarea „Bazilicii Sfântul Petru” sau în Barcelona fără să admiri 

„Sagrada Familia”. 

Toate aceste lăcaşuri de cult sunt simboluri ale marilor oraşe. Au fost ridicate în urmă 

cu sute ani,  restaurate sau modificate de-a lungul timpului,  astăzi nu mai interesează pe nimeni 

câte eforturi s-au făcut,  cât de mult au costat sau cine a plătit. Le admirăm din exterior,  ne 

extaziem privindu-le din interior şi nu ne putem reţine un sentiment de admiraţie şi respect 

pentru înaintaşii occidentalilor care au fost capabili să ridice astfel de clădiri.  

În urma cercetărilor din mediul online am remarcat faptul că pe mai multe pagini cu o 

reputaţie virtuală apreciată se regăsesc informaţii ce ţin de cultul religios,  aspecte tehnice şi 

arhitecturale,  istorico-geografice,  curiozităţi sau de referinţele bibliografice. M-au impresionat 

numărul anilor necesari ridicării acestor mari edificii. Într-un top 5 minimal precizez că au fost 

necesari 225 de ani de construcţie pentru ridicarea Domului din Köln (1248-1473),  182 de ani 

pentru înălțarea „Catedralei Notre-Dame” din Paris (1163-1345),  136 de ani pentru ridicarea 

„Sagradei Familia” din Barcelona până astăzi (cei 136 de ani îi am în vedere de la punerea 

pietrei de temelie în 1882,  construcţia preconizându-se a fi terminată în anul 2026,  iar 

decoraţiunile să fie finalizate în anul 2032),  120 de ani pentru finalizarea „Catedralei Sf. Petru” 

din Roma (1506-1626) şi „numai” 35 de ani pentru construirea Catedralei Saint Paul din 

Londra (1675-1710).  

CONSIDERAŢII PRIVIND EDIFICIILE DE CULT                                

SIMBOLURI IDENTITARE                                                        

LOCALE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
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Ridicate din perioada Evului Mediu timpuriu şi până în zilele noastre,  aceste edificii 

monumentale au necesitat în mod indiscutabil mari eforturi financiare. Nu au sărit în evidenţă,  

din materialele virtuale consultate,  absolut nici un moment,  costurile antrenate de ridicarea 

acestor construcții de cult monumentale şi absolut nimeni nu poate contesta faptul că nu au fost 

scumpe. Decenţă,  sobrietate şi mândrie ar putea fi adjectivele / epitetele care să caracterizeze 

prezentările online ale acestor mari catedrale,  adevărate simboluri identitare ale popoarelor 

care le-au ridicat.  

În ceea ce priveşte Catedrala Mântuirii Neamului,  m-a surprins neplăcut menţionarea 

unor milioane de euro necesare construirii,  dar numai pe site-ul Wikipedia în limba engleză 

(1) nu şi pe cel în limba română. În mass-media s-a acreditat ideea unei conspiraţii împotriva 

ridicării Catedralei Mântuirii Neamului şi împiedicarea finalizării ei în anul aniversării 

Centenarului Marii Uniri. Fără prea mare efort se poate observa că societatea românească a 

fost antagonizată în ceea ce priveşte oportunitatea şi costurile aferente ridicării acesteia. Se fac 

auzite voci care susţin că fondurile alocate acestei catedrale ar fi putut să fie utilizate pentru 

construirea de spitale sau şcoli.  

Apreciez faptul că România a luat decizia construirii unei catedrale monumentale,  

piatra de temelie fiind pusă în anul 2010. Chiar dacă nu este finalizată 100% în Anul 

Centenarului,  faptul de a fi adusă la stadiul de a fi sfințită în data de 25 noiembrie 2018,  după 

numai 8 ani,  este remarcabil. Un popor cu o existenţă milenară în spaţiul romanităţii orientale 

construieşte,  la începutul mileniului III,  un lăcaş de cult simbol naţional. Necesitatea liturgică 

a ridicării Catedralei Mântuirii Neamului este motivată astfel: Actuala Catedrală patriarhală,  

construită la mijlocul secolului al XVII-lea (1656-1658),  a fost iniţial biserică mănăstirească,  

devenită ulterior catedrală mitropolitană în anul 1668,  iar din anul 1925,  odată cu înfiinţarea 

Patriarhiei Române,  ea serveşte în mod provizoriu drept Catedrală patriarhală până la 

construirea Catedralei Mântuirii Neamului,  aşa cum se menţionează în pisania scrisă 

deasupra uşii de intrare de patriarhul Miron Cristea,  după lucrările de restaurare din anii 

1932-1935 (2). Evenimentele istorice majore care au bulversat România după anul 1940 au 

împiedicat demararea proiectului. Revenirea la democraţie după anul 1989 a putut face posibilă 

reluarea şi materializarea proiectului Catedralei Mântuirii Neamului în contextul în care 

„Biserica Ortodoxă Română este astăzi singura între Bisericile ortodoxe fără o catedrală 

reprezentativă pentru credinţa majorităţii poporului român” (3). 

La nivelul Constanţei lucrurile par mai simple şi trecerea timpului a atenuat frământările 

vremii. După anul 1878,  ridicarea unui lăcaş de cult drept reper al creştinismului dar şi al 

strădaniei de integrare a Dobrogei devenise o necesitate. Dintr-o adresă a prefectului judeţului 
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Constanţa,  Constantin Ciocârlan,  din 12 august 1882,  către primarul Constanţei,  Antonio A. 

Alexandridi,  aflăm că se solicita pronunţarea Consiliului Comunal asupra locului construcţiei 

catedralei dar şi faptul că Ministerul Cultelor alocase 300.000 de lei pentru construcţie (4). La 

22 septembrie 1882 acelaşi prefect Constantin Ciocârlan revine cu o adresă către primarul 

Constanţei,  Antonio A. Alexandridi,  prin care cere aprobarea Consiliului Comunal de ridicare 

„pentru construcţiunea acelei Catedrale,  care va contribui mult la înfrumuseţarea oraşului,  ar 

fi grădina făcută acum,  pe locul cimitirului musulman” (5) Dintre cele trei amplasamente 

propuse pentru ridicarea Catedralei „Sf. Petru şi Pavel” s-a optat pentru zona din capătul 

actualei străzi a Arhiepiscopiei. Această stradă a avut de-a lungul timpului mai multe nume 

succesive. Mai întâi s-a numit „Mahomedană”,  denumire firească de la faptul că se afla 

construită din anii 1822-1825 un lăcaş de cult islamic,  o geamie numită „Mahmudiye“. Pe 

amplasamentul acestei vechi geamii s-a ridicat ulterior,  între anii 1910-1912,  Marea Moschee. 

Apoi strada pe care s-a ridicat Catedrala a mai fost numită şi „23 Noembrie”,  în zonă existând 

şi Piaţa „23 Noembrie” conform aceluiaşi document din 22 septembrie 1822. Denumirea străzii 

venea să amprenteze în memoria contemporanilor data la care autorităţile ruse le-au cedat celor 

române administraţia Constanţei în anul 1878. Memoria istoriei va mai înregistra şi un altfel 

de 23 noiembrie în anul 1940 când,  la Berlin,  România a aderat la „Pactul Tripartit”. Aventura 

onomastică a actualei Străzi a Arhiepiscopiei continuă şi se va numi „Gh. Gr. Cantacuzino” în 

amintirea omului politic ales primar al Bucureştiului (între 1869-1970),  numit de două ori 

prim-ministru al României între 1899-1900 şi 1904-1907. Îşi schimbă denumirea în „Elena 

Pavel”,  militantă comunistă decedată în închisoare la 1 august 1943,  apoi în „Muzeelor”. 

Piatra de temelie a Catedralei a fost pusă în data de 4 septembrie 1883 şi a avut la bază 

Actul de fundaţie al Catedralei „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,  semnat de regele Carol şi de 

regina Elisabeta (6).  

Iastă-di IV septembrie anul Mântuirii una mie-optsute optzeci şi trei în al XVIII-lea an 

al domniei M. S. Regele României Carol I şi al Augustei sale soţii,  M. S. Elisaveta,  şi în al 

cincilea an al anexării provinciei Dobrogea la Regatul Românei s-a pus petra fundamentală a 

acestui sânct şi dumnezeesc lăcaş cu hramul Pre Sf. Apostoli Petru şi Pavel. 

  Şi această biserică catedrală a oraşului Constanţa se înalţă din temelie cu spesele 

stalui / fiind preşedinte al Consiliului de Miniştri d(l). I.C. Brătianu,  ministru al 

Departamentului Cultelor şi Instrucţiunii Publice d(l). P.S. Aurelian iar chiriarh al scaunului 

episcopal al Dunărei de Jos Pre Sfiinţia Sea Episcopul Iosif.  
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Şi spre aducere aminte scrisus’a acest act în trei exemplare / din care unul s-a aşezat 

în peatra zidită în fundamentele acestui edificiu / cel de al doilea s-a depus la Arhivul General 

al Statului / iar cel de al treilea exemplar în Arhivul Primăriei Constanţa.  

Din izvoarele vremii aflăm că pictarea interiorului catedralei a cunoscut mari 

frământări. Deşi iniţial ministrul Instrucţiuni Publice şi Cultelor,  Titu Maiorescu,  a vrut să 

încredinţeze lucrarea pictorilor Nicolae Grigorescu sau Theodor Aman,  în cele din urmă 

comanda lucrării a fost atribuită lui George Demetrescu Mirea,  faimos pictor al vremii,  

nespecializat însă în pictură religioasă,  cel mai probabil la sugestia episcopului Dunării de Jos,  

Iosif Gheorghian (7). Nu se cunosc motivele pentru care unele dintre figurile de sfinţi pictate 

în interiorul Catedralei semănau cu cele ale unor VIP-uri ale vremii,  cert este însă că pictura 

considerată nonconformistă în raport cu canoanele bisericeşti a fost înlocuită iar sfinţirea şi 

inaugurarea a avut loc la 22 mai 1895 în prezenţa oficialităţilor vremii. 

Catedrala „Sf. Petru şi Pavel” Constanţa patronează cu aspectul ei monumental şi pe 

deplin funcţional o parte din oraş,  în care specificul multinaţional de altădată se proiectează şi 

în edificiile religioase păstrate până astăzi într-o situaţie mai mult sau mai puţin vizitabilă: 

Biserica Romano-catolică „Sf. Anton de Padova” (Strada N. Titulescu,  nr. 11A),  Biserica 

Bulgară „Sf. Nicolae” (Strada Şonţu Maior,  nr. 7),  Biserica Greacă „Metamorphosis” (Strada 

Mircea cel Bătrân,  nr. 36),  Sinagoga Mare (Strada C.A. Rosetti,  nr. 2),  Biserica Armeană 

„Sf. Maria” (Strada Callatis,  nr. 1),  Marea Moscheea sau Moscheea lui Carol (Strada 

Crângului,  nr. 1). 

Un mozaic de etnii,  un model de toleranţă şi convieţuire,  Constanţa se prezintă astăzi 

ca un oraş cosmopolit de mici dimensiuni concentrând în spaţii nu tot timpul păstrate şi folosite 

în condiţii optime,  esenţe ale manifestărilor deopotrivă religioase şi laice.  
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SAMOILĂ MÂRZA,  OMUL PROVIDENȚIAL PREZENT LA ALBA IULIA 

 

                                                                  Prof.dr. Claudia Ilie,  

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Medgidia 

 

Împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne duce cu gândul la 

atmosfera de atunci. Din fericire avem câteva materiale fotografice care vin să întărească cele 

afirmate mai sus. Cel care a imortalizat acele momente unice în istoria poporului român a fost 

fotograful Samoilă Mârza. 

Samoilă Mârza s-a născut într-o familie de țărani români din Galțiu,  

comuna Sântimbru,  din județul Alba. Mama sa,  Ana,  a murit de tânără,  lăsând în urmă patru 

copii. Tatăl,  Ștefan,  s-a recăsătorit ulterior cu o femeie din același sat,  Raveca,  cu care a mai 

avut 6 copii. 

Samoilă Mârza a urmat cele șase clase primare la școala poporală confesională română 

unită (greco-catolică) din Galțiu,  apoi a urmat liceul la Alba Iulia. Ulterior absolvirii liceului,  

între 1909 și 1911,  a fost trimis de către părinți în ucenicie la fotograful sibian Iainek,  unde a 

deprins meseria de fotograf. 

După începerea Primului Război Mondial,  în 1914,  Mârza a fost recrutat în armata 

austro-ungară și trimis pe front în Galiția. În cadrul luptelor a ajuns până la Riga. 

 În 1916,  odată cu intrarea României în război,  a fost trimis pe frontul din Italia,  unde 

a fost încadrat în serviciul topografic și fotografic al armatei. 

La terminarea războiului,  Samoilă Mârza se afla la Trieste,  de unde avea să plece 

la Viena în urma acțiunii de retragere a militarilor români organizată de Consiliul Național 

Român Central,  care își avea sediul la Arad. Ajuns acolo la 6 noiembrie 1918,  a reușit să 

execute trei clișee fotografice care surprind sfințirea primului steag tricolor al Consiliului 

Național Român Militar (14 noiembrie 1918),  în prezența generalului Boeriu,  a lui Iuliu 

Maniu și a altor militari. 

Urmând traseul  Viena - Zagreb - Belgrad - Timișoara,  Samoilă Mârza a reușit să 

ajungă acasă cu patru zile înainte de desfășurarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia,  

programată pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918.  

S-a pus frecvent întrebarea de ce a realizat doar 5 fotografii la Marea Unire. Tehnica 

pe care o deținea era destul de greu de manevrat,   acesta fiind si unul dintre motivele 
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pentru care a realizat doar cinci poze pe Platoul Românilor. Aparatul,  trepiedul,  clișeele 

pe sticlă erau foarte grele și prin urmare dificil de mutat dintr-un loc în altul.  

Istoricul Liviu Zgarciu susține că Samoilă Mârza a ajuns fotograful Unirii dintr-o 

întâmplare,  datorită faptului că fotograful Arthur Bach,  angajat oficial nu s-a prezentat pentru 

a face fotografii. Chiar înainte cu patru zile de 1 decembrie 1918,  Samoil Marza s-a întors în 

satul natal,  deplasându-se la Alba Iulia,  după ce a facut în acea dimineață istorică,  3 fotografii 

cu sătenii care mergeau la Marea Adunare Națională. 

  A ajuns la Alba Iulia împreună cu sătenii în jurul orei 11,  pe o vreme mohorâtă,  

cărând aparatul cu burduf,  trepiedul și clișeele de sticlă pe bicicletă. Deoarece nu avea permis 

de intrare (credențional),  Mârza nu a fost admis să intre în Sala Unirii. Din cauza greutății de 

manipulare a aparatelor și a vremii înnorate (care presupunea un timp îndelungat de expunere),  

Samoilă Mârza a reușit să realizeze doar cinci fotografii cu aspecte de la Marea Adunare 

Națională,  dintre care trei cu mulțimile venite și două cu tribunele oficiale la care a fost citit 

actul unirii în fața Marelui Sfat Național și a poporului de către dr. Aurel Vlad și episcopul 

greco-catolic de Gherla,  dr.Iuliu Hossu. 

La începutul anului 1919 Samoilă Mârza și-a publicat fotografiile într-un album 

intitulat „Marea Adunare de la Alba Iulia în chipuri”,  menționat și în ziarul „Alba Iulia” 

din 10 martie. Albumul a fost prezentat de către delegația română și la Conferința de pace de 

la Versailles,  din 1919. Exemplare au fost trimise și regelui Ferdinand I,  primului ministru Ion 

C. Brătianu,  președintelui Consiliului Dirigent Iuliu Maniu,  generalului francez Henri 

Mathias Berthelot și altor personalități ale vremii. Fiind foarte apreciată,  regele i-a transmis o 

felicitare,  acceptându-l printre furnizorii curții. Generalul Berthelot i-a trimis un abonament 

de călătorie pe toate căile ferate franceze. Nicolae Iorga menționa în memoriile sale,  la 27 

aprilie: „Mi se aduce din Ardeal un admirabil album al fotografului Samoilă Mârza,  înfățișând 

ultimele manifestări”. 
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Imaginea evenimentelor de acum 100 de ani este comprimată în aceste fotografii. 

Importanţa fotografiilor este covârşitoare. Sunt singurele realizate atunci.  

Imaginile ne dovedesc caracterul democratic și mulțimea - participant ce purta pancarde 

cu numele localităților de unde proveneau. 

Putem conchide prin a afirma că Samoilă Mârza a fost omul providențial,  omul potrivit,  

la locul potrivit,  iar clișeele sale reprezintă adevărata istorie a neamului nostru,  la momentul 

1918. 
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FĂURITORI AI ROMÂNIEI MODERNE 

 

Prof. Dragomir Dragoș Dumitru,   

Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu  

 

În Anul Centenarului Marii Uniri din 1918,  când,  într-un context internaţional deosebit 

de prielnic,  străvechile provincii istorice Basarabia,  Bucovina şi Transilvania s-au întrupat la 

„mama România” – şi,  nu mai puţin,  al Jubileului Dobrogei,  140 de ani de la Reintegrarea la 

Statul Român (14 noiembrie 1878) –,  sub egida Filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România au avut loc mai multe manifestări afectiv-memoriale,  în şcoli din judeţ 

(dar şi din jud. Tulcea). Ele s-au încadrat în tradiţia organizării,  în ultimele trei decenii,  a unor 

astfel de manifestări – practic,  toţi profesorii de Istorie (membri sau nu) constănţeni – şi,  prin 

extensie,  dobrogeni,  s-au onorat pe ei înşişi rememorându-le elevilor,  prin diferite forme,  în 

afara clasei,  momentele de seamă ale istoriei noastre naţionale,  mai ales a evenimentelor-

bornă şi a personalităţilor ce au însoţit şi au marcat trecutul istoric al neamului nostru. (…) În 

suita acestor multiple manifestări se încadrează şi lăudabila iniţiativă a Liceului Tehnologic 

„I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu – recte,  a directorului adjunct,  profesorul de Istorie 

Dragoş Dumitru Dragomir –,  de a organiza în parteneriat,  cu Societatea de Științe Istorice din 

România,  Filiala Constanța,  Sesiunea de Comunicări Ştiințifice «Făuritori ai României 

Moderne»,  vineri,  18 mai 2018,  ora 12.00.103   

 Printre invitații acestei manifestări s-au numărat prof. univ. dr. Stoica Lascu,  

preşedintele Filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice  din România; dr. Lavinia 

Dumitrașcu,  de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; colonel dr. Gabriel 

Pătrașcu,  de la Arhivele Militare Naționale Române; Carmen Bem (Miu),  Șef Birou Situri 

Arheologice din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

și prof. Monica Izabela Nedelcu,  de la Școala Gimnazială „Dumitru Gavrilescu” Gârliciu. Din 

partea liceului-gazdă au participat profesorii de istorie Tiberiu Costel Târziu,  Mihai Bucur și 

Dragoș Dragomir. 

                                                           
103 Stoica Lascu, Introducere, în Făuritori ai României Moderne (coord: Dragomir Dragoș Dumitru), ed. Ex 

Ponto, 2019; în curs de apariție. 
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          Elevele clasei a II-a de la Structură Școala Gimnazială Nr. 1 Dorobanțu,  Carchea Maria,  

Todoran Violeta și Sandu Daniela,  coordonate de profesor învățământ primar Rodica Paleru,  

au recitat poeziile „Copiii si istoria”,  „Cartea de istorie” și „Eroii țării mele”. Elevii clasei a 

IV-a,  de la aceeași școală,  Sîntion Izabela,  Călugăru Davide,  Oțelea Alberto și Ene Elena,  

coordonați de prof. înv. primar Farida Seicahmed,  au recitat poeziile „Steagul nostru”,  „Pentru 

scumpa,  Țara Românească” și „Patria română”. 

     Corul „Românașii”,  format din 13 elevi ai clasei a VII-a,  de la Structură Școala 

Gimnazială Nr. 1 Dorobanțu coordonat de prof. înv. primar Sofia Florea,  a prezentat cântece 

patriotice. 

             De la Liceul Tehnologic „I.C.Brătianu” din Nicolae Bălcescu,  elevele Chifor 

Georgiana și Zaharia Ancuța,  de la clasa a VII-a B și Oboroceanu Paula,  de la clasa a VII-a 

A,  au recitat poezia „Peneș Curcanul” de George Coșbuc,  sub coordonarea prof. Anca 

Petculescu; au recitat poezii elevele clasei a VIII-a A: Prahoveanu Cristina – „Nu plânge,  

Maică Românie” (autor anonim),  Simion Ana-Maria – „În limba ta” de Grigore Vieru; 

Prisecaru Ionela – „Crez” de Radu Gyr,  sub coordonarea prof. Cristina Banu. 

              A prezentat un program artistic ansamblul de dansuri „Plai dobrogean”,  instructor 

Prodan Nina   

              Pentru sesiunea de comunicări științifice,  în vederea publicării într-un volum,  au 

contribuit cu articole următorii:  

Prof. Bucur Mihai,  Școala Gimnazială Nr.1 Dorobanțu - Mihail Sturdza și epoca sa;  

Prof. Ciobanu Viorel Gheorghe,  Colegiul Național „Decebal” Deva – Alexandru Vaida-

Voevod - o viață în slujba României Mari; 

Prof. dr. Dascălu Vincenţiu – Armand,  Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia,  Doi 

preoți români: Dimitrie  Chirescu și Alexei  Mateevici;  

Prof. Dăescu Nicoleta,  Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia,  Avram Iancu – tribun al 

poporului; 

Prof. Dr. Dăescu Mihai,  Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”,  Alba Iulia,  Consideraţii 

asupra discursului politic al lui Iuliu Maniu în Parlamentul de la Budapesta; 

Prof. Dragomir Dragoș Dumitru,  Liceul Tehnologic ”I.C.Brătianu” din Nicolae Bălcescu,  

Aspecte din viziunea economică și activitatea politică a lui Ion C. Brătianu; 

Prof. dr. Ilie Adrian Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” Medgidia Personalităţi ale 

Medgidiei; 

Prof. Luchian Florin,  Școala Gimnazială ”Episcop Melchisedec Ștefănescu”,  Gîrcina,  

jud.Neamț,  Melchisedec Ștefănescu - episcopul unirii; 
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Prof. Măciucă Iuliana Felicia,  Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”,  Ianca,  județul Brăila,  

Personalități brăilene; 

Prof. Nedelcu Monica Izabela,  Școala Gimnazială „Dumitru Gavrilescu” Gârliciu,  Rolul 

mocanilor în modernizarea Dobrogei; 

Prof. Petculescu Anca,  Liceul Tehnologic ”I.C.Brătianu” din Nicolae Bălcescu,  Liviu 

Rebreanu; 

Prof. Titiroagă Constantin,  Școala Gimnazială „Gheorghe Brăescu” Calafat,  jud. Dolj,   

Un deschizător de drumuri: Tudor Vladimirescu; 

Prof. Dr. Târziu Marinica,  Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”,  Constanța,  Take Ionescu 

şi contribuţia sa la realizarea Marii Uniri; 

Prof. Târziu Tiberiu,  Liceul Tehnologic ”I.C.Brătianu” din Nicolae Bălcescu,  Contribuția 

regelui Ferdinand I la desăvârșirea unității naționale; 

Prof. înv. primar Florea Sofia Nicoleta,  Școala Gimnazială Nr.1 Dorobanțu,  Importanța 

activităților extrașcolare pentru disciplina istorie; 

Prof. Roșioru Mirela,  Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa,  Lecţia de 

patriotism; 

Prof. Paris Mihai,  Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa,   Alexandru Ioan Cuza 

şi Carol I: continuitate şi dezvoltare la începuturile Statului Român modern ; 

Prof. Iacob Magda,  Școala Gimnazială,, George Coșbuc" din 23 August,  Doamna Unirii 

Principatelor – Elena Cuza;  

Prof. Emilean Anisia,  Şcoala Gimnazială nr. 12 din Tulcea,  Ioan Nenițescu – o mare 

personalitate a Dobrogei moderne;  

Prof. Mihail Vasilica-Lenuţa,  Şcoala Gimnazială din Hamcearca (jud. Tulcea),  Episcopul Nifon 

Niculescu – figură emblematică a Eparhiei Dunării de Jos,  la început de veac XX;  

Prof. Ţilivea Carmen-Elena,  Şcoala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanţa,  

Ciprian Porumbescu (1853-1883) – simbol al românilor bucovineni;  

Prof. univ. dr. Lascu Stoica,  Regele Carol I,  Brătienii şi Dobrogea;  

Prof. Moiceanu Ion,  redactor,  revista „Agora” (Constanţa),  Despre Brătienii veacului al XIX-

lea;  

Dr. Dumitrașcu Lavinia-Dacia,  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,  Tinerii  ingineri 

români,  „părinți” ai Podului de la Cernavodă;  

Prof. Crăciun Eugenia,  Liceul Teoretic „George Călinescu”din Constanţa,  Consideraţii 

privind rolul modernizator al activităţii inginerului Anghel Saligny;  

Conf. Univ. Dr. Zidaru Marian,  Contele de Saint-Aulaire (1866-1954),  ministrul Franţei la 

Bucureşti – un adevărat prieten al României Mari;  
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Prof. Gîriuță Corina Alina,  Şcoala Gimnazială din Largu (jud. Buzău),  Alexandru Marghiloman (1854-

1925).  

Volumul respectiv este sub tipar la Editura Ex Ponto,  urmând a fi editat până pe data de  29 

noiembrie 2018.                       

  

DIN INIMĂ PENTRU ROMÂNIA! 

 

Prof. înv. primar  Daniela Neş,   

Şcoala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”,  Murfatlar 

 Prof. înv. primar  Daniela Ionica Păscălin,  

Şcoala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”,  Murfatlar 

 

 Ansamblul folcloric „Bujoreii Murfatlarului” a luat ființă în școala noastră din dorința 

de a valorifica potențialul artistic al elevilor și totodată să-i îndepărtăm de mijloacele audio-

vizuale precum televiziunea,  radioul,  internetul,  diversele publicații care pot fi „prieteni sau 

dușmani” .  

 Activitatea artistică şcolară devine astfel parte componentă a vieţii culturale şi are o 

importanţă deosebită pentru pregătirea elevilor pentru viaţa socială şi culturală. Nici una dintre 

disciplinele şcolare nu-şi poate dovedi mai pregnant şi mai de timpuriu utilitatea şi rolul în 

integrarea socială,  cum o poate face muzica,  element de comunicare eminamente social. Corul 

şi alte formaţii artistice crează una dintre cele mai sofisticate punţi între şcoală – familie şi 

societate – pe de o parte – şi viaţa culturală a localităţii – pe de altă parte. Manifestările artistice 

reprezintă una dintre modalităţile de satisfacere a nevoilor de frumos sau de creaţie a copiilor,  

de cultivare şi încurajare a celor talentați. 

 Cultivarea vocii rămâne pentru profesor o obligaţie de prim ordin,  de realizarea ei 

depinzând interpretările expresive individuale ori în formaţii vocale sau corale. Ea se 

realizează,  în genere,  în funcţie de gradul de antrenare a elevilor în formaţiile artistice şcolare. 

 Cultivarea vocii se realizează prin mai multe feluri de exerciţii: de respiraţie,  de dicţie,  

de emisie,  de intonaţie,  de frazare,  multe dintre acestea asociindu-se în forme complexe,  utile 

mai ales la activitatea corală,  dar care nu trebuie neglijate nici în lecţiile propriu-zise. Ele 

trebuie să aibă un scop precis,  cunoscut şi de către elevi şi vizează progresele de lungă durată 

şi urmăresc realizarea calităţilor esenţiale ale unui glas format: justeţea intonaţiei,  claritatea,  

omogenitatea,  flexibilitatea,  supleţea,  emisie naturală. 
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 Cele mai obişnuite exerciţii de respiraţie sunt cele de ţinere a unui sunet cât mai 

prelungit,  emis de elevi cu o singură inspiraţie prealabilă,  obişnuindu-i cu respiraţia costo-

diafragmatică. Exerciţiile de dicţie vor urmări pronunţia corespunzătoare a cuvintelor şi în mod 

special a consoanelor finale şi a celor de la începutul frazelor muzicale prin sincronizarea 

atacului. 

 Extinderea ambitusului vocal se realizează,  în general,  de la sine,  dar exerciţiile 

specializate urmăresc două aspecte esenţiale: realizarea unei voci maleabile şi uniforme pe 

toată întinderea şi crearea unor voci cultivate pentru activităţi interpretative superioare. Ele 

ajută la muzicalitatea vocilor şi la corelarea dintre ele,  la dezvoltarea auzului şi a memoriei 

muzicale.  Formarea deprinderilor interpretative,  de a cânta corect şi expresiv,  formează 

împreună cu cele de cultivare a aptitudinilor muzicale şi cu cele de aplicare în practică a 

elementelor de limbaj,  un adevărat complex educaţional. 

 Numai cântecul,  audiţia,  dansul pot oferi posibilitatea de creare a unor momente 

artistice de mare vibraţie,  bucurie,  satisfacţie,  de aderenţă la conţinutul de idei şi sentimente 

exprimate,  de participare activă la actvităţile şcolare şi extraşcolare şi de extindere a atmosferei 

muzicale în familie şi în societate,  toate vizând pregătirea pentru introducerea în viaţa 

spirituală. 

 Dată fiind importanţa lucrărilor muzicale în activităţile educaţionale,  am selectat piese 

ţinând cont de anumite criterii: accesibilitatea pieselor selectate în funcţie de potenţialul 

interpretativ al elevilor,  valoarea educativă,  valoarea estetică pentru a aprecia simplitatea şi 

maxima concentrare a cântecelor noastre populare precum şi rolul elementelor expresive. 

 Cântecul patriotic este o formă artistică prin care poporul nostru și-a putut exprima 

atitudinea față de marile evenimente și realități istorice. Mai întâi,  prin creațiile poetice de 

factură populară,  asociate cu cele muzicale și apoi,  prin cele culte,  puse în valoare de marii 

creatori de artă. Ca gen autonom și de-o largă accesibilitate,  cântecul patriotic a apărut din 

dorința mobilizatoare de împlinire a unor idealuri sociale,  de evocare a evenimentelor 

glorioase și a unor personalități,  devenite simbol în istoria neamului românesc. 

 Războiul pentru independență,  precum și cea 

dintâi conflagrație mondială,  sunt evenimente 

importante care marchează istoria României,  

având un impact puternic în conștiința colectivă. 

Cântecele din această perioadă exprimă atât starea 

de spirit a combatanților,  cât și a celor rămași 
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acasă,  atitudinea ostașilor în momentele tensionate,  speranța că prin luptă vor birui. 

 Cântecele patriotice au devenit o parte importantă din repertoriul Ansamblului folcloric 

„Bujoreii Murfatlarului” aducându-i mai aproape pe elevi de faptele eroice ale poporului 

român,  înlesnindu-le înţelegerea mesajului istoric. Astfel,  elevii au participat la o serie de 

manifestări artistice dedicate unor zile speciale: Ziua Dobrogei,  Ziua Naţională a României,  

Mica Unire. 

 Cu multă însufleţire,  îmbrăcaţi în straie de sărbătoare alături de colegii mai mari,  

Bujoreii au interpretat din inimă cântece populare dobrogene şi melodii dedicate Marii Uniri 

în cadrul activităţii “Din toată inima pentru România!” din proiectul judeţean “Vocile 

Centenarului” iniţiat de Casei Corpului Didactic Constanţa. 

 

 

 Grupul vocal a reuşit să transmită emoţia şi vibraţia sufletului românesc prin cântecele 

“Măi române,  românaş”,  “Hai să-ntindem hora mare”,  “Marea Unire nu se uită niciodată”:  

 

“Transilvania,  Moldova,  Ţara Românescă,  

România noastră mare,  vivat,  să trăiască! 

918 i-a unit pe toţi 

Pe munteni,  pe moldoveni şi bravii noştri moţi.” 
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CENTENARUL INIMII DOROBANȚU  

 

 Prof. Grd 1 Marilena Toma,  

Şcoala Gimnazială „Prof. Univ. Adrian V.Rădulescu ",  Dorobanțu,  jud.Călărași 

 

Acest proiect este pornit având în vedere reconstruirea unui liant între generaţii,  atât 

cea a tinerilor dar şi a celor mai vârstnici care pot oferii tinerilor un instrument de informare 

privind istoria recentă. 

Ultima perioadă din Istoria României Moderne ne arată fără lipsă de îndoială o 

încercare de scindare a societăţii româneşti. 

Demonstraţiile din ultima perioadă,  demonstraţii aparent fără motive clare şi logice,  

unele lipsite de caracter legal,  în majoritate lipsite de un caracter umanitar şi normal,  pornite 

adhoc sau declanşate prin idei,  concepţii şi strategii regăsite doar în mişcările anarhice,  ne pot 

face să ne gândim să găsim un răspuns la intrearea: DE CE? 

Acest proiect încearcă să găsească atât motivele acestei scindări dar şi soluţii fără 

legătură cu sfera politică şi economică sau care au un caracter religios. 

OBSERVAŢIE: 

Această scindare se suprapune peste cele trei segmente de vârsta: cel al tinerilor,  cel al 

persoanelor aflate la maturitate cât şi cel al seniorilor,  aşa cum îmi place să denumesc 

persoanele mai vârstnice,  cele de la care cu toţii am avea de învăţat cu siguranţă dacă le-am 

acorda atenţia cuvenită. 

Proiectul este apolitic,  pro bono,  având atât miza educaţională dar şi una profund 

socială având drept ţintă reconstruirea unui liant bazat pe înţelegere şi iubire între generaţii,  

pornind de la intenţia de a recrea şi retrăi cel mai important moment din istoria recentă a 

României. 



89 

 

 Nu putem interconecta aceste segmente de vârstă atâta timp cât există o lipsă de 

comunicare. Dezvoltarea exponenţială şi continuă a altor forme de comunicare şi 

interconectare,  datorate spaţiului virtual,  duc fără îndoială la această scindare. Proiectul 

„CENTENARUL INIMII DOROBANŢU” implementat în localitatea Dorobanţu îşi propune 

să găsească şi să utilizeze puncte de legătură între Spaţiul Virtual (unde se regăsesc tinerii 

noştri) şi Spaţiul Real (unde se află seniorii şi multe din persoanele aflate la maturitate) 

considerăm că sărbătorirea CENTENARULUI MARII UNIRI este fără îndoială unul din aceste 

puncte. 

Acest proiect este pornit având în vedere reconstruirea unui liant între generaţii,  atât 

cea a tinerilor dar şi a celor mai vârstnici care pot oferii tinerilor un instrument de informare 

privind istoria recentă. 

Proiectul „CENTENARUL INIMII DOROBANŢU” se ramifică în ce priveşte 

implementarea în două ramuri. 

1. Implementare în mediul REAL (local),  

2 implementarea la nivel Virtual (online). 

OBIECTIVE: 

1. Reactualizarea memoriei colective privind locurile,  evenimentele,  personalităţile 

MARII UNIRI; 

2. Cultivarea valorilor cetăţeniei active; 

3. Revitalizarea sentimentului patriotic și a identităţii naţionale în rândul tuturor;  

4. Crearea unui muzeu etnologic,  în şcoli sau în comunităţile respective; 

5. Reconstruirea unui liant între generaţii,  atât cea a tinerilor dar şi a celor mai vârstnici. 

Modalităţi de implementare: 

Mediul Local (Real): 

1. Reactualizarea memoriei colective se va realiza prin organizarea de şezători la nivel 

local,  în care cei mai în vârstă să povestească din amintirile lor despre acele timpuri,  despre 

rudele care au participat la acel război,  despre port,  obiceiurile de atunci,  evenimente,  modul 

de viaţă,  gândurile şi idealurile avute în aceea perioadă. La şezătoare participanţii vor purta 

costume şi ii naţionale (în funcţie de posibilităţi,  nu este obligatoriu). 

2. Cultivarea valorilor cetăţeniei active: 

Şezătorile organizate în localitaţe trebuie făcute publice,  prin anunţuri la nivel local,  

organizare de tombole în cadrul şezătorilor. Premierea celor mai bune povestiri. Acţiuni 

brainstorming în cadrul şezătorilor în vederea captării de noi idei care vin în sprijinul acţiunilor. 

3. Revitalizarea sentimentului patriotic şi identităţii naţionale în rândul tuturor. 
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În timpul şezătorilor se vor asculta melodii patriotice vechi,  melodii vechi din acele 

timpuri,  vizualizarea de filme şi videouri referitoare la eroii căzuţi în timpul marelui război. 

Citirea de povestiri de jurnale şi întâmplări din acele timpuri. 

4. Crearea unui muzeu etnologic. 

Muzeul etnologic este deja creat in cadrul scolii. Obiectele din muzeu sunt sau vor fi 

parte a donaţiilor membrilor comunităţii şi vor avea fiecare notat numele acelui donator. 

5. Reconstruirea unui liant între generaţii. 

Cei mai vârstinici pot oferii cu ajutorul şezătorilor celor tineri un instrument de 

informare privind istoria recentă în cadrul şezătorilor. 

Mediul VIRTUAL: 

1. Reactualizarea memoriei colective privind locurile,  evenimentele,  personalităţile 

MARII UNIRI; 

Crearea de pagină web,  promovarea personalităţilor,  evenimentelor Marii Uniri,  cât 

şi a evenimentelor desfăşurate la nivel local. 

2. Cultivarea valorilor cetăţeniei active la nivel online se va face prin promovarea 

înscrierilor,  oferirea de „giveaway” în funcţie de interesele celor care se înscriu,  sondaje online 

(Online surveys). Crearea paginii ”Panoul Inimilor” online,  pagina în care vor apare mesajele 

de la toţi cei care se înscriu în vederea transmiterii unui mesaj adresat Centenarului Marii Uniri,  

urări adresate românilor şi României! 

3. Revitalizarea sentimentului patriotic şi identităţii naţionale în rândul tuturor. 

Promovarea pe site de melodii patriotice vechi,  melodii vechi din acele timpuri,  

vizualizarea de filme şi videouri referitoare la eroii căzuţi în timpul marelui război. Expunerea 

de texte din jurnale şi întâmplări din acele timpuri. Lucruri mai puţin cunoscute din timpul 

Marii Uniri. 

4. Crearea unui muzeu etnologic online. Pagină web,  în care sunt expuse fotografii de 

la cititori cu documente,  medalii,  jurnale,  etc din timpul Marii Uniri. 

5. Reconstruirea unui liant între generaţii. 

Toate celelalte actiuni  şi modalităţi de implementare ale proiectului tind spre crearea 

acestui liant. 

Mesaje către tânăra generaţie,  adresate de către cei mai vârstnici în pagina „Panoul 

Inimilor” 

INFORMAȚII UTILE: 

Team Proiect Dorobanțu: 

https://centenarulinimiidorobantu.xfunnels.io/funnel/view/team 

https://centenarulinimiidorobantu.xfunnels.io/funnel/view/team
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Photo Proiect: 

https://centenarulinimiidorobantu.xfunnels.io/funnel/view/dorobantu 

Tabel Activități: 

https://centenarulinimiidorobantu.xfunnels.io/funnel/view/Proiect 

Centenarul Inimii Online: 

https://centenarulinimii.xfunnels.io/ 

 

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci,  mai ales 

iubirea trecutului fără de care nu există iubire de țară.” 

 Mihai Eminescu 

 

FIE SĂ FIM ȘI SĂ RETRĂIM MAREA UNIRE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centenarulinimiidorobantu.xfunnels.io/funnel/view/dorobantu
https://centenarulinimiidorobantu.xfunnels.io/funnel/view/Proiect
https://centenarulinimii.xfunnels.io/
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DULCE ROMÂNIE! 

 

Prof. Gafia Popa,  

Şcoala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”,  Murfatlar 

 

 „Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci,  mai ales,  iubirea 

trecutului,  fără de care nu există iubire de ţară”,  simțea Mihai Eminescu,  poetul căruia i se 

potrivesc atât de bine cuvintele lui Simion Bărnuțiu scrise în 1853: „Când va răsări est Luceafăr 

pe cerul Daciei,  bătrânii ei vor întineri de bucurie,  fetele ei vor corona cu flori pe îngerul care 

va cuteza a lua vălul străin ce le întunecă,  feciorii îl vor purta în triumf ca pe un mare erou,  

care au șters macula străină de pre numele românesc,  poporul îi va eternal memoria cu 

mormânt de neuitare pe care i-l va înălța în inima sa ea recunoscătoare,  ca restauratoriului 

tinereților limbei sale.” 

Întâia temă a poeziei eminesciene este istoria,  o temă pe care o va explora în proză,  

teatru. A ales a-i continua pe înaintași și exponent al viziunii sale despre lume este Andrei 

Mureșanu. Într-o poezie dialogată din 1864,  „Întunericul și poetul”,  Eminescu voia să cheme 

într-o compoziție melodramatic,  sunând din fluier și din bucium,  pe „eroii istoriei” sub deviza 

„românu-n trecut mare,  o mare-n viitor”.  

 Eminescu era pătruns de „curățenia idealurilor”,  de aceea,  prin simțirea sa profund 

patriotic,  în paginile scrise de poet se regăsesc trăsăturile noastre specific naționale,  conștiința 

superioară însuflețită de cel mai pur patriotism,  de o reală „iubire de moșie”,  de pământul 

românesc. 

 Sentimentul care stă ca temelie este dragostea faţă de „dulcea Românie”,  țara pe care 

o  cîntă în versurile din tinereţe: „Ce-ţi doresc eu ţie,  dulce Românie, /Ţara mea de glorii,  ţara 

mea de dor./Braţele nervoase,  arma de tărie, /La trecutu-ţi mare,  mare viitor!//(…) Fiii tăi 

trăiască numai în frăţie/Ca a nopţii stele,  ca a zilei zori, /Viaţă în vecie,  glorii,  bucurie, /Arme 

cu tărie,  suflet românesc, /Vis de vitejie,  fală şi mîndrie/Dulce Românie,  asta ţi-o doresc” 

(„Ce-ţi doresc eu ţie,  dulce Românie”,  1867). 
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 Versurile poetului cinstesc eforturile înaintașilor,  iar motivul trecutului din scrisul său 

devine „timp și spațiu național”.  

Reînviind trecutul istoric,  poetul recheamă printre contemporani chipurile de eroi 

naţionali: Ştefan cel Mare,  domn al Moldovei (1457-1504),  eroul de la Vaslui (Podu Înalt,  

1475) – numit de Papa Sixtus VI „Atlet al lui Hristos” – este evocat în finalul „Doinei” ca un 

spirit justiţiar: „Ştefane,  Măria Ta, /Tu la Putna nu mai sta, /Las’ arhimandritului/Toată grija 

schitului;/Lasă grija sfinţilor/În seama părinţilor, /Clopotele să le tragă/Ziua-ntreagă,  noaptea-

ntreagă/Doar s-a-ndura Dumnezeu/Ca să-ţi mîntui neamul tău!/Tu te-nalţă din mormînt/Să te-

aud din corn sunînd/Şi Moldova adunînd;/De-i suna din corn o dată/Ai s-aduni Moldova toată, 

/De-i suna de două ori, /Îţi vin codrii-n ajutor;/De-i suna a treia oară/Toţi duşmanii or să 

piară/Din hotară în hotară -/Îndrăgi-i-ar ciorile/Şi spînzurătorile” („Doina”); Mircea cel Bătrîn,  

„domnul Ţării Româneşti” (1386-1418) din „Scrisoarea III”,  exprimă cu demnitate 

sentimentul iubirii de neam şi ţară. Identificîndu-se cu ţara,  Mircea este gata s-o apere chiar 

cu preţul jertfei de sine: „Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul…/Şi de-aceea tot ce mişcă-

n ţara asta,  râul,  ramul/Mi-e prieten numai mie, /Iară ţie duşman este, /Duşmănit vei fi de 

toate,  făr-a prinde chiar de veste;/N-avem oşti,  dară iubirea de moşie e un zid/Care nu se-

nfiorează de-a ta faimă,  Baiazid”. 

 

Măreția sentimentului transmis s-a regăsit în interpretarea elevilor de la Școala 

gimnazială „Adrian V. Rădulescu”,  interpretare care a făcut să vibreze,  în fiecare dintre cei 

care i-au ascultat recitând versurile eminesciene,  mândria de a fi român. 
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Prof. Nina Nicolau,   

Școala Gimnazială,, George Enescu” Năvodari 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

Argument  

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezintă un eveniment major al istoriei României 

și,  totodată,  realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii. Aniversarea Zilei 

Naţionale devine astfel un moment de excepţie în afirmarea identităţii și tradiţiilor naţionale. 

Proiectul-concurs,, Un secol de istorie – MAREA UNIRE PRIN OCHI DE COPIL”  vine 

să omagieze pe cei care au contribuit la realizarea României Mari prin activități cultural-

științifice și artistice ale elevilor.  

       Propunem elevilor,  prin acest concurs,  o abordare interdisciplinară a temei 

menţionate,  menită să le dezvolte potenţialul creativ,  imaginaţia cultural-ştiinţifică,  respectul 

față de înaintași. 

 Scopul proiectului 

Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru promovarea valorilor culturale 

naționale,  pentru îmbogăţirea trăirilor interioare,  pentru înţelegerea istoriei naționale și 

conștientizarea îndatoririlor civice față de moștenirea lăsată de înfăptuitorii Marii Uniri. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

• Dezvoltarea și consolidarea sentimentului patriotic; 

• Stimularea creativității și a expresivității artistice; 

• Facilitarea procesului de auto-formare prin identificarea propriilor nevoi de înţelegere,  

de învăţare şi prin transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul; 

• Dezvoltarea comportamentului etic al elevilor,  cultivarea preţuirii şi dragostei de țară 

și valorile culturale autentice; 

• Stimularea spiritului competiţional. 

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul - elevi și cadre didactice din 

învățământul primar și gimnazial.  

PROIECT LOCAL                                                                                                   

,,UN SECOL DE ISTORIE – MAREA UNIRE PRIN OCHI DE COPIL” 
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Beneficiari direcţi 200 elevi și 15 cadre didactice din unitățile de învățământ participante. 

Beneficiari indirecţi: partenerii implicați în organizarea și desfășurarea proiectului; 

persoanele care vin ulterior în contact cu beneficiarii direcţi; şcoala ca organizaţie şi managerii 

şcolii; comunitatea în care este amplasată şcoala; şcolile care vor beneficia de activităţile de 

diseminare.  

 Durata proiectului 12 luni; 

 Descrierea activităţilor  

• Concursul se adresează elevilor între 7 si 15 ani (cls.I-VIII) din învățământul primar,  

gimnazial din județul Constanța.  

Echipajele participante,  alcătuite din maxim 15 elevi,  își vor alege și vor prezenta una din 

regiunile istorice din România. 

Secțiunile proiectului: 

• Secțiunea 1: afiș cu tema,, Mesajul meu pentru România” – participare indirectă; 

• Secțiunea 2: Desene,, Unirea - un ideal,  un crez și o voință” – participare indirectă; 

• Secțiunea 3: prezentare moment artistic reprezentativ – participare directă.  

 

Activitatea nr. 1 – Lansarea proiectului,, Un secol de istorie – MAREA UNIRE PRIN 

OCHI DE COPIL” 

Lansarea proiectului se va face în cadru festiv,  cu ocazia Simpozionului județean “Unitate 

în diversitate”,  pe 14 nov. 2017. Activitatea se va desfăşura în prezenţa elevilor,  a cadrelor 

didactice,  şi a invitaţilor: reprezentanţi ai comunităţii locale,  ai ISJ Constanţa,  ai Muzeului 

de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa,  ai Universităţii „Ovidius” Constanţa. 

Mediatizarea proiectului se va realiza prin intermediul inspectorului de Istorie,  mass-media 

locală. 

 

Activitatea nr. 2 – Înscrierea în proiect 

      Înscrierea în proiect a cadrelor didactice interesate se va realiza în  perioada 1-15 

martie 2018,  pe baza fișei de înscriere și a protocolului de colaborare,  transmise 

coodonatorilor proiectului. Școlile vor participa la faza locală la minim 2 secțiuni (în caz 

contrar nu este acceptată înscrierea) din cele 4 ale proiectului (1. Afiș/2. Desene/3. Moment 

istoric/4. Moment artistic reprezentativ).  

 

Activitatea nr. 3 – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
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La Școala Gimnazială,, George Enescu” se vor afișa lucrările de la Secțiunea 1 și 2 

(participare indirectă) spre a fi jurizate. Secțiunile 3 și 4 necesită participare directă. Fiecare 

cadru didactic coordonator înscrie elevii la minim la 2 secțiuni. 

• Secțiunea 1: afiș cu tema,, Mesajul meu pentru România” – participare indirectă / 

max. 2 afișe/ cadru didactic coordonator. 

• Locul desfășurării concursului: Școala Gimnazială,, George Enescu” 

• Termenul limită de primire a lucrărilor este 15 martie 2018 

Descrierea probei: 

• Participanții vor realiza un afiș pe calculator,  format A3,  pe hârtie foto sau carton 

printat; 

• Poate fi utilizată orice tehnică de structurare a compoziţiei (colajul digital,  

juxtapunerea,  suprapunerea sau interferarea mai multor imagini şi texte etc.) 

Criterii de evaluare: 

- respectarea temei de concurs; 

- originalitate şi imaginaţie; 

- mesaj convingător și cu putere de impact. 

• Secțiunea 2: Desene,, Unirea - un ideal,  un crez și o voință” – participare indirectă 

/ max. 2 lucrări/ cadru didactic coordonator. 

Locul desfășurării concursului: Școala Gimnazială,, George Enescu” 

Termenul limită de primire a lucrărilor este 15 martie 2018 

Descrierea probei: 

- participanții vor realiza lucrări de pictură; 

- sunt acceptate picturi realizate pe suport hârtie/carton şi se poate folosi orice tehnică de 

pictură (ulei,  acuarelă,  creion,  peniţă,  colaj,  etc.),  menite să pună în valoare tema 

concursului,  dar şi abilităţile artistice ale elevilor; 

- lucrarea trebuie să fie așezată pe carton colorat cu margini de 3 cm; 

- elevii trebuie să demonstreze că stăpânesc tehnicile de lucru. 

Criterii de evaluare: 

- respectarea temei de concurs; 

- expresivitate plastică şi acurateţe; 

- unitate compoziţională; 

- originalitate şi imaginaţie; 

- capacitatea de reprezentare,  analiză şi sinteză; 
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- folosirea unor tehnici novatoare. 

• Secțiunea 3: prezentare moment artistic reprezentativ (cântec,  dans etc.)   

Locul desfășurării concursului: Centrul Cultural Năvodari 

Data desfășurării concursului:  28 noiembrie 2018,  interval orar 12-15 

• Descrierea probei: 

- secțiunea se va organiza,  cu participare directă; 

- fiecare echipaj va prezenta un miniprogram artistic;  

- durata evoluției pe scenă va fi de maxim 10 minute; 

      Criterii de evaluare: 

- expresivitatea artistică; 

- ținută scenică adecvată; 

- autenticitate. 

• Se vor acorda un premiu I,  un premiu II,  un premiu III şi două menţiuni pentru fiecare 

secțiune. Decizia de acordare a mai multor premii I,  II,  III sau menţiuni revine juriului.   

• Coordonatorii proiectului organizează activitatea,  stabilesc comisia de concurs,  care  

desemnează premianții  

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

1. Proiectul oferă cadrelor didactice din județul Constanța oportunitatea de a-și îmbunătăți 

metodele de educare a elevilor pentru aprecierea istoriei naționale. 

    Indicator: - 30 pliante de popularizare a rezultatelor proiectului distribuite în școlile din 

județul Constanța 

2. Creșterea nivelului de cunoştinţe,  convingeri,  atitudini şi comportamente privind 

capacitatea de a aprecia importanța anului 1918 în istoria românilor 

    Indicatori:   

-   expoziții cu lucrările elevilor; 

- realizarea unui album foto în format electronic; 

- un nr. de 300 elevi vor beneficia de noi cunoștințe despre evenimentele importante 

petrecute in urmă cu 100 de ani; 

3. Exersarea capacității de comunicare,  socializare și de lucru în echipă în rândul elevilor. 

    Indicatori:  

 -    produsele rezultate ca urmare a lucrului în echipă; 

- elevii și cadrele didactice care vor comunica pe pagina de facebook destinată 

proiectului. 
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4. Creșterea gradului de implicare al părinților/comunității locale în viața școlii 

    Indicatori:  

- cel puțin 150 părinți implicați în desfășurarea proiectului; 

- cel puțin 15 protocoale de colaborare încheiate cu partenerii proiectului; 

- cel puțin un contract de sponsorizare. 

5. Promovarea și diseminarea proiectului. 

    Indicatori:   

-    administrarea paginii de facebook a proiectului; 

- expoziții cu lucrările elevilor; 

- 25 chestionare de satisfacție aplicate beneficiarilor proiectului; 

- 15 CD-uri cu rezultatele proiectului; 

   -   activități de diseminare a rezultatelor. 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

Evaluarea internă - se va face pe bază de indicatori cantitativi (număr participanți,  număr 

parteneri,  număr sponsori,  număr probe concurs,  număr zile concurs,  număr apariții în mass-

media) și calitativi (cunoștințe,  aptitudini acumulate,  atitudini formate). 

Evaluarea externă - se vor avea în vedere: 

- reflectarea proiectului și a rezultatelor acestuia în mass-media; 

- sondarea gradului atractivitate şi interes a proiectului pentru părinţi/comunitatea locală; 

- interesul altor instituții de a participa la proiect. 

Metode de evaluare: 

- observaţia sistematică a activităţilor și comportamentelor elevilor; 

- compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele prevăzute; 

- analiza gradului de realizare a obiectivelor; 

- analiza eficacităţii utilizării resurselor; 

- întâlniri de lucru; 

- interviuri/aplicarea chestionarelor de satisfacție beneficiarilor proiectului; 

- raport final; 

- evaluarea periodică a informațiilor primite pe pagina de facebook a proiectului. 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

- împărtășirea experienței participanților din timpul și după finalizarea proiectului 

utilizând pagina de facebook a proiectului; 

- diversificarea activităților cuprinse în proiect;  

-    atragerea şi implicarea de noi parteneri/sponsori. 
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Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le 

realizaţi în timpul implementării proiectului 

 Promovarea şi mediatizarea: confecţionarea de materiale publicitare (pliante,  afişe); 

electronic: prin intermediul paginii de facebook a proiectului,  pe site-ul I.S.J. Constanța,  pe 

site-ul educațional www.didactic.ro,  pe site-urile școlilor participante comunicate de presă; 

televiziunea locală. 

Diseminarea rezultatelor: organizarea,  pentru comunitatea locală,  a unei expoziţii cu 

lucrările realizate în timpul activităților,  fotografii; organizarea,  în unitățile de învățământ 

participante,  a lectoratelor cu părinţii,  a unor întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale; 

prezentarea rezultatelor proiectului în mass-media locală. 
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AMINTIRI DESPRE CENTENAR 

 

 Prof. Monica Izabela Nedelcu,  

 Liceul Teoretic Băneasa 

 

Pentru că mă număr printre oamenii care trăiesc vremurile de la începutul mileniului 

III și am meseria de profesor de istorie,  pentru că sunt român viețuitor între Dunăre și Marea 

Neagră,  pentru că,  ajungând în anul 2018,  sunt printre cei care sărbătoresc 140 de la revenirea 

Dobrogei la Țară și 100 de ani de la înfăptuirea României Mari,  am avut fericitele ocazii să 

particip la manifestări și activități interesante dedicate acestor evenimente istorice deosebite.     

Bucuria sărbătoriri a început prin Sesiunea de comunicări științifice Dobrogea - 

modernizare şi românism,  de la Reintegrare (1878) la Marea Unire (1918),  desfășurată în 29 

noiembrie 2017 la Școala Gimnazială „Dumitru Gavrilescu” din Gârliciu,  unde sunt profesor. 

Au fost invitați prof. univ. dr. Stoica Lascu,  preşedintele Filialei Constanţa a Societăţii de 

Ştiinţe Istorice din România,  Constantin Cinpoiașu,  primarul comunei Gârliciu,  prof. Gica 

Nicula,  directorul școlii,  prof. Nicoleta Jecu de la Școala Gimnazială Nr. 1 Fântânele,  prof. 

Dragoș Dumitru Dragomir,  director adjunct al Liceului Tehnologic ”I.C.Brătianu” din Nicolae 

Bălcescu,  prof. Tiberiu Costel Târziu,  din aceeași unitate școlară și prof. Mihai Bucur,  de la 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dorobanțu.  

Au urmat Simpozionul Aniversativ dedicat zilei de 24 ianuarie 1859 – Al. I. Cuza,  

simbol al unirii românilor,  care a marcat 159 de ani de la nașterea Statului Român Modern; 

Simpozionul 27 Martie 1918 – 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România,  ambele 

organizate la Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu; Iorghiana 147,  

simpozion dedicat a 147 de ani de la nașterea (Botoșani 5/17 iunie 1871) a „forței naturii” și 

„apostolului neamului” Nicolae Iorga,  activitate desfășurată la Școala Gimnazială „Constantin 

Brâncuși” din Medgidia. Urmând același drum,  pe 17 noiembrie voi organiza la  Liceul 

Teoretic Băneasa o manifestare dedicată împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu 

România.       

Am participat la toate aceste întâlniri sub semnul Muzei Clio cu emoții și entuziasm,  

indiferent dacă am fost organizator sau invitat,  făcându-mi griji ca totul să iasă bine,  ca 

audiența să recepteze mesajul transmis,  ca elevii care au primit roluri și sarcini în activități să 
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se implice și să se descurce,  ca toți să fie mulțumiți la final că au câștigat ceva din aceste 

reuniuni.    

Ca profesor de istorie urmăresc să aprind și să mențin în elevii mei focul iubirii față de 

valorile românești și de tot ceea ce înseamnă rădăcini ale acestor copii pe care îi învăț. Dincolo 

de agitația și impactul acestor activități dedicate românismului,  ceea ce rămâne sunt amintirile: 

îmi doresc ca peste ani mulți elevii mei,  atunci oameni în toată firea,  să-și amintească cu 

duioșie și să povestească celor mai tineri că în anul de grație 2018,  Anul Centenarului și a 140 

de ani de Dobroge la România,  au participat,  copii fiind în școlile lor,  la momente înălțătoare,  

prin care trăitorii anului 2018 au cinstit realizările remarcabile ale celor din 1877-1878 și a 

celor care au trecut prin Marele Război,  făuritori ai României Mari.           

 Amintirile care se păstrează frumoase sunt câștigul cel mai mare al fiecărei 

persoane. Aceasta îmi doresc să fi adus manifestările la care am fost parte în anii 2017-2018.    
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Gârliciu,  29 noiembrie 2017 
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 Nicolae Bălcescu,  18 mai 2018 

 

 

 Medgidia 

 

 


