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ROVINELE NOASTRE 

 

Oastea română de-a lungul veacurilor 

 

ROVINE - 1394 

Mircea concepe defensiva la modul activ, nu așteaptă 

rostogolirea puhoiului otoman, caută să preîntâmpine călcarea țării de 

către osmanlâi, urmărește să-i îndepărteze de hotarele țării. Intră în 

toate coalițiile ce se încheagă în acest scop, încurajează și sprijină 

strădaniile popoarelor subjugate sau ale celor în pericol de a cădea sub 

dominația otomană. La 1389, un corp de oaste al său se alătură 

sârbilor și la Kossovopolje face dovada vitejiei românești. Doi ani mai 

târziu, ia partea lui Strașimir, țarul bulgar de la Vidin, într-o acțiune 

despre care cronica de la mânăstirea Zografu notează: „...Voievodul 

valah i-a lovit (pe turci – n.a.) și i-a nimicit rău și abia au scăpat”. 

Câștigă astfel, odată cu oștenii săi, și o experiență directă, o cunoaștere a metodelor și 

mijloacelor dușmanului, ceea ce îi va folosi mai târziu.  

Hotărârea sultanului se precipită: va invada Țara Românească cu intenția de a o supune, 

dobândind astfel o sursă de bogății și asigurându-și flancul drept al direcției principale de înaintare 

spre Ungaria și spre centrul Europei. Lui Baiazid i se spune și „Fulgerul”. Nu se dezminte nici de 

data asta. Pune în marș o mare armată care trece Dunărea pe pod de vase și calcă pentru prima oară 

pământul Țării Românești. 

Coloanele infanteriei și cavaleriei otomane, convoaiele de care și căruțe ce le urmează se 

întind parcă nesfârșite în câmpia mută. Dar de undeva, din orizonturi, le cercetează ochi scrutători. 

Și, din aceleași orizonturi, la ceasuri de amurg sau în cumpăna nopții se ivește vreun pâlc 

neașteptat, fărâmă și risipește bulucuri și dispare la fel de iute cum a apărut. Sunt cete de acoperire 

muntene care împlinesc regulile nescrise ale unei tactici de-acum milenare: a hărțui, a întârzia 

vrăjmașul, a-i surpa încrederea în sine. 

La 10 octombrie 1394, după cum menționează unele izvoare, forțele principale turcești 

ajung undeva pe Argeș. Mircea nu le mai poate lăsa să înainteze fără a periclita soarta țării. În 

luarea hotărârii mai intervine un element deosebit: oastea lui este de patru ori mai mică, ea are 

șanse în fața numărului covârșitor al dușmanului numai într-un loc unde aceasta se mișcă greu și nu 

se poate desfășura. 

Posada își găsește corespondentul într-o Rovină la fel de potrivită. În locul defileului cu 

pereți abrupți sunt mlaștinile și smârcurile. Aici va angaja bătălia. 

Oastea cea mare, oastea de țărani luptând pe jos, cu arcul, cu sulița, cu toporul, cu ghioaga, 

cu coasa, este cea care ține linia întâi. Și o ține cu neclintire. Întâmpină năvala cu o ploaie de săgeți 

și lănci care cad în desimea dușmană. Rândurile turcilor, în care se cască goluri, tălăzuiesc, se 

desfac și iar se adună de groaza mâniei sultanului; cată să treacă prin vaduri, dar intră tot în 

pedeapsa săgeții și lăncii, încât râul „...curgea roșu de sângele ce ieșea din mulțimea trupurilor 

căzute...”, cum va relata o cronică a vremii. Când ating malul dimpotrivă, se încinge încăierarea 

corp la corp, cruntă și fierbinte. Românii se înverșunează unul contra doi, unul contra cinci, dar 
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turcii tot vin, cei din spate îi împing pe cei din față. Este un moment de cumpănă. Mircea l-a 

prevăzut. Cunoaște bine principiul, această piatră unghiulară a artei militare, de a păstra rezerve și a 

le folosi atunci și acolo unde se obține decizia. Rezerva lui e cavaleria. Din pădurea unde și-a 

dispus-o declanșează contraatacul, iureș ce taie adânc, în flancuri și în spate. Baiazid e cutremurat 

de ceea ce a rămas din falnica sa armată. Cu resturile acesteia ia drumul Dunării.  

În loc de epilog să cităm Cronica lui Moxa care traduce o alta, mai veche, sârbească: „...Și 

mai pierdu Baiazid oastea lui cu totul. Iară pași și sangeaci pieriră toți...”.  

Din nou tăcut, Rovine va inspira, cu amintirea, cu chemarea lui, urmașii dintotdeauna și le 

va da temeiuri de mândrie, de încredere, de abnegație. Și-și va redeștepta ecourile pretutindeni pe 

acest pământ, ori de câte ori va fi nevoie de un Rovine. Căci e prima mare victorie obținută de o 

oaste română împotriva Imperiului Otoman. 

 

 
 

 

Istoric, col.dr. Gheorghe Romanescu 

Editura Militară, 1976, p.44 
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Acest pământ 

 

Cum te iubesc pe tine, vechi Ardeal, 

Așa iubesc întreaga Românie, 

Din Bucovina pînă în Banat, 

Cu Rociu și Suseni pulsând în mine. 

 

Cum îmi e dragă Sarmisegetuza, 

Cum mă-nfioară Țebea și Albac, 

Așa mi-e dragă toată România. 

Și-n Țuțulești, Rovinele m-atrag. 

 

Din Istria, Calatis și Blidaru, 

Din Putna, până la Călugăreni, 

Din Odăieni și până la Gliganu, 

Te simt, pământule plin de moșneni. 

 

De la Moisei, la Trăznea și la Ip, 

Din Mărășești, Oituz, pân-la Carei, 

Pe-oriunde trec, pământule, te simt, 

Căci energie dai pașilor mei. 

 

Din Dobrogea și până-n Maramureș,  

De pe Ceahlău și până-n Retezat, 

Fiece loc îmi glăsuiește gureș, 

Ca drumurile pe care trec prin sat. 

 

Comunică fiece loc cu mine, 

Trecutul său mi-l face înțeles, 

Simt fiecare loc și îmi e bine, 

Că-i românesc și e pe veci ales. 

 

Și, chiar de-ar fi vreun loc necunoscut, 

Ce nu e menționat nici prin anale, 

Dacă e românesc, eu îl sărut 

Ca să trăiesc vibrațiile sale. 

 

Voicu Mariana 
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Comemorarea marelui Mircea la Cozia - 2019 

În ultima zi a lunii ianuarie, în fiecare an, la Mănăstirea COZIA are loc comemorarea celui 

care a rămas pentru vecie în istorie, așa cum l-a descris și Grigore Alexandrescu: 
 

,,Este el, cum îl arată sabia lui și armura, 

Cavaler de al credinței, sau al Tibrului stăpân, 

Traian, cinste a Romei, ce se luptă cu natura, 

Uriaș al Daciei, sau e Mircea cel Bătrân? 
 

Mircea! Îmi răspunde dealul; Mircea! Oltul repetează. 

Acest sunet, acest nume valurile îl primesc, 

Unul altuia îl spune: Dunărea se-nștiințează, 

Ș-ale ei spumate unde către mare îl pornesc.” 

  ( ,,Umbra lui Mircea – La Cozia”) 
 

După slujba obișnuită din biserică, locul celui care și-a găsit odihna pe malul bătrânului Olt, 

Mircea cel Bătrân, am avut parte de o completare a datelor istorice, destul de interesantă, în Sala 

Muzeului. Înaltpreasfințitul Părinte Vărsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, ca de fiecare dată, 

omagiază pe ,,Voievodul” care aduce la Mănăstirea Cozia, în acest lăcaș al Divinității, oameni 

dăruiți istoriei adevărate, cu toată dragostea ce i se cuvine. Istoricul prof.univ.dr. Radu Ștefan 

Vergatti, în nenumărate rânduri, a făcut cercetări, venind cu argumente solide privind domnitorul 

valah, susținând că s-a născut aici, în Argeș, în inima Țării Românești. 

Mircea cel Bătrân, creștin adevărat, un arhitect cu idei noi, tot timpul a încercat saă 

promoveze noul, cultura, tradițiile, toate îmbinate cu spiritualitatea românească, prin tot ceea ce a 

făcut a rămas în istorie și este slăvit și în zilele noastre, în toată Țara Românească. 

Toate aceste evenimente au fost brodate pe fundalul vocilor Corului teologic din Râmnicu 

Vâlcea, care ne-a încântat cu câteva cântece de suflet. Au vorbit despre Mircea cel Bătrân, Părintele 

Consilier Ștefan Zară, Nicolae Moga și părintele Laurențiu Rădoi, apoi prof. Ion Alexandru de la 

Asociația Culturală ,,Rovine” – Țuțulești, președinte Gl.Bg.(retr.) dr.ing.Constantin Anton, ș.a.  Dar 

Mircea cel Bătrân, ca și alți voievozi demni de țara lor, are și o poveste tristă, dar demnă de urmat. 

Iată povestea: 

Mircea cel Vechi ( din bătrâni, din trecut) e fiul lui Radu I și fratele lui, Dan, care i-a urmat 

la tron, născut probabil, la Curtea de Argeș, mlădiță de domn din neamul Basarabilor, faimoasa 

dinastie de la începutul secolului al XIV-lea, în primul rând pentru că ei, basarabii, au reușit să 

adune, prin diplomație, în jurul Curții de la Argeș, cneji și jupani locali din ținuturile cuprinse în 

sudul țării, din părțile Severinului până în Dobrogea. 

Principe puternic, Mircea cel Vechi, atașat tradițiilor occidentale, a încercat să mențină 

independența țării sale în fața marilor puteri ale vremii. Învingătorul de la Rovine, bun diplomat, 

bun organizator, un Ștefan cel Mare al Munteniei, a centralizat statul medieval, pe care îl conducea 

bine, din punct de vedere administrativ, economic și militar. 

Două domnii a avut Mircea, cu o întrerupere de trei ani: între 1386- 1394 și apoi din 1397-

până în luna ianuarie a anului 1418. Născut în anul 1355, la vârsta de 31 de ani a urcat pe tronul 

Țării Românești, căsătorit fiind cu domnița Mara, cu care s-a bucurat de trei copii: Vlad Dracul, 

Alexandru I Aldea și Mihail Radu ,,Praznaglava”. Mircea era din familie domnească: tatăl său era 
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nepotul lui Basarab I, fiu al lui Nicolae Alexandru și frate cu Vladislav I, toți făcând parte dintr-o 

dinastie războinică: Radu I comandase, în vremea lui, elvețienilor  

10.000 de armuri pentru oaste. ,,Bătrânul” Mircea s-a născut în casa unui domnitor puternic, fiu al 

Calinichiei ( de origine sârbă, fiica lui Lazăr al Serbiei), și a crescut la Curtea de Argeș. 

Am stat minute în șir în fața minunatelor fresce de la Mânăstirea Cozia și prin sufletul meu a 

străbătut o întreagă epocă de istorie adevărată, aceea a Marelui Cavaler care a fost Mircea cel 

Bătrân. Impresionant: un adevărat cavaler apusean, matur, cu plete, cu barba rotunjită, îmbrăcat în 

haine scumpe, occidentale, pieptarul fiind împodobit cu patru vulturi bicefali bizantini, brodați cu 

fir de aur, ce semnificau rangul de despot al voievodului. La brâu avea o sabie scurtă, legată cu o 

cingătoare scumpă ce se închidea  cu paftale, pe cap purta coroana din aur cu pietre scumpe, la fel și 

hlamida încheiată sus, pe umăr. Părea răsărit din apele bătrânului Alutus, și se afla în fruntea oștirii 

sale câștigătoare, la ROVINE, și parcă-l văd, între două bătălii, privindu-și blajin fiul cum îi 

,,grăiește” domniței lui de la Argeș,  ,,Nu din gură, ci din carte,/ Că ne ești așa departe”  

(M.Eminescu –  „Scrisoarea III”) 

După moartea tatălui, Radu I, au existat rivalități între cei doi frați. Mircea și fratele său 

vitreg, Dan, au domnit împreună, dar nu pentru mult timp, ajungând la conflicte. Dan apelează la 

turci, la păgânătate, iar Mircea la Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, apărând creștinătatea.  

Mircea are ciocniri cu turcii în 1391, 1393 și i-a înfrânt în bătălia de la ROVINE, în 1395, 

înfrângere despre care au vorbit mult timp marile cancelarii ale vremii. 

COZIA. Mânăstire ctitorită de marele voievod Mircea între 1386 și 1388, mănăstire ce are 

hramul ,,Sfânta Treime”, loc sfânt unde se curmă Valea Oltului. Aici este așezat, pentru veșnicie, 

cel care a fost încrustat pe stema județului Durostor ( unitate administrativă de ordinul întâi din 

Regatul României, aflată în regiunea istorică Dobrogea), ca semn că a fost stăpânitor al acelor 

locuri românești.  Lângă mormântul voievodului își doarme somnul de veci călugărița Teofana, cea 

care a fost mama lui Mihai Viteazul. Aici, la Cozia, pridvorul cu stâlpi datează de pe vremea altui 

mare domn și patriot, care a privit cu durere, dar demn, tăierea capetelor celor patru coconi ai săi de 

către turci. Este vorba de Constantin Brâncoveanu. Fântâna din incinta mănăstirii a fost zidită de 

către Neagoe Basarab, ce a fost domn al Țării Românești între 1512 și 1521. 

Nu numai la Cozia ,,trăiește” Mircea cel Bătrân, prin picturile murale deosebite. La schitul 

din Brădet, el este înfățișat alături de Doamna Mara și de fiul lor, Mihail, voievodul purtând o 

coroană dublă și ținuta specifică secolului al XIV-lea. Dar portretul cel mai cunoscut se află la 

Biserica episcopală de la Curtea de Argeș, construită în secolul al XVI-lea. 

Mare diplomat, mare patriot, bun organizator, Mircea cel Bătrân a fost, de fapt, un pacifist. 

Pentru liniștea poporului său, Mircea cel Vechi a trimis la Constantinopol, drept garanție, pe fiul 

său. Dar, semnificativ pentru patriotismul său, putem consemna aici un mare act de sacrificiu. Deși 

iubitor al copiilor săi, pentru ,, buna pace”despre care vorbește Eminescu în  ,,Scrisoarea III”, și-a 

căsătorit fiica, Arina, cu sultanul Musa Celebi. Iar sfârșitul acesteia a fost tragic: neputându-se 

acomoda cu viața din haremul sultanului, fiindu-i și tare dor de familia și de țara sa, dar dându-și 

seama că trebuie să se jertfească pentru binele Țării Românești, peste care trupele otomane năvăleau 

mereu, domnița Arina se îmbolnăvește și moare, în plină tinerețe. 

Comemorarea domnitorului Mircea cel Bătrân, făcută an de an, la Cozia, este un act de 

patriotism, de recunoștință și de demnitate națională.     

Nușa Cantemir 
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La Cozia lui Mircea 

 

Nu știu cum a trecut anul, 

Pe Olt, vremuri și-au croit pod, 

La Cozia se-ntoarce hramul, 

Lui Mircea, marele voievod. 

 

Cheamă la Veșnică pomenire, 

Domnul care-a luptat la Rovine, 

S-atingem Duhul din mănăstire, 

De veghe la coroana cu rubine. 

 

Parcă-s vii, chipuri din frescă, 

Lângă noi stau la rugăciune; 

Cu-aceeași ținută domnească, 

Din secole, oferă înțelepciune. 

Timpurile lor nu ne dau pace, 

Amintind c-avem de apărat o țară, 

Glia, cu morminte sfinte dace, 

Ținuturi cu o istorie milenară. 

 

La Cozia trăiește nemurirea, 

Cheamă s-o cinstim cu un cuvânt, 

În veșnică pomenire-i iubirea, 

Flori proaspete puse pe mormânt. 

 

                      

         Dr.ing. Nicolae E. Braniște 
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CONCURS INTERȘCOLAR 

 

Mircea (acuarelă) 

 

 
Dragomir Sorinel Ionuț, Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Gheorghe Mocanu” - Șerbănești 
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Mircea cel Bătrân (1386-1418) 

 

Mircea cel Bătrân a fost unul dintre cei mai străluciți voievozi ai Țării Românești din toate 

timpurile. Prin diplomația de care dădea dovadă, prin modestia și dragostea față de patrie, acesta s-a 

deosebit de predecesorii și urmașii săi, lăsând în urma sa o țară a cărei unitate și neatârnare erau 

neștirbite. 

Viteaz în război, bun organizator al țării, Mircea cel Bătrân a constituit o emblemă a 

corectitudinii, dreptății și iscusinței. Pe lângă numeroasele lupte duse cu turcii (amintim de cea de 

de la Rovine – 10 octombrie 1394 / 17 mai 1395 – și cea de la Nicopole – 25 septembrie 1396), 

„ducele de Făgăraș” avansează într-un ritm alert pe plan intern, instituind sistemul proprietății 

feudale, susținând dezvoltarea economiei și comerțului prin acordarea de privilegii negustorilor și 

desăvârșind unitatea teritorială a țării (este numit domn al Ungro-Vlahiei). De asemenea, este un 

mare ctitor de biserici și mănăstiri, lăsând poporului român o mulțime de destinații cu o mare 

importanță turistică în zilele noastre, precum Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Snagov sau Mănăstirea 

Vișina. Aceste lăcașuri poartă pe umerii lor amintirea trecutului, a istoriei scrise în pereții lor, vrând 

să insufle izul unor vremuri de mult timp apuse, pline de strălucire și glorie... 

Figura acestui domnitor exemplar – Mircea cel Bătrân – este întruchiparea conducătorului al 

cărui unic țel este slujirea patriei. „Bunul de Severin” aduce cu un geniu politic, plin de diplomație, 

însă dă dovadă de politețe fără să ajungă la flatare. A reușit să oglindească cu succes imaginea plină 

de simplitate, ospitalitate și mărinimie a poporului român, având grijă, totodată, să protejeze și să 

câștige atunci când a fost nevoie libertatea și independența acetuia. Așa cum afirma însuși regele 

Sigismund, Mircea era un bărbat viteaz, activ și puternic, care a triumfat întotdeauna în chip glorios. 

În plus, consider că demnitatea de care dispunea conducătorul Țării Românești a fost factorul care l-

a împiedicat să-și plece vreodată capul în fața dușmanului. Acest lucru i-s câștigat temerea 

popoarelor inamice, făcând din simplu domnitor o personalitate ilustră a acelor timpuri. Prin 

tacticile impuse, precum pârjolirea recoltelor sau evacuarea așezărilor, hărțuirea permanentă și 

atacurile surprinzătoare, se observă faptul că, deși armata nu era extrem de numeroasă, iubirea față 

de patrie era mult mai mare, respingându-se până și ideea de a se supune cotropitorilor. 

Prin faptele sale pline de eroism și de iubire, Mircea cel Bătrân a îmbogățit considerabil 

trecutul, istoria și, implicit, prezentul nostru, al poporului român, al descendenților lui, reprezentând 

un model de demnitate, de măiestrie, de 

iscusință pentru demagogii zilelor noastre, 

ce pretind că știu ce e dreptatea. Marele 

conducător va rămâne veșnic în amintirea 

nostră, deoarece a luptat fără frică, fără 

teamă de moarte, pentru a lăsa Țara 

liberă...  

 

Glonț Elena-Alexandra, clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Badea Nicoleta 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, 

Pitești 
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ROMÂNIA REÎNTREGITĂ 
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Text reprodus din „Unirea”, ziar național cotidian, 

apărut la Blaj, la 2 decembrie 1918 
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                                                       Basarabia., o pagina din cartea dezrobirilor 

 

    “ – Prutule, dac-ăi seca 

 Noi ca frații ne-om avea... 

 ………………………………………. 

 Prutul  ista ni disparte, 

 Apa aceasta n-are moarte, 

 Dar ne-om pune noi, candva, 

 Și cu gura l-om săca “ 

 

Sfârșitul anului 1917 și începutul anului următor erau rău  prevestitori  pentru România. 

Tabloul sumbru al dezorganizării armatei ruse din Moldova a determinat pe comandatul  acesteia să 

ceară germanilor, începerea unor tratative de armistițiu. Tratativele încep la 7 decembrie 1917; 

acestea nu s-au datorat lipsei de vitejie a ostașului român, ci situației  de anarhie ce a cuprins trupele 

ruse din Moldova, după revoluția din februarie.  Tratativele se încheie la 9 decembrie cu clauze 

grele  pentru armata română. 

        Măsura armistițiului nu contribuie cu nimic la îmbunătățirea  soartei armatei ruse. Anarhia 

creștea din ce în ce mai mult, iar cetele de soldați ruși ce părăseau frontul, în drum spre casă, se 

dedau la acte samavolnice. Aprovizionarea populației românești și a armatei  din depozitele aflate 

pe teritoriul Basarabiei  și în sudul Rusiei , a început să devină îngrijorătoare .  

        Prăbușirea frontului rus din Moldova a determinat guvernul român să ia măsuri drastice. La 

tezaurul transportat la Moscova, la finele anului 1916, au fost adăugate și alte valori . Agenții 

bolșevici complicau și mai mult tabloul îngrijorător, ei desfășurând și o propagandă intensă pentru 

schimbarea regimului politic din România. Cete de manifestanți bolșevici străbăteau străzile Iașului 

lansând lozinci dușmănoase la adresa statului nostru. Drumurile Moldovei erau înțesate de fugari 

ruși de pe front care devastau localitățile ce erau supuse unor adevărate prădăciuni. Comandanții 

ruși nu mai erau recunoscuți de soldați, împotriva comandatului de armate rus, general Scerbacev , 

încercându-se un atentat. Acest eveniment  l-a determinat să ceară  guvernului roman să intervină.  

Cetele de soldați ruși ce se îndreptau spre casă nu țineau seama de recomandările românești și 

căutau să-și croiască drum cu forța.   

Ciocnirile dintre unitățile ruse și trupele române s-au transformat  în lupte violente. În acest 

sens amintim bătălia de la Galați și luptele de la Pașcani , Fălticeni și Mihăileni . Pierderile armatei 

române în aceste lupte au fost însemnate. Numai in bătălia de la Mihăileni, pierderile se cifrează 

 la 16 morți și 57 răniți.  Prin intervenția energica a armatei române, la sfârșitul lunii ianuarie 1918 , 

nu mai exista  armată  rusă în Moldova . Acțiunile guvernului român de legitimă apărare împotriva 

fostului aliat duce România la stare de conflict cu Rusia sovietică . Guvernul bolșevic, condus de 

Lenin și Trotzki , a denunțat toate angajamentele internaționale luate de guvernele anterioare, 

considerând țara noastră  foarte dușmănoasă, iar ministrul român la Petrograd este arestat.  La 

sfârșitul lunii ianuarie 1918, guvernul sovietic  rupe relațiile cu România, iar tezaurul românesc, 

depus la Moscova, este confiscat.  

Înainte de pronunțarea mărețului act al Unirii, Basarabia își proclama autonomia, dar asupra 

tânărului stat autonom se accentuează pretențiile anexioniste ale Rusiei sovietice și Ucrainei. Era 

necesară stabilirea ordinii și recunoașterea autorității, însă singura forță, bine organizată și capabilă 
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să îndeplinească aceasta misiune era armata română. În acest sens, la 6 ianuarie 1918, Sfatul Țării, 

solicita guvernului român, ajutor militar. La început România  nu a putut îndeplini o asemenea 

cerere. S-a făcut apel la voluntarii ardeleni  care, constituiți în unități militare, se deplasau spre țară 

hotărâți să lupte pentru înfăptuirea idealului național. În ajutorul lor sunt trimise si trupe de 

grăniceri români. Primele unități de voluntari, in număr de 850, sosesc la Chișinău la mijlocul lunii 

ianuarie . Ei au fost întâmpinați de puternice forțe bolșevice  care au deschis focul.  Detașamentul 

este dezorganizat, dezarmat și batjocorit .Având în vedere situația creata, Sfatul Țării trimite pe mai 

multe căi delegații care să convingă guvernul român să trimită forțe armate constituite în Basarabia.  

 Astfel, la 20 ianuarie, M.C.G. emite ordinele de operații. În baza planului  D.11 I. pătrunde 

în Basarabia, pe la Ungheni, cu direcția Chișinău. În sudul provinciei urma să opereze  D.13 I.. 

Legătura dintre cele doua divizii a fost efectuată de două mari unități de cavalerie. Cu acest prilej, 

comandantul D.11 I. dă următoarea proclamație : (vezi harta) 

 M.C.G - 17 ianuarie 1918 nr.7255   

 „Cetățeni ai Chișinăului ….Însărcinarea mea nu este să împiedic îndeplinirea soartei  ce v-

ați creat, declarându–vă autonomia sau neatârnarea mai bine-zis, ci dimpotrivă de a mă sili să vă 

ajut pentru așezarea întocmirii voastre pe temelii solide” .  

 Chișinău 1918, comandantul trupelor române Gl. Broșteanu  

        Comandantul  M.C.G.,  Gl. Prezan, în proclamația sa, adaugă  următoarele „De îndată ce se 

va statornici rânduiala și liniștea și va fi chezășie ca prădăciunile, tâlhăriile și omorurile, nu vor mai 

începe, ostașii români se vor întoarce la ei acasă.  

           Intrarea trupelor române în Chișinău a avut loc la 25 ianuarie 1918. Cu steagurile desfășurate 

și fanfara în frunte, oastea română era primită cu entuziasm de populație, iar detașamentele 

bolșevice fugeau peste Nistru.  Dacă la Chișinău, evenimentele s-au desfășurat fără incidente, nu 

același lucru s-a întâmplat la Tighina  {Bender} și în sudul Basarabiei.  

La începutul anului 1919 , statele biruitoare în Primul Război Mondial  intrau într-o epoca de pace. 

Nu același lucru se putea spune despre România. Armata română era acum chemată să apere ceea 

ce i se cuvenea de drept. În vestul țării se dădeau lupte aprige cu armata Republicii Sovietice 

Ungare a Sfaturilor, iar, la răsărit Armata Roșie relua asaltul asupra Basarabiei. Pericolul cel mare 

venea din direcția Hotin. Atacați de forțe superioare, românii sunt nevoiți, temporar, să se retragă. 

Fiind în plină iarnă, trupele bolșevice trec Nistrul pe gheață, dar grănicerii noștri rezistă eroic. Spre 

sfârșitul lunii ianuarie 1919 , armata română contraataca, rușii sunt bătuți și-și abandonează 

pozițiile. Luptele durează 3 zile iar la 1 februarie, în  nordul Basarabiei, se instalează liniștea.  

La înfrângerea unităților bolșevice participau și unități din armata franceza. Acestea au fost chemate 

de conducerea Antantei să intervină în războiul civil din sudul Rusiei , alăturându-se trupelor 

generalului Denikin  și ale hatmanului ucrainean Petliura  . Efectivele franceze se ridicau la 3 

divizii, acțiunile acestora nu reușesc, forțele lor fiind obligate să se retragă prin sudul Basarabiei 

spre România. Pentru mai multă siguranță, armata română aruncă în aer podul peste Nistru, iar pe 

malul drept al acestuia sunt construite fortificații de campanie. 

La 1 mai 1919 Cicerin, comisarul poporului pentru afaceri externe al Rusiei sovietice , 

somează România să evacueze Basarabia, demersul acestuia ne fiind luat în considerare de către 

guvernul român. Pentru apărarea graniței sale de răsărit, în Basarabia este dislocat C.5 A. , având 

misiunea de a apăra frontiera până la Tighina. In partea de sud se constituie un comandament 

teritorial, cu misiunea de pază a frontierei până la mare.  



 
-18- 

 

Vara anului 1919 supune România la noi încercări. În această perioadă, în Armata Roșie, se 

constituie armata de vest, comandată de generalul Tuchacevschi, cu misiunea de a declanșa o 

ofensivă spre sud-vest, să înfrângă armata poloneză și să dea mâna cu armata Republicii Sovietice 

Maghiare a Sfaturilor.  Concomitent cu acțiunile acestei armate, au loc numeroase atacuri armate la 

Nistru. Înfrângerea armatei de vest la porțile Varșoviei a făcut ca și acțiunile de la Nistru să scadă în 

amploare. Pentru anul următor problema basarabeana se mută  pe tărâmul diplomației. Rusia 

refuzând hotărârea Sfatului Țării de unire a acestei provincii cu România. Pentru anii ce au urmat, 

problema basarabeană rămânând o rană deschisă în relațiile româno-sovietice.  

 

 

Col.(ret.) Ion Viman 

Învățător  Elena Viman 
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Da … 

 

 

Da. Fiecare are-o zi a lui: 

De naștere, de nume sau succes, 

Dar mai presus de ziua neamului, 

De când mă știu, eu alta n-am ales. 

 

Da. Fiecare caută pe lume 

Un loc al său, mai sus în ierarhie, 

Dar mai presus de toate-i unu-anume: 

A noastră vatră - mândra Românie. 

 

Da. Fiecare ține la-ndrăgiți: 

Strămoși, bunici, părinți, surori și frați, 

Dar împreună, de un vis uniți, 

Iubim o Românie din Carpați. 

 

Da. Fiecare-începe și sfârșește 

Al lui destin, și dincolo se mută; 

Doar Patria trăiește românește 

Și azi sărbătorește ani o sută. 

Da. Fiecare știe că-i dator, 

Și către alții, dar și către sine; 

Dar pentru cei căzuți sub tricolor 

Neștearsă datorie ne rămâne. 

 

Da. Fiecare murmură un grai,  

Când prin Banat, ori peste Prut se plimbă, 

Dar de oriunde sunt, purtând un strai, 

Românii toți vorbesc aceeași limbă. 

 

Da. Fiecare poartă-n piept un dor 

Și îl alină cum și cât e-n stare, 

Dar dorul de nestins al tuturor 

Românilor e… România Mare!  

 

 

27 noiembrie 2018                                

Profesor Ion Alexandru    

Asociația Culturală „Rovine” - Țuțulești 
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Comportamentul armatei germane inamice 

pe teritoriul de nord al judeţelor Argeş şi Muscel 

în timpul Primului Război Mondial 

  

În anul 2014 s-au împlinit o sută de ani de la 

declanşarea Primul Război Mondial. Prima conflagraţie 

mondială a fost studiată de marii istorici militari şi civili ai 

mapamondului şi au fost analizate din toate unghiurile, cauzele, 

efectele, transformările induse după încheierea păcii. În acelaşi 

timp,au ieşit la iveală noi documente care accentuează 

particularităţile acestui război. 

            Ne-au rămas puţine surse de informare care să descrie 

prin ce a trecut  populaţia română implicată direct în teatrul de  

război. Puţini au fost istoricii şi scriitorii care au avut izvoarele 

de inspiraţie, dar şi curajul ca să redea adevăratul 

comportament al armatelor de ocupaţie de pe teritoriul României; cum s-au comportat în primul 

Război Mondial, armatele de ocupaţie germane, austro-ungare, bulgăreşti, dar şi armatele aliate 

ruseşti şi franceze.  

             În amintirile sale, comisarul de poliţie Nicolae Costilă, şeful Poliţiei din Curtea de Argeş, 

vine cu noutăţi care vizează comportamentul armatei germane inamice în zona satului Vâlsăneşti 

din Judeţul Argeş şi a întregii zone de nord a judeţelor Argeş şi Muscel. Menţionăm că Nicolae 

Costilă s-a născut în anul 1909, deci la intrarea României în război, avea 7 ani, şi că tatăl său era 

primarul Comunei Vâlsăneşti. De la el ne-au rămas informaţii ce ne sunt de mare folos.                                                                                                          

[1]  

             Cunoaştem comportamentul general al armatelor de ocupaţie, mai ales stilul german de a 

menţine ordinea şi disciplina într-un teritoriu cucerit, sărăcit şi populat de oameni care suferă 

nevinovaţi. De data asta aflăm şi alte faţete caracteristice Primului Război Mondial. 

             Ocupanţii germani au identificat loturile nelucrate şi i-au obligat pe proprietari să le 

muncească, în caz contrar erau confiscate şi atribuite spre folosinţă celor fără pământ. Germanii au 

adus seminţe selecţionate pentru cultivarea   grâului, au făcut uscătoare de fructe, au făcut făbricuţe 

de marmeladă, au adus instalaţii pentu fabricarea sucurilor. I-au pus pe români la treabă. Amintirile 

lui Alexandru Valescu reluate de Costilă, completează tabloul ocupantului german. Acesta venea 

acasă la primar, bea o ţuică, dar plătea! După ce au câştigat războiul, românii au scăpat de nemţi şi 

au distrus tot ce făcuseră tot ei, sub  

administraţia ocupantului german. S-a ales praful şi pulberea de uscătoarele de fructe, de seminţele 

selecţionate, de culturile de grâu, de fabricile de marmeladă. Mare blestem pentru acest popor!  

După o sută de ani, în zilele de astăzi, se întâmplă acelaşi lucru. Cum nu este timp de lamentări, să 

dăm cuvântul comisarului Costilă:  

 

[1] Nicolae Costilă-AMINTIRILE UNUI COMISAR DE POLIŢIE-Ediţie îngrijită de 

Constantin Agricola Miu -EDITURA  PRISMA - Râmnicu Vâlcea -2012 
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                   Nemţii au introdus în fiecare comună Jandarmeria Germană care patrula pe drumuri. 

La Curtea de Argeş se înfiinţase o Comandatură Germană care administra oraşul şi comunele 

învecinate. Translator la Comandatură  era soţia lui Filon Vâlsănescu, iar în comună era Mihai 

Ciolcă, cel care fusese la Bucureşti la un stăpân neamţ, unde a învăţat limba germană.  

                    Zarva cu refugiul nostru se terminase de mult. Nemţii se instalaseră bine în Oltenia şi 

Muntenia. Patrulele lor circulau prin sate şi menţineau ordinea şi liniştea. Primarii erau chemaţi în 

fiecare săptămână la Curtea de Argeş. Din sat nu prea aveau ce să ia. Era o sărăcie de nedescris. 

Primarii informau autorităţile germane despre această stare. Comandantul le spunea :-Dacă aş şti 

că hainele de pe mine ar ţine de foame, le-aş da bucuros! Lumea din sat era obişnuită să se ducă 

la vale după porumb. În anul acela nu s-a putut din cauza războiului şi oamenii din sat nu aveau 

mămăligă. Comandatura luase măsura ca aproape zilnic să distribuie un fel de ciorbă care era 

adusă cu butoiul în sat. Mi-aduc aminte că în sat era un om bătrân, Hopşorel după poreclă, care 

avea un cal şi o telegă cu un butoi cu care aducea ciorba de la Curtea de Argeş. Tot el mai mergea 

şi la Slănic şi aducea apă sărată, pentru că era o lipsă mare de sare.  

                   Nu după mult timp soseşte în comună un ofiţer însoţit de patru soldaţi, cu ordin ca să 

ridice clopotele de la biserică. Tatăl meu a rămas trăznit când a auzit acest lucru. Ofiţerul i-a dat 

ordin să dea clopotele jos. Ele se aflau în turla bisericii. Atunci convoacă pe toţi oamenii la 

primărie. Aceştia sunt rugaţi să aducă de acasă ce au de mâncare. S-au strâns toate păsările 

posibile, ţuică,  etc. Ofiţerul, văzând plocoanele, s-a uitat la tata şi împreună cu interpretul, au 

intrat într-o cameră de la Primărie. El i-a spus primarului ca să dea jos clopotele şi să le îngroape 

bine. Mâine vine din nou, caută cu vergeaua şi dacă le găseşte, le ia. Tata nu ştia cum să dea 

cloptele jos, pentru că erau mari şi grele şi-i era teamă să nu le spargă. Atunci a venit neamţul, a 

cerut un fierăstrău şi singur, ajutat de tata, a coborât clopotele pe podeaua clopotniţei. Neamţul a 

plecat în altă comună, dar a promis că le va căuta cu vergeaua. Clopotele au fost îngropate chiar 

în cimitir. Neamţul a fost îndrumt spre alt loc, proaspăt răvăşit. Aici a încercat cu vergeaua. Nu s-a 

găsit nimic. Toată lumea a rămas mulţumită. Au mai întrebat şefii nemţilor de clopote, dar au fost 

lămuriţi că au fost ridicate de demult. 

                             Nemţii au început să taie pădurea seculară Stroiasca, lemnul era făcut scânduri 

şi trimis în Germania... 

                Povestirile ne fac să ne schimbăm, în parte, viziunea asupra durei ocupaţii germane. Este 

adevărat că în prima fază de instalare a ocupaţiei nemţeşti, primul lucru pe care l-au făcut ocupanţii 

a fost instalarea comandamentului german în localitatea respectivă, organizarea patrulelor militare 

care să menţină liniştea şi ordinea. Măsurile extreme erau aplicate în primul rând împotriva hoţilor, 

tâlharilor, partizanilor, trădătorilor. Toate ordinele ce trebuiau executate se afişau la primărie. 

Interesant este faptul că localnicii , ocupaţii, rămâneau cu primarul şi consiliul local, organe alese 

de cetăţenii localităţii, ei fiind recunoscuţi şi agreaţi de armata de ocupaţie. Comandamentele de 

ocupaţie nu lucrau direct cu cetăţenii, totul se dirija prin conducătorii locali care fuseseră aleşi în 

mod democratic de locuitorii localităţii.  

                 Înainte de ocuparea satelor ageşene şi muşcelene de către nemţi, statul român făcuse 

rechiziţii la sânge, astfel că la venirea ocupanţilor, aceştia au găsit satele sărăcite, populate numai de 

copii, bătrâni, invalizi, femei, populaţie cu care nu putea să facă lucrări de construcţii sau 

fortificaţii. S-a încercat inlocuirea mămăligii cu pâine pentru eradicarea scorbutului. S-au adus 

seminţe selecţionate, s-au făcut culturi de grâu, s-a dispus lucrarea tuturor parcelelor nelucrate şi 
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confiscarea lor în cazul când rămân nelucrate. Sătenii au fost obligaţi să strângă toate fructele şi 

legumele. Le-au fost aduse, atât cât a fost posibil, utilaje de făcut sucuri, bulion, marmeladă, etc. Au 

fost ajutaţi localnicii, ca în final să-şi rezolve singuri asigurarea hranei. Pentru cei foarte săraci  se 

aducea hrană de la popotele nemţeşti. Poate că ceeace povestim pare idilic, dar realitatea asta a fost. 

Asta nu înseamnă că n-au fost şi excese, că de multe ori s-au luat măsuri punitive împotriva unor 

oameni nevinovaţi. 

                  În Moldova se retrăseseră armata română şi o mare parte a populaţiei care părăsise zona 

ocupată de nemţi. Aici izbucnise o pandemie de tifos exan-tematic care făcuse o mulţime de 

victime. Având în vedere aceste realităţi, în zonele ocupate de nemţi, au fost aduşi medici germani 

care se ocupau nu numai de trupele lor de ocupaţie, dar acordau asistenţă medicală şi populaţiei 

autohtone, pentru prevenirea unei catastrofe.  

                  Amintind aceste lucruri, tragem concluzia că armata germană de ocupaţie îşi asuma şi o 

serie de responsabilităţi, care la prima vedere par anacronice  Poţi gândi că armata rusă, bulgară sau 

maghiară, ar fi fost capabilă de aceste fapte? Popoarele civilizate fac deosebirea şi în timp de 

război! 

                  Păcat că spiritul german a plecat odată cu armata germană. Tot ce s-a făcut bine s-a 

distrus! Regele Ferdinand a făcut împroprietărirea unor ţărani întorşi de pe front, care nu dispuneau 

de unelte, utilaje agricole şi vite de muncă. În final, pământurile au ajuns tot la cei bogaţi! Mica 

industrie alimentară s-a prăpădit, fructele au rămas în pomi, iar foametea şi sărăcia s-a accentuat în 

casele mâncătorilor de mămăligă. Dar a rezultat România Adevărată-România Mare- graţie acestor 

oameni, ţăranii, sacrificaţii tuturor regimurilor. 

                 Este interesant să se ştie cum s-au comportat şi armatele româneşti în teritoriile ocupate 

în timpul aceluiaşi război. Ce spun locuitorii din secuime când au fost ocupaţi de armatele române 

la începutul intervenţiei lor în anul 1916. De asemenea ce spun maghiarii despre armatele române 

care au ocupat Budapesta în anul 1919 pentru a-l alunga de la putere pe comunistul Bela Kun. 

                  Despre ocupanţii bulgari ştim ce atrocităţi şi excese au făcut pe teritoriul nostru, căutând 

explicaţii la participarea României la al doilea război balcanic din anul 1913 şi anexarea 

Cadrilaterului. Despre aliaţii ruşi nu este cazul să discutăm în lucrarea de faţă. Este necesară o 

abordare separată. 

                   Despre aliaţii francezi nu poţi spune niciun cuvânt. Este suficient să mergi în cimitirul 

Bellu din Bucureşti şi să vezi mormintele eroilor francezi magrebieni, de religie musulmană, căzuţi 

pentru apărarea României.                    [2]  

                   Articolul de faţă se rezumă la Primul Război Mondial. Cel de-Al Doilea Război 

Mondial este cu totul diferit, fascismul şi comunismul reuşind denaturarea societăţii omeneşti. 

Remarcăm în acelaşi timp şi modul exemplar în care statul român s-a comportat cu etnicii germani 

de cetăţenie română. Nu ştiu de ce, dar aceste timpuri de normalitate mi se par astăzi de domeniul 

trecutului unui popor adevărat. Cu regret, astăzi, după  o sută de ani, constat că parcă am devenit o 

„populaţie”, iar ţara va deveni în curând un „teritoriu”! Păcat! Simţim că ţara asta nu mai este a 

noastră, dar politicienii de azi se fac că nu ştiu de ce;  Constatăm astfel cât de grea este propria 

ocupaţie!                          

  CONSTANTIN AGRICOLA MIU 

 GODENI- FEBRUARIE  2015 N.A. În perioada documentării acestui articol am străbătut nordul 

judeţului Argeş-Muscel, aşa cum îmi place mie, pe bună dreptate, să-l numesc. Străbătând 
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localităţile implicate în bătăliile Primului Război Mondial, am ajuns, graţie Părintelui Cârstina din 

Dragoslavele de Muşcel, să aflu lucruri deosebite, unele intrate în legendă, despre luptele ce au avut 

loc în apropierea Câmpulungului. 

           Studiind la faţa locului modul cum apărarea românilor a fost dată peste cap de atacatorii 

germani, nu am putut realiza cum aceştia au apărut pe neaşteptate în spatele armatelor noastre, care 

rezistaseră cu brio pe linia Mateiaş-Voineşti-Lereşti. Misterul l-am aflat de la profesorul pensionar, 

Constantin Catrina, profesor de filiozofie, care a predat 30 de ani la liceul din Rucăr. Fără să-i cer 

permisiunea, de dragul intâmplărilor adevărate şi a ştiinţei căreia ne-am dedicat cu pasiune 

amândoi, este vorba de istorie, chiar dacă am profesat alte discipline umaniste sau tehnice, mă simt 

obligat să arunc o rază de lumină asupra celor amintite mai sus. 

            Bătrânii din Dragoslavele povesteau că, cu câţiva ani înainte de intrarea României în Primul 

Război Mondial, în sat a apărut un cetăţean străin, venit de la  

Braşov sau Bucureşti, care rupea binişor pe româneşte şi care a fost obligat să rămână o noapte să 

doarmă aici. A găsit o gazdă care l-a tratat cum se cuvine; a doua zi s-a trezit, a văzut frumuseţea 

locurilor şi a promis că va mai veni pe la Dragoslavele. N-a trecut mult timp şi turistul, neamţ de 

origine, s-a întors în sat și s-a cazat la o gazdă pentru mai mult timp. A început să cunoască lumea, 

să se încadreze în viaţa satului. Chiar a sărit în ajutorul celor care aveau nevoie de medicamente, a 

împrumutat pe nevoiaşi cu bani, a meditat copiii sărmani ca să pătrundă la şcoli, etc. În scurt timp 

devenise „neamţul lor!” ([2] Constantin Agricola Miu, „Tatăl meu-In memoriam” Editura Prisma, 

Râmnicu Vâlcea , 2010) Sătenii îl stimau şi pentru comportamentul său de om civilizat şi priceput 

la toate, îl antrenau în activităţile lor. Astfel, văzându-i slăbiciunea pentru vânătoare, îl luau în 

grupele lor de vînători, ca pe unul de-al lor. Neamţul iubea fructele de pădure şi nu rare ori era 

întâlnit culegând ciuperci, zmeură, fragi, pe care apoi le prepara singur, iar dulceaţa era dăruită 

copiiilor. Devenise o figură aproape indispensabilă satului. De multe ori îl întâlneau pe munte, în 

pădure, pe drumurile şi potecile montane, cu tolba plină de fructe şi plante medicinale. Îi plăcea să 

umble şi singur şi să se bucure de frumuseţea peisajelor. 

             Dar întro zi, neamţul a dispărut. Lumea nu şi-a făcut probleme. Toţi erau siguri că se va 

întoarce, nu putea să fie altfel. Şi într-adevăr s-a întors. Dar în cele câteva luni, poate 2-3 ani, multe 

lucruri se schimbaseră radical. Începuse de doi ani războiul mondial, de curând intrase în război şi 

România. După ce armatele noastre au trecut munţii în Ardeal şi au obţinut victorii, acum se 

retrăgeau din faţa armatelor germane. Odată cu intrarea nemţilor în Dragoslavele, şi-a făcut apariţia 

şi „neamţul lor” care avea grad de colonel şi era conducătorul trupelor germane de atac. 

             În perioada „românească”, ofiţerul cartograf german trasase hărţlle pe care apoi le-a folosit 

în război. Cunoscând şi potecile, cu uşurinţă a deplasat în siguranţă, o întreagă armată, care a ocolit 

linia de rezistenţă românească de la Mateiaş şi a căzut în spatele armatei române, care a fost 

înfrântă. Valea Jiului căzuse. A căzut astfel şi Mateiaşul, nemţii au înaintat fără să mai aibă 

oponenţă majoră până la Mărăşeşti. Astfel, Oltenia, Muntenia, Dobrogea au fost invadate cu 

rapiditate, Bucureştiul devenind capitala învinsă.  

            De  aceea, ori de câte ori străbat satele muscelene şi văd monumentul vulturului, ridicat în 

memoria celor căzuţi în luptele de la Mateiaş, din Primul Război Mondial, mintea şi imaginaţia mi 

se întorc la povestea „nevinovată” a unui „turist” german. 

     Ing. Constantin Agricola Miu,  Godeni-jud.Argeș                             

     23 noiembrie 2017 
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10 Mai - Ziua Națională a Regatului României 

<<Naveta diplomatică europeană>> a lui Brătianu și rolul ei în aducerea                                                        

lui Carol de Hohenzollern pe tronul României  

 

Idea aducerii unui principe străin pe tronul ,,Regatului Daciei” sau al ,,Daco-României”, 

nume prezente în literature și presa vremii, a apărut încă din primul deceniu al Regulamentului 

Organic (1831-1856). Idee care se transformă într-o dorință generală, pentru care va lupta generația 

Unirii Principatelor și a etapei imediat următoare pentru a o realiza. 

Câteva exemple: În 1845, exilați revoluționari români au intervenit pe lângă Franța, Anglia și 

Sardinia  să preteze în favoarea aducerii unui principe străin pe tronul statului român unit, cu rol de 

stat tampon între cele trei mari imperii vecine. Propunere preluata de Franța lui Napoleon III prin 

ministrul de externe Walewski, care solicită statelor participante la Congresul de Pace de la Paris 

din 1856, congres care o și acceptă. Apoi în 1857, populația din Valahia solicită printr-o amplă 

declarție ,,necesitatea în Camera Deputaților de M. Kogălniceanu și I.C.Brătianu. 

În sfârșit, aceleași două idei- a statului tampon și a principelui străin- sunt propuse de marele om de 

cultură și diplomat Kogălniceanu în 1857 în Adunarea ad-hoc a Moldovei și  ???????, ceea ce s-a 

întâmplat și-n cel din București. 

 Dar, datorită opoziției unor state, inclusiv a Angliei, Conferința de la Paris din 1858 

hotărește doar o... ,,semiuniune” a Principatelor Române, cu câte un domn pământean ales.  

După abdicarea forțată a lui Cuza, Corpurile legionare române au proclamat pe 24 februarie 1866 ca 

domn un principe străin anume pe Filip I de Flandra, fratele regelui Belgiei, care refuză, în 

principal, datorită împotriviri lui Napoleon III-lea. După acest refuz, marile puteri garante s-au 

pronunțat împotriva alegerii unui principe străin în România, existând pericolul ,,desfacerii” Unirii, 

hotărâre luată la o nouă Conferință de la Paris de la-nceput de 1866. 

 Dacă ne-am, referi la cauzele insistenței diplomatice române și a întregii națiuni, la alegerea 

unui principe străin, le-am găsi în interiorul țări și-n afara ei. Așadar, drept cauze interne le-am 

descoperi în desele vrajbe și certuri politice între pretendenții autohtoni pentru ocuparea tronului,  

certuri, care puteau duce la ,,un război civil” după aprecierea din Senat a lui D. Sturdza. 

       Discordii, vrajbe și certuri interne descrise de mulți, printre care aș aminti pe renumitul istoric 

Hurmuzachi, sau pe Kogălniceanu și Brătianu. 

Cauzele externe ar consta în pericolul ,,desfacerii ” Unirii și chiar a ocupării de teritorii românești, 

pericol ce venea din Rusia, Turcia, Austria. 

 Și-acum, în noua situație gravă, intră în șcenă mai intens diplomația românească, în 

principal a lui Brătianu, care având în spate voința națională și-n față pericolul extern, începe să 

facă o adevărată ,, navetă diplomatică europeană”, mai ales în Franța lui Napoleon III și în Prusia 

Hohenzollernilor. Astfel , la sfârșitul lui martie 1866, o delegație română condusă de Brătianu se 

deplasează la Paris pentru a sonda poziția lui Napoleon III față de alegerea lui Carol de 

Hohenzollern pe tronul României, alegere pe care împăratul o și sugerează, având în vedere 

aprecierea calităților și rudenia lui Carol. 

 Datorită apariției unor semne de discordie și incertitudine, imediat regenta domnească, din 

care făcea parte și generalul Golescu, (tot Argeșean prieten cu Brătianu) îl proclamă ca domn pe 

Carol. 
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 Din Paris, în drum spre Berlin, Brătianu face un popas pe 31 martie 1866 la Düsseldorf unde 

își avea reședința Karol Anton, guvernator militar  al Renaniei și Westfaliei,  

căruia îi solicită o audiență, în care îi propune fiului său , Carol, coroana României.  

 După trei ore de discuții cu tatăl și fiul și după convorbirea privată din seara lui 31 martie cu 

prințul Carol, diplomatul român nu primește un răspuns sigur, pentru că tatăl depindea de regele 

Wilhelm, capul familiei. 

Îngrijorat, din nou Brătianu ia drumul Parisului pentru a acționa mai în detaliu despre această 

problemă. 

 Karl Anton, tatăl prințului Carol, pledează în favoarea acceptări tronului României de către 

fiul său, singuratic care reiese din scrisorile trimise regelui Wilhelm și cancelarului Bismarck, în 

care arată că ,,prin alegerea lui Carol...s-ar depune un protest moral împotriva politicii rusești de 

dezbinare a Prinicpatelor”, care au mari resurse interne, încă nevalorificate... ” și că ele au fost 

cândva zone culturale de prim rang”. 

 Pentru a grăbi alegerea lui Carol, întors la București, Brătianu dispune pe 13 aprilie afișarea 

la colțurile străzilor din capitală stirea că deja Carol a fost din nou propus domn și că va face 

imediat o călătorie la București. Apoi, după trei zile, pe 16 aprilie, scrie o depașă lui Karl Anton , 

care la rându-i îi trimite telegrafie regelui  Wilhelm, depșă prin care pentru, a-l îmblânzi pe rege, îl 

informa că ,,cinci milioane de români l-au ales ca domn pe prințul Carol”. 

După alte schimburi de scrisori sau vizite între cei doi implicați (Hohenzollern, rege, 

Brătianu și Napoleon), creindu-se o atmosferă de indecizie datorită regelui, prințul Carol care era 

,,ferm hotărât să facă o clătorie la București  chiar și împotriva...Conferinței de la Paris” își găsește 

un aliat important în persoana lui von Bismarck. 

Astfel,  pe 19 aprilie 1866 Bismarck îl cheamă pe Carol  și-l sfătuiește că prin solicitarea unui 

concediu, regele va intui intenția lui Carol, care  ,,i-ar lua din mână decizia căci din punct de vedere 

politic regele are mâinile legate”. Îl îndeamnă pe prinț să meargă în România , iar țările care ar 

protesta ,, protestul lor rămâne pe hărtie, iar faptul real nu va mai putea fi anulat  ,,Căci, a astepta 

decizia Conferinței de la Paris, s-ar fărăgăna, nu luni, ci ani de zile”. Încheie sfaturile prin cuvintele: 

,,Duceți-vă direct în țara la a cărei domnie sunteți chemat !” 

 În plus, l-a asigurat că ,,din partea Austriei nu sunt multe motive de teamă, deoarece” am de 

gând să-i dău de lucru pentru, câteva de-acum încolo ! , iar cât privește Prusia ,,curajoasa 

dumneavoastră decizie va fi cu siguranța întâmpinată aprobator aici”. 

 Cu toată opoziția conferinței de la Paris din 22 aprilie 1866 de-a a se alege un prinț străin ca 

domn al României, diplomația lui Brătianu începe să aibă sorți de izbândă, având susținerea clară a 

lui Napoleon și a lui Bismarck. De exemplu, Franța anunță că ,,nu va tolera eventuale măsuri 

coergitive, fie ele din partea Rusiei sau ale Porți”, iar Bismarck își anunță din nou susținerea sa , 

spunând că și regele Wilhelm ,,aflat în fața faptului împlinit nu va mai refuza alegerea lui Carol . 

 ,,Naveta diplomatică ” a lui Brătianu continuă: din nou pe 1 mai (stil vechi) sosește la 

Düsseldorf, aflând de la prințul Carol că e hotărît să vină în România. 

Pe 5 mai, Karol Anton află din nou de la Bismarck suținerea sa, iar cu regele ajunse la o înțelegere 

mai concretă, anume că ,,se va abține de la orice amestec direct în deciziile prințului și că se va 

mulțumi să ia la cunoștință un fapt împlinit”. 

 În sfârșit, ziua de 7 mai 1866 (stil vechi) anunță succesul definitiv al  misiunii diplomatice a 

lui Brătianu, căruia i se transmite de la Düsseldorf, unde fusese chemat de la Paris, că prințul Carol 
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e absolut hotărât să vină la București. El, însoțit de Bălăceanu, tot argeșean, care era agent 

diplomatic la Paris, stabilesc împreună cu Carol, itinerariul ce urma să îl parcurgă prințul german 

până la București și fata călătoriei. 

 ,,Zarurile fiind aruncate !” pe 11 mai, Carol de Hohenzollern împreună cu suita 

nemărtunisită” își începe călătoria îndelungată și periculoasă ,traversând localități austrice, în care 

se aflau trupe mobilizate pentru război. Deși deghizat cu îmbrăcăminte obișnuite și cu pașaport fals 

elvețian, tânărul ofițer pursac a avut mari emoții, fiind gata a fi recunoscut la controlul vamal din 

gara Salsburg și la coborârea din vaporul de pe Dunăre la Turnul Severin. Călătorind cu trenul și cu 

vaporul la clasa a II-a, trecând prin Augsburg, München, Salsburg, Viena, Bratislava, Pesta, Bazias, 

Orșova și Turnul Severin, fiind în pericol de-a fi recunoscut și îndurând multe greutăți, precum frig, 

mizerie și mare forfotă, Carol a ajuns pe pământ românesc la Turnul Severin, de unde-și continuă 

traseul cu trăsura pregătită din timp de oamenii lui Brătianu, politicianul care îl înoțește pe vapor de 

la Baziaș. 

 Traversând, sate și localități, văzând țărani, târgoveți și soldați cu haine ponosite, cunoscu 

,,pe viu” primele realități dureroase, pe care se hotărâ a le rezolva cu calm și cu insistență, pentru 

că, românii aveau și resurse materiale, umane, încă nefolosite, precum și un trecut eroic și-o cultură 

bogată. 

 Pe 10 mai 1866 (stil nou), după intrarea solemnă în București, a fost primit la Mitropolie cu 

o ceremonie religioasă, apoi însoțit de autorități a depus jurământul  pe legile țării, declarând printre 

altele: ,, Punând piciorul pe acest pământ sacru, am și devenit roman…Cetățean astăzi, mâine, de va 

fi nevoie, soldat, eu voi împărți cu dumneavoastră, soarta cea bună, ca și pe cea rea”. 

 Sunt cuvintele asemănătoare celor rostite de Stefan cel Mare în testamentul său, îndumându-

și dregătorii și pe slușbașii săi ,,să moară mai bine dacă vrășmașul i-ar strâmtora cu rușinea 

închinării țării”.Aceste cuvinte și multe altele citite și răsucitite din cronica au însemnat un 

legământ al lui Carol față de ,,Umbra lui Stefan la Putna”. Sunt cuvinte, conform cărora s-a 

comportat  în ,,Școala severă a vieții domnești și regale, mai ales pe frontul războiului de 

independență din 1877-1878, cu deosebire în fața Plevnei și-apoi în fața amenințărilor Rusiei țariste 

de dezarmare a armatei române s-au chiar de ocupare de teritorii românești. 

Sunt cuvinte care au îmbogățit tabloul stărilor sufletești de dragoste pentru români cărora, printr-o 

proclamație, le ceruse ,,să ne ajutăm, dară, români, și Dumnezeu ne va ajuta”. 

 Sunt cuvinte, gânduri și fapte, care mă obligă a exclama: 

 Iată, ce mare bărbat de stat 

 Divinitate-atunci ne-a dat ! 

 Divinitate susținută  

 D-elite din ,,țara redută”, 

 Cu Golescu, Slăniceanu, 

 Ministrul Kogălniceanu 

 În frunte cu Brătianu.    Prof. Dumitru Ghiță, Com. Dârmănești-Argeș 

Bibliografie  

1. Cezar Petrescu, Cei trei regi, Tipărită prima dată în 1935, Ediție specială, Editura Paul Editions, 

București, 2015, p.20,22,25. 

2. Paul Lindenberg, Regele Carol I al României, traducere din germană de Ion N., Ediția a II-a, 

revizuită, Editura Humanistă, București, 2016,p.1,5,46,48,53,55,57,59-62,93. 



 
-27- 

 

CONCURS INTERȘCOLAR 

 

1 Decembrie 

 

Dorința neamului străbun 

Trecut prin vremuri crude 

A fost: o țară, un pământ, 

Și liniște oriunde. 

 

Spre Alba-Iulia au pornit 

Țărani brăzdați de vreme, 

Cerniți de anii ce-au trecut, 

De greu și de blesteme. 

 

Dorința arzătoare-n piept 

Primită moștenire, 

Era unirea celor mulți, 

Români prin grai și fire. 

 

Cu toții-avem același grai, 

Doar ne despart Carpații. 

La Alba-Iulia veniți, 

Să ne unim ca frații! 

 

Căci astăzi noi sărbătorim,  

Cinstindu-le memoria, 

1 Decembrie, acea zi 

Ce ne-a marcat istoria. 

 

Cucu Antonia Elena 

Clasa a VIII-a B 

Școala „Mircea cel Bătrân”, Pitești 
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Glasul Unirii 

 

Floarea Daciei se înalță de prin vârfuri carpatine, 

Iar din stâncile albastre răsar doinele străbune; 

De prin munții cei stâncoși, roși de-atâta suferință, 

Se înalță glasul celor ce-au luptat pentru credință. 

 

Plâng stejari de bucurie, frunzele foșnesc în vânt, 

Toți se bucură de pacea ce se-ntinde pe pământ; 

Floarea Daciei se înalță pe pământul nostru bun, 

Glas de pace-n munți răsună, glasul bunilor străbuni. 

 

Vin jieni, panduri, vin cete și se-adună în Carpați, 

Este ziua fericirii pentru scumpii noștri frați; 

Din Muntenia, Moldova, din Ardeal și Rădăuți, 

Vin cu toții să cinstească floarea Daciei din munți. 

 

Hora mare se întinde, mii de suflete dau grai, 

Este ziua fericită de la Cuza și Mihai; 

Toți vorbesc aceeași limbă, toți unire au dorit, 

Toate țările române într-o țară s-au unit. 

 

Au dat glas dorinței noastre, suntem toți acuma frați, 

Floarea Daciei se-nalță de la mare la Carpați; 

Visurile, idealuri pentru întreaga omenire 

S-au strâns toate laolaltă, făcând marea lor Unire. 

 

Dima Ionela-Ramona, clasa a IX-a 

Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Pitești 
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Colectiv Școala Gimnazială „Marin Braniște” (colaj) 
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Peste 100 de ani 

 

Drumul prăfos e tare greu de străbătut, mai ales în căldurile acestea răvăşitoare. Bocceluţa 

cu cărţi e voluminoasă şi mă jenează, dar merg înainte orice s-ar întâmpla… Alţi copii din sat nu 

merg la şcoală ca mine, căci nu sunt lăsaţi de părinţi. Eu… am ajuns la carte printr-o minune şi n-

am să o irosesc. Decât să stau cu vitele pe câmp, mai bine învăţ. Dar tare îmi e milă de surorile 

mele, care nu au voie să vină şi ele la şcoală. Tata zice că fetele nu au ce căuta la şcoală. Le-am 

promis că le învăţ şi pe ele tot ce ştiu şi eu, ca să nu fie supărate. E micul nostru secret. Aşa că mă 

grăbesc să ajung acasă ca să mă pun pe treabă. Picioarele goale îmi aleargă pe pietrişul uliţei cu 

disperare, să ajung mai repede. Simt că mai am puţin, dar văd cum îmi taie calea un ofiţer de 

miliţie. Uniforma austro-ungară impune respect sătenilor, dar mie îmi e teamă. De ce mă opreşte 

din nou? Săptămâna trecută mi s-a întâmplat la fel… 

-Unde alergi aşa, bezmeticule? mi se adresează el în ungureşte.  

Îi arunc o privire cu coada ochiului, fără să răspund.  

- Te prefaci că nu înţelegi, aşa e? se enervează acesta. Lasă că de aia mergi la şcoală, să îmi 

răspunzi în graiul meu, zise şi îmi dădu peste boccea. 

 Ca un vultur, se aţinti spre singurul meu caiet şi îl răsfoi. Inima îmi bătea nebuneşte, căci 

mă temeam să nu îmi descopere secretul. După ce aruncă nişte priviri impertinente peste pagini, le 

aruncă în ţărână şi zise printre dinţi: 

-Dacă te mai prind că nu îmi răspunzi în limba mea, zise el în româneşte, ai încurcat-o! 

Atunci a fost prima zi a vieţii mele în care mi-am dorit o schimbare pentru familia şi ţara 

mea. Printre lacrimi, am găsit în paginile caietului lecţia despre Moldova şi Ţara Românească, pe 

care învăţătorul ne-o predase pe ascuns. Dacă miliţianul ar fi găsit-o, cu toţii am fi fost în mare 

pericol. Desenasem în colţul paginii o hartă a României Mari aşa cum mi-o imaginam eu… Ce ţară 

frumoasă ar fi fost! Dar mă temeam pentru Ardealul nostru. Oare românii ştiu cât de mult vrem să 

ne unim cu ei? Oare au habar de câte îndurăm noi aici, dincolo de munţii neînduplecaţi ce ne 

despart de ei? 

Două zile mai tărziu, învăţătorul satului a fost arestat şi încarcerat la Budapesta, iar la şcoală 

s-a interzis limba română. Dar eu am refuzat să renunţ la ea, limba mea dragă. Visam cu ochii 

deschişi la cerul albastru, la holdele galbene de grâu şi la roşeaţa macilor de pe drum. Priveam iile 

surorilor mele şi urmăream cum aţa multicoloră se învârte şi se desparte în fire, asemenea unei hore 

naţionale. Şi nu de puţine ori îmi aduceam aminte de poveştile cu domnitori, ce ne salvează de 

cotropitori şi trădători. Şi adormeam zâmbind, gândindu-mă că undeva departe, la Bucureşti, se află 

un alt domn şi a lui domniţă, ce aveau să ne întregească asemenea unei familii cine ştie pe unde 

risipită. 

Anii au trecut, fără să mă întrebe dacă sunt de acord. Am rămas la fel de visător şi încrezător 

în ziua ce urma să vină. Tot visam la Unire când am mers de bună voie la război. Atunci mi-am 

văzut suveranii pentru prima oară, doar că eu eram în partea greşită a baricadei. Am dezertat şi am 

luptat alături de fraţii mei, moldoveni, munteni şi dobrogeni. Ne-am unit atunci pentru prima oară, 

sângele nostru amestecându-se şi suferind de aceleaşi boli şi dureri.  

Şi am câştigat. Dar preţul a fost mare şi el nu trebuie nicicând uitat. În cârje, olog de război, 

am mers la Blaj să îmi împlinesc visul copilăriei. M-am aşezat în spatele mulţimii, căci nu puteam 

să ajung mai în faţă. Am văzut printre capete preoţimea şi politicienii şi am ştiut atunci că 
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fantasmele se transformau în realitate. Nu auzeam decât murmure şi forfotă, dar când toate 

steagurile cu tricolorul s-au ridicat, am început să plâng. Mii de oameni dansau hora unirii, strigau 

fericiţi şi zâmbeau.  

-Uite, tată, România dodoloaţă! am auzit în mulţime şi parcă auzisem vocea copilului care 

am fost demult. 

Luat de tumultul mulţimii, aproape m-am dezechilibrat, dar o mână nu m-a lăsat să cad. 

Când m-am întors, am văzut o munteancă frumoasă, îmbrăcată în costum popular, care mă 

sprijinea. Venise cale lungă să vadă unirea, iar după ce ne-am cunoscut mai bine, nu a mai plecat 

acasă. Acum, în Ardeal şi lângă mine, era acasă… 

Împreună am fost la Alba-Iulia să vedem încoronarea stăpânilor noştri. Coroanele 

strălucitoare, mantia regală şi sceptrul, toate arătau sfârşitul a secole de chinuri şi dureri. Erau 

vestitorii ce aduceau izbăvirea şi, cu toate că era o iarnă cruntă, în sufletele noastre era cea mai 

dulce primăvară. 

Da, am suferit şi a fost greu. Am plâns în copilărie, am urlat de durere în tinereţe pe front şi, 

probabil, am să oftez la bătrâneţe. Mi-a fost frig, teamă şi nu ştiam ce avea să se aleagă de noi. Dar 

nu am încetat să sper şi să măr rog pentru dreptate. Am făcut greşeli în viaţă, aşa cum alţii mi-au 

greşit mie. Dar Unirea le-a şters pe toate. Olog cum sunt, mă simt mai sănătos ca niciodată şi parcă 

mult mai fericit. Ardealul se află unde trebuie, la fel ca şi inima mea. 

Dacă aş putea cere un singur lucru de la Cel de Sus, ar fi să văd cum va arăta această 

frumoasă ţară peste 100 de ani. Sunt sigur că va înflori şi va prospera precum ne dorim cu toţii. 

Românii n-au să mai fie dezbinaţi în veci şi vor rămâne acasă, aici, unde le este locul. Politicienii 

vor fi cinstiţi şi curajoşi,  asemenea celor de pe timpul meu. Limba română va răsuna în tot teritoriul 

ţării şi nimeni nu va îndrăzni să o reducă la tăcere. Şcolile vor învăţa copiii ce înseamnă să fii 

român adevărat, iar ei vor fi mândri de ce li se spune. În veci românii nu se vor mai pleca în faţa 

străinilor, ci vor fi o naţiune demnă şi civilizată, aşa cum ne-am dorit mereu să fim.  

Dar n-am să fac această ultimă rugăminte, căci ştiu sigur că aşa va fi peste o sută de ani! 

 

 

Smărăndescu Ioana 

Clasa a XI-a 

Cercul de creaţie literară 

Palatul Copiilor Piteşti 

Prof. Simona Marineaţă 
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COMEMORARE: 130 de ani de la moartea poetului național Mihai Eminescu 

 

Abc... Eminescu 

 

M-or troieni cu drag aduceri aminte… 

       Au înflorit şi s-au scuturat de floare salcâmii pentru a  o sută treizecea oară de când Luceafărul 

românesc s-a fost mutat în locul lui menit din cer. 

       Pentru a o sută treizecea oară, teiul sfânt îşi scutură creanga de miresme peste pământul acesta 

în care s-a mutat trupul de lut al Poetului, veşminte de pământ luând. 

       Au încercat nişte epigoni-acrituri, un fel de boieri ai burţii, să-l 

închidă, cu necuprinsul geniului său cu tot, în întunericul-debara care le 

ţine loc de raţiune. 

N-au reuşit! Greşeala lor, spunea un cărturar, om de ştiinţă român de talie 

internaţională, este că au îndrăznit să muşte din jarul stelei, uitând că La 

Steaua se ajunge cu iubire doar, altfel, orice încercare de a o atinge cu ură, 

îl reduce pe agresivul arogant la neantul din care s-a ivit. 

       Veste bună, Români! Eminescu trăieşte! 

Cu fiecare 15 iunie îl simţim tot mai viu, ne simţim tot mai mândri că 

prin el ne recunoaştem frumuseţea sufletului şi clarul minţii, fericiţi că el 

s-a ivit în neamul nostru şi nu altunde, că prin creaţia sa limba română şi-a 

aflat înaltă înnobilare.                    Adina Romanescu, 

             grafică « Eminescu » 

        Îmi amintesc cum în Sfânta duminică din 18 iunie 2017, la Biserica ctitorită de Regina Maria 

din capitală, locaş de cult ortodox cu hramul Sfânta Maria – Miron Patriarhul, a avut loc slujba de 

prohodire a lui Mihai Eminescu cel mutat în viaţa fără de sfârşit, după încheierea obişnuitei 

(excepţionalei!) ceremonii liturgice oficiată de cinci preoţi parohi, cu participarea unui număr 

semnificativ de reprezentanţi din corul Patriarhiei Române (voci cu totul minunate prin limpezime 

şi profunzime), însoţiţi şi coordonaţi de Înalt Protosaltul Mihail Bucă. 

         Pe lângă enoriaşii aparţinători Sfintei Biserici, prezenţa unui mare 

număr de oameni de arte şi carte, nu mai constituie demult o întâmplare, 

aceasta intrând în ordinea firescului. Se cuvine să amintim iar şi iar că 

acest lucru a fost posibil graţie înţelepciunii şi deschiderii pe care 

Părintele Gheorghe Neagoe le manifestă faţă de creatorii din toate 

domeniile de cultură şi artă, participând la rândul său la acţiuni literar-

artistice - recitaluri de poezie, lansări de carte, concerte, vernisaje de 

pictură şi sculptură etc. 

         Cine nu a fost în acea binecuvântată zi la oficierea prohodirii 

Poetului spre a-şi amesteca glasul în marele cânt-rugă Veşnica 

Pomenire!, cu privirea la flacăra tremurândă a lumânării şi cu ochii 

sufletului topiţi în lumina stelei din gând, a credinţei, a iubirii, a 

curăţeniei cugetului, nu va putea înţelege ce înseamnă sufletul românesc! 

                        Nică Petre, „Eminescu”,  

                                     Câmpul Românesc, Toronto, Canada 
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        Ca de obicei la astfel de evenimente evocatoare împlinite aici şi sfinţite de rugăciune, Părintele 

Gheorghe (să nu vi se pară deşartă lauda  

fiindcă nu-i!) s-a îngrijit şi cu ocazia comemorării robului lui Dumnezeu Mihail (Eminescu) şi a 

neamului său cel adormit (de neamul curat românesc este vorba!), ca totul să fie făcut după sfânta 

rânduială creştină: lumina, smirna şi tămâia, coliva de grâu curat, colacul, vinul, ştergarul au ajuns 

la fiecare participant întru neuitarea celui comemorat. 

        Abia după aceasta a avut loc un omagiu cu adevărat emoţionant adus marelui Poet de scriitori 

şi artişti, cu participarea întregii obşti a slujitorilor la sfântul altar de aici şi a enoriaşilor.  

        Din îmbinarea sfântă a muzicii semnată de Ciprian Porumbescu şi versurile eminesciene din 

Sara pe deal, părea că plouă peste lume cu armonii ca nişte lacrimi de ape de lună, ca mai apoi să se 

unească glasurile celor prezenţi într-unul singur prin acel: Eminescu să ne judece de-om avea sau 

nu dreptate. Da, să ne judece dacă suntem sau nu români cu sufletul după cum ne-au lăsat mărturie 

de credinţă poetul basarabean Grigore Vieru în Dor de Eminescu şi Ion Aldea Teodorovici cu 

Doina lui, plecaţi cu toţii dincolo de vămile luminii.     

        Şi ca din senin (pe cât de senin e gândul care ne poartă spre bornele de lumină din lumea ca o 

pajişte de cânt!) îmi apare-n oglinda păstrătoare de frumuseţi care ne este suflet, Eminescu acela în 

marmură albă nemurit o dată în plus de sculptorul român din Brăiliţa Nicăpetre devenit prin voia 

(?!) sorţii cea niciodată generoasă cu bieţii muritori, unul din marii sculptori ai lumii, nevoit să se 

auto-exileze din ţara lui în Lumea Nouă, cu escală pământească la Toronto şi, nepământească, în 

regatul pietrei şi al lemnului preschimbate în artă, adăugând astfel o treaptă mai mult coloanei fără 

de sfârşit a geniului românesc sub cerul lumilor. 

        Aici, la Biserica din Bucureşti, privesc cu pioasă admiraţie pictura de pe zidurile sale şi nu m-

aş mira deloc să văd / să aud, coborând dintre sfinţii aureolaţi cu raze de  lumină parcă de zugravii 

de subţire, chipul de azur şi vocea de taină a Poetului – Luceafăr: Cum n-oi mai fi pribeag / De-

acum înainte / M-or troieni cu drag / Aduceri aminte… 

        Da, noi suntem astăzi purtătorii aducerii aminte că a fost odată pe pământul nostru 

binecuvântat un Poet nepereche, frumos la chip, la suflet, la gând, la cuvânt. 

Numele lui – Mihai Eminescu. 

 

                                                                                                          

Scriitor, Paula Romanescu 

Bucureşti 2019 
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Eminescu – Visul Unirii celei Mari 

         

Motto: 

„Eminescu era un om al timpului modern, cultura lui 

individuală stă la nivelul culturei europene de astăzi.” 

          Titu Maiorescu 

 Trebuie remarcat faptul că articolele cu conținut politic ale lui Eminescu, de acum peste o 

sută de ani, sunt actuale, sunt prezente realității de azi, nu au pierdut puterea lor de demascare și 

chiar condamnare a tuturor celor ce ne calcă în picioare integritatea teritorială, cum i s-a întâmplat 

României în 1812, apoi în 1878 și ultima dată în 1940. „Niciodată, spunea Eminescu, nu avem 

dreptul de a ceda, ori să fim de acord cu cedarea, să nu stăm nicicând la târguială asupra vetrei 

bunilor și străbunilor. Dacă n-am putut păstra de la străbuni teritoriile, să ne păstrăm conștiința 

integrității neamului din care ne tragem seva.” Și mai scria Mihai Eminescu: „Rusia nu a luat 

această parte a Moldovei decât pentru ca să înainteze, spre a stăpâni multe suflete, făcând în așa 

fel ca din Basarabia să poată înrâuri asupra Moldovei și asupra întregului popor românesc.” Este 

valabil și în zilele noastre ce spunea poetul în ceea ce privește pofta „Împărăției” rusești. În 25 și 28 

ianuarie 1878, apoi în luna februarie a aceluiași an, Eminescu a publicat în ziarul Timpul articole cu 

privire la situația Basarabiei: „(...) Basarabia întreagă a fost a noastră pe când Rusia nici nu se 

megieşa cu noi, Basarabia întreagă ni se cuvine, căci e pământ drept al nostru şi cucerit cu plugul, 

apărat cu arma, a fost de la începutul veacului al patrusprezecelea încă şi până în veacul al 

nouăsprezecelea. Mandatarul Europei vine să mântuie popoarele creştine de sub jugul turcesc şi 

începe prin a-şi anexa o parte a unui pământ stăpânit de creştini, în care nu-i vorba de jug turcesc? 

Ciudată mântuire într-adevăr. Cuvântul nostru este: De bunăvoie niciodată, cu sila şi mai 

puţin.”„N-avem nici un schimb de făcut cu Rusia în particular şi nu-i dăm nimic ei, precum nu 

pretindem nimic de la ea în special, decât ca să consfinţească cuvântul împăratului ei. Numai toţi 

semnatarii Tratatului de la Paris, care va servi de bază a deliberărilor Congresului, ne pot da ceva 

- lua nu ne pot nici ei nimic, prin Tratatul de la Paris: integritatea şi neatârnarea teritoriului 

nostru actual.”           

 10 februarie 1878: „Chestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o chestiune de 

existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II stăruieşte să câştige cu orice preţ 

stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a vetrei noastre strămoşeşti. Înţelegem 

pe deplin această stăruinţă, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale morale şi materiale, 

orice stat face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie mare şi puternică, iară noi suntem o 

ţară mică şi slabă; dacă dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, 

pentru noi, Basarabia e pierdută. (...) Mihai Viteazul a izbutit să împreune sub stăpânirea sa trei 

ţări şi să pregătească întemeierea unui stat român mai puternic; a fost însă destul ca Mihai 

Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbuşească. (...) Astăzi e dar timpul ca să 

întărim, atât în români, cât şi în popoarele mari ale Apusului, credinţa în trăinicia poporului 

român. Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un preţ, am 

vinde şi noi nu vindem nimic!”         

 Scrierile sale au fost considerate iredentiste, șovine, periculoase, căci păreau să amenințe 

Imperiul Austro-Ungar. Dar Eminescu avea un singur scop, o singură țintă: refacerea Daciei Mari, 
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ce a prefigurat România Mare din 1918. Publica, încă din 1870, articole în presa de limbă română 

din Ungaria, cu titluri ca: „Să facem un congres”, „În unire e tăria”, „Echilibrul”, în care lua în mod 

vădit apărarea românilor din Transilvania, ce cunoșteau o dublă asuprire. Prin activitatea sa 

publicistică, Mihai Eminescu a fost considerat instigator la revoltă împotriva Austro-Ungariei.  

 Articolele sale tăioase la adresa Imperiului au creat panică în rândurile autorităților române, 

mai ales la Palat, căci se știe că regele Carol I era un apropiat al Puterilor Centrale, al Austro-

Ungariei și Germaniei. Din această cauză, Societatea „Carpații”1 a fost scoasă în afara legii. 

Eminescu, prin articolele sale, era dispus să utilizeze chiar metodele organizatorice ale 

francmasoneriei, pentru a-și vedea realizat țelul său de a aprinde flacăra revoltei în Ardeal. De 

aceea, la Viena, el propune și chiar insistă ca studenții ardeleni, când se întorceau acasă în vacanțe, 

să propovăduiască formarea Daciei Mari. După cum bine cunoaștem, serviciile secrete austro-

ungare urmăreau a suprima pe „poetul instigator”, și Eminescu este anihilat, în vara anului 1883, 

când este închis la sanatoriul doctorului Șuțu, după ce politicul s-a implicat în acțiunile agenților 

secreți austrieci. Eminescu ar fi putut ajunge chiar în Parlamentul țării, și atunci vocea lui ar fi avut 

mare greutate în ceea ce privește redobândirea teritoriilor furate.     

 Mihai Eminescu, după cum relatează documentele istorice, a fost liderul și fondatorul unor 

societăți secrete cu caracter naționalist și iredentist. El nu excludea nici atacul armat și nici revoltele 

populare, în scopul întronării justiției teritoriale pentru România. Societatea secretă „Carpații”, de 

care am pomenit mai sus, număra peste 2.000 de membri și dorea eliberarea tuturor provinciilor 

românești de sub jugul austro-ungar sau rusesc și unirea lor într-un stat numit Dacia. Eminescu a 

fost un mare patriot, un exemplu pentru epigonii de azi. El își saluta apropiații cu sintagma: 

„Trăiască nația!” și nu ezita nicio clipă să vorbească despre visele sale mărețe privind soarta 

Principatelor Române. Visul lui dăinuia din tinerețe, când nu împlinise încă 17 ani el visa la Unire, 

este vorba de proiectul de mai târziu, „Dacia Mare”, pe care l-a susținut până la sfârșitul vieții. De 

aceea s-a implicat în societăți secrete, de aceea a complotat împotriva autorităților austro-ungare, 

participând chiar la organizarea unor atacuri de gherilă, la revolte ale transilvănenilor. Acțunile sale 

din cadrul Societății „Carpații” au dus România în prag de război cu Austro-Ungaria, el fiind numit 

„cap al răutăților”. La 28 iunie 1883, Imperiul Austro-Ungar rupe legăturile diplomatice cu 

România. Împăratul masează trupe austriece pe linia Carpaților, pregătite să invadeze teritoriul 

românesc. Cancelarul Bismark2 amenință România cu război, prima cauză invocată fiind acțiunile 

iredentiste și provocatoare ale Societății „Carpații”, având printre lideri pe Mihai Eminescu, 

membrii ei fiind intelectuali ce pregăteau revolte în Ardeal și Bucovina.     

 Mihai Eminescu – luceafăr pe firmamentul literaturii române, geniu, poet nepereche, patriot, 

a fost considerat de către neiubitorii de neam și țară xenofob, autohtonist, naționalist, gazetar și 

                                                             
1 În 1882, Mihai Eminescu a fondat, împreună cu alţi miltanți pentru „Dacia Mare”, Societatea CARPAŢII”, o 
organizaţie naţionalistă cu caracter semi-secret, ce-şi propunea, conform Statutului scos la lumină de Augustin Z. N. 

Pop – „sprijinirea după puteri a oricărui scop şi a oricărei întreprinderi românesci” ( v. Augustin Z. N. Pop, „Noi 
contribuţii documentare la biografia lui Mihai Eminescu”, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969, P. 
30). 

 
2 Otto Eduard Leopold von Bismarck - Graf von Bismarck, apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen - a fost un om de 
stat al Prusiei/Germaniei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o figură dominantă în afacerile mondiale. 
(Sursa: Wikipedia). 

http://www.ziaristionline.ro/2015/01/24/aurel-v-david-eminescu-prima-jertfa-pe-altarul-daciei-mari-societatea-secreta-carpatii-infiintata-la-24-ianuarie-1882/
http://www.ziaristionline.ro/2015/01/24/aurel-v-david-eminescu-prima-jertfa-pe-altarul-daciei-mari-societatea-secreta-carpatii-infiintata-la-24-ianuarie-1882/


 
-36- 

 

profet naționalist, anti-occidental, și un poet care, prin celebra sa poezie „Doina”, prevestea unele 

invocații naționaliste legionare. Dar, după cum bine spune academicianul Ioan-Aurel Pop, 

„Eminescu este lăudat de către toți românii care l-au citit, de la marii cărturari, până la oamenii 

de rând, fascinați de versul și verbul său.”      

Când spune „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie (...) Dulce Românie, asta ți-o doresc”3, 

marele poet-patriot și martir se gândea, în primul rând, la România Rotundă, pe care o descrie în 

„Doină” („De la Nistru pân’ la Tisa”). În peregrinările sale, la Cernăuți, Blaj, Sibiu, poetul a 

„pipăit” sufletul Țării și s-a convins că geografia ei, pe care-o avea de mic în suflet, corespundea 

realității geo-etnografice. El vede Transilvania ca o coloană vertebrală a României, „axă de 

susținere și rezervor etnic românesc”. Eminescu nu a greșit o secundă în ceea ce privește chestiunea 

națională.          

Se spune că „Unirea face puterea”, Mihail Kogălniceanu a spus, în 1859, la Mica Unire, 

„Unirea națiunea a făcut-o!”, dar mai mult decât atât, unirea sub semnul culturii naționale și al lui 

Eminescu, ne dă rațiunea de a fi ca popor pe această lume. După cum scrie acad. Ioan-Aurel Pop, 

„Eminescu nu are nevoie de laude sau de elogii. (...) Eminescu este, în sine, elogiul și lauda 

poporului român.”4 Geniul lui Eminescu este și rămâne puternic. 

 

          Nușa Cantemir 

 

 

                                                             
3 Oda intitulată ,,Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!”, poezie trimisă lui Iosif Vulcan, apare în Familia III, nr.14 din 
2/14 aprilie 1867, şi apoi în volumul de ,,Proză şi versuri” al lui V. G. Morţun, în 1890. 
4 Ioan-Aurel Pop, „Identitatea românească”, Editura Contemporanul, 2017. 
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Eminescu și armata română 

 Problematica militară ocupă un loc important în opera politică a lui Eminescu, fiind 

determinată mai ales de criza balcanică din 1875 – 1878, care a implicat amenințător România, 

precum și de opțiunea pentru cariera jurnalistică, în contextul înlăturării sale, pe motive politice, din 

postul de director al Bibliotecii Centrale –Iași. 

 Ca unul care activase de timpuriu în șase societăți cultural-naționale (Balcanii, Orientul, 

Românismul, România, România Jună și Junimea ), având ca scop desăvârșirea unității românilor, 

câștigarea independenței de stat, modernizarea și afirmarea țării în plan internațional, decide să 

participe activ la viața socială ca observator atent al evenimentelor, dar și ca formator de conștiință 

națională și opinie publică. 

 În principal, atașamentul său pentru armată este potențat de faptul că doi dintre frații săi 

(Iorgu și Matei ) erau militari de carieră și de convingerea că instituția constituia în opinia sa  

organul puterii fizice a poporului românesc, fără de care nu puteau fi realizate înaltele sale idealuri, 

concentrând valorile, interesele autentice și voința țărănimii care reprezenta în ultimul pătrar al 

secolului al XIX-lea peste 80% din populația țării. 

 În publicațiile la care activează, în special în Curierul de Iași și Timpul, susține constant 

trebuințele armatei privind modernizarea, sporirea efectivelor, diversificarea armelor, instruirea, 

dotarea adecvată cu armament, muniție și echipamente. Se pronunță în favoarea creșterii 

cheltuielilor militare și a retribuțiilor cadrelor și soldaților, insistând asupra recompensării corecte a 

celor merituoși, consolidării disciplinei militare și neimplicării în viața politică a ofițerilor, pentru a 

nu fi afectat în niciun fel prestigiul și credibilitatea instituției. Avea în vedere participarea unor 

militari la lovitura de stat din 11 februarie 1866 și la tentativa de lovitură de stat din 20 august 1878, 

supranumită ironic Revoluția de la Ploiești.Consideră lovitura de stat din 11 februarie 1866, soldată 

cu detronarea lui Cuza, cea mai gravă infracțiune la siguranța națională, o crimă comună de natură 

să antreneze consecințe periculoase interne și externe pentru statul român aflat în curs de  

consolidare. Relevă, între cauze, interese politice, economice și militare divergente, iar sub aspectul 

consecințelor afectarea stabilității, echilibrului politic și social intern și regional. În plan moral, 

subliniază efectul de degradare a spiritului public, ca urmare a afectării suportului și modelului de 

probitate și loialitate,promovat de armată. Eminescu ia, de asemenea, în considerare reacțiile ferme 

din mediul a circa 200 de ofițeri care i-au adresat lui Carol I o petiție colectivă,prin care solicitau 

pedepsirea militarilor implicați. 

 În timpul crizei orientale, jurnalistul înregistrează cu acuratețe, fazial, evenimentele interne 

și externe, pe întreaga durată a confruntărilor, consacrând temei peste 500 de articole, în care 

includem și traducerile utilizate din publicațiile străine, cu referire la operațiunile militare, 

consecințele și măsurile de sporire a securității în zona Balcanilor. 

 Eminescu urmărește ca un autentic reporter de război evoluțiile din teatrele de operațiuni din 

Bosnia, Herțegovina, Serbia, Turcia răsăriteană, precum și de pe malul stâng al Dunării, utilizând 

oficioase străine, telegrame și documente guvernamentale, pe care le prezintă, în traducere ori în 

comentariul său, spre știința decidenților și opiniei publice românești. Nu au existat momente 

importante din desfășurarea luptelor în arealul balcanic, la care Eminescu să nu se refere. Atunci 

când consideră că știrile de pe front erau relatate diferit de beligeranți, manifestă reținere, din teama 

de a nu dezinforma, ulterior revenind, punctual, cu amănunte sau cu note-sinteză, în care 
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examinează riguros faptele, pronunțându-se în legătură cu veridicitatea știrilor. În cazul 

evenimentelor complexe, cu evoluție îndelungă și contradictorie, precum luptele purtate în 

împrejurimile Plevnei, scrie serii de articole, prin care încearcă să descifreze cât mai multe elemente 

de tactică și strategie militară, utilizate de taberele adverse și mai ales impactul confruntărilor 

asupra unor puteri neimplicate direct în ostilități (Austro-Ungaria, Germania, Anglia), dar cu 

manifestări hegemonice în regiune. 

 Eminescu promovează constant interese românești, luând apărarea armatei în situația 

vehiculării de știri false, ori tendențioase în presa europeană, care lezau capacitatea de luptă a 

trupelor, contribuția lor de război, onoarea și demnitatea militară. Combate ferm amenințările cu 

ocuparea țării, nerecunoașterea, ori condiționarea independenței de stat, dezarmarea oștirii, ori cu 

recurgerea la fosta putere suverană, Turcia, pentru a obliga România să accepte cesiuni teritoriale, 

ori diverse aranjamente economico-financiare și strategice, dezavantajoase. Totodată, ripostează 

energic față de ofense aduse armatei și acte de provocare la granița cu Ungaria și Bulgaria, precum 

și față de încercări de intimidare din partea trupelor rusești, staționate în teritoriul național, vizând 

exercitarea de presiuni pentru ca România să accepte cedarea sudului Basarabiei și menținerea unui 

coridor de trecere înspre și dinspre Bulgaria, pe durata a doi ani de la încheierea crizei orientale. 

 Ori de câte ori are prilejul, remarcă devotamentul și calitățile militare ale ostașilor români 

care luptau la Nicopole, Plevna, Rahova, Smârdan și Vidin, subliniind sacrificiile acestora, precum 

și ale familiilor lor, afectate major de efortul de război. În acest sens, publică numeroase liste de 

ofrande în bani, alimente, haine, vite și care de transport, inclusiv din partea românilor din afara 

granițelor, amplificând astfel solidaritatea, spiritul național în toate categoriile socio-profesionale și 

etnice, precum și speranța desăvârșirii unirii. Scrie mai multe articole despre congeneri din Austro-

Ungaria, înrolați ca voluntari în războiul pentru apărarea cauzei românești. Atrage atenția 

autorităților asupra lipsurilor cu care se confruntau militarii, determinate de deficiențe majore în 

asigurarea transportului alimentelor, muniției, medicamentelor, dar și asupra greutăților întâmpinate 

de familii, în absența lor din gospodărie și, mai grav, în cazurile de invaliditate și decese. Cere 

imperativ factorilor abilitați să intervină pentru ajutorarea văduvelor de război și orfanilor, 

dezavuând totodată manifestările politicianiste, demagogia și actele de corupție în care erau 

implicați îmbogățiții de război. 

În principiu, evită, în mod deliberat, subiecte care puteau afecta secretul, obiectivele și 

imaginea instituției, intervenind critic numai pentru sesizarea unor riscuri majore, generate de 

decizii inadecvate la nivel guvernamental, precum și în cazul unor ofense aduse armatei române. În 

această privință, jurnalistul face o precizare mai mult decât edificatoare: „Cititorii ziarului Timpul 

au putut observa rezerva ce acest ziar a păstrat totodeauna în cestiunile militare. Aceasta printr-un 

simțimânt de prudență, ce fiecare a putut aprecia; dară nu este mai puțin adevărat că am deplâns 

multe din dispozițiunile guvernanților noștri, dispozițiuni ce nu le putem crede să fie menite a întări 

o instituțiune la care, mai cu seamă în urma ultimei campanii, se interesează orice român care se 

îngrijește serios de viitorul țării acesteia. Rezerva noastră mai provenea și din convicțiunea că, mai 

curând sau mai târziu, capul statului va ști a feri armata de loviturile demagogiei, căci aci nu mai 

poate fi cestiune de constituționalism, Domnitorul fiind capul suprem al armatei” (Eminescu, vol. 

X, Editura Academiei R.S.R., București, 1985, p. 233). 

Eminescu are numeroase ocazii să trateze incisiv subiecte privind armata.În epocă erau 

frecvente scandaluri generate de: conduita inadecvată a unor ofițeri cu rang înalt, implicarea 
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interesată în politică, cheltuirea nejudicioasă a banului public (achiziționarea de furnituri de calitate 

necorespunzătoare, în condiții de supraevaluare și fără aprobarea Consiliului de Miniștri), angajarea 

unor efective disproporționate în raport cu mijloacele financiare ladispoziție, vânzarea inoportună 

de materiale militare pentru compensarea lipsei de fonduri, corupția notorie a unor reprezentanți ai 

instituției, avansări nejustificate înainte de termen, numiri în funcție pe criterii clientelare, atât în 

armată cât și la conducerea altor structuri cu atribuții de apărare, desemnarea unor militari în funcții 

importante în administrație pentru care nu aveau pregătirea necesară. 

Eminescu putea, să conteste și costisitoarea politică de înarmareîn care se lansase România 

ca urmare a amenințărilor percepute când dinspre Rusia, când dinspre Austro-Ungaria; putea să 

critice sporirea continuă a efectivelor militare, mobilizările și aplicațiile prelungite care iritau unele 

puteri europene, în special Austro-Ungaria. Se abține însă, fiind convins, ca de altfel majoritatea 

oamenilor politici importanți, că forța armelor unui stat era hotărâtoare nu numai pe câmpul de 

luptă, dar și în politica sa externă și internă. Manifestă interes constant față de armată, căreia îi 

cunoștea bine atribuțiile, progresele înregistrate, sacrificiile făcute pentru câștigarea independenței 

de stat, sprijinul larg de care se bucura din partea întregii societăți. Afirmă convingător rolul armatei 

în formarea tineretului, precum și faptul că ea constituia o componentă avansată a națiunii.În opinia 

sa, instituția reprezenta o forță vitală care da încredere națiunii și resuscita vechile virtuți, mai 

ales iubirea de țară: „Dacă este vreun organ al națiunii care-n aceste vremi triste, când totul 

eamenințat, să prezinte o priveliște mai mândră și mai întăritoare de suflet, e organul puterii fizice 

a poporului românesc, ostașul [...] Pe când o generație coruptă, fără de mândrie și statornicie, 

formează publicul privitor, oștirea, această singură reprezentantă a poporului românesc adevărat, 

cum este el la plaiuri și la șes, dovedește încă urmele unor virtuți care în restul societățiis-au 

pierdut” (Eminescu, ibidem, p.136). 

Gazetarul constată că marea majoritate a ostașilor proveneau din mediul rural, explicând 

prin aceasta calitățile fizice, morale și de luptă ale armatei, în mod deosebit perseverența, loialitatea 

și spiritul ei de sacrificiu. Dezvăluie, în același timp, că tinerii aparținând celorlalte clase și 

categorii sociale se sustrăgeau, sub cele mai diferite înlesniri și pretexte, satisfacerii serviciului 

militar. Principiul constituțional privind egala îndreptățire era și în acest caz grav încălcat. Prin 

ideile afirmate în Timpul, Eminescu depășește conceptul de „război al întregului popor”, 

pronunțându-se în favoarea celui modern de „națiune armată”, care întrunea în epocă majoritatea 

opțiunilor exprimate în mediul cadrelor militare. Apreciază că românii aveau nevoie de o armată 

permanentă, specializată, bine echipată și antrenată pentru a-și apăra interesele și a fi receptați ca 

națiune liberă, viguroasă, în curs de afirmare. Eforturile lui Carol I, în acest sens, sunt în mod 

repetat subliniate de Eminescu, cu accent pe contribuția sa la modernizarea și profesionalizarea 

armatei, la dezvoltareaconștiinței naționale. 

Consecvent crezului său privind politica de neutralitate pe care își doreasă o promoveze 

România, este adeptul acțiunilor militare defensive, limitatela teritoriul național, invocând tradiția 

militară și riscurile pe care le comporta angajarea unui conflict armat în teritoriul adversarului.  

Tratarea militarilor după culoarea politică, și nu după merite, constituie pentru jurnalist o 

crimă. În multe rânduri, are intervenții radicale în cazul unor astfel de abuzuri. Ia, spre exemplu, o 

atitudine fermă pentru a-l dezavua pe C. A. Rosetti care, în calitate de președinte al Camerei 

legiuitoare a României, „a făcut aprecieri nedrepte” la adresa armatei naționale. Concret, 

politicianul a diminuat, demagogic, meritele instituției în favoarea trupelor nepermanente teritoriale 
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de apărare – „armata liberă” –, cu  privire la victoria de la Plevna. Realizând nedreptatea și faptul 

că, în absența unei luări de poziție, istoria ar fi putut să rețină calomnia în locul adevărului, 

Eminescu pune la punct lucrurile cu argumente de ordin militar, însoțite de numeroase date.  

Gazetarul de la Timpul iese, din rezerva pe care și-a impus-o, pentru a sancționa amestecul 

guvernului în decizii ale parlamentului privind fapte condamnabile ale unor reprezentanți ai 

armatei. Acuză, spre exemplu, numirea „cinică” a generalului Gh. Slăniceanu în funcția de șef al 

Statului Major al armatei, în condițiile în care Senatul votase deferirea sa Înaltei Curți de Casație și 

Justiție pentru acte de corupție comise pe timpul exercitării mandatului de ministru de Război. 

Califică drept abuzivă respingerea / amânarea de către guvern a propunerii 

Senatului României (aprilie 1880) privind majorarea cu o treime a soldei pentru pensia de retragere 

a participanților la campania din 1877–1878 din sudul Dunării. Acuză în mod repetat guvernul și 

șeful statului de numirea în funcții importante a unor militari care și-au încălcat jurământul (N. 

Haralambie, D. Lecca, C. Pillat, Al. Candiano-Popescu, D. Kretzulescu, Anton Berindei, Anton 

Lipoianu, Gr. Serurie ș.a.), implicându-se în lovitura de stat de la 11 februarie 1866. 

Critică numirea pe criterii politice, la conducerea oștirii, a unor nespecialiști,care implicau 

instituția, contribuind la discreditarea și la lipsirea țării de acel model social, recunoscut ca 

generator de civilizație, siguranță, echilibru, moralitate și optimism. Subliniază contribuția majoră a 

lui Carol I și a armatei române la obținerea independenței de stat și la modernizarea României, 

acționând la rândul său, din frontul nevăzut  al societății secrete Carpații pentru desăvârșirea Unirii. 

 

 

Col (retr.) dr. George ENE 
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Eminescu, iar și iar... 

 

 

Ianuarie e rupt mereu în două, 

Veghind ca Eminescu să renască 

Sub cerul înghețat, cu lună nouă, 

Pe-aceeași vatră veche, românească. 

 

Izvorul de idei și de cuvinte, 

Născocitor al rimelor de aur, 

El fu sinteza celor din morminte, 

Limbii române devenind tezaur. 

 

Râu lunecă prin timp și vadul țării, 

Urcând spre noi înțelepciunea veche, 

Când blând, când tumultos ca valul mării, 

Între cei mari, poetul nepereche. 

 

Prea strâmtul cerc nu l-a putut închide 

Întru hotaru-i nici măcar o oră, 

Cum nu ascund unghere de firide 

Imensa, boreala auroră. 

 

Dacă-l citești, și gându-ți se-înlumină, 

Devii alt om, cuprins de reverie; 

Dacă-l asculți, o muzică divină 

Cuget și trup îți pune-n armonie. 

Poeți au fost și fi-vor mulți pe lume – 

Aleanul și iubirea-și au firescul –  

Dar, la români, ele-au purtat un nume 

Nepieritor, și-și zise Eminescu. 

 

La el iubirea-i de moșie și natură, 

Amoru – adolescent, ori ca un rug 

Pe care doar Hyperion l-îndură, 

Firile slabe se-ngrozesc și fug. 

 

Tristețea nu-i o mască ipocrită, 

Cum ai spoi peretele cu var; 

Ea-i permanentă și profund trăită, 

E ruptă din al vieții dur calvar. 

 

De-aceea, cunoscându-i suferința 

Și tot ce a creat și a gândit, 

Pricepi că pământeană-avu ființa, 

Dar el din gând stelar fu zămislit. 

 

 

                Profesor, Ion Alexandru 

                15 ianuarie 2019 
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Mihail  Eminescu 

 

             Îţi trebuie mult curaj, multă înţelepciune şi foarte multă dragoste pentru poezie, ca să 

abordezi un subiect atât de delicat, cunoscând faptul că zeci de specialişti  „eminescologi” şi-au 

dedicat întreaga activitate studiului operei poetului naţional. Voi încerca să nu fac analiza activităţii 

poetului, scriitorului, filozofului, ziaristului, politicianului. Am în intenţie să descopăr cine a fost şi 

cum arăta omul Mihail Eminescu. Cum a avut norocul stolnicul Juraşu din Joldeşti să aibă un nepot 

de talia lui Mihail! Cum Raluca, fiica sa, care a dat naştere la unsprezece copii, i-a putut educa şi 

scoate din cel de al şaptelea, pepita de aur a poeziei româneşti! Cum un clăcaş devenit răzeş, un 

Eminovici, nume ce poate isca controverse datorită sufixului „ovici”, a putut prin fiul său, să-şi facă 

numele nepieritor! 

                 Dumnezeu a socotit că acest popor merită o medalie a nemuririi, dăruindu-l pe 

arhanghelul pământean Mihail! De aceea, voi căuta cu sinceritate să înţeleg cât mai multe din 

trecerea terestră pe cerul vremelnic al stelelor muritoare, a acestui meteorit literar!   

              Cum arăta cu adevărat omul „adevărat” Mihail Eminescu? Beneficiez  de o descriere  unică 

a poetului de către Jean Naum. Acesta ne povesteşte în cartea sa „Din volbura vremii” despre vizita 

făcută de poet familiei Naum din Roman, în anul 1886: [1] 

 

 „Într-o zi, nu mai ţin minte anul şi luna, băgai de seamă că mare forfoteală e în casă, iar la 

bucătărie prăpăd... Era pe toamnă şi frunzele cădeau... Vasilică ( Morţun ) scrisese că vine cu 

Eminescu şi că o să ia masa la noi. Într-adevăr, pe înserate, ... am văzut pe Morţun deschizând 

portiţa de la cerdac şi poftind pe un domn potrivit de stat şi bine legat, pe când tata ieşise spre a-i 

primi. Când mai târziu, sătul de joacă... am intrat în salon, nu mi-am mai  putut dezlipi ochii de la 

domnul acela, care, cam sfios şi stingherit, şedea între tata şi Vasilică. Era Eminescu. Om frumos. 

Avea părul negru ca abanosul şi lucios. Mustaţa groasă, fruntea boltită, faţa albă-smeadă şi ochii 

mari. Căprui ori negri, habar n-am. Mâinile erau nu prea îngrijite şi faţa trasă. Părea trist ori 

bolnav.”   

 

Excepţională descriere! Cu propoziţii scurte, chiar de două cuvinte, Naum fotografiază pe 

Eminescu, detaliile puţine, dar precise, completând tabloul poetului. Era în toamna anului 1886, 

undeva la sfârşitul lunii octombrie  sau începutul lunii noiembrie. Eminescu avea aproape 37 de ani, 

părea trist ori bolnav. Puştiul Jean Naum avea în jur de 4-5 anişori, vârsta la care copilul n-a învăţat 

încă să mintă. Declară emoţionant: om frumos! Poate că este cea mai frumoasă descriere a lui 

Eminescu. Toţi ceilalţi cercetători ai poetului, parcă o fac forţat, parcă descriu una din fotografiile 

lui Eminescu. Jean Naum dă, fără să-l scrie, verdictul: om normal! Să continuăm povestea lui Jean 

Naum:  

 

„A tăcut multă vreme. Mai apoi, când s-a mai deprins cu lumea şi la masă s-a adus 

curcanul rumen pe curechi călit şi vinul Cotnar gălbenea-n pahare, Eminescu s-a deschis la vorbă 

şi începuse a tâlcui şi râde puţin. Vocea-i era groasă, iar întonările dulci şi mergeau la inimă.”  

             

Excepţional! Eminescu s-a deschis la vorbă şi a început a tâlcui. Cât de frumoasă poate fi 

limba română, mai ales când personajul descris este Eminescu! Nu am ştiut vreodată că avea vocea 
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groasă şi întonări dulci. Acum îmi imaginez spectacolul la care asistai atunci când Eminescu îşi 

recita proprile-i poezii. Iată că sunt şi situaţii când îţi pare rău că te-ai născut mai târziu. 

               Să tâlcuim mai departe:  

 

„Cum nu ştiam cine-i domnul acela, la care toată lumea se uita cu atâta respect, am tras de 

mânecă pe tata şi-l întrebai încetişor: 

              - Cine-i domnu ista? 

Iar tată-meu, luându-mă de mână, m-a dus în faţa lui spuindu-mi: 

              - Uită-te bine la dumnealui şi să nu uiţi norocul de a-l fi cunoscut. E domnul Mihai 

Eminescu, cel mai mare poet al ţării noastre şi om tare învăţat. 

                 

Până acum asemănam pe Eminescu cu un contemporan al său, născut în Olanda în anul 

1853, un pictor celebru care a trăit numai 37 de ani, din care a pictat doar zece ani, care a realizat o 

comoară artistică  nelimitată şi care în timpul vieţii n-a vândut decât un singur tablou. Este vorba de 

Vincent Van Gogh. Iată că pasajul citat mai sus ne demonstrează că Eminescu, spre deosebire de 

Van Gogh, era recunoscut ca fiind cel mai mare poet român, nu numai de către Titu Maiorescu, din 

timpul vieţii sale, lucru întărit prin aprecierea că era un om tare învăţat. Aceste dezvăluiri mă 

mâhnesc profund pentru că se adevereşte lipsa de caracter a compatrioţilor săi care l-au denigrat, nu 

din necunoaştere sau înţelegere greşită a activităţii poetului, ci din invidie, neputinţă de creaţie la 

nivelul poetului, ajungându-se până la lansarea unor penibilităţi ce aruncă în umbră pe unul ca 

Macedonschi. S-au exagerat sâmburii de realitate, intenţionat s-a ajuns la fabulaţii care au prins la 

„personulităţile” vremii. Să continuăm cele scrise de Naum: 

 

„M-am uitat la el şi... nu l-am uitat, iar Eminescu, privindu-mă duios, de mi-a mers privirea 

până-n fundul sufletului, a zâmbit şi trecându-şi mâna prin părul meu bălai, mi-a spus încet şi 

dulce: 

           -Să-ţi dea Dumnezeu sănătate şi noroc şi să cauţi s-ajungi om adevărat.  

OM ADEVĂRAT- mi-a rămas în minte şi aprig s-au înfipt vorbele lui în creier. O, Doamne, mă-

ntreb răscolindu-mi amintirile şi privind aspru-njuru-mi: de ce ne pedepseşti Tu, Doamne, şi ne 

dăruieşti aşa puţini oameni adevăraţi!? 

...Şi aşa l-am cunoscut pe Mihai Eminescu.” 

              

Consider că nu mai avem ce comenta despre cele scrise de Jean Naum. Dar cine a fost Jean 

Naum? Special am dorit să-l prezint la urmă! Prozator şi publicist, fiul lui Paraschiv şi al 

Eufrosinei, s-a născut pe data de 22 ianuarie 1883, la Roman. Tatăl său a predat la Institutul 

Academic Iaşi şi apoi a fost director la Institutul Israelit din Roman. În casa lor veneau social- 

democraţii: fraţii Nădejde, Vasile Morţun, Mille şi, după cum am văzut, şi Eminescu. Jean a studiat 

în ţară şi străinătate, la Liege, Leiptzig, licenţiat în literatură, filozofie, drept. Avocat, filozof, 

scriitor, gazetar, funcţionar la externe, director la penitenciarul Ocnele Mari, după 1944 dispare din 

atenţia publică.       

        Eminescu a fost revendicat de mai multe popoare ca fiind al lor. Plecând de la basarabeni-

moldovenii sovietici fără vină- şi amintindu-i pe ucraineni, ruteni, slovaci, huţuli, leşi, sârbi, unguri, 
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evrei, chiar ruşi, Eminescu era de-al lor. Dar el a scris într-o singură limbă, limba română, folosind 

o limbă curată, o adevărată limbă literară, care a constituit originalul graiului românesc. 

         Cercetând o parte din ceea ce s-a scris despre el timp de un secol jumătate, afli secretele 

geniului. Astfel era tulburător de frumos, cuceritor, cânta cu o voce de aur, era un mare patriot. În 

acelaşi timp alţi critici şi „prieteni apropiaţi” îl descriau ca un mare amator de cafea, fumător înrăit, 

maniac, depresiv, petrecăreţ fără margini, bolnav de sindromul bipolar, etc. Se denaturau subiectul 

iubirilor sale, picanteriile vieţii boeme, presupusele boli primite de poet pe cale sexuală, şi multe 

alte adevăruri reale sau inventate de prieteni. Alţii, conştienţi fiind de valoarea poetului, aproape l-

au sanctificat încă din timpul vieţii. 

               Internetul este plin de astfel de referinţe şi aprecieri care nu pot atinge nivelul de 

credibilitate şi responsabilitate demonstrat de Jean Naum. Din fericire, ziarul „Adevărul” din 18 

septembrie 2014, găzduieşte articolul Faţa neştiută a lui Eminescu semnat de Cosmin Zamfirache, 

din care cităm în continuare: 

 

„Dincolo de efervescenţa creată de opera şi viaţa lui, în spatele geniului s-a ascuns omul, 

adevăratul Mihai Eminescu, cel care s-a lăsat cunoscut cu adevărat doar de apropiaţi. Istoricii, 

dar şi pasionaţii de literatură din Botoşani au făcut o incursiune în spatele imaginii Luceafărului, 

pe care istoria literaturii şi presa de scandal au scos-o la vedere de-a lungul vremurilor. Şi, totuşi, 

cum era cu adevărat Mihai Eminescu? „Era izbitor de frumos. Chipul lui ne minuna“ „Eminescu 

era un om obişnuit, ce-i drept, foarte plăcut şi charismatic, dar om era. Şi era şi foarte discret. Nu 

era nici «sifiliticul» sau «nebunul», aşa cum de multe ori a fost numit. Nu era nici omul pus pe 

harţă în versuri şi înnebunit din dragoste, aşa cum îl prezintă eronat unii, dar nici sfânt cum îl vor 

alţii.Era un om cu defectele, calităţile şi patimile lui”, îşi începe discursul, pentru „Adevărul”, 

Gheorghe Median, un istoric botoşănean care a cercetat, ani la rând, numeroase mărturii ale 

contemporanilor marelui poet. În opinia istoricului, Mihai Eminescu impresiona la prima vedere, 

avea o charismă extraordinară şi un fizic foarte plăcut. Gheorghe Median a găsit, în cercetările 

sale, mărturia unui văr al lui Eminescu, Mihai Mavrodin, care, printr-un articol din presa vremii, 

vine să susţină această părere. „Şi astăzi, chipul lui minunat îmi stă în minte. L-am văzut şi 

eu....era izbitor de frumos. Era imposibil să apară într-o sală, fără ca fiinţa sa să atragă privirile 

chiar ale celor ce nu-l cunoşteau. Chipul lui ne minuna şi pe noi, copiii”, scria Mihai Mavrodin 

într-un articol din anul 1929, din ziarul botoşănean „Ştirea“. Despre imaginea Luceafărului, 

dincolo de singurele fotografii cunoscute, apare şi o descriere a unui bun prieten al lui Eminescu, 

fost coleg de clasă la şcoala din Cernăuţi, şi, mai apoi, la Universitatea din Viena, Teodor 

Ştefanelli. „Avea statură mijlocie, era cam lat în spate, dar totul era proporţionat. Avea ochii negri 

şi adânci. Purta mustaţă, rar o rădea”, spune Ştefanelli în cartea sa „Amintiri despre Eminescu”. 

„Avea o voce de aur, îi acompania pe lăutari” Istoricul botoşănean, Gheorghe Median mai spune 

că ceea ce impresiona, însă, cu adevărat la poet era vocea sa. „Eminescu avea o voce blândă, 

calină şi un zâmbet liniştitor, molipsitor. Asta o spun toţi cei care l-au cunoscut. În ciuda tonului de 

revoltă din poezia sa, era un om foarte blând, care degaja multă căldură în jurul lui. 

              

Se spun lucruri deosebite, dar, parcă, copilul Jean Naum a făcut-o mai simplu şi mai frumos. 

Nu pot să fiu de acord cu afirmaţia de la începutul citatului că în spatele geniului stătea ascuns omul 
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Eminescu. N-am simţit niciodată că Eminescu s-ar ascunde. Din contră, el, prin personalitatea lui, 

stă în fruntea ideilor şi atitudinilor ce se opun nedreptăţilor vremurilor sale.  

            Este revoltător că se folosesc în acest text şi cuvinte care trebuiau bine cântărite înainte de a 

fi folosite, chiar dacă se ia apărarea poetului. Continuăm citatul:             

             

„Avea duşmani şi stârnea antipatii pentru ceea ce scria, nu pentru modul cum se comporta 

în societate. Nu era un revoluţionar, în fapt. El se răzvrătea în poezie şi publicistică. Rareori ridica 

tonul, prefera să asculte pentru a înţelege cât mai bine discuţia decât să îşi dea cu părerea. Într-un 

fel, era retras, dar când era cazul era un interlocutor foarte plăcut. Multor contemporani le-a lăsat 

impresia că este tăcut şi gânditor. Nu se putea, însă, abţine când era vorba de politicieni. Îi ura, 

mai ales pe parveniţi”, a spus, pentru „Adevărul”, Lucia Olaru Nenati. Totodată, Eminescu, din 

ceea ce spun contemporanii săi, avea doar un singur viciu major, fumatul. Eminescu nu era 

răzvrătit, aşa cum le place multora să creadă. Era un individ plăcut în societate. 

                El se răzvrătea în poezie şi publicistică. Rareori ridica tonul, prefera să asculte pentru a 

înţelege cât mai bine discuţia decât să îşi dea cu părerea.”  

 

               Problema bolii lui Eminescu o las spre clarificare medicilor de specialitate. Declar că nu 

sunt de acord cu supoziţiile şi speculaţiile care circulă pe această temă.  

                Acesta este omul şi chipul său, care va continua să reprezinte acest popor, alături de care 

va străbate cenuşa eternităţii! 

                Subiectul este inepuizabil şi rămâne deschis pentru toţi cei care cred, dar şi-l înţeleg pe 

Mihail Eminescu. 

 

 

[1] Jean Naum - DIN VOLBURA VREMII – ÎNSĂILĂRI  „BUCOVINA” I.E. TOROUŢIU, 

BUCUREŞTI 

 

[2] Cosmin Zamfirache – FAŢA NEŞTIUTĂ A LUI  EMINESCU   Ziarul ADEVĂRUL din 18 

septembrie 2014, pag. 12-13. 

  

 

 

      Ing. Constantin Agricola Miu 

      Godeni-jud.Argeș 
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Sonetul resfințirii 

 

- Eminescu, vino dintre stele! 

Rupe lanțul înfășurat de zei, 

Pune-n lumea florilor de tei 

Cartea și clepsidrele rebele! 

 

Cum se-arată cinstea unor zmei, 

Sări fiorul degetelor mute 

Și ne-asculți vrute și nevrute, 

Să ne ierți, ca să ne dai idei! 

Îndepărtând și zidul dintre toate, 

Îți mulțumim că încă se mai poate 

Dator să fii elitei românești. 

 

Urgență e să acceptăm iubirea, 

Salvând în noi Edenul, omenirea, 

Ca să ne ierți și-apoi să ne iubești. 

 

          Profesor, Gim Laurian 
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,,Stelele-n cer” - ultima poezie a lui Mihai Eminescu 

 

 

    ... Se spune că poezia ar 

fi fost găsită în buzunarul 

halatului cu care era 

îmbrăcat atunci când şi-a 

dat sfârşitul ... 

 

 

Stelele-n cer, 

Deasupra mărilor, 

Ard depărtărilor, 

Până ce pier. 

 

După un semn, 

Clătind catargele 

Tremură largele, 

Vase de lemn; 

 

Niște Cetăți, 

Plutind pe marile, 

Și mișcătoarele, 

Pustietăți. 

 

Stol de cocori, 

Apucă-ntinsele, 

Și necuprinsele, 

Drumuri de nori. 

 

Zboară ce pot, 

Și a lor întrecere, 

Vecinică trecere 

Asta e tot... 

 

 

 

 

Floare de crâng, 

Astfel viețile, 

Și tinerețile, 

Trec și se stâng. 

 

Orice noroc, 

Și-ntinde-aripele, 

Gonit de clipele, 

Stării pe loc. 

 

Până nu mor, 

Pleacă-te, Îngere, 

La trista-mi plângere, 

Plină de amor. 

 

Nu e păcat 

Ca să se lepede 

Clipa cea repede 

Ce ni s-a dat? 
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ARTĂ ȘI SPIRITUALITATE 

 

Mănăstirea Glavacioc – un autentic ansamblu feudal de pe Valea Dâmbovnicului 

 

 Pe valea Dâmbovnicului, la granița cu Teleormanul se afla o localitate cu rezonanță istorica: 

Stefan cel Mare, atestată documentar în 1441 mai 14 (Glavacioc, DRH, B, TR, vol. 1, doc. 94). 

 Existența anterioară a unei comunități umane pe teritoriul actual încă din perioada 

neoliticului și a bronzului este atestată prin fragmente ceramice, figurine, topoare din piatră 

descoperite cu ocazia săpăturilor efectuate la Mănăstirea Glavacioc. În același spațiu, s-a recuperat, 

dintr-un mormânt, un tezaur din sec. XIV-XV format din 80 de ducați emiși de Mircea cel Bătrân și 

11 monede bizantine. 

 Toponimul topografic Glavacioc evocă natura terenului pe care s-a constituit așezarea, 

termenul provenind din sârbă. Oglavak <vechiul slav. Glava> cu sens de „colină, coastă”. Potrivit 

unei legende locale, când craniul (gleavă) unei boier străin (ciocoi) a fost găsit în albia râului din 

apropiere, locul a purtat multe denumiri, după cum urmează: Glavacia, Glavaciov, Glavaciog, 

Glavacioc. 

 Ansamblul feudal Glavacioc este format din: Biserica cu hramul „Buna Vestire”, casa 

domnească, chiliile hemiciclului, turnul de intrare, casele de pe laturile nord și sud, zidul de incintă. 

 Atestată documentar în perioada domniei lui Mircea cel Bătrân [1386-1418], care a dăruit 

mănăstirii satul Călugăreni, a fost extinsă, reparată si înzestrată cu moșii și odoare bisericești de 

către voievozii Țării Românești: Vlad Călugărul [1481; 1482-1495](din această perioadă, datează 

hemiciclul chiliilor de pe latura estică și casa domnească), Radu cel Mare [1495-1508], Neagoe 

Basarab [1512-1521], Radu Paisie [1535-1545]; În timpul lui Mihnea Turcitul [1577-1583] și Petru 

Cercel [1583-1585], au fost construite alte chili și clopotnița. 

 Se crede ca ansamblul monahal de la Glavacioc a fost grav avariat, dacă nu chiar dărâmat în 

întregime, de otomani, în anul 1462. Drept aceea, nepotul domnitorului Mircea cel Bătrân, anume 

Vlad al IV-lea Călugărul a rectitorit mănăstirea din temelie. Astfel, pe locul bisericii vechi din 

lemn, evlaviosul Vlad ridică o biserică din zid, iar mănăstirii îi închină mai multe sate și moșii. 

Folosind mănăstirea ca și reședință domnească, după trecerea lui la cele veșnice, în toamna anului 

1495, Vlad Călugărul este înmormântat în ctitoria sa. 

 Fiul ctitorului mănăstirii, anume Radu cel Mare, termină de zidit biserica și o întărește cu și 

mai multe proprietăți.  Astfel, în data de 20 iulie 150,  printr-un hrisov domnesc, Radu cel Mare 

dăruiește mănăstirii de pe râul Glavacioc satul Călugăreni, de pe râul Neajlov, și satul Călugăreni, 

de pe râul Teleorman. 

 Mai apoi, mănăstirea de pe râul Glavacioc este sprijinita de alți ctitori evlavioși, precum: 

Hamza, banul Craiovei, și Marga cea Tânără, fiica banului Matei din Caracal. Această Mănăstire 

este amintită în hrisoave și acte domnești semnate de Sfântul Neagoe Basarab (30 iulie 1512), 

Mihnea al II-lea Turcitul (8 ianuarie 1580) și de Matei Basarab (14 aprilie 1643, 27 octombrie 

1645); dintre aceștia, Mihnea Turcitul zidește corpul de chilii și turnul clopotniță. 

 Vizitând Glavaciocul, Paul din Alep, secretarul patriarhului Macarie al Antionihei, 

consemna , în 1657, următoarele: ,,Mănăstirea e ctitorie a unuia din vechii domni, Neagoe Basarab  

împreună cu Petru voievod. Biserica este mare și cu o arhitectură frumoasă, având două turle: una 
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deasupra navei, cealaltă deasupra corului. Pe cele patru coloane, sunt arcuri pe care e rezemată 

turla; seamănă cu Mănăstirea Adda din ținutul Tripoli; chiliile mănăstirii sunt toate de piatra”. 

 In cursul domniei lui Constantin Brâncoveanu [1688-1714], egumenul Ștefan ,,a construit , 

pe cheltuiala sa și a mănăstirii, case boltite la clopotnița și a înfrumusețat biserica în interior, în 

1704”. 

 Afectat puternic de distrugătoarele seisme din secolul al XIX-lea, turnul a fost reconstruit, 

pe amplasamentul actual, in 1829, iar complexul arhitectural monahal a fost restaurat, prin grija 

Eforiei școalelor naționale, după planul arh. francez Xavier de Villacrosse, marele clucer Costache 

Faca, ruda domnitorului Alexandru Ghica, coordonând lucrările efectuate in cursul anilor 1840-

1844, care au implicat refacerea chiliilor hemiciclului și construirea caselor cu arcaturi de pe laturile 

de nord și de sud. 

 Biserica prezintă un plan trilobat, cu turle deasupra naosului și pronaosului. Decorația 

exterioară este formată dintr-o cornișă zimțată, ancadramente, basoreliefuri specifice epocii 

brâncovenești. Tâmpla din piatra sculptata [1843]. 

 Pictura murală din 1843 este opera zugravilor: Vasile, Costea si Gheorghe. În perioada 

anilor 1944-1970, au fost întreprinse, prin osârdia preotului Ilie Diaconescu, lucrări de consolidare a 

clădirilor componente ale ansamblului, cu sprijinul financiar al Direcției Monumentelor Istorice. 

Mănăstirea este folosită pe post de biserică parohială. In anul 1991, la inițiativa Preasfințitului 

Calinic al Argeșului și Muscelului, mănăstirea este redeschisă, sub stăreția ieromonahului Casian. 

Izvorul de lângă mănăstire izvorăşte de sub Sfântul Altar al bisericii celei mari, apa acestuia 

fiind renumită ca tămăduitoare de boli. 

 Recenta restaurare de amploare a Ansamblului feudal Glavacioc, coordonată de Episcopia 

Argeşului, oferă posibilități reale de valorificare cultural-istorică, prin reamenajarea expoziţiei 

muzeale organizate de către preotul cărturar Ilie Diaconescu, în Casa domnească, cuprinzând, 

printre altele, ,,icoane de factură slavă și română, pisaniile brâncoveneşti, fragmente de lespezi 

tombale, argintăria și bronzării veche, mobilierul de gorun, tipăriturile slave, chirilo-române și 

eline, pomelnicul ctitoresc din 1855, exponate arheologice databile [200.000 – sec. 3 a. H.] 

descoperite în cursul investigațiilor arheologice efectuate în perimetrul Mănăstirii Glavacioc, care 

amintesc trecutul puţin cercetat al străvechii ctitorii domneşti”. Prin diversitatea pieselor mari de 

piatră din interiorul bisericii, monumentul ecleziastic constituie un autentic  lampadar.  

 Dintre stareţii care au slujit în 

Mănăstirea Glavacioc, doi au ajuns mitropoliți 

ai Ungrovlahiei: Varlaam al II-lea (stareţ al 

mănăstirii între anii 1660-1670) și Grigorie al 

II-lea de la Colțea (stareţ al mănăstirii între 

anii 1758-1761), iar alţi trei au ajuns episcopi: 

episcopul din Cerven (stareţ al mănăstirii între 

anii 1770-1783), episcopul Benedict (stareţ al 

mănăstirii între 5 iulie 1642 şi 14 aprilie 1643) 

şi Calistrat Sevastios (stareţ al mănăstirii între 

23 iunie 1861 şi 1 octombrie 1862).  

                                                                                                           

Dr. Sorin Mazilescu  
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Preotul și istoricul Marin M. Braniște 

 

Personalitate de seamă a Bisericii Ortodoxe Române, preotul și istoricul Marin M. Braniște 

s-a născut la 25 martie 1915 în comuna Suseni, județul Argeș și s-a stins din viață la data de 12 iulie 

1996. 

A urmat Seminarul teologic de la Curtea de Argeș (1927-1935) și Facultatea de Teologie din 

București (1935-1939). Între timp a urmat și cursurile Seminarului Pedagogic „Titu Maiorescu“ cu 

examen de capacitate pentru învățământul secundar, luat în 1946. Între anii 1955-1960 a urmat 

cursurile de Magisteriu de pe lângă Institutul Teologic din București, devenind magistru în urma 

examenului din noiembrie 1960. Doctor în teologie, cu specialitatea Patrologie, în urma susținerii 

examenului de doctorat în anul 1980, cu teza Însemnările de călătorie ale peregrinei Egeria, 

secolul IV.A fost cântăreț bisericesc și dirijor de cor la Bisericile „Costescu“ și „Oborul Vechi“ din 

București între anii 1936-1942, preot la Biserica „Sfântul Nicolae“ din Coastă din Slatina (1942-

1944), profesor de religie la Liceul Comercial și Școala profesională din Slatina (1943-1944), paroh 

la Biserica domnească „Sfântul Gheorghe“ din Pitești, ocupându-se de restaurarea acestui 

monument istoric, în anii 1964-1968. Tot la Pitești a funcționat ca profesor de educație moral-

religioasă la Școala Profesională din Pitești (1945-1947) și ca Protopop al raionului Pitești (1948-

1953). 

La 1 noiembrie 1974, a fost transferat, în interesul bisericii, la Parohia Ortodoxă Română 

din Viena, unde a funcționat până în 1993. Din anul 1975 a editat Almanahul Parohiei Ortodoxe 

Române din Viena și a participat la editarea revistei „Luceafăr Nou“ a Asociației „Unirea“ - Prie-

tenii României în Austria. În timpul cât a stat la Viena, a participat la diferite reuniuni, congrese și 

conferințe ecumenice, atât la Viena, cât și în alte orașe din alte țări (Halle, 1976, cu tema Afrika und 

Rom, Leipzig, 1979, cu tema Die gesellschaftliche Bedeutung des antiken Dramas für seine und für 

unsere Zeit etc.). 

În afară de preocupările de preot și istoric, părintele Marin M. Braniște a fost și un om de o 

deosebită sensibilitate poetică. Pentru exemplificare redăm frumosul său poem filozofic despre 

trecerea inexorabilă a timpului, apărut în Almanahul Bisericii Ortodoxe Române din Viena din anul 

1976, atât în limba română, cât și în limba germană. 

Plecați dintre noi, preotul Marin, în 1996 și soția sa, prezbitera Claudia, în 1997, se odihnesc 

acum în cavoul familiei din cimitirul „Sf.Gheorghe” din Pitești, alături de părinții lui, Marin și 

Anica. În diverse reviste a publicat numeroase lucrări de Patrologie, Istoria Bisericii Române și 

Istoria națională. Lista de lucrări a părintelui Marin Braniște este foarte lungă, de aceea spicuim 

numai câteva:  

- Schitul Buliga, un metoc al Mitropoliei Țării Românești în Pitești; „Mitropolia Olteniei“, 

XVIII, 1966, nr. 1-3, p. 47 și 106; 

- Câteva știri despre școlile din orașul Pitești, înființate pe lângă biserici înainte de 

Regulamentul Organic; „Mitropolia Olteniei“, XVII, 1965, nr. 3-4, p. 173-185; 

- Pisanii, însemnări și manuscrise din vechile biserici ale orașului Pitești (în colaborare); 

„Mitropolia Olteniei“,  XXIII, 1971, nr. 1-3, p. 61-65, 257-262, 399-405, și 563-572; 

- Primele sedii ale școlii publice din Pitești; „Mitropolia Olteniei“, XXIV, 1972, nr. 1-2, p. 

70-80; 
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- Școli particulare piteștene, dintre care unele pe lângă biserici, în veacul XIX; „Mitropolia 

Olteniei 

- Schitul Buliga, un metoc al Mitropoliei Țării Românești în Pitești; „Mitropolia Olteniei“, 

XVIII, 1966, nr. 1-3, p. 47 și 106; 

- Câteva știri despre școlile din orașul Pitești, înființate pe lângă biserici înainte de 

Regulamentul Organic; „Mitropolia Olteniei“, XVII, 1965, nr. 3-4, p. 173-185; 

- Pisanii, însemnări și manuscrise din vechile biserici ale orașului Pitești (în colaborare); 

„Mitropolia Olteniei“,  XXIII, 1971, nr. 1-3, p. 61-65, 257-262, 399-405, și 563-572; 

- Primele sedii ale școlii publice din Pitești; „Mitropolia Olteniei“, XXIV, 1972, nr. 1-2, p. 

70-80; 

- Școli particulare piteștene, dintre care unele pe lângă biserici, în veacul XIX; „Mitropolia 

Olteniei“, XXIV, 1972, nr. 3-4, p. 252-265; 

- Un vechi monument într-un peisaj edilitar: Biserica domnească „Sfântul Gheorghe“ din 

Pitești; „Almanahul parohiei ortodoxe din Viena“, 1975, p. 207-217; 

- Capela ortodoxă română din Viena, 70 de ani de la înființarea ei; „Almanahul parohiei 

ortodoxe din Viena“, Viena, 1977, p. 57-72; 

- Patriarhi de Constantinopol prin Țările Românești, în a doua jumătate a secolului al XVII-

lea; „Mitropolia Olteniei“, X, 1958, nr. 1-2, p. 45-61; 

- Însemnările pe vechile cărți de slujbă de la bisericile din Pitești; „Mitropolia Olteniei“, 

XIII, 1961, nr. 1-4, p. 195-208; 

- Noi contribuții la localizarea luptei de la Rovine din anul 1394; „Mitropolia Olteniei“, XV, 

1963, p. 612-618; 

- Pastorul Ștefan Ludwig Roth (1796-1849) - susținător al cauzei românilor din Transilvania 

și participant la Revoluția din 1948-1949; „Almanahul parohiei ortodoxe din Viena“, 1978, p. 145-

151; 

- Crucea din Viena a voievodului Șerban Cantacuzino, cu prilejul împlinirii a 295 de ani de 

la ridicarea ei în timpul asediului Vienei în 1683; „Almanahul parohiei ortodoxe din Viena“, 1978, 

p. 215-220; 

- Ecouri ale revoluției lui Tudor Vladimirescu în presa austriacă a timpului; „Biserica 

Ortodoxă Română“, 1981, nr. 5-6, p. 618-621 și în „Almanahul parohiei ortodoxe din Viena“, XX , 

1981, p. 92-95; 

- Românii și despresurarea Vienei; „Almanahul parohiei ortodoxe din Viena“, 1982-1983, p. 

168-172; 

- Pe urmele voievodului Șerban Cantacuzino la Viena (1688); „Biserica Ortodoxă Română“, 

1983, nr. 7-8, p. 561-564; 

- 330 de ani de la zidirea Bisericii Domnești „Sfântul Gheorghe“ din Pitești; „Almanahul 

parohiei ortodoxe din Viena“, 1986, p. 84-187; 

- Cuza Vodă la Viena în anii de exil (1866-1870); „Almanahul parohiei ortodoxe din 

Viena“, XXVIII, 1989, p. 32-35; 

- Alte numeroase articole, recenzii și cronici au apărut în Păstorul citadin, Pitești; Mitropolia 

Olteniei, Craiova; Almanahul parohiei ortodoxe din Viena. 

 

Dr.ing. Nicolae E. Braniște 
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De vorbă cu timpul 

 

În mers fără de tihnă, curg anii-n veşnicie: 

Din cel apus, pe dată, un altul nou învie; 

Cel dus devine, tainic, al altuia izvor;  

Statornic este timpul şi pururi curgător. 

În trecerea-i domoală, el - pas cu pas - clădeşte 

Zidiri, pe care, iarăşi, tot el le năruieşte. 

Făpturi fără de număr aduce la viaţă, 

Le-ndură doar o clipă, apoi pe veci le-ngheaţă.  

Cu cât potop de daruri din fund de veacuri vine, 

Doar numai cât le-arată, apoi le ia cu sine. 

Pe-ntinsul lumii, pururi revarsă primăveri 

Pe care-a lui ne-nfrânte şi tainice puteri  

Le scutură de floare şi-n locul lor vezi cum 

Se-ntind ruine triste : doar pulbere şi scrum. 

- De unde vii tu, vreme, făurar neostenit 

Şi ce destin te-mpinge să surpi ce-ai făurit? 

A cui supusă slugă eşti tu şi cine-ţi spune  

În cupa bucuriei să pici amărăciune? 

Ce vreme te supune, ce ţeluri ai tu, oare, 

Când pui lumini în suflet, tot aurul din soare, 

Apoi - supus al unui avânt ne-ndurător - 

În umbră şi-ntunerec preschimbi fiinţa lor? 

De-abia aprinzi pe boltă lumin-atâtor stele  

Şi iute pui zăbranic de neguri peste ele. 

De ce frămânţi într-una, o, timp, pe muritor,  

Nu simţi c-a ta schimbare şi goana ta îl dor? 

- Eu izvorâi din Tatăl; a Lui lucrare sunt; 

Cu mâinile durerii făptura o frământ. 

Pe albia-mi - adâncă şi largă topitoare – 

Când năboiesc în valuri dureri istovitoare, 

Îţi spăl fiinţa-n lacrimi; aşa, zorind mereu, 

Adânc în tine dăltui un fiu lui Dumnezeu. 

Părute biruinţe, mai scurte ca o zi, 

În fulgere eterne, nestinse bucurii,  

Eu, timpul, le prefac, prin focul încercării. 

 

 
Deci, când pe fruntea zilei pun vălul înserării,  

Când peste flori las viscol şi pe lumină ceaţă, 

Când nimicită-ţi pare cu totul a ta viaţă,  

Când urma subţierii şi rănile te dor, 

Eu dalta suferinţei o mânui mai cu zor 

Şi mai adânc scafandru adâncului din tine 

Devin; dar spre făptura-ţi cuprinsă de suspine, 

Păruta moarte cruntă cu care te-nfăşor 

E mâna vieţii-ntinsă de - Ntâiul Ziditor. 

Deci, nu omor, ci caut fiinţa ta de prunc. 

Pe valuri fără-ntoarceri doar aşchia arunc. 

Neprihănirea-ţi scoasă prin aspra-mi dăltuire 

Se-nalţă-nveşmântată în nimb de nemurire. 

Făptura ta, prin truda-mi, spre-nalturi îşi ia zbor, 

Din lut se face aur curat, strălucitor. 

A anilor perindă aceeaşi e mereu,  

Pe când tu, obiditul, sporeşti spre Dumnezeu. 

Eu port povara unei neschimbătoare soarte 

Tu sui spre-mpărăţia de dincolo de moarte. 

- Bătrâne timp, prieten şi rob lui Dumnezeu, 

Grăbeşte-atunci frământul şi sufletului meu,  

Cu vergile durerii, cu chin ne-ndurător 

Cu-nfrângeri şi suspinuri te fă dăltuitor. 

Întinerit, pe dalta-ţi ne-nduplecat rămâi, 

Pân-ăi sculpta-n adâncu-mi pe omul cel dintâi. 

El fi-va o minune, pe care vieţii-o dărui, 

Făr a putea, bătrâne, vreodată s-o mai nărui. 

 

Din lucrarea „Arborele genealogic al familiei învățător Marin D.Braniște, 

din comuna Suseni-Argeș”, de Gh.M.Braniște, 2010, București 

 

Preot  dr. Marin M.Braniște 
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Anul 2019 – An omagial al satului românesc 

 

 ,,Satul românesc este păstrător fidel al tradițiilor, culturii și credinței naționale și a fost de-a 

lungul timpului spațiul în care s-au dezvoltat și s-au desăvârșit valorile spirituale, culturale și 

morale ale neamului.’’ 

 Lucian Blaga - marele nostru scriitor, într-un discurs rostit la Academia Română în 1937, 

spunea: ,,a trăi în sat înseamnă a trăi în zariștea cosmică și în conștiința unui destin emanate de 

veșnicie. Mândria satului de a se găsi în centrul lumii și al unui destin ne-a menținut și ne-a salvat 

ca popor peste veacurile de nenoroc. Satul nu s-a lăsat ispitit și atras de ,,istoria’’ făcută de alții 

peste capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic neatins de autonomia sărăciei și a mitologiei sale pentru 

vremuri când va putea să devină temelia sigură a unei autentice istorii românești. 

 Iar scriitorul Liviu Rebreanu - tot la Academia Română, în mai 1940, vorbea despre ,,Aurul 

curat’’ din sufletul țăranului român, care este, de fapt, spiritualitatea profundă a acestuia, lumina 

credinței și a hărniciei, ca dăruire de sine peste vremuri.’’ 

 In prezent, satul românesc traversează o criză gravă, fiind răstignit între idealizare și 

abandonare practică, între identitate tradițională și supraviețuire precară. Locurile natale sunt 

părăsite de către generațiile tinere, iar solidaritatea și prietenia dintre oameni este tot mai redusă. 

Sătenii se înstrăinează de propriul pământ care le dă hrana și de propria lor identitate. Tradițiile 

populare, majoritatea cu o profunda emoție spirituală, sunt căzute în uitare. Industrializarea 

agriculturii a condus la o eficientizare a activității, dar, totodată, solul a fost poluat prin folosirea 

îngrășămintelor chimice, cu mari efecte negative asupra viețuitoarelor, și mai cu seamă a oamenilor. 

 O problemă majoră este astăzi depopularea satelor, ca urmare a fenomenului emigrației în 

străinătate. 

 Biserica Ortodoxă Română susține și recomandă dezvoltarea satului la nivel economic, 

social, cultural și bisericesc. E nevoie de noi biserici și de reconstrucția celor deteriorate, de case 

parohiale, ca preoții să locuiască în sat, de cantine parohiale, ca oamenii aflați în nevoie să fie 

ajutați, și de case (cămine) pentru bătrânii singuri și neputincioși sau neglijați de susținători ori de 

familie etc. etc. Acolo unde există o cooperare între preot, învățător și un primar destoinic și 

sufletist, se creează o mare speranță. 

 E necesară o solidaritate între toate instituțiile locale, regionale și centrale pentru a susține și 

revigora viața satelor (extras cu mici adnotări din proclamația Sinodului Bisericii Ortodoxe Române 

pe anul 2019) 

xxx 

 Cel ce a redat textul de mai sus a trăit, până la vârsta de 20 de ani, într-un sat argeșean și își 

amintește cu multă plăcere de copilăria plină de viețuire, de voioșie, de muncă fizică plină de 

sănătate, de zile însorite sau pline de zăpezi polare, de plugul cu boi și câmpul împădurit de stejari 

falnici, de grădinile cu pomi fructiferi ale căror roade mi-au dat ani de sănătate. Cei 70 de ani care 

au urmat i-am trăit în mediul urban – viciat din ce în ce mai mult de praf, zgomot și de un aer care 

este infectat progresiv de răutatea naturii și firii omenești, care îmi afectează sănătatea la vârsta 

senectuții. ,,Viața s-a născut la sat’’, căci este dătător de sănătate; și de aceea consider că satul 

trebuie reconsiderat și înfrumusețat permanent, fără ezitare. 

            Economist, Gheorghe Pană (20 ianuarie 2019) 
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Zadarnic (sonet) 

 

Zadarnic gândul meu te poartă 

Pe sub amurguri sângerii, 

Năluca toamnelor târzii 

E doar parfum de frunză moartă. 

 

Mâhnită n-aș dori să fii, 

Suntem nimic pe-a lumii hartă. 

Știu c-am greșit, te rog mă ceartă; 

Și-n suflet chipu-mi să nu ții. 

Eu, cu tristețea-amic la toartă 

Pornesc pe-aleile pustii, 

Să-ncerc să uit. De poți, mă iartă. 

 

Chiar amintirile, să știi, 

Avea-vor tot aceeași soartă: 

Vor rugini ca frunza-n vii. 

 

 

 

Cugetări: 

1) Am fost născuți prea târziu sau prea devreme; de regulă, nu la timpul potrivit; 

2) Banul nemuncit dezumanizează, duce la râpă în majoritatea cazurilor, așa cum s-a 

întâmplat cu majoritatea câștigătorilor la Loto; 

3) Beția puterii poate produce cataclisme, în special când o persoană din vârful puterii are 

tendințe spre tiranie, spre despotism; 

4) – Biată Românie, Patria mea! S-a ajuns în aceste timpuri ca oamenii să se urască prin 

dezbinare și să se iubească fără dragoste... E jalnic! 

5) Dependența față de alte persoane, de medicamente, de droguri, de fumat și de alcool se 

creează când tu nu ești stăpân pe tine. 

 

Ing. Iulian Toma 
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Fascinație 

 

Pe scena vieții fascinează, 

Un ins, o insă, un copil, 

Minuni dumnezeești care șochează, 

Gândirea, ce-avem nobil. 

 

O culme de munte la care aspiri, 

Ori vis în care vrei să rămâi, 

Aer curat pe care vrei să-l respiri, 

Spirala vieții, cea dintâi. 

 

Figuri de voievozi și domnițe, 

File-ngălbenite, cu istorii romanțate, 

Datini rămase-n râuri de altițe, 

Fascinează, mărturii dintr-o carte. 

 

Cerul, Luna, Cosmosul, fascinează, 

Luceafărul, cu lucirea pământească, 

Lumi închipuite care ne vizitează, 

Lumina ochilor din mana cerească. 

Magia lui Iisus și locurile sfinte, 

Civilizații dispărute, ne fascinează, 

Plângerile sufletului la morminte, 

Simțiri și sentimente ce înnobilează. 

 

Un punct ori o virgulă, fascinează, 

Versuri din poezia lui Eminescu, 

Caligrafia cuvintelor care dansează, 

In recitarea Paulei Romanescu. 

 

Sufletul ni-l atinge dumnezeirea, 

Cu glasul ei, în mantie de gală, 

Lumină sacră ne-a lăsat privirea, 

Din cărți esența, chinta royală. 

 

                      

             Dr.ing. Nicolae E.Braniște 

                Vineri, 18 ianuarie 2019 

                                                   

 

 

Lansare de carte Paula Romanescu, la Casa Cărții din Pitești 
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ALBUM FOTO 

1 Decembrie 2018 (Șerbănești, com. Rociu, jud. Argeș) 
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Activitate la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” – Pitești 
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Din nou la Cozia (ianuarie 2019) 

 

 



  

 

 

LLaa  5500  ddee  aannii  ddee  llaa  ppiieerrddeerreeaa  iiddeennttiittăățțiiii  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  

pprriinn  mmiijjlloocciirreeaa  aacceessttuuii  mmoonnuummeenntt  aamm  rreeaașșeezzaatt    

––  aattââtt  ggeeooggrraaffiicc,,  ccââtt  șșii  iissttoorriicc    ––    

ȚȚuuțțuulleeșșttiiii  ppee  hhaarrttaa  RRoommâânniieeii  MMaarrii..  

  

AAssoocciiaațțiiaa  CCuullttuurraallăă    „„RRoovviinnee””  

 

Figură 1 



 

Diana Maria Cioară, clasa a VIII-a A 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Pitești 

Premiul I la concursul de creație dedicat marelui voievod 
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