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Introducere
În frumosul oraº de la Dunãre în care poposise pentru scurt timp Domnul Micii

Uniri a Românilor, Alexandru Ioan Cuza, în anul 1859 sosea, în ziua de 8 Mai 1866, la
ora 1600 cel care avea sã devinã primul gospodar ºi cârmuitor al Þãrii, Prinþul Carol I,
devenit apoi primul Rege al României.
   Dupã o scurtã ºedere în casa din strada Decebal (Casa Theodor Costescu, fostã
Ghiculescu), prinþul a cãlãtorit alãturi de I. C. Brãtianu toatã noaptea într-o cãruþã de
poºtã, fãrã coviltir, spre Bucureºti.
   Din micul ºi recent clãditul orãºel, aflat fãrã pavaj, fãrã strade drepte, fãrã nici o
regulã în clãdirea caselor, cãruþa poºtei alerga în vrerea lui Dumnezeu. Opt cai erau
înhãmaþi la ea ºi doi vizitii cãlãri îi îndemnau mereu la tot mai mare goanã, scoþând
chiote ºi strigãte. Cel dintâi drum al Prinþului prin þara sa în trãsura poºtei a durat aproape
24 de ore ºi aceastã cãlãtorie l-a fãcut sã înþeleagã marile nepotriviri ale acestei þãri.
   Carol I a revenit în 1867 în oraºul de la Dunãre ºi a contribuit la realizarea primei
Catedrale a oraºului, Biserica Grecescu.
   În 1869, prin Severin intra în þarã ºi soþia acestuia Elisabeta, o înþeleaptã ºi talentatã
povestitoare a spaþiului românesc.
   Casa Regalã a revenit deseori la Turnu Severin ºi oraºul de la Dunãre ºi Mehedinþiul
pãstreazã numeroase ºi valoroase nestemate ale perioadei Regalitãþii.
   Bulevardul Carol I, Hotelul Regal, Palatul Cultural “Theodor Costescu”, Liceul “Traian”,
Castelul de apã, sunt locuri de referinþã pe care le-au vizitat sau revizitat membrii Casei
Regale.
   Eroii mehedinþeni ºi-au dat tributul de sânge în rãzboiul de Independenþã, în Primul ºi
al II -lea rãzboi mondial. Pe monumentul pe care mehedinþenii l-au pus pentru gloria
semenilor lor exista ºi stema casei regale pe vremea defunctului regim comunist, o
“oficialitate” a avut nefericita iniþiativã de a distruge însemnul casei regale.
   Cu multã ºi plãcutã surprizã am constatat existenþa în colecþii private ºi în familiile
unor eroi mehedinþeni a numeroase medalii militare, dovezi ale unor concursuri naþionale,
medalioane ºi mai ales numeroase monede.
   Pentru locuitorii Severinului ºi Mehedinþiului de azi prezentul album se doreºte o
nouã reflectare a unui moment de referinþã a istoriei de ieri ºi de azi a României. În
portul severinean a existat o inscripþie pusã sã ateste peste timp un important moment
istoric. Ea a dispãrut dar în docurile ºantierului este inserat “ªANIERELE NAVALE
REGALE TURNU SEVERIN”. La intrarea în bazinul de apã o iscripþie salvatã prin minune
de la distrugere aratã cã, edificiul Castelul de Apã a fost finalizat în ultimul an de domnie
al strãlucitul rege Carol I ºi în primul an în care la cârma þãrii ajungeau regii Ferdinand
ºi Maria continuatori fideli ai operei predecesorului lor.

Autorii
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Stampã de epocã cu membrii familiei regale
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Primul contact cu spaþiul românesc
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Într-un moment de mare prefacere
naþionalã, de emulaþie ºi puternice transformãri
instituþionale, Independenþa recent câºtigatã ºi
consfinþitã pe câmpul de luptã, trebuia sa fie întãritã
ºi de o mutare strategicã în plan intern în vederea
unei recunoaºteri internaþionale.

Pe un teren minat, liderii politici autohtoni
au avut inspiraþia ºi curajul de a se rupe de
,,dinastiile locale,, ºi rangurile bine împãmântenite
ºi sã ofere coroana þãrii unei familii regale renumite
în Europa. O decizie grea, o conjuncturã
internaþionalã nefavorabilã ºi o luptã dusã de primul
rege Carol I pe parcursul unei vieþi de om. A fost
piatra de temelie pusã la baza unei societãþi
româneºti ce avea sã înfloreascã în secolul XX.

S-au scris pagini numeroase despre Casa
Regalã a României. Demersul de faþã nu este unul
nou, nu este un început, ci o altã perspectivã asupra
unor evenimente ce au marcat istoria naþionalã.
Avem de a face cu o analizã a binefacerilor produse
de Monarhie asupra devenirii unei provincii istorice
româneºti, Oltenia. Nu întâmplãtor, primul pas pe
pãmânt românesc al prinþului Carol I este fãcut la
Drobeta Turnu-Severin ºi odatã cu acesta,
amprenta regalã se va resimþi în timp asupra
acestor locuri.

Cum bine se exprimã Dimitrie Filipescu în
1840, ,,oblãduirea þãrii,, a fost firul verde urmãrit în
toþi anii de monarhii români ºi nu puþine au fost
momentele de cumpanã, de zbucium, drama ºi
grele decizii ce au marcat istoria naþionalã a
sfârºitului de secol XIX ºi aproape jumãtate din
secolul XX.

Sunt anii în care românii au respirat unitate,
au ridicat zidurile devenirii naþionale ºi au pus
bazele unei culturi latine autentice ºi strãlucitoare,
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în estul Eurpei. Sub bagheta regalã, mecenatul
cultural ºi-a arãtat binefacerile ºi asumarea
responsabilitãþilor în faþa românilor a devenit un fapt.

Destinul plaiurilor mehedinþene ºi destinul
Întâiului Carol al românilor începe la Drobeta în ziua
de 8/20 mai 1866, orele 16:00, odatã cu primul pas
fãcut pe pãmânt românesc.

Lucrarea de faþã este un instrument util
pentru toþi cei ce iau contact cu membrii familiei
regale a României. Este exact acea lecturã care le
va deschide apetitul sã cunoascã mai mult, sã
investigheze ºi sã caute, ei înºiºi, urmele Monarhiei
în jurul lor. Un bogat material ilustrativ, alcãtuit din
documente fotografice de colecþie privind vizitele
familiei regale în Mehedinþi, medalii, decoraþii,
întregesc imaginea.

O abordare ce þine mai degrabã de spaþiul
cronologic, de stilul ªcolii de la Anale. O paradigmã
axatã pe detaliu, pe forþa revitalizatoare a acestuia,
ºi în acelaºi timp capabilã sã strãvadã sistemul
dincolo de exemplu, sã descopere structuri îndãrãtul
a ceea ce poate pãrea simplã, oricît de pasionantã,
poveste.

ªi povestea familiei regale a României este
una pasionalã ºi tumultoasã, romanticã ºi cu destin
tragic.

Un sigur sfat vã pot da înainte de lecturã.
Încercaþi sã descoperiþi viul ºi mai cu seamã unicul
acolo unde istoria tradiþionalã vede fapte ºi nume,
seci ºi demult moarte.

            Dr. Cãtãlin Nicolae Pãtroi
Director Executiv al Direcþiei de Culturã ºi

Patrimoniu Naþional Mehedinþi
Drobeta Turnu-Severin

1 februarie 2010

PreambulPreambulPreambulPreambulPreambul
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Drumul vechi prin Clisura Dunãrii

La promenadã
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Steaua României
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Steaua României

Crucea “Sf. Gheorghe”

Dar aste decoraþii, cum, cine þi le-a dat
Chiar Domnitorul nostru ºi-al vostru împãrat.

V. Alecsandri - “Sergentul”



Decoraþii Carol I
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Semicentenarul
Independenþei

“Onoare muncei stãruitoare”



Monede Carol I
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 Carol I ºi Ferdinand

16



Ferdinand “ÎNTREGITORUL”
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Ferdinand
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 Carol II
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Cuvântarea d-lui Teodor Costescu
 

La sfârºitul serbãrii, d. Teodor Costescu a
rostit urmãtoarea cuvântare:

Sire,

   Comuna Vânjuleþ trãeºte azi o zi de vrajã,
frumoasã ca ºi poveºtile cu cari ne-au legãnat
copilãria pãrinþii noºtri, vorbindu-ne de Fãt-Frumos
din basme, apãrãtorul celor nãpãstuiþi.
   Pânã acum câteva zile, oamenii din aceastã
comunã ºi din împrejurimi erau îngânduraþi ºi
priveau cu frunþile încreþite spre cer, aºteptând
ploaia binefãcãtoare, dar nu întrezãreau nici o

nãdejde se îndreptare a rãului.
   Deodatã însã, pe cãile vãzduhului, vine o veste
de mare bucurie, tocmai când desnãdejdea
cuprinsese ºi pe cei mai încrezãtori.
   Asemenea Fãt-Frumosului din basme,
Majestatea Voastrã – Regele plugarilor – desigur
într’o divinã inspiraþie, aþi binevoit sã anunþaþi
vizita la Vânjuleþ ºi chiar din acea clipã, cerul s’a
milostivit de ogoarele noastre, trimiþându-ne, dupã
îndelungatã secetã, ploaia cea dãtãtoare de rod
ºi de nãdejdi.
   Ca prin farmec, câmpul ºi-a schimbat trista
înfãþiºare; recolta – ºi odatã cu ea – ºi feþele trudiþilor
þãrani, au prins a se înveseli, soarele a trimis asupra
Vânjuleþului raze aducãtoare de belºug.
   Bucuria ce ne-a cuprins sufletele era prea mare
ca sã poatã rãmâne numai în mica noastrã
comunã. Ea s’a întins dela un capãt la altul al
judeþului ºi azi, în aceastã sfântã zi, au venit
mehedinþeni dela munte ºi dela ºes, ca sã aclame
pe iubitul lor Rege ºi sã se împãrtãºeascã din
mãreþia clipelor pe cari nu le vor uita.
   Nu ºtim prin ce ne-am fãcut vrednici de
nesperata cinste ce aþi binevoit a o face comunei
Vânjuleþ, ºi Vã rugãm, Sire, cu cel mai profund
respect sã binevoiþi a primi expresiunea
nemãrginitei noastre recunoºtinþi.

Sire,
   Ne-aþi fãcut marea cinste de a veni în comuna
Vânjuleþ ca sã vedeþi roadele unei munci fãrã preget,
de 26 de ani, închinatã binelui obºtesc, pentru
ridicarea acestei comune din starea atât de
înapoiatã în care se gãsea acum un sfert de veac.
   Într’o cãsuþã dãrãpãnatã, un preot bãtrân fãcea pe
acele vremuri cursuri ºcolare,având numai 17 elevi.
   Locuinþele þãranilor erau adevãrate focare de
boalã, iar starea sanitarã a comunei deplorabilã.
Toamna ºi primãvara, când ploile se înteþeau,
comuna Vânjuleþ era inundatã. Orice circulaþie în
sat era imposibilã, din cauzã cã ºoselele se
înfundau în noroi. Bieþii copilaºi erau duºi la ºcoalã,
de cãtre pãrinþii lor, cãlãri sau în spinare. Bãlþile,
rãmase în urma inundaþiilor, propagau în populaþie
frigurile palustre, chinuind îngrozitor pe toþi
locuitorii. Urmãrile grozavului flagel al paludismului
se rãsfrângeau cu deosebire asupra copilaºilor,
cari aveau înfãþiºare cadavericã ºi a cãror
mortalitate întrecea cu mult procentul naºterilor.
   Dacã aceastã stare de lucruri mai dãinuia câtva
timp, comuna Vânjuleþ era menitã sã disparã de
pe harta judeþului.
   La ºirul nesfârºit de nenorociri se mai adãuga
ºi nemiloasa jefuire a þãranilor de cãtre arendaºii

Carol al II -lea la Vînjuleþ
Suveranul a primit defilarea, în ordinea urmãtoare:

þãranii, în coloane de trei; veteranii dela 1877; invalizii
de rãzboi; cei cu „Virtutea Militarã”; învãþãtorii,

învãþãtoarele ºi preoþii, în frunte cu revizorul ºcolar;
micii dorobanþi; ºcolile primare de fete din mai toate

comunele din judeþ; ºcolile primare de bãeþi; ºcoala de
meserii din Vânjuleþ, în frunte cu corpul didactic;

sãtenii din Vânjuleþ; veteranii din 1916-1919; flãcãii din
sat; pãdurarii statului ºi sãtenii din aproape toate

comunele, fiecare cu drapele ºi placarde, pe care erau
scrise numele comunei respective.

A urmat o nuntã þãrãneascã, un car alegoric
reprezentând „munca la þarã” ºi alt car alegoric,

reprezentând „seceriºul”.
Suveranul, însoþit de miniºtri ºi parlamentari, a vizitat

ºcoala de þesãtorie, ºcoalele primare, ºcoala de
meserii ºi expoziþia acestor ºcoli, apoi stadionul,

parcul ºcoalei ºi pepiniera de pomi fructiferi a d-lui
Lãþea, pe care Suveranul a admirat-o.

De aci a trecut la cooperativa ºcoalei, unde s’a servit o
gustare.

În curtea grãdinii de copii, unde este ºi casa d-lui
Teodor Costescu, s’a desfãºurat partea a doua a

programului, cu diferite producþii ºcolare, datã de cele
22 de ºcoale cari au participat.
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moºiei, oameni strãini de þara noastrã.
Când am luat în primire moºia ce o cumpãrasem
cu dota soþiei mele ºi când am vãzut starea de
plâns în care se gãsea, mi-am propus ca ideal al
vieþii mele sã fac din comuna Vânjuleþ un sat în
care oamenii sã poatã trãi în condiþiuni bune de
igienã, un sat în care sã pulseze o nouã viaþã ºi
sã construesc în Turnu-Severin un palat cultural
care sã facã legãtura cu fraþii de peste hotare, din
acea vreme.
Prin irigaþiile fãcute, am secat toate bãlþile ºi acum
locuitorii respirã un aer curat, iar sufleteºte se

înalþã în cele 6 ºcoale  de cari dispune azi comuna
cu o populaþie de 66o elevi ºi eleve.
   Aspectul satului s’a schimbat din an în an, prin
zecile de case construite de elevii ºi absolvenþii
ºcoalei de meserii, în care copii de þãrani învaþã
atâtea folositoare meºteºuguri, cu cari înlãturã pe
meseriaºii strãini de prin comunele noastre rurale.
   Am cãutat ca ºcoalele primare din Vânjuleþ sã se
ridice la un nivel cultural cât mai înalt, ca odatã cu
cunoºtinþele predate ºcolarilor sã li se insufle acea
disciplinã severã de care au nevoie în viaþã, spre a
deveni cu adevãrat folositori þãrii ºi neamului nostru.
    Copilaºilor de þãrani le-am înfiinþat o grãdiniþã,
unde din vârsta cea mai fragedã sã primeascã
educaþia sufleteascã ºi trupeascã, ocupându-mã
ºi supraveghind zi de zi, evoluþia fiecãrui copilaº.
prin regularitatea cu care se þin cursurile, prin
disciplina, uneori asprã, în care sunt crescuþi,
disciplinã asemãnãtoare celei de acum 40 de ani
din liceul Traian din T.-Severin – elevii tuturor
ºcoalelor din Vânjuleþ s’au deprins sã nu mintã,
sã nu fure, sã nu strice mobilierul ºcoalei, sã-ºi
respecte cu sfinþenie pãrinþii ºi pe profesori ºi sã
pãstreze desãvârºitã curãþenie.
   Unul din punctele de mândrie ale Vânjuleþului
este cã nu existã în aceastã comunã nici un
analfabet sub vârsta de 30 de ani.
   De acum 26 de ani muncesc fãrã o clipã de
odihnã ºi fãrã sã precupeþesc nici un sacrificiu
pentru înfãptuirea acestui vis atât de scump
sufletului meu, ºi acum, când cumpãna vieþii mele
se înclinã spre sfârºit, privesc cu mulþumire la
puþinul ce am putut realiza ºi cu îngrijorare pentru
continuitatea muncii mele.

Sire,
   Dacã azi, în aceastã mãreaþã zi, ne-aþi arãtat
nesfârºita Voastrã bunãtate venind în micul nostru
sat, meritul întreg revine autoritãþilor superioare,
corpului didactic al acestei comune ºi
vânjuleþenilor, cari m’au înþeles, m’au încurajat ºi
sprijinit zi de zi în isbândirea idealului meu de a
crea din Vânjuleþ un mic focar de culturã sãteascã
ºi de a da þãrii elemente sãnãtoase la trup ºi la
minte, muncitori vrednici în timp de pace ºi soldaþi
viteji în rãzboi, þãrani devotaþi Tronului ºi Dinastiei,
cari sã strige azi cu toatã puterea pieptului lor:
Trãiascã M. S. Carol II, Regele plugarilor! Trãiascã
Dinastia Românã!

*

   M.S. Regele a decorat propriu motto, pe d.
Teodor Costescu, cu decoraþia „Pentru merit” cu
cununã de lauri, cu decret regal scris personal de
Suveran. Aceastã decoraþie este a doua care s’a
acordat în þarã.

*

   A urmat o gustare, dupã care M. S. Regele a pãrãsit
comuna Vânjuleþ, la ora 12 jum., iar la ora 1.15 s’a
îmbarcat în trenul regal, care a plecat spre Bucureºti.

*

    D-nii miniºtrii cari însoþeau pe Suveran au plecat
cu un vagon special la Orºova, urmând ca astã
searã sã plece spre Bucureºti.

*

   La înapoiere, Suveranul a fost deasemeni
ovaþionat de populaþie, care L-a aºteptat.

(Em. Lega – Universul, 29 Iunie 1934)21



 Carol II pe Insula Ada-Kaleh
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 Carol II la Centenarul oraºului Turnu Severin
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Regele Mihai
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Brevete militare acordate unor eroi mehedinþeni
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Personalitãþi mehedinþene

26

Theodor Costescu

Ioan Gh. Bibicescu



Judeþul Mehedinþi ºi oraºul Drobeta -
Turnu-Severin sunt poate, cea mai importantã
poartã de latinitate a spaþiului Nord-Dunãrean ºi
zona unde, peste apele bãtrânului fluviu Danubiu,
pe malurile cãruia coborau sã bea apã sfântã geto-
dacii înainte de luptã, romani au zãmislit ºi poate
doar au reconstruit podul, considerat de Dio
Cassius una din marile construcþii ale antichitãþii.
   Istoria drobetanã este prezentã la tot pasul iar
istoricii ºi alþi oameni de culturã îþi prezintã fapte
de demult dar ºi unde mai aproape de zilele
noastre.
   Strãzile oraºului poartã nume ilustre cum ar fi:
Decebal, Traian, Numa Pompilius, Tudor
Vladimirescu, Kisseleff, Carol I etc.
   Ultima dintre strãzile menþionate strãbate,
aproape paralel cu Dunãrea, urbea drobetanã. Ea
începe din vecinãtatea portului, trece printre
monumente de referinþã cum ar fi Palatul Cultural
„Teodor Costescu”, Biblioteca „I.G. Bibicescu”,
Parcul „Dragalina”, Colegiul Naþional „Traian”,
vestigiile Thermele Romane, recent dezvelitul
amfiteatrul care apare  ºi în scena 33 de pe
Columna Traiani, Castrul roman, Piciorul Podului
lui Traian ºi Muzeul Regiunii „Porþile de Fier”.
   O plimbare documentarã pe aceastã stradã ne
duce cu gândul la a II-a jumãtate a secolului al
XIX-lea, mai precis la anul 1866.
   Dupã abdicarea lui Cuza, marele om politic
liberal, Ion C. Brãtianu ºi-a asumat
responsabilitatea de a cãuta ºi a aduce în þarã un
prinþ strãin, care sã conducã destinele Principatelor
Unite. În Prusia, I.C. Brãtianu s-a întâlnit cu Carol
Anton ºi cu fiul acestuia Carol de Hohenzolern
Sigmaringen, un tânãr de 27 de ani licenþiat în
istorie ºi ofiþer în armata prusacã. Dupã discuþia
prinþului Carol cu cancelarul Otto von Bismark,
care l-a sfãtuit sã ia o hotãrâre îndrãzneaþã ºi cu
regele Vilhelm I, care i-a sugerat sã fie prudent ºi
i-a urat ca Dumnezeu sã-l aibã în calea sa, prinþul
a ajuns pe 29 aprilie la Zürich, în Elveþia. Cu un
paºaport sub numele de Karl Hettingen, prinþul a
cãlãtorit spre Odesa pe perioada 3/15- 6/18 mai
pe traseul Ausburg – München – Salzburg – Viena
– Pesta – Timiºoara – Baziaº. Dupã douã zile de
aºteptare, purtând ochelari fumurii pentru a nu
putea fi identificat, Carol s-a îmbarcat pe un vapor
într-o cabinã de clasa a II-a. La Baziaº s-a îmbarcat
ºi I.C. Brãtianu care venea de la Paris, dar cei doi
nu ºi-au vorbit pentru a nu se deconspira.
   Apele mici ale Dunãrii ºi capcanele
numeroaselor cataracte au fãcut ca la Orºova sã
se schimbe vaporul cu unul de dimensiuni mai mici.

Prezenþe regale în Mehedinþi
În ziua 8/20 mai la ora 16, vaporul a ajuns în Portul
Turnu-Severin. I.C. Brãtianu a coborât de pe vas
ºi pe þãrm aºteptau douã trãsuri cu vizitii la
posturile lor. Carol a coborât ºi el motivându-i
cãpitanului vasului, cã doreºte sã facã câþiva paºi
pentru a-ºi dezmorþi picioarele. Persoanele cu
care am discutat au relevat faptul cã prinþul a
îngenuncheat pe ospitalierul pãmânt pe care l-a
slujit cu mare credinþã ºi a rostit, în limba românã,
cuvintele „voi fi un bun rumun”. Cele douã caleºti
s-au pus în miºcare, I.C. Brãtianu ºi-a scos
ceremonios jobenul ºi i-a adresat cuvântul de
bunvenit.
   În tradiþia localã se considerã cã primii paºi ai
prinþului  ar fi fost marcaþi ºi dupã ei s-ar fi realizat
o lucrare sculpturalã. Alaiul princiar a strãbãtut
oraºul ºi s-a oprit la o clãdire situatã la aproximativ
1,2 km de port, pe care, cu ocazia centenarului
oraºului din 1933, regele Carol al II-lea a montat
o placã comemorativã. Aceastã clãdire s-a numit
de-a lungul timpului Casa „Ghiciulescu”, apoi Casa
„Teodor Costescu” ºi mai târziu Casa „Pogany”.
Casa este situatã pe strada Decebal, deci o
reunire ºi o continuitate a douã momente mari ale
istoriei neamului românesc. În timp casa a fost
dispensar pentru copii ºi recent gãzduieºte
Biblioteca „I.G. Bibicescu”. Din Severin, prinþul ºi-
a continuat cãlãtoria spre Bucureºti ºi a rãmas cu
nostalgia primului sãu popas pe pãmânt
românesc.
   În 1867 revenit în Severin a fost gãzduit în Casa
Sântimbreanu din str. Grigore Constantinescu ºi
l-a primit pe boierul Ion Grecescu ºi pe soþia
acestuia, care dupã ce începuserã construcþia
unui spital, doreau sã facã o catedralã în zona
Halei „Negru-Vodã”.
   Prinþul le-a sugerat ctitorilor sã construiascã o
bisericã lângã spital ºi l-a trimis, anul urmãtor, pe
arhitectul Bucureºtilor pentru realizarea
proiectului, care s-a dovedit a fi o copie, mai micã,
a Catedralei Mânãstirii Argeºului.
   În 1868 a murit Ion Grecescu, iar soþia sa, Ioana
ºi enoriaºii au dus la bun sfârºit biserica, vestitul
pictor Gheorghe Tãtãrãscu a pictat-o.În anul 1869,
prin oraºul de la Dunãre, Turnu-Severin, a intrat în
þarã  viitoarea reginã, Elisabeta, cãsãtoritã cu prinþul
Carol I. Despre locurile de la Dunãre ºi despre
bãtrânul fluviu talentata scriitoare, Carmen Sylva,
pseudonimul literar al reginei, a scris frumoase
pagini în volumul de povestiri „Poveºtile Peleºului”,
fãcând precizarea cã dacii, în momentele de
restriºte, sau înainte de vreo bãtãlie, coborau la
Dunãre pentru a bea ca dintr-o apã sfântã.27



   Conducându-ºi fratele pânã la graniþã prinþul
Carol a avut satisfacþia de a fi contribuit printr-o
construcþie religioasã de referinþã în oraºul de la
Dunãre.
   În anul 1904 s-a derulat o nouã vizitã a familiei
regale române, iar în 1908 la urmãtoarea vizitã,
garda de onoare a fost asiguratã de elevii
prestigiosului liceu „Traian”, actualmente Colegiul
Naþional „Traian”.

   Primarul oraºului din vremea aceea, Sabin
Popescu ºi directorul liceului, Dimitrie Horvat ºi
elevii liceului s-au întreþinut cu regele Carol I ºi cu
prinþul Carol al II-lea, ultima vizitã a regelui Carol
I derulându-se în 1914.
   Mai târziu regele Carol al II-lea a participat la
Centenarul oraºului în 1933, a pus placa
comemorativã pe clãdirea din strada „Pogany”, s-
a deplasat în localitatea Vânjuleþ la moºia lui
Teodor Costescu ºi pe Insula Ada-Kaleh. Seara
la o cafea a promis oficialitãþilor cã-i va sprijini
pentru construirea unei fabrici de þigarete ºi de
rahat ºi, s-a þinut de cuvânt.
   Învãþãtorul ºi imanul insulei, dispãrute de pe
Dunãrea cu ocazia construirii Sistemului
Hidroenergetic ºi de Navigaþie „Porþile de Fier I”,

a realizat o monografie a insulei pe care a dedicat-
o regelui Carol al II-lea.
   În documentarea fãcutã am gãsit sprijinul
specialiºtilor de la Arhivele Naþionale, Filiala
Mehedinþi, Muzeul Regiunii „Porþile de Fier”, al
unor colecþionari particulari ºi mai ales al
domnului Enea Gabriel, membru al Uniunii
Artiºtilor Fotografi din România, ai cãrui bunici ºi
pãrinþi au slujit Casa Regalã.
   Presa vremii relateazã despre întâlnirile lui Carol
al II-lea cu Theodor Costescu, despre vizitele
regelui la centenarul Severinului, pe insula Ada-
Kaleh, despre primirea deosebitã fãcutã de
locuitorii comunei Vânjuleþ. De asemenea este
relatatã prezenþa în zonã a  regelui Mihai I înainte
de încoronare,  precum ºi, participarea sa la Baia
de Aramã ºi în alte localitãþi ale judeþului.
   Medalistica, numismatica cercetate aparþin unor
colecþionari privaþi, mulþi dintre ei tineri elevi ai
Severinului.
   Autorii ºi-au propus sã adauge o picãturã în
oceanul istoriei locale ºi naþionale în scopul   de a
arata colegilor lor de generaþie, cã poate exista ºi
o altã abordare a istoriei moderne ºi contemporane
la care Casa Regalã de România a contribuit
substanþial.

28
Regele Carol I, Regina Elisabeta, Principii Moºtenitori Ferdinand ºi Maria,

Leopold de Hohenzollern
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Tatãl meu Enea I. Vasile se nãºtea pe 9
martie 1912 în comuna Bistriþa, sat Ergheviþa lângã
“podul cu trei guri”, ce trece dinspre satul Poroina,
Ergheviþa, Valea Albã, spre nodul feroviar Balota.

   Tatãl sãu, Enea Iorgu, erou participant la Primul
Rãzboi Mondial îºi dã bãiatul spre învãþare de
carte, în satul natal, Ergheviþa. Dupã ce a absolvit
ºcoala primarã ºi a dat examenele de absolvire
cu venerabilul Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriþa
ctitorul ºi culegãtorul de folclor al revistei
“Izvoraºul”, mare om de culturã mehedinþean.
   ªi înainte ºi dupã primul rãzboi mondial, bunicul
dinspre tatã a lucrat la C.F.R., revizor de cale,
adicã mergea pe jos pe mijlocul cãii ferate ºi
repara eventialele defecte, buloane, traverse, sau
în cazuri mai grave semnaliza întreruperea
circulaþiei trenurilor pe calea feratã pentru
siguranþa circulaþiei.  Se spune cã în acea vreme
îþi potriveai ceasul dupã mersul trenurilor. ( CFR-
ul era considerat “Armata a II a” – pentru disciplina
ºi seriozitatea, abnegaþia ºi spiritul de sacrificiu
din acele timpuri), spirit ce avea sã se manifeste
prin decesul bunicului în timpul serviciului la CFR,
când a murit în urma unui accident feroviar, fiind
lovit în abdomen de o barã de fier, decedând pe

În memoria pãrinþilor ºiÎn memoria pãrinþilor ºiÎn memoria pãrinþilor ºiÎn memoria pãrinþilor ºiÎn memoria pãrinþilor ºi
bunicilor mei paterni ºi maternibunicilor mei paterni ºi maternibunicilor mei paterni ºi maternibunicilor mei paterni ºi maternibunicilor mei paterni ºi materni

când tatãl meu avea 16/17ani.
   A scãpat de la Oituz ºi Mãrãºeºti, dovedind spirit
de sacrificiu la datorie slujind Cãile Ferate
Române.
   A dovedit încã o datã cã a meritat brevetele
militare obþinute în Primul Rãzboi Mondial:
“Virtutea militarã de rãzboiu”, “Bãrbãþie ºi credinþã”,
“Victoria” a marelui rãzboi pentru civilizaþie 1916-
1921.
   Dupã absolvirea învãþãmântului primar sãtesc,
acest þãran, erou al Primului Rãzboi Mondial, îl
înscrie pe tatãl meu Enea I. Vasile la Orºova, la
ºcoala cu predare în limba germanã ºi în gazdã la
o familie de etnici germani.
   Astfel la terminarea studiilor tatãl meu vorbea
perfect, scris ºi citit limba germanã.
În 1934, tatãl meu Enea I. Vasile absolvã ªcoala
Comercialã Superioarã de bãieþi Târgoviºte. În
1935-1936, absolvent al ªcolii de Ofiþeri de
Infanterie T.R. Ploieºti.   Perioada 1936-1937 este
angajat pedagog la orfelinatul O.A.P. din Predeal
unde majoritatea copiilor erau fii decedaþilor din
Primul Rãzboi Mondial. În perioada 1937-1938,
Enea Vasile, tatãl meu, absolvã ºcoala de impegaþi
de miºcare ºi comercial C.F.R. Cluj.
   În aceastã perioadã cunoaºte Familia Regalã,
în urma vizitelor pe care le fãcea cu copii,
orfelinatul fiind sub tutela Curþii Regale ºi a Ligii
Femeilor Ortodoxe Române, cele care s-au ocupat
ºi de subscrpþia de la Mausoleul de la Mãrãºeºti.
   Mi-a fost povestit un episod când regele Mihai a
luat þilinabrul lui Maniu ºi l-a periat cu þesla pentru cai.
   Cu regina mamã, vorbea în francezã uneori în
gernanã cu ambasadorul Japoniei în limba
germanã pe pârtiile de schi de la Predeal.
   Perioada regalistã a fost cea mai înfloritoare
perioadã pentru poporul român, când s-a fãurit
“România Mare” ºi a fost încurajatã ºi finanþatã
arta ºi cultura.
   Cu toate pãcatele lui, Carol al II-lea, care a fost
detronat datoritã Duduiei Lupescu ºi a dictaturii
regale, arta ºi cultura s-au dezvoltat.
   România a fost condusã tradiþional de voievozi,
domnitori, regi.  Regimul comunist-bolºevic impus
de imperiului sovietic a dat peste cap viaþa ºi
tradiþiile românilor, urmând perioada de întuneric,
începutã în 1946 când s-au falsificat alegerile ºi
la 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost
obligat sã abdice, sã plece în pribegie.
   În 1940 mutilarea României prin Tratatul de la
Ribbentrop-Molotov, tata a trecut dupã Antonescu,
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Prutul, urmând sã refacã structurile Basarabiei
dupã odiosul tratat.
   În aceastã calitate, militarizatã fost chemat sã
refacã structurile româneºti, ecartamentul cãilor
ferate care la sovietici era (este) mai larg.
   Evenimentele îl prind la Odessa, când Statul
Major al trupelor române este aruncat în aer.
Arestat fiind, pregãtirea de ofiþer de infanterie ºi
cercetaº îl ajutã sã evadeze din lagãrul de triere,
evitând Siberia.
Dupã douã trei luni de peripeþii ajunge în România
în regimul comunist instalat de sovietici.
Bunicul soþiei, nãscutã Baloteanu Doina, fiica lui
Baloteanu Constantin, pe nume tot Baloteanu
Constantin nãscut în comuna Balota, sat Zegaia,
muncitor fochist la CFR, a luptat în Primul Rãzboi
Mondial erau slujitori ai Majestãþii Sale, Regelui,
a obþinut numeroase ordine ºi medalii.
· Ministerul de Rãzboiu – Brevet - Bãrbãþie ºi
credinþã Clasa a II a soldatului Baloteanu
Constantin din regimentul 40 infanterie pentru
bãrbãþa ºi iscusinþa ce a arãtat ca cercetaº în
timpul luptelor de la Mãrãºeºti din iulie 1917 –
Brevet nr. 19980-27 martie 1718 seria-nr. 710 27
martide 1918.
· Ministerul de Rãzboiu -Virtutea Militarã de
rãzboiu -  soldatului Baloteanu Constantin din
regimentul 40 infanterie pentru vitejia ºi avântul
cu care s-a aruncat în luptã servind de pildã
camarazilor sãi în luptele de la Muncel din august
1917 Decr. Nr. 67 /15 iunie 1918
-* Ministerul de Rãzboiu – sergentului instructor
Baloteanu Constantin, contingentul 1917
regimentul Cãlugãreni nr.40 Crucea
comemorativã a rãzboiului 1916-1918 cu
baretele Mãrãºeºti, nr22898/27 noembrie 1922.
·  Ministerul de Rãzboiu – sergentului
Baloteanu Constantin, contingent 1917 regimentul
Cãlugãreni nr.40 medalia “Victoria” a marelui
rãzboi pentru civilizaþie 1916-1921 nr258/01 ian.
1925, Brevete din Înaltul Ordin al Majestãþi sale

Regelui Ferdinand I ºi Ministerul de Rãzboi,
Ministrul Secretar de Stat la Departamentul de
Rãzboi prin înalt decret.
   Cinste ºi onoare, recunoºtinþã profundã
înaintaºilor neamului, Curþii Regale a României
pentru înfãptuirea “României Mari”.
Bunicul dinspre mamã, Boescu Iorgu, nãscut în
comuna Izvorul Bârzii Judeþ Mehedinþi, plutonier
adjutant a participat la luptele din Primul Rãzboi
Mondial, a fost intendent al spitalului militar în
vreme de rãzboi salvând multe vieþi de eroi.
A lucrat cu renumitul doctor militar Torjescu din
Turnu- Severin.

Mama mea, nãscutã în 1924,
Boescu Elena (Enea), a fãcut
studiile în vremea monarhiei
având o pregãtire multilateralã,
culturã, artã, croitorie, þinutã
moralã.  Toate pozele din acea
perioadã dovedesc o o armonie
esteticã, o modã a perioadei
interbelice plinã de decenþã. A
fost cercetaºã în liceu.
Toþi s-au stins cu regretul
perioadei de bunãstare ºi
armonie monarhistã.
Veºnica pomenire a înaintaºlor,

nepot, fiu  Enea Gabriel
Constantin,

 (nãscut 06.09.1952)
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POTIRUL VIEÞII

Potirul, potirul era de cleºtar,
ªi tu l-ai sorbit, suflet mare,
Schimbând picãturele-i pline de-amar
În rouã de mãrgãritare.

În vãlul acesta þesutu-le-am eu
Pe toate cu grijã, de teamã
Sã nu pierd vreunul, cãci chiar Dumnezeu
Din cer mi le dete pe seamã.

Ard picurii vieþii atâta de clari,
Ca pietrele rari scânteiazã,
Dar picurii, cât au fost ei de amari
N-o spune voioasa lor razã.

(Traducere de ªt. O. Iosif)

Carmen Sylva
(Regina Elisabeta)

SOSEªTE NOUL DOMNITOR
Cea dintâi impresie pe care i-a fãcut-o

Prinþul României a fost cu totul covârºitoare. Noroc
cã firea Sa, întru adâncimile ei, era statornicã, nu
elasticã ºi mlãdioasã ca miºcãrile ºi fãptura Lui.
Toate erau altfel de cum le ºtia ºi de cum ºi le
închipuia cã au sã fie, toate aveau ceva din farmecul
Orientului ºi pãreau cã sunt dintr-altã lume. ªi, pe
lângã toate, era în luna lui mai! Un cer aºa de
albastru, cu soarele ca o roatã de foc, deasupra
acestei întinse þãri cu satele puþine ºi împrãºtiate ºi
plinã de-o încântãtoare verdeaþã. Era Dumineca
Mare, când a ajuns Prinþul cel nou la Turnu Severin,
ºi-o sãrbãtoreascã bucurie, paºnicã ºi înãlþãtoare,
domnea pe Dunãre ºi peste oraºul acesta al cãrui
nume aminteºte de trecutul vieþii romane pe aceste
locuri. Prinþul scoborî pe mal, fãrã sã-l cunoascã
nimeni. Cu toate cã pe lângã punte stetea mulþimea
de privitori curioºi, nimeni n-a bãnuit nimic despre
însemnãtatea istoricã a acestei clipe, poate cã nici
însuºi Ioan Brãtianu nu, trimisul român, care printr-
o fericitã întâmplare a cãlãtorit de la Paris împreunã
cu Prinþul, iar aici a fost cel dintâi dintre români care
a fãcut onorurile cuvenite Prinþului, ca Domn al þãrii.
Brãtianu era într-adevãr omul care sã stârneascã
în Prinþul Carol însufleþire pentru supuºii sãi. Frumos

ºi îndemânatic cum era, cu aceea fireascã
înmlãdiere a omului din sud, cu agera pricepere a
rasei latine ºi cu sprintena dibãcie de-a se potrivi la
toate a slavului, el, în limba francezã pe care-o
stãpânea cu desãvârºire, ºtiu sã introducã pe deplin
pe tânãrul sãu Domn în lumea cea nouã a românilor.
A fost ºi de data asta un noroc al Prinþului cã firea
Sa n-o poþi încânta lesne ºi cã ºi atunci ca totdeauna
nu se încredea pân-a nu deschide ochii în patru.
     România era sfâºiatã de partidele politice ºi, cu
toate cã în momentul alegerii ºi a sosirii Prinþului
celui strãin, iubirea de þarã a românilor a potolit
îndârjita urã de partid ca în toate momentele mari
ºi istorice ale vieþii lor ca stat – îndatã ce însã a
trecut primejdia cea ameninþãtoare, ura s-a aprins
cu îndârjire iarãºi.
     ªi era lucru aºa de firesc, sã caute fiecare partid
sã câºtige pentru sineºi cu totul pe tânãrul Vodã.
Brãtianu avea cea mai mare destoinicie într-asta,
dar nici el n-a scos-o la capãt.
     Niciodatã n-a scãpat din vedere Prinþul ºi Regele
Carol cã El trebuie sã rãmâie stãpânul nepãrtinitor
al tuturor supuºilor, ºi nestrãmutatã de-a pururi a
fost pentru El legea cea dintâi a unui Domnitor:
Acelaºi drept tuturor! De multe ori, în anii mai din
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urmã, I s-a adus regelui vina cã El a fost prea din
cale-afarã cruþãtor cu partidele opoziþiunii de pe
vremuri, pânã ºi cu antidinasticii.
     Fireºte, cã ºi Lui, atunci când sosi în frumoasa-
i þarã ºi când dupã o scurtã ºedere în Turnu Severin
a cãlãtorit toatã noaptea într-o cãruþã de poºtã fãrã
coviltir, alãturi cu Ioan Brãtianu, ºi Lui i s-o fi pãrut
atunci cã toatã întreprinderea Sa e o îndrãznealã
ºi un pas prea încumetat. Însãºi vederea orãºelului
Turnu Severin L-a învãþat minte cã El trebuie sã
lase cu totul la o parte felul de-a vedea al prusienilor,
care voiau sã meargã toate dup-un singur calapod.
Privirea Lui era destul de agerã ºi de limpede ca sã
vadã cã omul, când e într-alte condiþii de viaþã,
trebuie negreºit sã ºi fie alt fel. Avea deci ºi El voinþa
sã lepede de la sine toate cele ale mãririi, cele fãrã
de preþ, ca lucruri netrebuincioase, ºi sã pãstreze
pentru „Prinþul cel strãin” numai cele de preþ,
statornicia, nepãrtinirea, demnitatea ºi înãlþimea
sufletului. Vãzuse El aceasta chiar ºi într-acest

orãºel, cel dintâi pe care-l vãzuse în România ºi
care, dupã vederile celor din Apus, era într-o stare
negrãitã de ticãloasã, fãrã pavaj, fãrã strade drepte,
fãrã nici o regulã în clãdirea caselor – ºi cu toate
acestea într-însul au trãit, în felul lor propriu ºi
neºtiutor de rânduialã, au trãit generaþiuni dupã
generaþiuni ºi au murit, ba au sãvârºit poate ºi fapte
mari! Negreºit, drumurile de fier cât folos ar putea
aduce pãmântului celui aºa de roditor, dar necultivat
pe întinderi cât vezi cu ochii, ºi cu cât ar fi mai bine
dac-ar fi mai deasã populaþiunea! Prin mintea
pornitã acum pe gânduri a tânãrului Prinþ, în goana
asta nebunã de-a lungul þãrii, treceau fel de fel de
visuri pentru viitor, toate clãdite pe trainica temelie
a exportului ºi a importului. Cãruþa poºtei alerga în
vremea lui Dumnezeu; opt cai erau înhamaþi la ea,
ºi doi vizitii, amândoi cãlãri, îi îndemnau mereu la

tot mai mare goanã, scoþând chiote ºi strigãte, ºi
cu nesfârºitele lor bice pocnind într-una peste cai.
Frânele ºi ºtreangurile s-au rupt de mai multe ori în
cursul nopþii, oamenii s-opreau sã-ºi cârpeascã
paguba cu capete de sfori, ºi cât a þinut drumul o
duserã dintr-un buclul într-altul. Prin gârle mai mici
intrau caii în goanã ºi dacã intra apa în trãsurã tot
ea îºi lua osteneala sã se  scurgã iarãºi afarã. Peste
râurile mai mari treceau cu luntri, dintre care mai
nici una nu era fãr’ de vreo meteahnã. Poduri, mai
cã-mi vine sã zic cã nu era nici unul. Tot la trei
ceasuri se schimbau vizitiii ºi caii la conacuri, ºi
câteodatã, când din întâmplare nu-ºi fãcea datoria
telegraful care îºi întindea firele peste toatã þara,
atunci cãiºorii cei proaspeþi – un neam de cai mici
dar vânjoºi – trebuiau mai întâi aduºi de la pãºune.
Nici timpul, nici spaþiul nu se calcula pe atunci cu
mãsuri precise. Cãlãtoreai de la conac la conac,
iar drumul fãcut îl judecai dupã ceasurile câte au
trecut, nu dupã kilometri.

     Cel dintâi drum al Prinþului prin þara Sa, în
trãsura poºtei, a þinut aproape douãzeci ºi
patru de ceasuri. Numai în oraºele mai mari,
în care era primit cu nesfârºitã bucurie, îl
întrerupse câte puþin. Aceastã cãlãtorie L-a
fãcut sã înþeleagã numaidecât felul de-a fi al
þãrii ºi totodatã i-a arãtat marile nepotriviri ce
erau într-însa.
     Cât de bine crescuþi erau oamenii cei trecuþi
prin cele mai înalte ºcoale, care îl salutau pe
Prinþul de la pragul frumoaselor case cu
cerdacuri drãgãlaºe, ori al vilelor adeseori
clãdite în chip de castel, ºi care vorbeau cu
toþii ca pe apã câte trei ºi câte patru limbi
strãine! Dar în apropierea acestor palate, pe
lângã conacuri, se vedeau bordeie ascunse
pe jumãtate în pãmânt, din care ieºeau pe
brânci oameni îmbrãcaþi de tot sãrãcãcios. Altã
lume cu totul strãinã vorbea din ochii lor negri
ºi jalnici ºi din feþele lor frumoase ºi îngãrdinate
de plete lungi!

     Dar o frumuseþe era aici, pretutindeni o
frumuseþe îmbãtãtoare în felul ei, ºi de forme, ºi de
culori. Cu deosebire interesanþi ºi drãgãlaºi erau
þãranii aceia, în portul lor luminos ºi cu pestriþe
înflorituri, care se alãturarã cu cãiºorii lor veseli de
trãsura Prinþului, ca escortã. ªi femei, ºezând
bãrbãteºte pe cai, o þineau în fugã pe lângã trãsura
Prinþului, aºa cã albele ºi lungile mãrãmi ale lor de
borangic care le înveleau capul, fluturau în vânt pe
urma lor ca niºte steaguri.
     Seara, în ziua de 9 mai, Prinþul ajunsese la moºia
Goleºti. Aici locuia familia cea întru totul patrioticã a
goleºtilor, iar capul ei, Nicolae, era unul dintre cei
trei locþiitori ai României care aveau, deocamdatã,
pânã la sosirea Prinþului, sã conducã trebile cârmuirii.
     Aici, 84 de kilometri departe de capitalã, se odihni
o noapte Prinþul Carol, înainte de a intra în Bucureºti.
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AªTEPTARE ÎN LAGÃRUL DIN OLTENIA
Al doilea articol al învoielii încheiate cu Rusia
glãsuia astfel: „Ca sã nu se nascã cine ºtie ce
neplãceri ori primejdii cu prilejul trecerii trupelor
ruseºti prin România, guvernul Majestãþii Sale a
Împãratului tuturor ruºilor îºi ia îndatorirea sã
pãstreze neºtirbite drepturile politice ale satului
român ºi sã poarte grijã ca ele sã fie respectate
aºa cum cer legile þãrii ºi tratatele în fiinþã.
Totodatã, îºi ia îndatorirea sã pãstreze ºi sã apere
neºtirbitã integritatea în fiinþã a României”.
     Aºadar, ruºii au intrat în þarã ca prieteni.
Comanda supremã o avea fratele împãratului, ºi
însuºi Împãratul a venit în România cu oºtile sale
care au fost primite ca mântuitoare ºi ocrotitoare.
     Prinþul Carol însã nici o clipitã n-a scãpat din
vedere cã El e strâmtorat la colþ, câtã vreme
România nu va fi recunoscutã ca putere cu dreptul
de-a purta rãzboi. Oricât Îl încredinþau ºi Împãratul
ºi ceilalþi ai familiei împãrãteºti, ca prieteni buni ºi
ca rude, El nu-ºi putea alina necazul cã n-a avut
pân-acum nici o putinþã sã încheie o tovãrãºie în
toatã legea cu puternica împãrãþie a þarilor. Rusia
cea oficialã, când era vorba despre asta, se uita
de peste umãr la România, ºi purtarea cea
prietenoasã a Împãratului ºi a marilor duci cu
perechea princiarã nu putea sã lege ochii Prinþului
pânã-ntr-atâta. Gorciacow nici nu voia  mãcar s-
audã de-o tovãrãºie cu România. Iar când, în
urmã, românii au fãcut de-a dreptul o propunere
într-acest înþeles, ruºii le-au rãspuns cu aceste
trufaºe vorbe: „Rusia n-are nevoie de ajutorul
armatei române, cãci are trupe cu mult mai multe
decât îi trebuie ca s-ajungã la þinta pe care le-a
rânduit-o Împãratul.”
     În vremea asta, România printr-un vot al
reprezentanþilor poporului a rupt ºi cele mai din
urmã legãturi ce-o mai þineau lipitã de Turcia, la
10 Mai – a douãsprezecea aniversare a sosirii
Prinþului – ºi s-a declarat independentã.
    Prinþul Carol a scris despre asta tatãlui Sãu:
„Pentru mine ºi pentru þara Mea asta era singura
cale vrednicã, dupã ce Europa nu ºi-a dat învoirea
ca România sã ia parte la rãzboi. Noi nu putem
rãmânea ºi nici nu trebuie sã rãmânem simpli
privitori, nici nu vrem sã fim trataþi ca provincie
turceascã, iar ca sã trãim din mila altora, asta Eu
o þin prea nevrednic pentru Mine”.
     Dar era nevoie sã se declare independenþa ºi
pentru ca sã se înalþe inimile supuºilor Sãi, a
românilor. Acum, când mai toatã þara era ocupatã
de ruºi, trebuia sã li s-arate românilor limpede
înaintea ochilor ce deosebire este între cele de

acum ºi cele ce erau odinioarã. Ruºii intrau acum
de cea dintâia oarã pe temeiul unei învoieli în þara
românilor. Chiar ºi celor mai îndãrãtnici trebuia sã
li se deschidã ochii acum ºi sã vadã de ce mare
preþ este pentru þara lor Prinþul cel strãin, sã
cunoascã ce înseamnã a avea pe tron un
Hohenzollern aºa de cuminte. Pânã ºi oamenii cei
de rând, adevãratul popor, vedea lãmurit acum cã
Prinþul acesta e cu totul alt fel de cum erau Domnii
cei mai de-nainte, fiindcã pe puternicul þar – a cãrui
putere aici la pragul Orientului se credea aºa de
fãrã de margini ca a împãraþilor din basme – îl
vãzurã cu ochii lor cum a sãrutat mâna Principesei
Elisaveta ºi cum a îmbrãþiºat pe Prinþul Carol.
Domnii cei mai de înainte ai Principatelor trebuiau
totdeauna sã fugã din þarã, de câte ori veneau ruºii,
ºi orice fel de cârmuire, ori militarã, ori civilã, în
timpurile de rãzboi, trecea în mâna comisarilor
strãini.
     Chiar ºi de data asta, la sosirea împãratului (6
iunie 1877), înºiºi miniºtrii României erau îngrijaþi
de felul cum se purta þarul ºi s-au plâns Prinþului
cã lor li se pare cã þarul umblã ca ºi când ar vrea
s-arate cã el ar fi stãpân al þãrii. Prinþul însã i-a
liniºtit îndatã, dar teama despre purtarea þarului
abia atunci le-a ieºit din suflet, când au vãzut cã
Împãratul, care îºi avea cartierul general la Ploieºti,
a venit în chip sã cerceteze perechea princiarã în
Bucureºti, ºi nu escortat de obiºnuita sa escortã
ruseascã, pe care-a lãsat-o la cartier, ci adus, ca
oaspete al curþii româneºti, de-o escortã
româneascã de roºiori.
     Miniºtrii români ºi-au arãtat atunci pe faþã
mirarea lor, cãtre Prinþul: cã nu numai înaltele Sale
legãturi familiare, ci ºi cuminþenia Sa personalã
au cruþat þara de atâtea ºi atâtea umiliri.
     Îndatã dupã declararea independenþei, camera
deputaþilor a votat legea prin care s-au înfiinþat
semne de onoare ºi de distincþiune, fiindcã pân-
atunci þara nu putea sã le aibã, fiind supusã.
     Pe cât de greu I-ar fi fost Prinþului anul trecut
sã schimbe ministerul, pe-atât de vesel trebuia sã
fie acum, având la cârmã, în timpuri aºa de grele,
Partidul Liberal sau aºa-numit al Poporului. Acest
partid, fiindcã avea cu mult mai multe rãdãcini în
popor decât conservatorii, putea îndrãzni sã cearã
þãrii mai multe jertfe ºi putea sã facã pe popor sã
înþeleagã mai lesne rostul atâtor poveri
neînconjurate care cãzurã pe capul þãrii de când
a început rãzboiul. Negoþul sta cu desãvârºire pe
loc; trenurile erau numai pentru transporturile
trupelor ruseºti (ºi nici pentru asta nu erau de-
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ajuns, ceea ce fãcu pe ruºi sã umple lumea cu
tânguirile lor) ºi întreaga România avea înfãþiºarea
unei nesfârºite taberi.
     A dãinuit mult, foarte mult, pânã sã-ºi
isprãveascã ruºii trecerea lor prin þarã. Abia la 10
iunie a trecut peste Dunãre avangarda diviziei 18
din corpul al paisprezecelea, cea dintâi dintre
toate. La 15 iunie s-a sãvârºit trecerea cea
necontenit amânatã de pe o zi pe alta, pe la ªistov,
la care a fost de faþã ºi Împãratul. Aici apoi ºi-au
fãcut ruºii pod peste Dunãrea cea latã.
     ªi iarãºi trecurã sãptãmâni pline de necazuri.
De-o tovãrãºie cu trupele române, care stãteau
tãbãrâte în Oltenia, nu voia sã ºtie nimic diplomaþia
ruseascã ºi acum ca ºi înainte vreme. Situaþiunea
se fãcea tot mai anevoioasã, dar Prinþul nu-ºi
pierdea cumpãtul ºi sta tare, bine ºtiind – dupã
cum a scris tatãlui Sãu – cã, oricum, tot biruise
pân-acum nenumãrate piedici ºi pretutindeni
apãrase bãrbãteºte onoarea naþionalã. „Stãm

acum în ajunul rãzboiului. De-l vom isprãvi cu bine,
viitorul þãrii Mele va fi întemeiat. Eu Mã încred în
tânãra ºi curajoasa Mea armatã care nu mai poate
de neastâmpãr s-aºtepte clipa când va putea s-
arate lumii cã ºi ea are virtuþi militãreºti… Pânã
acum merg toate bine ºi e de nãdãjduit cã rãzboiul
va rãmâne localizat ºi cã nu va þinea mult”.
     Dar lucrurile luarã în curând o întorsãturã
neaºteptatã. Reprezentantul României în Viena
trimise, încã la 5 iulie, o telegramã Prinþului cu
cuprinsul cã Austo-Ungaria povãþuieºte pe români
sã nu treacã Dunãrea ºi cã Rusia umblã cu gândul
sã dea României o bucatã din Dobrogea, dar în
schimb va cere îndãrãt partea aceea din Basarabia
care i s-a dat Moldovei prin învoiala de la Paris.
     Prinþul la început þinu aceastã ºtire ca
neadevãratã cu desãvârºire, fiindcã ea se
împotrivea cu totul convenþiunii care chezãºuia
neºtirbirea pãmântului României.

În ciuda tuturor serviciilor, nu puþine ºi
neînsemnate, pe care le-au adus românii necontenit
ruºilor pe linia Dunãrii, intrarea lor în rãzboi nici
înainte, nici dupã aceea nu le-a fost încuviinþatã.
Prinþul Carol stãtea în lagãrul din Oltenia, în mijlocul
trupelor Sale, aºteptând ºi observând desfãºurarea
lucrurilor.
     În vremea asta ruºii au suferit douã cumplite
înfrângeri, în luna lui iulie, dinaintea Plevnei.
     Împãratul, chiar dupã cea dintâi luptã pierdutã, a

rugat pe Prinþul Carol sã treacã Dunãrea cu oºtile
Sale pe la Nicopole. Prinþul însã a ºovãit, fiindcã nu
se statornicese nici pânã acum din partea ruºilor
chipul în care românii aveau sã fie pãrtaºi ai

PRINÞUL CAROL TRECE DUNÃREA
rãzboiului. El scrisese soþiei Sale: „Mare dor au ruºii
sã ne vadã odatã trecuþi peste Dunãre, cãci aripa lor
cea dreaptã este ameninþatã de turci care au azvârlit
îndãrãt de la Plevna o brigadã ruseascã. Chiar ºi la
cucerirea Nicopolei le-au dat trupele noastre mult
ajutor, dar e întrebare, vezi bine, dacã vor mãrturisi
ruºii aceasta. Ei ne pun piedici ºi zãticnesc
destoinicia noastrã de-a lucra, fiindcã nu se împacã
cu gândul cã Eu aº fi stãpân liber peste armata Mea”.
     Piedica era aºadar asta. Prinþul nu se învoia o

datã cu capul sã I se
îngloteascã armata Sa în
armata ruºilor. El voia sã ºi-o
conducã singur ºi numai aºa
cum ar fi cerut interesele curat
româneºti.
     Dar, la 18 iulie, dupã a doua
luptã pierdutã a ruºilor la
Plevna, marele duce Nicolae a
trimis Prinþului Carol o
stãruitoare rugãminte dupã
ajutor, începând-o cu vorbele:
„Ne prãpãdesc turcii!”. Acum ar
fi putut prea bine sã rãspundã
ºi Prinþul Carol cu acelaºi
rãspuns pe care I l-au dat ruºii
înainte cu o lunã: cã El
socoteºte cã Rusia n-are
nevoie de ajutorul românilor, cã
trupele ruseºti ajung ºi sânt

destul de multe ca sã poatã singure sã împlineascã
porunca pe care le-a dat-o Împãratul.
     Dar prin înfrângerile ruºilor era ameninþatã ºi
România. Într-o vreme se pãrea cã întreagã armata
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Împãratului are sã fie azvârlitã de turci peste Dunãre
– ba pânã ºi Împãratul purcese într-altã parte, luat
de aceastã obºteascã retragere – ºi cã întreg rãzboiul
se va strãmuta din Bulgaria în România. Deci, firescul
îndemn de-a trãi îmboldea pe români sã sarã într-
ajutorul ruºilor. Prinþul Carol însã, în ciuda stãruinþelor
chiar a miniºtrilor Sãi, tot mai sta încã în cumpãnã
dacã e bine sã intre în rãzboi cu întreaga armata
Sa, fãrã sã aibã un legãmânt aºezat cu juruinþã din
partea ruºilor, ºi nu se putea învoi cu pãrerea lui
Brãtianu cã acum e vremea sã dea Rusiei ajutor
fãrã nici o întrebare. Brãtianu, din partea lui, aducea
temeiul cã un legãmânt nou, ce-ar trebui sã se
încheie acum cu ruºii ºi pe care Prinþul aºa de cu
drag ar fi voit sã-l aibã, ar putea fãrã doar ºi poate sã
ridice puterea celuilalt legãmânt mai vechi, care
chiezãºuia neºtirbirea României, ºi cã dupã a sa
chibzuialã n-ar fi tocmai calea cea dreaptã sã
pãrãsim aceastã temelie bine aºezatã.
     Prinþul însã ºovãia mereu sã treacã Dunãrea
cu armata Sa, dintr-un prepus ce-l avea ºi pe-atunci
era de neînþeles, dar, precum s-a dovedit mai târziu,
era prea adevãrat. Ruºii începeau sã-ºi piardã
sãrita, cãci le ajunsese cuþitul la os. Sã-ºi fi putut
face silã atunci Prinþul Carol ca sã aibã isteþimea
cavalerului, care nu vrea sã cearã nimic de la cel
strâmtorat, ºi sã fi stors de la ruºi, în schimbul
ajutorului, condiþiuni cât de aspre, fãrã îndoialã ei I
le-ar fi încuviinþat. Dar nimeni nu-ºi poate cãlca pe
inimã, ºi Prinþul ºovãia mereu sã dea ruºilor ajutor.
„Starea ruºilor în Bulgaria e, deocamdatã,
anevoioasã ºi-þi dã de gândit”, scria El Principesei.
„Ei au fãcut mari greºeli strategice, ºi nu le-o fi lesne
sã le îndrepteze. Oricum ar fi, rãzboiul are sã þie-

ndelung. Pânã la Þarigrad nu cred cã vor ajunge.
Lupta cea pierdutã de la Plevna este, din punctul
de vedere militar ºi moral, o meteahnã ce se va
simþi cât va þinea rãzboiul. Pierderile ruºilor sânt de
spaimã, iar Nicopolea e în primejdie sã cadã iarãºi
în mâna turcilor”. Iar în scrisoarea cãtre tatã-Sãu
aratã ce nefericire ar fi pentru România prelungirea
rãzboiului: „Cãile cele mai de cãpetenie ale þãrii,
Dunãrea ºi drumurile de fier, ne sânt închise; mai
ales aceste din urmã sânt puse cu totul la dispoziþia
trebuinþelor armatei ruseºti”.
     Peste Dunãre a trecut gloata armatei române
numai pe la sfârºitul lui iulie ºi numai dupã ce a fost
primitã de ruºi cea mai de cãpetenie condiþiune a
Prinþului, de a-ºi avea armata Sa sub propria comandã.
Înainte de asta, Prinþul Carol merse la Împãratul ruºilor
care pe-atunci petrecea zile amare, bolnav ºi prãpãdit
de scârbã pentru nenorocirile acestui rãzboi, în
cartierul sãu general pe câmpia stearpã ºi arsã de
soare a Bulgariei. Dupã ce Prinþul Carol a mai spus o
datã verde în faþa Împãratului cã armata românã nu
va intra în rãzboi decât numai sub conducerea
Prinþului, Împãratul I-a dat comanda supremã peste
toate trupele ruseºti adunate la Plevna. ªi aºa, în loc
ca trupele româneºti sã fie încredinþate comandei
ruseºti, dupã cum se temeau românii cã are sã se
întâmple, Împãratul, dimpotrivã, a pus toate
regimentele ruseºti sub porunca Prinþului român.
     Prinþul Carol a primit comanda supremã, ºi pânã
la cãderea Plevnei (la 28 noiembrie 1877) a þinut-o
cu multã glorie. Dar cu câte greutãþi! Un post aºa de
expus, împreunat cu atâta rãspundere, cât de multã
bãgare de seamã cere, cât tact, câtã rãbdare ºi câtã
tãrie de înger!
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