
MONUMENTE COMEMORATIVE ALE RĂZBOIULUI DE 
(1877-1878). 

INDEPENDENTĂ 
' 

IOANA CRISTACHE--PANAIT-------------

Sublima răsplată pentru cei ce s-au jer tfit pentru 
libertatea ţă l'ii o con ·tituie amintirea lor veşn ic v ie în 
istoria neamului, în conştiinţa generaţiilor . 

Slova a mii de documente, ver„urile nemuritoare ale 
poeţilor neamului , Vasile .Alecsandri, George Coşbuc, 
tablourile luiNicobe Grigorescu, OarolPopp de Sza thmary, 
Sava Henpa, 0 .'Citr Obedeanu, evocă cu emoţie măreţia 
faptelor, cu iz de legendi-li, săvîr.; ite de români la 1877. 

Prin păs Lrarea cu sfinţenie a locurilor udate cu sîn
gelc vitej ilor, prin cioplireit amintirii lor, în piatră ·au 
bronz, generaţiile vi itoare le-au adu, un pios omagiu. 
MonumcnLele aşezrLrilor romr1ne.;ti, f ie că reprezintă un 
dorobanţ sau un vultur, siot simbolul rcc'Unoştinţei şi 
al cinstirii tuturor eroilor independenţei ş i legămintul că 
nu vor fi uiLaţi. 

Ruperea rela1;iilor cu Poit rLa otomană, procl:unarea 
Indepen<le.n ţci de r-;tat a României, nu ar fi devenit reali
tăţi ixtorice fărrL jcrt.fele el e Ringc. Duşmanii <le veacuri 
nu ar fi luat în serios <lcclc:L ra, ţ iile, ei trebui~m să fie r-; iliţi 
a le recunoa„tc. Cinu la 9 mai l 77, [iha il Kogălni ceanu 
su r-;ţ in ea : „ .. N '11 mn cea, ma'i ni'ică în doială şi fr ică de 
a declara, 'În .faţci repreze ntan(ei naţionale că S'Întem o naţiiine 
liberă şi independentă" 1, el .·e gindea la război, se 0·îndea 
la , etca <l, rrLzbunarc a poporul ni p entru umil in~a de v a
curi. Ou multe luni în urmă , la 20 iulie 1876, în calitatea 
•a de mini, tru ele externe, mrLl'Ltu·isea : „N e e te i inpos1'bil 
să rămînem ind1jerenţ 1: Za strigăt'itl de diirere care pletwă 
ele pe malttl clrept al Dwnărh" 2 . 

înaripincl astfel <lorin ţa, generală ele luptrL a poporului, 
poetul erou, I. N en iţescu, invoca : 

„Sits ţam niect ! ia spcula 'În niînă 
Şi spre război păşeşte 
Ca s ingiiră să-ţ-i fii stăpînl'i 
T e Zitptă viteje1'!te". 

Şi glasul războiului s-a fil,cut auzit, la 1U mai 1877 , 

1. Mrnso lcul eroilor ele la P levna : D etaliu 

1 „ Documente privind is toria Hom âni ci. Războiul pentru i ndependenţă, 
voi. II , Bucureş ti , Ed. Acn d . 1052, p. GG S. 

2 Gh. Georgesc u - Buzău , Int roducere, la lucrarea lui Sl. Georgescu -
Sergelll, D in carnetul unui veteran, Bucureşti, E d. Mi litară, 1956, p . 12. 
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prin gurile tunmilor de la Calafat 3 • Pe acelaşi deal înalt, 
de pe malul Dunării, un obelisc de piatră, vegheat de două 
din tunm·ilc acelui moment istoric, pă trează, în memoria 
pămintului, începutul de bm1 auO'Ul'. 

La 23 iulie, marele cvartir român .·e stabilcşLe la 
Corabia . Localit{Lţ ile din dreptul oraşului (Măgura, Ghi-
0·hiu ş i Be.; liu) siut ocupate de brigada generalului Ipă
tescu . Ou ajutorul pontoanelor, la 14 august, o parte a 
Diviziei a III-a trece Dunărea la Corabia. Momentul 
va fi imorta lizat pe una din pinzelo lui Nico lae Grigo
rescu. La comanda generalului .Alexandru Ccrn nit, la 
20 august, restul trupelor trec p · p}l,mîntul ţării vecino 
pc podul a.;ezat, cu grabă ş i pricepern, la Corabia (Sili ş 
t ioara), a ci-lirei imagine se păRtreR,ză graţ ie pictorului 
Carol Popp de Szathmary („Intrarea armatelo1· române 
·în Bttlgar'ia" ). Şi astfel î ş i în„cric în cputurile epopeea 
P levnei. în 1924, , culptorul I. Iorrlăchescu va modela, 
pe o înălţime de piatră aşezată în cent l'ul Oorab iei, UD 
gmp stalum cu menirec:L de a, cinsLi orn,~ nl de acces spre 
YiCtO L'i C. 

Pămintul Bulgariei prLstrcazrL ne num}\,raLc lll'me ale 
vitej iei românilor, dar nică ieri d e nu sînt 1Ltît de v ii ca 
cele de pe colinele ş i v}i,ile clin jmul Plcv11 ei 4 . .Aici, redu
tele ş i tranşeele, ~an ţurile ş i adrtpostmiJe <lin timpul 
războiului, deş i bine între~inutc, acoperite de iarbă ş i 
pre,·ăratc cu flori de cîmp, stăruie în imaginile t re utului 
iNoroi, ploaie rece de toamni-ii, zile îmo.,itc de singe (27 -
30 august 1877) ; îmbărbătări ~Lmuţite pc buze de croi : 

· „Tnainte", „Diipă mine băieţ?:'' , căci t rupul'ilc conducă
torilor, ale maiorului Gheorghe Şonţu, ale căpitanului 
Valtor Mărăcineanu, cădeau .' l.răpuu ·e de gloanţ,e ş i 
baionete. Stingîudu-se viaţa lor, ei lă. · au aprin ,· ă, în să , 

:i Pen tru dcs f;1şurnrca evenimentelor: „ Istori n nom ânil or" . vol. IV 
B ncurcş li , 1964, p . Gl'.3-G:i:r; Se. Schelelti, J\devilrul istoric asuwa Plevnei 

2. l\ lausolc ul. eroilor români de la Griviţa 

la şi, Hlll. 
~ Impresi il e ş i latele despr e monumentele ş i locuril e ele pe teritoriul 

R. P . B ul garia cc a mintesc vitejiile rom ânilor au fost culese cu pril ejul 
căl ători e i ele docu mentar e din iuni e 1974. 
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dorinţ,a victori ei, <loriută, ce nmpleft şrni ţmilc cn miile 
de v i eţ , i :5 . 

„Cădea,m oei frunzele de bri1,mă, 
1 ur sîngele curgeti cu spi1,mă" 

(George Coşbu c , „Coloana de a,ta,c"). 
D~M· pe redutn, Griviţa m. 1 (Ab<'lnl Kerim t abia.), 

oldatul Grigorn Jon a Lucăi a, liifipt drapelul izbînzii. 
Reduta Griviţa nr. 2 (Baş ta,bia) este şi ea scump plătită 
în zilele lni ,·cptembrie. Din la.rga vale dintre redute 
sîngcle ernilor ·-n, 8CllTS îri adîncul p:1rnînt.ului , i- a l[Ls::tt, 
în schimb un nume „Vcilea PUngen:i" . În l\fausoleuJ 
constn1it la Griviţa, de statul rnmân, în 1902, osernintelc 
adunate tle pe linia de luptă, de pe.· t~ e 16 km, ş i- nu primit 
somnul me1·itat a.I istoriei. 

În localitatea Pord im (Poradim), în casa. cu cerdac 
a lui Vărba11 Iliev, a fost găzduit, în t impul r[Lzboiului, 
cartierul general al a.nnatei române, de sub comanda lui 
Carol I. în 1907 a fost amenajat, aici, Muzeul m·oilor 
români, reorgan izat după o nou):'L tematică în 1975. Bustu
rile în bronz ale maiorului Glrnorghe Şonţu şi sm·g~ntuln i 
Grigore Ion a Lucăi străjuiesc intmrea casei. 

Dup[L luptele sîngernase pe redutele de la Ra.hova., 
încurajate cu preţ;ul vieţii de maiorul Gilll'e, cu ş i maiorul 
Constantin Ene, la 9 noiembrie oraşul a fost eliberat, 
acţiune de marc importanţă pen tru sffrş itul oforios al 
războiului. O femeie, simbolizînd Victo1fa, domină astăzi 
oraşul, de pe înălţimea unui monument de pial.ră, cu soclul 
dispu .· în t repte. 

Luptele oştilor române pentru cucerirea poziţiilor 
turceşti de la nord-vestul Plevnei sînt încununate de iz
bînda din 28 noiembrie, asupra Redutei Mari, de pe înăl
ţimea de la Opanez (Opaarnţ; ). Sînt luaţi 7 OOO prizonieri ; 
rănit, Osman Paşa îşi pleac<1 sabia în faţ,a colonelului 
Grigore Cerchez. Osta.şul rornâ.n vesteşte', a,s1,fel, glol'ia., 
prin pana lui George Coşbuc : 

„Şi-atl prins pe 'Î:mpăratitl lor 
P e Osma,n neb'irwitul 
Că-l 'Împuşcase 'Într-i1,n pfoior 
Şi aşa '1:-a fo st ~fîrş,itul ". 

!ma.ginii autentice a bătăliei de la 28 noiembriC', ado
lescentul Nicolae Grigorescu îi va da veşnicia a,J'tei ~i 
a istoriei într-unul din tablomile sale („Ata01,1,l de lîngâ 
sat'ul Opaneţ" ). Sus pe deal, în 1930-1932, Societatea 
română „Cultul eroilor" a ridicat un monument al cărni 
basorelief îl înfăţişează pe Carol I. Textul in scripţiei, 
întocmit de Nicolae Iorga., are următorul cuprins : ,;Aici, 
pitţina oa,ste a Romdniei, în amintirea, străbunei vUej-ii, 
biruii-n avîntt1,l m:, pentrit onoare, pentr1,1, criwe pentru 
libertate" . 

Prin Griviţa şi Opaneţ, cheia de boltă a războiului 
a fost cucerită. Plevna a capitulat în aceeaşi zi. 

În 1907 a fost înălţiat, la Plevna, Mausoleu] eroilor 
ruşi, români şi bulgari, din aceăstă zonă de luptă. Geamu
rile osuarului sînt luminate de culorile drapelelor acestor 
ţări, iar în granitul monumentalului edificiu au fost 
săpate nume de eroi. 

În parcul Muzeului Eliberării, inaugurat în acelaşi 
a.n, se află monumentele în bronz ale generalului Mihail 
Cristofor Cerchez şi căpitanului Valter l\fărăei.neanu. 

Dar cu Plevna înfruntarea cu duşmanul nu s-a ter
minat. În satul Smîrdan, din vecinătatea Vidinului, se 
păstrează, ce-i drept în paragină, redutele înroşite de 
sînge românesc la, 12 ianuarie 1878. Dar numai cu acest 
preţ , atul a fost eliberat, casă cu ca.să . „A.ta01,1,l de la 
Smîrdan" va rămîne una dintre cele mai desăvîrş ite opere 
ale marelui Grigorescu. 

În a,ceeaşi zi, de 12 ianuarie, armata eliberatof.Lre îşi 
face intmrea în fortifica.tul Vidin. A doua zi, ostaşii români, 
de sub conducerea generalului Grigorie Cantili, îşi înscriu 
numele în ir;toria ciudatei cet~Lţ i de stîncă a Belogradci
kului, eliberînd-o. 

Turcii cer armistiţiu. San Stefano, 3 martie 1878. 
Pe podul Mogoşoaiei, suprav i eţuitorii oştilor române 

îşi fac intrarea în Bucureşti. În cinstea visului împlinit 
bătrînul pod îşi ia un nume nou: „Calea "Victoriei" . Spre 

6 Viteji ai neamului 1877-1878, Bucureşti, Hl77. 
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aceeaşi aducere a.mintP principale artere bucnrcf!tene 
renunţă Ia, numele l or de îu ceput: Podul de P{Lmînt <l ev ine 
Calea Plevnei, inir podul Cali ţc i Îf!i ia numele de Ca,lea 
Rahovei, semnificaţia noilor dcnnmiri, libcrt.atea, avîndu- ~ i 
rădăcini mai adîn ci. 

Dincolo de reprezent:u'e~i, dorobanţului .·au a vult11-
rului monumentele in<lependenţ ei pe pă;mîntul 1·omfu 1('iiC 
îm brac:1 ş i alte reprczen t;'\,ri. 

]~a, Ploieşti, un obelisc, 8tn\juit ln, colţUJ·i el e cîte un 
ostaf!, e::;te în chinat eroilor de hL Griviţ,n .. 

În zidul Oa ·ei Centrale n, Ât'matei din Buctu'eşti sculp
torul Oon„tantin Baraschi a i·caliza,t un lrnso.reJief , uge,: t.iv 
cu bi°'Lt[tlia de l a Grivita .. 

Generalu] Afoxant11'.u Cernal., coma,nda11tul o.; Lilor ro
mâ,ne de acţ;iun e, a.re m1 frumos -In4nument fmu~rar în 
cimitirul Bellu, i·eniliz~Lt ele scuJpt·orul Ion Gco1·g-escu, 
acelJ.1in.ş i datorîndu-i-se ş i hustul din sl.nula. ŞtirlJIJi Vodi-.. 

In Oale~L 13 Septembrie se află monumentul eroului 
de la Ilahova, maiorul Ene Constantin, opem :culpto
rului O,:car Spăthe. 

în cimit irul mănă„tirii Samurcă,ReRti, comuna, Oion>
gîrla,, mama eroului de la Griviţa a înilţat tm monument 
funerar singurului ei f iu, e:'lpitanul Valter Măriieinennu. 

Turnînd î.n bronz chipul sergentului Muşat (aHat în 
parcul garn izoanei militare din Bîrlad), sculptorul O. 
Dimitriu-Bîrlad a omagiat memoria, tutlU'or sergentilor 
post-mortem C[Lzuţi în lupta, pentru independenţil. . ' 

SerfJ"nlul Cosma lor!JH (!' din regimentul 10 Putrn1,, 
de sub comanda ma.iorului Şonţu, scăpat cu via.ţă de la 
reduta sîngeroao'i'L a Griviţei, îşi caută lini ştea, , ca. rnon ah, 
între zidurile mănăstirii Ciolanu (Buzău). în 1902, moare 
la Bucuref!lii, fiind înmormînta,t b măn[Lstirea Cemica de 
populaţi<'t Oapita,lei. Prin conscripţ i e publică, aceea„, i colec
t iv ita,te i-a, în chinat eroului un monmmmt Junernr, opera 
din 1904 a sculptorului Filip Marin. 

Într-o grădină din cartierul Cotrocen i (internecţ.ia ·tr[L
zilor A1m D;wila ş i Dr. Demofltene ) se a,flă, rnormîntul 
doctorului Cmol Davila, vrednic ş i neobosit org:Lnizator 
al ·pita,lelor <le campanie de la Griviţ~L. Doctorul Carol 
Davila era înzestrat cu o put.ere de dăruire a,tît de mal'C 
încît reu şea, cu toată ja,lea ce pu te<L s-o nască imaginea, 
sutelor de r;'\,n iţ; i ş i mutilaţi, să le redea, acestorn, voia 
buuă „prfo gl1.tmele ;'l'i fa,ptele sale", dup:1, cum a, lăsat 
mărturie sergentul Ştefan Georgescu 7 • 

Rccunoştinţ.a poporului nu-i uită pe înfăptui torii ş i 
su sţinătorii independenţei . CaseJc legate de viaţa lui 
Mihail Ko!Jălnicllam1, cea <le hi, Ştiu bieni (judeţ,u l Boto
şani), cn. ş i cea din Ia.şi (str. Mihail Kogălniceanu nr. 11), 
se bucură de un deosebit respect, ca, monumente istorice. 

O. A. Iloseui, înflăcăfitt susţinător a.I independen ţei 
de sta,t ~L Romf1,niei , a fost cel în faţ~t căruia, la, vestea, că
derii ~levnei, ,, i-a, revăr. · at entuziasmul popuhţia O~tpi
talei. In 1879 va, fi solul Rorn:î,niei la Roma pentru obţi
nerea, recunoaşterii independenţei de către guvernul ita
lian. P c,·te 100 OOO de locuitori a,i Capitalei 1-au în soţit, 
în 8 aprilie 1885, spre locul de veci de la Bellu. în 1902, 
piaţa ce-i poartă, numele a, fost împodobită cu un remar
cabil monument realizat de sculptorul Wladisla,v H egel. 

În zilele războiului, în casa, de la Mirceşti (judeţul 
Iaşi) Vasile Alecsandri a.ştepta cu înfrigurare veştile de 
pe front. 

Vitejia ostaşilor români, a, dorobanţilor, i-a inspirat 
cîntecele de glorificare, pline de căldur[t şi duioş i e. Pentru 
„Odă ostaşilor român i", „Hora de la Griviţa", „Hora 
de la Plevna", „Sergentul", dar mai ales pentru „Peneş 
Curcanul", poporul a făcut <.lin casa ş i mausoleul bardului 
de la poalele Ceah lăului loc de pios omagiu. 

Pe cîmpurile de luptă ale Bulgariei, zdrobind du şrn ~L
nul de vea,curi, ostaşii români au întărit cu sîngcle lor 
declaraţia lui l\Uhail Kogălniceanu din Adunareni Deputa
ţilor de la 9 mai 1877 8 : „Sîntem independenţ'i, sîntmn o 
naţiime de sine stătătoare" . 

6 St. Georgescu - Sergent, „ Din carnetul unui vctcrnn " , Bucurcş li , 
E d. Militară , Bucureşti 1.()56, p. 126-1:31. 

1 Idem, p. 82 
8 „D ocumente privind istorin Hom:.\niei" - Războiul pe11lru imlepen

denfă, voi. II, p. 6G7. 
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