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RECENZIE EVENIMENT: 
Sesiunea „Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele 
Caraiman - un simbol pentru Centenarul Ra zboiului 

Reî ntregirii Roma niei” 

Samira Pușcă
1
 

Conferința din data de 13 decembrie 

2017, desfășurată în sala „Alba Iulia” a 

Cercului Militar Național, în intervalul orar 

09:30- 14:30 a avut două părți: prima parte s-a 

desfășurat în intervalul orar 10:00-11:30, fiind 

moderată de Dumitru Codrin Munteanu, s-a 

intitulat „Reabilitarea Crucii Eroilor Neamului 

de pe Muntele Caraiman”, iar cea de-a doua 

parte s-a desfășurat în intervalul orar 11:45- 

14:15, fiind moderată de această dată de Mihail 

E. Ionescu și s-a numit „Campaniile din 1916-

1917”, după care a urmat o sesiune de 

dezbateri.  

Conferința începe prin prezentarea filmului documentar „Visul Reginei”. Potrivit 

legendei, Regina Maria ar fi avut un vis în care munții Bucegi erau acoperiți cu sânge, motiv 

pentru care îl roagă pe rege să ridice o cruce. Această cruce a intrat în Cartea Recordurilor ca 

fiind cea mai înaltă cruce din lume ridicată pe un vârf muntos. Lucrările au început în anul 1926 

și au durat 2 ani. Crucea era aprinsă doar de Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și de Sfânta Maria. 

În 2014, apare ideea ca Ministerul Apărării Naționale să se implice în reabilitarea monumentului 

istoric, ridicat la inițiativa Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, în cinstea eroilor neamului din 

Primul Război Mondial. 

    Intervine Mihail E. Ionescu, care spune că reuniunea de față face parte dintr-un ciclu de 

trei: a doua va avea loc în primăvară la Bușteni, iar a treia la Castelul Peleș. Dă cuvântul 

secretarului de stat, dl. Codrin Munteanu, pentru a spune în ce stare se află proiectul de 

reabilitare a monumentului.  

    Codrin Munteanu dă mai întâi citire mesajului transmis de către ministrul Apărării 

Naționale, dl. Mihai-Viorel Fifor, după care prezintă stadiul în care se află proiectul și enumeră 

câteva din numeroasele piedici pe care le-au avut de întâmpinat. Acesta mai susține faptul că 

monumentul a fost inaugurat la 10 ani de la Marea Unire la inițiativa Regelui Ferdinand, iar 

lucrarea de reabilitare va începe în primăvară. Mihail E. Ionescu intervine și spune că 

monumentul este atât pentru eroii neamului, cât și pentru urmași, pentru că: „În acest semn vom 

învinge”.  

    Generalul Nicolae-Ionel Ciucă, șeful Statului Major al Armatei Române, declară că s-a 

implicat în acest proiect de reabilitare fiindcă dorește să mulțumească eroilor care s-au jertfit 

pentru țara noastră. De asemenea, acesta mulțumește și celor care s-au implicat cu devotament în 
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acest proiect. Intervine Mihail E. Ionescu și spune că Ignat a ridicat la cota 100, pe locul bătăliei 

de la Mărășești, o replică a Crucii de pe Caraiman. Totodată, acesta leagă numele lui Prezan de 

„dosarul albastru”, în care se spun fapte neștiute despre  Primul Război Mondial. O invită la 

pupitru pe doamna Olga Macarie, nepoata mareșalului Constantin Prezan. 

    Doamna Olga Macarie, deschide discursul 

manifestându-și dezamăgirea față de vremurile 

actuale, în care presa încearcă să ne convingă că 

„triunghiul e pătrat”. Principalul său proiect este 

acela de a-l readuce pe mareșalul Prezan în memoria 

colectivă. Aceasta declară că după 1990 s-a lovit de 

o amnezie față de mareșal, chiar și la nivelul 

instituțiilor. Într-o epocă în care primează zgomotul, 

dânsa dorește să reabiliteze un loc departe de acest 

zgomot, și anume conacul mareșalului. Dumneaei 

susține că bunicul său nu dorea faimă, ba din contră 

se supăra atunci când cineva dorea să-i ia vreun 

interviu, sau să-i facă poze. Despre faimosul „dosar albastru”, doamna Olga Macarie spune că ar 

conține niște memorii ale mareșalului, iar pe el scria că: „să se deschidă la 50 de ani de la 

moartea mea”. Mama dânsei l-a predat Ministrului de Război, după care i-a pierdut urma. Îl 

caracterizează pe mareșal ca fiind un bunic deloc permisiv, idilic, care a contribuit la maturizarea 

forțată a sa, ajutându-o să rămână neschimbată de-a lungul vremii. Poveștile lui erau despre 

război, iar personajul principal era soldatul. Acesta era zgârcit în ceea ce privește laudele, motiv 

pentru care nepoata era foarte mândră atunci când primea vreo laudă. Mareșalul deținea 47 de 

ordine și medalii, care au fost predate la Muzeul Militar Național, care nu au putut fi contestate 

niciodată de nimeni. Conchide prin a spune că o alocuțiune are printre principalele valori durata 

și își cere scuze dacă nu a fost la înălțimea așteptărilor. Mihail E. Ionescu susține că și el este în 

căutarea „dosarului albastru”. De asemenea, el spune că mareșalul Prezan a fost în deciziile cele 

mai importante din Primul Război Mondial, una dintre ele fiind menținerea dinastiei de 

Hohenzollern.  

    Codrin Munteanu îndeamnă participanții să se alăture acestor inițiative de celebrare a 

Marii Uniri, pentru a crea starea de spirit necesară. Acesta oferă câteva date despre monument: 

este clasat în grupa A, are o înălțime de 39 de metri, iar deschiderea brațelor este de 15 metri. 

Printre problemele cu care se confruntă monumentul se numără: iluminatul improvizat, lipsa 

paratrăsnetelor, degradarea scărilor de acces și altele. Acesta dă o notă ironică discursului 

spunând că: „Și unde sunt 2 ingineri sunt 3 păreri”. Motivul glumei fiind faptul că propusese ca 

niturile să fie înlocuite cu șuruburi, idee ce nu a fost acceptată. Declară că se va interveni la: 

iluminat, soclu, balustrada de la terasa de acces, structura metalică, scările de acces. Inaugurarea 

crucii a avut loc în 14 septembrie 1928. Enumeră de asemenea care sunt etapele ce pun la 

încercare răbdarea celor care doresc să demareze lucrările de reabilitare: iulie 2017 - semnarea 

contractului de finanțare pentru reabilitare, august, același an -  împuternicirea secretarului 

general al Ministrului Apărării Naționale pentru semnarea documentelor aferente proiectului și 

numirea echipei de implementare, dar și desemnarea componenței comitetului de coordonare al 

proiectului. Intervine gen. Mihail E. Ionescu care este optimist în privința finalizării proiectului, 

spunând că: „Românii au geniul de a găsi și de a implementa soluții de ultim moment”. Îl invită 

pe arhitectul Dan Ionescu să vorbească despre problematica restaurării monumentului.  
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    Dan Ionescu susține că toate elementele metalice ale monumentului nu ar fi preluate de la 

niște poduri distruse conform legendei, ci ar fi putut fi confecționate de Uzinele Reșița. Aduce în 

discuție faptul că elementele se află în stadii diferite de degradare, un amănunt căruia, cei care 

vor demara procesul de reabilitare, ar trebui să-i acorde o atenție deosebită. Spune că proprietatea 

pe care a fost ridicată crucea a fost a statului. Stadiul avansat de degradare este cauzat de mai 

mulți factori: intemperii, oameni, păsări. Stadiul real de degradare nu este cunoscut în momentul 

de față foarte bine din cauza faptului că observarea monumentului a fost făcută doar de la nivelul 

solului și sugerează să se investigheze mai amănunțit situația, cu ajutorul unei drone. Prezintă 

date și imagini din publicațiile domnului Cristescu. Mihail E. Ionescu intervine și îl invită la 

discurs pe Dan Alexandru Bartoc pentru a vorbi despre istoricul și legendele monumentului. 

    Dan Alexandru Bartoc își începe discursul aducând un omagiu tatălui. Acesta spune că 

potrivit legendei, Regina Maria ar fi visat munți pătați de sânge și-l roagă pe rege să ridice un 

simbol al credinței, o cruce. Proiectul a fost conceput de 2 arhitecți și 2 ingineri români. 

Construcția a durat 2 ani și 4 luni din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar și din cauza 

condițiilor dificile de transport. La 9 iulie 1926 structura metalică era gata. Un rol important l-au 

avut și voluntarii care veneau la casa Șil, unde un bătrân sfătos le dădea rucsace cu materiale pe 

care să le poată căra până la monument. La baza crucii era o forjă, unde se făceau niturile și erau 

aruncate de cei de la sol și prinse de cei de sus cu cleștii. La data de 14 septembrie 1928 a avut 

loc inaugurarea și sfințirea crucii. În perioada comunistă s-a dorit înlăturarea brațelor crucii și 

amplasarea unei stele pe soclu. Alți 2 tineri au încercat să dinamiteze crucea însă și aceștia au 

eșuat. Domnul Dan Alexandru Bartoc propune ca monumentul să fie redenumit în: „Crucea 

eroilor neamului”, acest nume fiind mai aproape de realitate. Dumnealui își încheie discursul 

printr-o afirmație de-a tatălui: „Dane crucea a rezistat atâta timp pentru că a ajutat-o 

Dumnezeu”. Mihail E. Ionescu îl invită pe arhitectul Dan Manea să ne vorbească despre ”Marii 

anonimi”. 

    Dan Manea îi are în centrul discursului pe cei care au contribuit la ridicarea 

monumentului. Acesta accentuează ideea conform căreia: „Nu poți prețui, dacă nu cunoști”. 

Dânsul își asumă rolul de a restitui oamenilor amintiri și locurilor valoare. Dânsul declară că în 

1926 îți trebuiau 2 zile pentru a transporta material din Sinaia, însă astăzi cu un elicopter de 

exemplu îți ajung doar 20 de minute. Crucea este un produs autentic românesc. Este asemănată 

cu Turnul Eiffel din Franța, cu Statuia Libertății din SUA, dar și cu Coloana fără sfârșit a lui 

Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu. Își încheie discursul spunând că suntem ca nație la nivelul 

crucii și nu ne mai rămâne decât să fim responsabili și să o prețuim. 

    Începe a doua parte a reuniunii, iar cuvântul îl preia Manuel Stănescu pentru a vorbi 

despre „Cadrul general al confruntărilor din anul 1916 de pe Valea Prahovei”. Elementele care 

dădeau contur strategic acestei zone sunt faptul că în primul rând se aflau numeroase trecători pe 

o distanță relativ mică care acopereau cel mai important traseu spre Ardeal. Mai mult decât  atât, 

Brașovul se afla la doar 25 de km  de frontieră, iar importanța lui era dată de comunicațiile care 

mergeau în timpul războiului spre Brașov. Există 2 etape: una de ofensivă, spre Ardeal și o etapă 

defensivă, din toamnă. Armata era condusă de generalul Averescu. Deși apărarea era în 

inferioritate pe toate planurile, a rezistat eroic, fiind necesare câteva asalturi pentru a fi biruite, 

trupele austro-ungare primind și un tren blindat. Ofensiva din nord a stagnat după înfrângerea din 

sud, de la Turtucaia. Strategia Puterilor Centrale de pătrundere prin Valea Prahovei: liderii 

austrieci doreau pătrunderea prin Brașov, sau prin alte trecători care erau ideale pentru apărare, 

dar și foarte aproape de punctele de aprovizionare. Rezistențele eroice ale românilor sunt 

demonstrate în egală măsură și de rezistența de la Azuga. Ultima linie de apărare a fost ocupată 



4 
 

la 31 octombrie. Prin urmare, misiunea a fost îndeplinită pentru că grupul Predeal a reușit să 

reziste pe Valea Prahovei, dar pierderile au fost grele pentru că inamicul era mult mai bine 

echipat, iar iarna se instaurase.   

    În continuare, Ion Râșnoveanu și Emil Boboescu vorbesc despre „Acțiunile Brigăzii 9 

Artilerie în operațiile militare de pe Valea Prahovei din octombrie - noiembrie 1916”. Ion 

Râșnoveanu vorbește despre Brigada 9 Artileie condusă de generalul Ioan Roșu, care mai apoi a 

fost pusă în rezerva Cartierului General. Mai apoi intră în componența Diviziei 10 de Infanterie 

și participă la acțiunea Flămânda, condusă de Averescu, însă aceasta este abandonată, iar brigada 

este retrasă de Marele Cartier General. În 1916 Brigada 9 Artilerie a fost dislocată pe Valea 

Prahovei, pentru a întări trupele de acolo. În octombrie 1918 Brigada 9 Artilerie a fost implicată 

în acțiunea de apărare a aliniamentului din muntele Clăbucet și Azuga. În lucrarea pe care o 

coordonează alături de Emil Boboescu, cei doi intenționează să aloce un capitol special eroilor. 

Emil Boboescu prezintă la rândul lui o serie de tancuri printre care: Krupp calibrul 75: primul tun 

cu scut de protecție pentru servanți și primul tun cu tragere repede, Krupp calibrul 87: o variantă 

mai veche, ce fusese scoasă din folosință, cu tragere înceată, Krupp calibrul 120: tun cu tragere 

accelerată, Tun lung „de Bange”: tun cu tragere înceată, transformat în tun cu tragere accelerată. 

    Sergiu Iosipescu vorbește despre „Valea Prahovei, elemente ale peisajului istoric”, pentru 

a reconstitui peisajul istoric al Văii Prahovei. Termenul de „peisaj istoric” apare foarte recent, 

într-o consacrare UNESCO. Inițial se credea că drumul Prahovei nu a funcționat, însă o serie de 

declarații o contrazic pe cea dintâi. După relatarea lui Mihail Cantacuzino pe valea Rahovei în 

sus spre Ardealul izbăvirii, trecătoarea nu a funcționat. Radu Vodă cel Mare infirmă această 

ipoteză într-o scrisoare către brașoveni. De asemenea, o scrisoare a lui Vladislav al IV-lea către 

brașoveni, în iulie 1524, deplângea săgetarea unor oameni din Brașov tocmai pe drumul 

Prahovei. La 17 decembrie 1453 Vladislav al II-lea scria: „Cât pentru drumul Prahovei să vă fie 

slobod și pe unde poftiți și să ne ținem de așezământul cel vechi de la domni de mai înainte și voi 

și noi”. Pomenește de asemenea și de 3 ctitorii importante ridicate pe moșia Cantacuzinilor: 

Schitul Lespezi (1665-17675), Mănăstirea Sinaia (1694-1695) și de Schitul Predeal (1774). În 

timpul războiului ruso-austro-ungar, 1786-1792, trupele otomane au ars Schitul Lespezi și au 

avariat serios Mănăstirea Sinaia.  

    Sorin Cristescu ne relatează despre „Regina Maria a României în Marele Război”. Acesta 

ne spune că aportul Reginei este menționat chiar și pe Arcul de Triumf: „gândul Reginei Maria”. 

Preocupată inițial de mondenitățile vremii, se transformă într-o regină ce-și iubește enorm 

poporul și-i îngrijește pe cei bolnavi. Schimbarea sa se datorează următorilor factori: formarea 

alianțelor Antantei și Puterile Centrale, dar este și rezultatul acțiunilor nihiliștilor și anarhiștilor 

care au făcut din asasinarea monarhilor o politică. Aceasta știa că numai câștigând simpatia 

poporului are șanse de reușită. Asupra Familiei Regale a României nu a existat niciodată vreo 

tentativă de omor, în timp ce Regina Marii Britanii de exemplu a rezistat la 6 atentate. În timpul 

epidemiei de holeră, regina a rămas în spitale, alături de bolnavi, în condițiile în care unii medici 

refuzau, de teama de a nu se îmbolnăvi și ei, să-și mai practice meseria. Din prima zi de război îi 

îngrijește pe răniți și îi încurajează, ea însăși crezând cu tărie în izbândă. Victoria războiului i-a 

lăsat însă un gust amar deoarece, rudele sale din Rusia au fost ucise. După război a împărțit 

haine, hrană, și bani văduvelor, orfanilor sau invalizilor de război. Ea a îndeplinit ceea ce spunea 

George Coșbuc: „Sunt suflet în suflet cu neamul meu și împreună cu el îndur suferința și 

amarul”. Din cauza acțiunilor fiului ei Carol, aceasta își pierde prestigiul. La o piesă de teatru, în 

momentul în care intră în sală nimeni nu se mai ridică în picioare pentru a-i acorda respectul 

cuvenit, fapt ce o afectează foarte tare.  
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    Cerasela Moldoveanu vorbește despre „Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele 

Caraiman în tradiția și conștiința noastră actuală. Contribuția românească la comemorarea 

europeană și mondială a Primului Război Mondial”.  Dânsa susține  că inițiativa acestui proiect 

nu aparține strict Reginei Maria, ci Cultului Eroilor. În perioada comunistă, monumentul a fost 

inclus într-un proiect de reabilitare. După 1989, monumentul capătă alte valențe, pentru că multă 

vreme în perioada comunistă, monumentul s-a aflat într-un con de umbră.  De asemenea, a mai 

existat o campanie intitulată: „Dați un ban, pentru Caraiman”, de reabilitare a monumentului, 

nefinalizată însă.  

    Ia cuvântul domnul prof.univ.dr. Radu Baltasiu, care vorbește despre „Simbolul, 

componentă verticală a securității naționale”. Radu Baltasiu, întâmpină cu bucurie reangrenarea 

armatei  pe drumul unei convergențe importante în faptul apărării naționale, moment în care 

pentru prima dată în ultimii 20 de ani armata română devine credibilă: „Armata reaprinde 

candela în memoria apărătorilor 

neamului.  Vasile Lovinescu identifică cei 

7 munți sacri ai spațiului românesc antic: 

3 Caraiman, 4 Călimani și tronul lui 

Dumnezeu din acea perioadă se pare că 

era chiar în zona monumentului. Foarte 

interesant este că Muntele Caraiman ar 

însemna după spusele lui Vasile Lovinescu 

în „Dacia hiperboreană” „mâinile 

cerului”. Foarte aproape de cruce mai 

este o simbolistică și anume Babele, care 

reprezintă îmblânzirea zeului războiului 

Marte. Cum îl îmblânzești pe zeul 

războiului? Eliberându-o pe una dintre 

cele mai frumoase româncuțe, pe Baba 

Dochia. Comuniștii au vrut să trimită 

monumentul în minor ideologic. Este un 

mare pericol în care ne aflăm și noi 

astăzi, pentru că ideologizăm foarte ușor, 

și în momentul acela intrăm în minor. Să 

lăsăm istoria să-și urmeze cursul, s-o 

tratăm cu respect, ca să ne trateze și ea pe 

noi, pentru că istoria va triumfa de fiecare 

dată. Securitatea este tehnică dar mai este 

și minte, iar mai departe este suflet. În 

geopolitică sufletul se numește axa statului, iar aceasta este componenta de bază a securității. 

Securitatea națională este multidimensională, practic toate dimensiunile vieții sociale sau 

societale, sunt elemente ale societății, de unde  și reproșul care se aduce unor instituții ale 

statului care vor să afle tot și de toate. Dacă viața socială înseamnă tot și tehnica îți permite, de 

ce să nu afli de toate? Problema este că unii dintre analiști reduc cea mai importantă dintre 

aceste securități la dimensiunea aeriană, respectiv informatică. Ele sunt vitale. E foarte 

interesant că americanii consideră securitatea cibernetică atașată brațului aerian forțelor 

armate. Și noi suntem pe cale să aplicăm acest model. Foarte bine. Dar ce se întâmplă dincolo 

de spațiul informativ, informațional? Noi trebuie să avem capacitate informativă de a gestiona 
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informația. Armata și nu numai ea se ocupă foarte bine când se ocupă cu aceste lucruri. Ce este 

dincolo de cerul acesta informațional? Este cerul memoriei, este cerul credinței. Ceea ce face 

legătura dintre pământ și cer este în sufletele oamenilor.  Dacă ne interesează securitatea 

societală dincolo de urcarea spre centrul tehnic de supraveghere cu avioane, care sunt vitale 

pentru descurajarea celor care nu ne vor binele, este important să recuperăm cerul din sufletele 

oamenilor. Simbolul arăta Mircea Eliade și nu numai el, este  ceea ce ne-a lăsat nouă Grecia 

Antică, și mai înainte de ea, face legătura dintre cer și pământ. Cu toții suntem interesați să 

călătorim în timp, iar vehicolul călătoriei în timp se numește simbolul, iar în momentul în care 

suntem preocupați de securitate trebuie să stăpânim această călătorie în timp. Această stăpânire 

se numește respectul demnității naționale. Demnitatea națională este cea care stochează 

simbolul. Una dintre cele mai frumoase și mai palpabile și mai rezistente forme de legătură și 

manifestare în spațiu este monumentul; este reprezentarea fizică a simbolului.  Din această 

perspectivă cel mai frumos simbol, care trimite direct la legătura dintre cer și pământ, este 

crucea. Și cine este cel care își dă viața, dacă nu eroul?  Din acest punct de vedere 

recondiționarea , readucerea în spațiul public a acestui monument este dincolo de sărbătorirea 

Primului Război Mondial, un început adresat nouă de la Ministerul Apărării  Naționale, pentru 

recuperarea noastră și reintrarea noastră în normalitate. Fără memorie, și fără regăsirea ei este 

foarte greu să știm ce avem de făcut. 

    Radu Jugureanu vorbește despre ””Un proiect digital - România în Primul Război 

Mondial”. Acesta se recomandă a fi profesor de matematică. Despre proiect spune că este unul 

nefinanțat, bazat pe voluntariat. Dânsul dorește să scoată istoria României din sala de conferință 

și să o ducă în sala de clasă, în fața copiilor care au mare nevoie de modele autentice. Proiectul 

digital va avea următoarele capitole: „Marele război”, "România sub arme”, „Frontul de acasă”, 

„România reîntregită”, „Locuri ale memoriei”. Acest proiect este un produs SIVECO România. 

    În partea de reuniune alocată dezbaterilor revine domnul Dan Manea cu câteva lămuriri: 

monumentul nu se află pe vârful Caraiman, ci aproximativ 90 de metri mai în jos; în afară de 

Crucea de pe Caraiman, mai este un monument dedicat eroilor brașoveni, dar și încă un schit pe 

lângă cele 3 locașe de rugăciune menționate de domnul Iosipescu. O altă persoană care ia 

cuvântul este domnul Cristescu, care spune că a descoperit informații în arhive și în presa 

interbelică, potrivit cărora istoria monumentului trebuie rescrisă. Numele monumentului îl 

descoperă într-o corespondență dintre Primăria din Bușteni și direcția de poduri: „Crucea 

comemorativă a eroilor din Primul Război Mondial”. În 1921 a existat un comitet în Bușteni care 

a dorit să ridice un monument în mare taină, motiv pentru care nu se cunosc foarte multe 

informații despre Crucea de pe Caraiman. O altă lămurire este aceea că monumentul a fost 

construit în anul 1924, nu în 1926. De asemenea, dumnealui a descoperit un alt detaliu ce face 

referire la legenda. Astfel, un bătrân din Bușteni ar fi visat că munții erau stropiți de sânge și ar fi 

sugerat să se ridice un monument, și nu regina Maria, ea doar preluând ideea. 

    În concluzie, această reuniune a avut ca subiect principal Crucea Eroilor Neamului de pe 

Muntele Caraiman, făcându-se referire la trecutul, prezentul și viitorul său, dar și campaniile din 

1916-1917. Eu, ca participant, m-am îmbogățit cu informații de mare preț și am înțeles că 

ignoranța, nepăsarea de care noi, tinerii din ziua  de azi dăm dovadă sunt motivul pentru care 

istoria neamului românesc este dată uitării. De aceea, implicarea în astfel de proiecte reprezintă 

un duș rece, o readucere cu picioarele pe pământ a noastră, țâncilor răsfățați, care credem că ni se 

cuvine totul, însă nu știu ce este iubirea față de țară și jertfa în numele pământului nostru sfânt.  
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