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REVISTĂ DE ISTORIE ŞI CULTURĂ EDITATĂ DE ASOCIAŢIA DE RECONSTITUIRI ISTORICE „FERDINAND I”
Asociaţia de Reconstituiri Istorice

„Ferdinand I”
Asociația de Reconstituiri Istorice
„Ferdinand I”, purtătoare a numelui Regelui
Marii Uniri și a tradiţiilor istorice ale armatei
române, reunește renactori cu experiență,
deținători de arme de colecție și pasionați de
reenactment din țară.
Inspirați de curajul, loialitatea și spiritul de răspundere al Regelui Ferdinand I al
României, ne propunem să creăm punți în
timp și spațiu, între trecut și prezent, atât de
necesare astăzi tinerilor români pentru cultivarea identității naționale, prin participarea cu
uniforme, echipament și accesorii de epocă,
la evocări omagiale, acţiuni de comemorare,
reconstituiri istorico-militare, defilări, organizarea unor gărzi de onoare, prezentări de
uniforme și mânuiri de arme.

Ferdinand I
(10 octombrie 1914 – 20 iulie 1927)
„Să fiți bine convinși că toate
actele mele vor fi însuflețite de cea mai
adâncă iubire către țară, pe care mă voi
sili a o servi din toate puterile mele,
luând călăuză pilda marilor săi Domni
din trecut, inspirându-mă de frumoasele
amintiri ce au lăsat și având neîncetat
sub ochi nobilul exemplu al regelui
Carol I. Astfel sper a corespunde încrederei și așteptărilor poporului român.”

Asociația de Reconstituiri Istorice
„Ferdinand I” este o organizație al cărui scop
principal îl constituie promovarea tradiţiilor
istorice și militare românești, cultivarea
respectului faţă de ostaşii armatei române și
armatelor străine, care, cu cinste, curaj şi sacrificiu, şi-au făcut datoria faţă de patria lor,
promovarea valorilor umaniste, cunoașterii
istoriei și păstrarea în memoria posterității a
personalității Regelui Ferdinand I.
(continuare în pagina 2)
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VIZITĂ DE DOCUMENTARE

Muzeul
Tezaurului BNR
de la Mănăstirea Tismana, din Gorj
Membrii Asociației de Reconstituiri
Istorice „Ferdinand I” și Departamentului de
Reconstituiri Istorice al Asociației Pleniceanu
au efectuat în data de 26 iunie 2020 o vizită
de documentare, în ținute militare ale Armatei Regale a României, reconstituind perioada celui de-al Doilea Război Mondial (ținuta
de Mareșal al Aviația a Regelui Mihai I, uniforme ale Gărzii Regale și uniforma de aviație) la Muzeul Tezaurului BNR de la Mănăstirea Tismana.

(continuare din pagina 1)
Asociația își propune să atragă parteneri din rândul celorlalte asociații de reenactment din țară și străinătate, asociațiilor și
fundațiilor culturale și istorice, instituții și
autorități, renactori, cadre militare active, în
retragere și rezervă, profesori, preoți, studenți, elevi, pasionți de istorie și trecut, în
vederea organizării de reconstituiri istorice,
elaborării şi implementării de proiecte şi programe de istorie vie, prin colaborarea cu alte
ONG-uri, cu sprijinul voluntarilor, comunităţii
şi al autorităților.

Inaugurat în vara anului 2016, muzeul
amenajat într-o peșteră din apropierea mănăstirii prezintă pe larg istoria Tezaurului
BNR ascuns la Tismana, în perioada 1944–
1947, și valorifică, într-o formă atractivă și
bogat ilustrată, informații păstrate în documente din arhiva BNR, în cea mai mare parte
inedite. De asemenea, în cadrul discursului
muzeal, sunt prezentate eforturile Băncii
Naționale de a păstra în siguranță Tezaurul,
împletite cu destinele individuale ale funcționarilor bancari participanți la operațiune și cu
episoade de viață cotidiană de la Tismana.
Salvarea Tezaurului BNR, care la începutul anului 1944 era de 231,22 tone, din
care 190,94 tone se păstrau în țară, iar 40,27
în străinătate, s-a realizat în cadrul unei operațiuni secrete, care a primit numele de cod
„Neptun”.

Semper Fidelis Patriae!

► Dana Ştefania BRAŞOAVĂ
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Dezvelirea basoreliefului Regelui Ferdinand I
în prezenţa Alteței Sale Regale, Principele Radu al României
Asociația de Reconstituiri Istorice
„Ferdinand I”, Asociația cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu”, Asociația „Frontiera Gălățeană” și Școala Gimnazială „Ferdinand I” din București au organizat în data de
28 februarie 2020, un eveniment omagial cu
prilejul dezvelirii basoreliefului dedicat Regelui Ferdinand I, operă a artistului plastic
Mugur Vrînceanu.
Cu speranța de bun augur a donației
noastre și dezvelirea basoreliefului Regelui
Ferdinand I la școala gimnazială purtătoare a
numelui Regelui Marii Uniri, să luăm aminte
la pilda cuvintelor acestuia: „Când am luat
moştenirea întemeietorului României moderne, am făgăduit înaintea reprezentanţilor naţiunii că voi fi un bun român; cred că m-am
ţinut de cuvânt. Grele au fost timpurile, mari
au fost jertfele, dar strălucită a fost răsplata;
şi astăzi pot spune, cu fruntea senină: faţă de
Dumnezeu şi faţă de poporul meu, am constiinţa curată!”

Alteța Sa, Principele Radu al României
prezent la dezvelirea basoreliefului
regelui Ferdinand I.
În cadrul evenimentului desfăşurat la
Școala Gimnazială „Ferdinand I” din capitală, membrii Asociației de Reconstituiri Istorice
„Ferdinand I” au prezentat elevilor o veritabilă
lecție de „istorie vie”, despre tradițiile armatei
române, eroi și regele Marii Uniri. Copiii au
fost de-a dreptul fascinaţi de poveştile din
timpul Marelui Război, de vitejia şi eroismul
soldaţilor români.

Garda istorică a Asociației de Reconstituiri
Istorice „Ferdinand I” la ceremonialul dezvelirii basoreliefului dedicat Regelui Marii Uniri,
în foaierul Școlii Gimnaziale „Ferdinand I” din
București.
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Restitutio. Mariana Drăgescu

ASOCIAŢIA DE RECONSTITUIRI-ISTORICE

„Ferdinand I”

Şapte ani de la întregirea
Escadrilei Albe în ceruri!
„În România de astăzi ea (Mariana
Drăgescu) este un simbol; despre ea se scrie
în presă și în cărți”... așa se încheie una
dintre cărțile dedicate aviatoarelor Escadrilei
Albe. Câți și-au amintit însă, în mod real, fără
echivoc, de Mariana Drăgescu, în ultimii
șapte ani? Câți i-au aprins o lumânare la căpătâi, ori au pomenit-o creștinește, așa cum
se cuvine pentru odihna sufletului ei?
Mariana Drăgescu se stingea în ziua de 24
martie 2013, la venerabila vârstă de 101 ani,
întregind Escadrila Albă în cer.

PREŞEDINTE
ec. dr. LIGIAN TUDOROIU
VICEPREŞEDINTE
prof. ANDREI POPETE PĂTRAŞCU
VICEPREŞEDINTE
VASILE POPA
SECRETAR GENERAL
LIVIU BURCEA

Din data de 24 martie 2020, ziua
când Mariana Drăgescu a împlinit 7 ani de la
ultimul său zbor spre aștri, prin strădania
unor oameni de care ne leagă o sinceră prețuire, puteți să-i aduceți la căpătâi o floare,
lumină și onoruri celei care, alături de camaradele sale din Escadrila Albă... „nu s-au
întors niciodată din drum”!
Asociația noastră mulţumeşte tuturor
celor care au făcut posibilă ridicarea monumentului funerar dedicat aviatorei Mariana
Drăgescu, la 80 de ani de la înființarea Escadrilei Albe!
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Asociația de Reconstituiri Istorice ,,Ferdinand I”
a adus onorul eroilor argeșeni din comuna Rătești
Ridicat în anul 1932, Monumentul
Eroilor din comuna Rătești are o bază din
piatră, pe un plan pătrat - decorat cu însemne militare, sprijinit pe două trepte retrase, pe
laterale aflându-se câte un obuz.
Soclul statuii de piatră este format din
trei corpuri prismatice. În vârful monumenttului se află un vultur din bronz, cu aripile
desfăcute, cu crucea în cioc. Pe fața principală a monumentului este fixată o placă din
marmură cu inscripția: „Eroilor din comuna
Rătești – jud. Argeș” urmat de enumerarea
eroilor căzuți în luptă.
Într-un medalion acoperit cu frunze de
laur sculptate, în relief, este un soldat cu arma la ochi (în poziție de tragere). Sunt se
poate citii următoarea inscripție:
„Ca vulturul ce stă să zboare
Străjerii cei neatârnați să fiți,
V-am dat o Românie mare,
Ca s’ontăriți și s’o păziți”.
Pe fețele laterale ale soclului sunt
gravate numele celor căzuți în primul și al
doilea război mondial și este înscris: ,,Ridicat
în anul mântuirii 1932 cu stăruința și cheltuiala funcționarilor locali, văduvelor de răsboi și alți binevoitori”. La partea inferioară
sunt inscripționați membrii Comitetului local
care au inițiat construcția monumentului
închinat eroilor argeșeni din Rătești.

Deasupra, pe partea evazată, este
înscris: „EROII ÎNTREGIRII NEAMULUI 1916
- 1919”. Deasupra primei părți evazate este
scris:
„Cu arma’n mână la hotare –
Că aici viața vă jertfiți
Pentru țară, pentru onoare
Fii de eroi, eroi să fiți.”
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Eveniment dedicat împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea
Ecadrilei Albă, pe Aerodromul de la Târgu Jiu
S-au împlinit în vara acestui an, 80 de
ani de la înființarea Escadrilei Albe. Departamentul de Reconstituiri Istorice al Asociației
Pleniceanu, Aerodromul Târgu Jiu „Barza” și
Asociația de Reconstituiri Istorice „Ferdinand
I” au organizat în data de 24 iunie 2020, începând cu ora 12.00 pe Aerodromul din
Târgu Jiu, un eveniment de reconstituire istorică dedicat împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea Escadrilei Albe și temerarelor aviatoare care au făcut parte din această unitate
a Forțelor Aeriene Regale ale României, țara
noastră fiind singura din lume care a avut în
al Doilea Război Mondial o escadrilă de
acest fel.
A fost vernisată o expoziție foto-documentară dedicată Escadrilei Albe și va fi
prezentată în premieră de către o asociație
de reconstituiri istorice, uniforma militară a
Regelui Mihai I, în grad de mareșal al aviației
regale românești. Participă la evenimentul de
la Târgu Jiu, aviatori și reenactori din Târgu
Jiu, Craiova și București.

La eveniment au participat pasionaţi
de aviaţie şi istorie, care au vizitat Aerodromul Târgu Jiu „Barza”, au admirat avioanele și uniformele militare ale aviatoarelor și
aviatorilor români, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Escadrila Albă, a cărei denumire oficială inițială a fost Escadrila Sanitară, a fost o
unitate a aviației militare românești încadrată
cu femei pilot, care a purtat însemnele Crucii
Roșii și a avut ca misiune evacuarea răniților
de pe front, în al Doilea Război Mondial.
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Ideea de a înființa în România o formație de avioane sanitare pentru transportul
răniților cu avioane pilotate de femei, i-a revenit prințesei Marina Știrbei (membră a
Comitetului Central al Crucii Roșii din România). Unității înființate în anul 1940 i-au fost
atributie mai multe tipuri de aeronave, în
principal avioane poloneze. Primele aviatoare ale escadrilei au fost: Nadia Russo,
Mariana Drăgescu, Virginia Duțescu și Virginia Thomas. Ulterior, acestora li s-au alăturat și altele. Deoarece inițial avioanele au fost
vopsite în alb, având ca însemn crucea roșie,
jurnalistul italian Curzio Malaparte le-a denumit „Escadrila Albă”, denumire preluată și
de alți scriitori.

SEMICENTENAR
In memoriam Virginia Duțescu
În acest an, când istoria aeronauticii
românești marchează 80 de ani de la înființarea Escadrilei Albe, Asociația de reconstituiri istorice „Ferdinand I”, Asociația culturalistorică „Dumitru și Maria Pleniceanu” şi
Aerodromul Târgu Jiu „Barza” au marcat în
Gorj, semicentenarul trecerii în eternitate a
uneia dintre temerarele aviatoare ale
escarilei sanitare, Virginia Duțescu, în semn
de onoare închinat celei care, plecând de pe
meleagurile Gorjului, și-a gravat pentru
totdeauna numele în istoria aviatică feminină
din România.
În urmă cu 50 de ani, în ziua de 5 mai
1970, Virginia Duțescu se stingea din viață,
singură, căzută în uitare, la București, în
urma ei rămânând însemnări, articole din
presa vremii și documente care o așeză în
rândul celor mai importante nume ale aeronauticii feminine românești.
Pe 5 mai 2020, prof. Dana Ştefania
Braşoavă a purtat cu mândrie uniforma reconstituită a acestei temerare aviatoare, în
semn de omagiu.

Campaniile militare la care escadrila
a participat au fost:
1941 – Basarabia și Odessa
1942 – Stalingrad
1943 – Crimeea.
Parteneri eveniment: Școala de Zbor
„Barza”, Asociația Națională pentru Restaurarea Monarhiei - ANRM, Grupul Civic Național pentru Cinstirea Eroilor, RoMilitaria,
Revista „Restitutio”.
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Revista „AVÂNTUL ŢĂREI” apare sub egida Asociației de Reconstituiri Istorice „Ferdinand I”.
Articolele din revistă nu pot fi reproduse fără acordul editorului.
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