Biserica „Sfântul Pantelimon” din comuna Vedea (fostă Arsache), judeţul Giurgiu
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rimul an de război, 1916, a constituit începutul unei perioade de grea încercare pentru
forţele combatante ale României. Au fost pierdute vieţi omenești și distruse destine, faţă
de care, pierderile materiale aproape că nici nu mai contează.
În semn de respect și apreciere pentru eroii ce și-au dat viaţa în timpul primei conflagraţii
mondiale, statul român le-a acordat acestora cele mai înalte distincţii. Cum era și normal, printre aceștia s-au numărat și marinarii, cu numele unora dintre cei căzuţi la datorie fiind botezate
nave militare ale Forţelor Navale Române, în semn de recunoștinţă pentru sacrificul suprem
adus în timpul luptelor purtate în Războiul de Reîntregire2.
Așa cum s-a întâmplat în majoritatea conflictelor armate, multe familii nu și-au mai putut
lua rămas bun de la tinerii căzuţi pe câmpul de luptă și nu au mai avut unde să își plângă morţii,
neexistând un loc de îngropăciune cunoscut al celor pierduţi. Ca întotdeauna, și mai ales în
vremurile de restriște, Biserica s-a îngrijit, prin slujitorii ei, să izbăvească sufletele chinuite ale
muribunzilor, să le trimită chiar, ultimele gânduri acasă, și mai ales, să nu uite să-i amintească
pe eroii neamului românesc, în slujbele de pomenire.
Un exemplu impresionant prin statornicia lui este reprezentat de Biserica „Sfântul Pantelimon”
din comuna Vedea (fostă Arsache) din judeţul Giurgiu, lăcaș monument istoric, ridicat în 1845 și
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pictat de Gheorghe Tăttărescu. Acesta este locul unde au fost aduși și înmormântaţi cei 6 eroi
marinari din Ostrovul Mecica. Un lucru este cert,
de aici, 15 ani mai târziu, osemintele locotenentului Remus Lepri au fost deshumate și apoi
depuse în Mausoleul Eroilor din Turnu-Severin,
orașul familie sale. Ce nu se cunoaște însă este
ce s-a întâmplat cu rămășiţele tovarășilor săi.
Cercetarea pe care am întreprins-o în
toamna anului 2016, în localitatea Vedea, în
speranţa identificării locurilor de veci sau
măcar aflării unor noi informaţii despre eroii
marinari nu a făcut mai multă lumină în caz,
dar a adus totuși, unele elemente de noutate
faţă de ceea ce se știa.
Din discuţiile purtate cu preotul paroh
Horia Vamoș3, slujitor al altarului de aproape
patru decenii și foarte bun cunoscător al locurilor, am putut afla că nu mai există nici o
urmă a vechilor morminte. Cu toate acestea,
în curtea bisericii, în faţa intrării în lăcașul
de cult, se înalţă o cruce de piatră impresionantă, pe care sunt încrustate numele eroilor
locali căzuţi în Primul Război Mondial, alături
de care se află și numele Marinarilor morţi
în explozia de pe Dunăre, așa cum sunt cunoscuţi de toată comunitatea: locotenentul
Remus Lepri, sergentul David Iacob, soldaţii
Enache Cioroiu, Nicolae Cumpătă, Constantin
Grecu și Constantin Stancu. Tot de la preotul
Horia Vamoș am aflat și că monumentul a fost
ridicat imediat după încetarea ostilităţilor prin
strădania unora dintre urmașii celor peste 100
de oameni pe care comuna Arsache i-a dat
tribut războiului4. Iniţiatorii monumentului,
dăltuiţi pe feţele laterale ale acestuia, sunt
localnicii: Lazăr Iancu, Vasile Zoiţoiu, Stancu
Chiripuci, Tudor Manea, Petre Balacciu, Ștefan
Piroi, Alexandru Clejanu, Radu Popescu,
Constantin Bitu, Ștefan Anghelescu și Marin
Căciulan.
Părintele Horia Vamoș ne-a mărturisit că
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Crucea de piatră ridicată în memoria eroilor din
Primul Război Mondial

nu cunoaște amănunte legate de tragedia petrecută în dreptul ostrovului Mecica, dar la fel
ca și predecesorii săi, duce mai departe o misiune de credinţă, prin pomenirea Marinarilor
morţi în explozia de pe Dunăre, în fiecare an, de
sărbătoarea Înălţării Domnului, Ziua Eroilor. La
un secol de la tragedia din 1916, o simplă hârtie
îngălbenită de vreme poartă numele eroilor mai
departe, prin pomenirea lor în timpul slujbelor5.

Dezastrul din Ostrovul Mecica
Locotenentul Remus Lepri s-a născut la
19 noiembrie 1886, în București. Mama, Aneta,
era româncă, iar tatăl său, Giacomo Lepri era
italian, de profesie inginer, intrat voluntar
în armata română, în rândurile căreia a luptat la Plevna și Griviţa. În anul 1887 a plecat
din București și și-a stabilit definitiv domici-

liul în Turnu-Severin6. A avut doi fii, Remus și
Romulus Lepri, pe care i-a pierdut în confruntările din timpul Primului Război Mondial.
După ce a terminat liceul, Remus Lepri s-a
îndreptat spre o carieră militară, absolvind în
1910, Școala de Artilerie, Geniu și Marină7, fiind încadrat în Marina Militară, cu gradul de
sublocotenent. În anul 1913 a fost avansat locotenent, făcându-se repede remarcat printre
colegii săi, pe de o parte prin prisma educaţiei
primite în familie, dar și a firii sale plăcute. Unul
din camarazii săi, Virgil Alexandru Dragalina,
considera că tânărul locotenent Remus Lepri
„era cel mai frumos ofiţer din marină. De statură mijlocie, însă bine legat, brunet cu tenul
alb și ochii negri, visători, era deștept, amabil
și politicos”8. De asemenea, unul dintre subalternii săi, sergentul de marină Vasile Ghiţă îl
descria cu afecţiune: „Ne iubea și ne aprecia
foarte mult, cu el am fi mers la pericolele cele
mai mari, căci nu mulţi sunt înzestraţi cu așa
calităţi ca domnia sa”9.
La 1 iulie 1916, cu numai două luni înainte de intrarea României în prima conflagraţie mondială, Remus Lepri a fost încadrat la
Grupul Port-mine, Dragă și Stăvilare, aflat sub
comanda locotenent comandorului Constantin
Rădulescu10, tânărul locotenent fiind considerat, din punct de vedere profesional, un excelent specialist în folosirea armelor sub apă.
În luna august 1916, în contextul general
al desfășurării operaţiunilor militare pe linia
Dunării, locotenentul Remus Lepri a primit
misiunea de a organiza baraje de mine la
Turtucaia, între kilometrii 390 și 392, pentru
protejarea retragerii Diviziei a 9-a din Silistra.
La începutul lunii următoare, ofiţerul a avut
de executat o nouă însărcinare, aceea de a
proteja podul de vase de la Flămânda, realizat
pentru trecerea forţelor românești la sud de
Dunăre, în spatele trupelor inamice ce acţionau în Dobrogea, prin lansarea unui baraj de

mine care ar fi oprit înaintarea navelor austro-ungare11. Pentru apărarea podului s-au completat măsurile împotriva minelor de curent prin
instalarea de stăvilare și dispozitive de pescuit mine. O altă măsură,
trasată tot de Comandamentul Apărărilor sub Apă, prevedea instalarea
unor baraje de mine în dreptul ostroavelor Mecica și Cinghineaua și al
localităţii Pietroșani, judeţul Vlașca12.
Barajele erau realizate cu ajutorul minelor „Rădulescu”, inventate
de locotenent comandorul Constantin Rădulescu, specialist în Arme
sub apă. Mină fluvială de curent și, în același timp, mină de contact,
mina avea un sistem de aprindere mecanic, folosind fulmicotonul ca încărcătură de explozie. Odată cu mobilizarea generală a armatei, în 1916,
unităţile Marinei Militare au fost dotate cu 362 mine „Hertz”, 100 mine
de provenienţă rusească, 49 mine „Sautter-Harlé”, 48 mine „Lernet”,
500 mine de curent sistem „Vislowski”13 și 1.000 mine tip „Rădulescu”.
Era normal ca ponderea să o deţină minele de fabricaţie românească14,
dar acestea au funcţionat defectuos, provocând mari probleme geniștilor și marinarilor români. Colegul de școală militară și prietenul lui
Remus Lepri, Virgil Alexandru Dragalina confirmă și el faptul că: „Aceste
mine de invenţie românească, nu au omorât în cursul războiului nici
măcar un singur inamic, în schimb au făcut prăpăd în rândurile noastre. Chiar și unul francez, căpitanul Mercier, i-au rupt un braţ; el se afla
cu o echipă de mineri pe Valea Jiului, când o mină a explodat ca din
senin”15. Similar, generalul Alexandru Averescu considera, într-un raport
referitor la operaţiunile militare de la Flămânda, că „în timpul executării
barajelor de la Mecica și Pietroșani16, au avut loc explozii premature de
mine, omorând ofiţeri și trupă, din cauza defectuozităţii materialului,

Locotenentul Remus Lepri (stând jos) alături de fratele său, căpitanul Romulus Lepri,
eroi ai Primului Război Mondial, anul 1916

deţul Vlașca, unde au fost aduse, în secret, 50 de mine „Rădulescu“.
Locotenentul a pregătit minele timp de două zile pentru organizarea dispozitivului, așteptându-se un moment favorabil pentru lansarea barajului18, fără a ști că acestea au fost, practic, ultimele sale momente de viaţă.
În dimineaţa zilei de 6 septembrie 1916, întregul dispozitiv de apărare
construit de locotenentul Remus Lepri și de soldaţii ce se aflau în imediata apropiere a explodat, provocând moartea instantanee a acestora.
Extrem de impresionantă este descrierea momentului deflagraţiei
de către Virgil Alexandru Dragalina: „Era dimineaţă, timp frumos, iar
Lepri stătea pe o mină și citea un ziar, în timp ce un sergent cu trei
marinari făceau ultimul control și legăturile necesare. Nu se știe ce
s-a întâmplat, cu siguranţă însă, un defect de construcţie, o mină a
explodat și, prin simpatie, au explodat deodată toate minele”19. Iar relatarea a ceea ce a urmat este de-a dreptul tragică: „A fost o explozie
formidabilă, ceva infernal, când pământul s-a cutremurat, arborii din
Inscripţia care îi menţionează pe cei 6 marinari care și-au pierdut viaţa în Ostrovul Mecica
apropiere au fost smulși și aruncaţi la mari distanţe, iar Lepri cu cei
(aflată pe Crucea de piatră ridicată în memoria eroilor din Primul Război Mondial)
patru marinari au fost pulverizaţi. În jurul locului, pe o mare întindere,
17
pământul a fost scormonit și iarba arsă. Totuși, pe un sector îngust,
fabricat și imaginat în ţară” .
Lui Remus Lepri i-a fost ordonată misiunea montării unui baraj de ce avea vârful în centrul cercului celor 50 de mine, nu s-a dezvoltat
mine în dreptul ostrovului Mecica, din dreptul localităţii Arsache, ju- nici o presiune și nici căldură, așa că iarba a rămas intactă. Pe acest
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sector veneau doi ostași călări, aducând un
nou ordin locotenentului Remus Lepri. Acești
călăreţi se aflau la o mică distanţă de locul
nenorocirii și astfel au putut să povestească
cele de mai sus. Și nimic nu s-a putut găsi din
corpurile celor patru nenorociţi, decât o bucată de stofă din sacoul locotenentului Remus
Lepri, aruncată departe în pădure, într-un vârf
de copac”20.
Unul dintre puţinii supravieţuitori ai exploziei, deși șocat, a descris întrucâtva altfel evenimentul. Astfel, Gheorghe C. Vasile relata: „Mă
aflam la 7 metri de locul unde erau minele, am
fost izbit de o puternică bubuitură care m-a
trântit la pământ. După câteva secunde am
auzit a doua explozie, era o teribilă dezordine
printre materialul minelor, corpuri mutilate și
zdrobite. Sergentul David Iacob era agăţat într-un pom cu capul retezat care împreună cu o
parte din regiunea abdominală și antebraţele
se găseau la 10 metri depărtare, restul corpului era azvârlit la trei metri înălţime în salcia
sub care lucra. Locotenentul Remus Lepri
se afla cu faţa spre mină și cu spatele spre
Dunăre, cu picioarele zdrobite de la glezne,
cu lovituri multe pe tot corpul, cu hainele în
mare parte arse. Soldatul Stancu Constantin
nu a putut fi găsit decât prea mutilat și sfâșiat
în bucăţi care se depărtau de la locul exploziei la 30 de metri și chiar mai mult. Soldatul
Cioroiu Enache avea intestinele zdrobite, soldatul Grecu Constantin era cu craniul spart și
picioarele lipsă mai jos de genunchi”21.
Locotenentul Remus Lepri, alături de camarazii săi, a fost înmormântat cu onorurile
cuvenite, în curtea bisericii din comuna vlăsceană, la vremea aceea, Arsache. În anul 1931,
osemintele locotenentului Remus Lepri au fost
deshumate și depuse în Mausoleul Eroilor din
Tumu-Severin, împreună cu cele ale fratelui
său, căpitanul de infanterie Romulus Lepri,
căzut și el la datorie, tot în anul 191622.
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Comandantul ofiţerului-erou, locotenent
comandorul Constantin Rădulescu, scria la 16
septembrie 1916, tatălui acestuia: „A fost un
excelent ofiţer de marină, avea o educaţie aleasă și un caracter desăvârșit. Pierderea lui este
plânsă de toţi ofiţerii de marină, de la cel mai
mic până la amiral. A murit facându-și datoria,
(...) a murit ca un erou”. Martor al sfârșitului tragic al locotenentului Remus Lepri, sergentul de
marină Vasile Ghiţă mărturisea: „în cei trei ani
cât am fost ajutorul său, am fost tratat nu ca un
inferior, ci ca un frate mai mic (...)”23.
Parcă urmând cuvintelor pe care Virgil
Alexandru Dragalina le spunea despre Remus
Lepri: „A fost un erou, însă înainte de toate
a fost un martir al neamului”24, statul român
încă din Primul Război Mondial, a dat numele
eroului unui ponton de mine, pentru ca, ulterior, prin Înaltul Decret Regal nr. 1.061 din 1
aprilie 1921, a acordat unei canoniere numele
„Locotenent Lepri Remus”25.
Chiar dacă locotenentul Remus Lepri cunoaște o notorietate ceva mai mare, nu trebuie uitaţi nici cei 5 camarazi ai săi: sergentul
David Iacob și soldaţii Enache Cioroiu, Nicolae
Cumpătă, Constantin Grecu și Constantin
Stancu, oameni care au trăit, iubit și au avut
speranţe de viitor, și care, mult prea devreme,
au părăsit lumea aceasta. Încercăm ca prin
reconstituirea acestui mic episod din istoria
noastră, să nu îi uităm nici noi. Pentru că oriunde s-ar afla acum aceștia, Biserica le cinstește neîntrerupt sacrificiul.

and were destroyed destinies, over this reality
any material lose became insignificant.
Like always, especially in hard times, the
Church through her priests, take care of the
unfortunate souls to give them the last confession or to send for them the last thoughts
at home. But maybe, the most important is the
Church never forgets them and in each memorial service mentions their names.
A moving example is given by the “Saint
Pantelimon” Church from Vedea, ex-Arsache
(Giurgiu County), a historical monument built
in 1845 and painted by Gheorghe Tăttărescu.
In her courtyard were berried the six heroes
from the Mecica Isle and, from a centenary, in
her shrine they are mentioned in every service
memorial in the Day of the Heroes.
Keywords: heroes, the First World War,
the Church of Vedea (Giurgiu County), Remus
Lepri, the Mecica isle.
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