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Titlul aparține unei lucrări  

ce a fost editată de curând și 

lansată la bordul navei-școală 

Mircea, în preziua în care 

velierul avea să împlinească 76 

de ani. Autorii au dorit ca 

elegantul album, ce aduna între 

coperțile sale imagini color, 

sepia și alb-negru, bine așezate 

în pagină de către graficianul 

Dan Glăvan, să fie un dar oferit 

cu drag navei si celor care 

slujesc, au slujit și vor sluji la 

bordul ei, ca și tuturor celor ce 

iubesc marea. 
 

The title belongs to a work 

that was recently published and 

launched on the Mircea school-

ship, the day before the brig 

would celebrate 76 years of 

existence. The authors wanted the 

elegant album, gathering between 

its covers color, sepia and black 

and white images, well placed on 

page by the illustrator Dan 

Glăvan, to be a gift to the ship and 

to those who serve, have served 

and will serve onboard, and to all 

those who love the sea. 

Nava-școală Mircea este un simbol al 

orașului Constanța, al României, și oricare lucrare 

ce îi este dedicată vine să completeze imaginea sa 

de nava legendară. 

Prin traducerea în limba engleză  a primelor 

două capitole ale lucrării, albumul poate fi la 

îndemâna chiar și străinilor dornici să cunoască o 

primă pagină din viața unui velier septuagenar. 

De ce s-au oprit autorii la primul voiaj și nu 

la unul oarecare? Răspunsul îl aflăm pe parcursul 

lucrării, prin informațiile inedite scoase la lumina 

tiparului de către autori, selectate din cele trei 

The Mircea school-ship is a symbol of the 

city of Constanta, Romania, and all the works 

dedicated to this ship complete its image of 

legendary vessel. 

As the first two chapters of the work have 

been translated to English, the album is within the 

reach of the foreigners who are eager to learn the 

first page in the life of a septuagenarian sailing. 

Why did the authors consider the very first 

voyage and not just any? We find the answer 

within the pages of the book, in the unique 

information offered by the authors who selected it 
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Jurnale de bord scrise de trei cadeți participanți 

la marșul de instrucție desfășurat între 3 iulie – 3 

septembrie 1939. Facem cunoștință cu semnatarii 

acestora: elevul caporal Valeriu Ionescu-Oituz, 

elevul fruntaș Nicolae Valasoglu și elevul caporal 

Mircea Caragea, care, din fericire, trăiește și 

astăzi, fiind contraamiral în retragere, în vârstă de 

96 de ani. Ei au urcat pe puntea tânărului velier în 

ziua de 31 mai 1939, prima zi consemnată în 

jurnale, alături de camarazii lor de la Școala 

Navală „Mircea”, de la Școala de Specialități, 

precum  și de zece elevi selectați de la colegiile 

militare din  Craiova, Mănăstirea Dealu, Cernăuți 

și Târgu-Mureș. Stafful de la bord, având în frunte 

pe comandantul navei, comandorul August 

Roman, ne este prezentat atât prin  imagine, cât și 

prin date biografice succinte. 

Nava a ridicat ancora înainte de miezul zilei 

de 3 iulie, pornind din portul-mamă Constanța, 

prin Bosfor, Dardanele, pe Marea Egee, 

Mediterana si a ajuns la Palermo, de unde și-a 

continuat călătoria la Toulon, Palma de Majorca, 

Gibraltar și apoi, de-a lungul coastei africane, a 

acostat la Alger și mai apoi la Alexandria. Umbra 

neagră a celei de-a doua conflagrații mondiale și-

a întins aripa asupra lumii și  nava a schimbat ruta, 

luând cap compas Constanța, unde a ajuns pe 3 

septembrie. După două zile, cu bagajele și 

sufletele pline de amintiri ce aveau să le păstreze 

pentru tot restul vieții, cadeții, privind cu 

nostalgie locul din arboradă ocupat pentru a 

desfășura ori strânge velele, l-au părăsit pe 

Mircea. Au urmat ani grei, ani de încercări atât 

pentru echipaj, cadeți, cât și pentru navă. Dar, așa 

cum au declarat, ori de câte ori a venit vorba 

despre nava-școală, „Puntea lui Mircea ne-a 

legat!”. 

Lucrarea este și o pledoarie pentru reluarea 

tradiției scrierii de Jurnal de bord, dat fiind că 

scripta manent, indiferent de cate imagini video ar 

aduna astăzi cadetele și cadeții care pornesc cu 

Mircea într-un nou marș. Totul este o provocare, 

totul este inedit și irepetabil în viața unui tânăr 

marinar, ce-și oțelește voința, tăria  și forța pe 

timpul voiajului. 

from the three logbooks written by three cadets 

participating in the march organized in July 3 - 

September 3, 1939. We meet the signatories: 

corporal Valeriu Ionescu-Oituz, front-rank student 

Nicolae Valasoglu and corporal Mircea Caragea 

who fortunately has lived to this day, being a 

retired admiral, aged 96 years. They climbed on 

deck of the young sailing on 31 May 1939, the first 

day recorded in the diaries, along with their 

comrades from the "Mircea" Naval School, the 

Professional School and with ten students selected 

from the military colleges in Craiova, Mănăstirea 

Dealu, Cernăuți and Târgu Mureș. The staff on 

board, headed by the master and commander 

Roman August, is presented both in images and in 

brief biographical data. 

The ship set sail before noon, on July 3, from 

the Constanta harbour directing to the Bosphorus, 

the Dardanelles, the Aegean and Mediterranean 

sea and arrived in Palermo, wherefrom he 

continued his trip to Toulon, Palma de Mallorca, 

Gibraltar and thence along the African coast, 

decking at Algiers and then Alexandria. Since the 

black shadow of the Second World War stretched 

on this part of the world the ship changed the 

route, heading to Constanta, where it arrived on 

September 3. Two days later, with their luggage 

and the hearts full of memories that would keep 

them for life, the cadets, nostalgically looking at 

the masting where they used to settle or trice the 

sails, left Mircea. Hard years followed, years of 

trials both for the crew, the cadets and the ship. 

But as stated, whenever we were talking of the 

school-ship "Mircea's deck united us!". 

The work is also a plea to resume the tradition 

of logbook writing since scripta manent, no matter 

how many videos would gather today the cadets 

sailing with Mircea in a new march. Everything is 

a challenge, everything is unique and unrepeatable 

in the life of a young sailor, which strengthens his 

will, decision and power during the voyage.For 

example, they have outlined at the end of the 

paper, several pages from the diary of the student 

Elena Simion Dora, participating in the last year 

voyage, a jubilee year for Mircea, accompanied by 

images from the Black Sea regatta, a ship on which 

the cadets were partakers. 



Recenzii 

                                                                                                                                                                                                                              

- 427 - 

Și spre exemplificare, au fost redate în 

încheierea lucrării, câteva pagini din jurnalul 

studentei Dora-Elena Simion, participantă la 

voiajul din anul trecut, an jubiliar pentru Mircea, 

însoțite de imagini din timpul regatei Mării 

Negre, la care navă și cadeții au fost părtași. 

Autorii au avut la dispoziție Darea de seamă 

generală din 25 septembrie 1939, document 

inedit, semnat de către primul comandant al navei, 

amintitul comandor August Roman, precum și 

albumul întocmit cu har și haz de către căpitanul 

Gh. Isbășescu, ofițer cu manevra velelor pe 

Mircea, intitulat N.M.S. Mircea 1939. Prima 

călătorie de instrucție 3 iulie – 3 septemvrie. 

De asemenea, au beneficiat de imagini foto, 

în cea mai mare parte inedite, puse la dispoziție 

de către membrii familiilor celor care au 

participat la voiaj, unii dintre ei prezenți la 

emoționanta lansare a albumului. 

Lecția de istorie vie, dar  și scurta „croazieră” 

pe Marea Neagră, până în dreptul farului Tuzla, 

vor rămâne, alături de album, amintiri dragi 

tuturor celor care am avut bucuria să participăm 

la acest eveniment. În încheiere, dorim să-i urăm 

La mulți ani, Mircea, și tinerețe fără bătrânețe! 

The authors were given The general report of 

25 September 1939, the original document, signed 

by the first commander of the ship, the above 

mentioned August Roman commander, and a 

gracious and fun album compiled by Captain Gh. 

Isbăşescu, officer of manoeuvre and sail handling 

on Mircea, entitled N.M.S. Mircea 1939. The first 

training voyage July 3rd - September 3rd. 

They also benefited from photos, most of 

them unedited, provided by the family members of 

those who participated in the voyage, some of 

them being present at the emotional album release. 

The intense history lesson and the short 

"cruise" on the Black Sea to the Tuzla lighthouse 

will constitute, along with the album, fond 

memories of all of us who had the pleasure to 

participate to this event. In closing, we want to 

wish Happy Anniversary and long live Mircea! 

  

 


