Monumentul eroilor din arma geniului sau Statuia
Geniului “Leul”
Aşezare: Monumentul eroilor din arma geniului sau Statuia Geniului “Leul” este un ansamblu monumental din Bucureşti, deschis publicului larg fără taxă de vizitare, situat
la intersecţia bulevardelor Iuliu Maniu şi Geniului (în apropiere de Cotroceni). De aici şi
numele pieţei din apropierea acestuia, Piaţa Leu, precum şi numele Campusului Studenţesc Leu din zonă, în a cărui clădire de astăzi a funcţionat Academia Ştefan Gheorghiu,
până la Revoluţia din decembrie 1989.
Atestare: În anul 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza solicită aprobarea înfiinţării
şi întreţinerii unui batalion de geniu în Moldova, fapt ce marchează înfiinţarea primei
unităţi de geniu din armata română - Batalionul 1 Geniu. În 1860, se va înfiinţa un al
doilea batalion în Ţara Românească, care împreună cu cel din Moldova vor forma primul
regiment de geniu.
Descriere: După 30 de ani de dezvoltare a tehnicii militare de geniu de la acel moment,
la începutul Primului Război Mondial, trupele de geniu se constituiau în: un regiment de
pontonieri, un regiment de căi ferate, cinci batalioane de pionieri şi un batalion de specialităţi cu o companie aerostaţii.
Primul Război Mondial a marcat un moment important pentru afirmarea trupelor de geniu, împreună cu ceilalţi ostaşi ai armatei române, atât prin lucrările executate, cât şi prin
jertfa de sânge care au contribuit la obţinerea marilor succese ce au condus la împlinirea
dezideratului unităţii naţionale.

Aşadar, în memoria eroilor armei geniu din războiul de reîntregire a neamului, în Bucureşti a fost ridicat ansamblul monumental „Leul”, care simbolizează curajul, rezistenţa,
dârzenia şi vitejia de care aceştia au dat dovadă.
Acest ansamblu statuar a fost înălţat din iniţiativa generalului Constantin ŞtefănescuAmza (comandant al Şcoalelor şi al Centrului de Instrucţie al Geniului). Tot acesta a lansat atât operaţiunile de colectare a fondurilor necesare, cât şi organizarea concursului
pentru stabilirea realizatorului. Fondurile folosite la ridicarea monumentului au provenit
din contribuţia voluntară a tuturor ofiţerilor de geniu din armata română, fără nici o subvenţie din partea Ministerului de Război sau a Statului. Totodată, fondurile au provenit şi
din punerea în vânzare a unei cărţi poştale care înfăţişa macheta viitorului monument.
Astfel că, la primul concurs unde s-au prezentat patru machete, toate au fost respinse
pe motivul neexprimării adevăratei particularităţi a armei geniu, abia la cel de-al doilea
concurs organizat în anul 1925, câştigând macheta sculptorului Spiridon Georgescu.
La 29 iunie 1929, monumentul a fost dezvelit de către Alteţa Sa Regală, Principele Nicolae al României. La grandioasa festivitate au participat reprezentaţi ai Casei Regale, ai
guvernului, capii oştirii, ai generalilor de geniu activi şi în rezervă, ai serviciilor şi comandamentelor unităţilor de geniu, ai corpului ofiţeresc şi profesoral al Şcolilor de Geniu şi
ai tuturor elevilor acestora.
Elementul central al statuii este un leu, care cântăreşte 6 tone şi a cărui poziţie pe
amplasament simbolizează forţa, curajul, spiritul de sacrificiu al trupelor de geniu de-a
lungul Primului Război Mondial. Acesta este aşezat cu picioarele din față, biruitor, pe trofeele inamice: un fragment de țeavă de tun pe care se află un drapel și o cască militară
aparținând armatei învinse. În cele patru colţuri ale monumentului se află patru statui
ale geniştilor, stând de strajă, echipaţi fiind pentru îndeplinirea misiunilor de luptă. La
nivelul părţii inferioare a statuilor, dispuse pe fiecare latură a soclului principal, cele patru
metope redau, în basorelief, aspecte din acţiunile specifice fiecărei specialităţi militare.
Mesajul simplist şi care rezumă în câteva cuvinte suferinţa şi totodată victoria eroilor
armei geniu se află inscripţionat cu majuscule pe faţada soclului: “Spuneți generațiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătaie pentru întregirea neamului”.
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