Col. (rtr) Ioan Părean

Centenar. Care centenar?
Zarvă mare în acest an jubiliar. Sărbătorim Centenarul!
La 1 decembrie se împlinesc, fix, 100 de ani de la Marea
Unire. Atunci, între hotarele României, s-au adunat toate
provinciile locuite de români. S-au unit toate provinciile,
dar nu și toți românii. Au rămas români în toate țările
limitrofe și, încă destul de mulți. Cum, de altfel, între
granițele trasate după încheierea tratatelor de pace de după
Primul Război Mondial, în România au rămas mulți etnici
aparținători altor neamuri (maghiari, secui, ruși, ucrainieni,
polonezi, sași, șfabi, cehi, slovaci, bulgari, sârbi, turci,
tătari, găgăuzi ș.a). Unii s-au împăcat cu ideea că au
devenit supuși ai regelui Ferdinand I, alții chiar s-au
bucurat că au scăpat din chingile Dublei Monarhii și au
devenit cetățeni români cu acte în regulă.
Doar orgolioșii unguri nu au salutat, precum ceilalți
conlocuitori, constituirea noului stat carpato-danubianopontic, care de atunci va figura pe hărțile Europei și,
totodată, ale Lumii, sub numele de România. N-au aprobat
rezoluțiile Adunării de la Alba Iulia, dar acum invocă
pasajele din Proclamație care le sunt favorabile. Mai mult,
doar la câteva zile după adunarea românilor de la Alba
Iulia, ungurii au convocat o adunare similară la Cluj (rar
pomenită în istoriografie; 22 decembrie), unde au votat
exact invers decât cele votate de români la 1 decembrie
1918.
Pacea de la Trianon sau, mai bine zis, Tratatul de la
Trianon (4 iunie 1920) între Puterile Aliate învingătoare în
Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat
succesor al fostului Imperiu Austro-Ungar, prin punctul 27
al documentului elaborat, a stabilit linia frontierei dintre
Ungaria și România. Ungaria „dualistă” sau Transleithania
a pierdut teritorii însemnate, dar a rămas unul dintre cele
mai omogene state din punct de vedere etnic din Europa.
Tratatul de la Trianon a fost reconfirmat la 10 februarie
1947, cu ocazia Tratatelor de pace de la Paris, din anii de
după cel de-Al Doilea Război Mondial.
Acum, atât România, cât și Ungaria, sunt state membre
ale Uniunii Europene și ar trebui să privim, împreună, spre
un viitor comun. Dar, cum dracu’ nu doarme, își bagă
coada lui păroasă în relațiile dintre cei doi vecini, care ar
putea fi chiar prieteni. Sunt mai multe lucruri care ne unesc
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decât să ne facă dușmani. Și nu este bine ca vecinii să se învrăjbească. Ambii ar avea numai de
pierdut. Când noi sărbătorim, ei îmbracă haine de doliu.
Și-ar face bine să se poarte cu românii din județele „secuiești”, măcar la fel de bine cum ne
purtăm noi cu ei. Și să nu uite că ungurii, de la craiul Matia Corvinul încoace, n-au mai câștigat
nicio luptă, darmite un război. Au avut „victorii” doar în fața unor oameni neînarmați, la Huedin,
Ip, Treznea, Moisei și în alte sate din nordul Ardealului, în toamna anului 1940și în luna
octombrie 1944. Românul iartă, dar nu uită. Și ungurii revizioniști să nu uite că niciodată cizma
ungurească n-a fluturat pe Parlamentul României, așa cum a fluturat opinca spartă a unui soldat
valah pe Parlamentul budapestan, în august 1919.
Nu doar „dragii” noștri vecini ne împiedică să sărbătorim așa cum se cuvine acest segment
de istorie națională numit „Centenarul României”. Sunt multe alte motive care ne împiedică să
avem sentimentele pe care le-au avut înaintașii noștri acum un veac. Visul milenar al românilor
de pretutindeni s-a împlinit, Dumnezeu le-a dat, prin mâna și inima conducătorilor Puterilor
Aliate învingătoare, dar și prin jertfa de sânge a sutelor de mii de români căzuți pe câmpurile de
luptă, România Mare.
După „evenimentele” din 1989, dar mai ales în ultimii ani, trăim vremuri din ce în ce mai
tulburi. Un sfert din populația țării a plecat unde-a văzut cu ochii, economia românească a fost
distrusă aproape în totalitate, bogățiile țării au încăput pe mâna străinilor, retrocedări
frauduloase au fost făcute în toate zonele României, s-a vândut străinilor aproape jumătate din
pământul arabil al țării, sistemul de sănătate este în colaps, căile ferate române funcționează mai
prost decât înainte de Primul Război Mondial, pădurile noastre, mândrie a poporului român, au
fost hăcuite de străini, cei drept, prin cozile de topor autohtone. Dacă și egiptenii antici aveau
ritmul de lucru al românilor actuali, constructori de autostrăzi, și acum, în Anul Centenarului,
încă mai puneau blocuri de piatră pe vestitele lor piramide.
Gripa aviară, gripa porcină și tot felul de alte gripe se abat peste capetele bieților români.
Doar gripa parlamentară încă n-a pătruns în țară, dar timpul nu este pierdut. Războiul necontenit
dintre Palate adânceste starea de disperare din țară. Diasporacii noștri au venit (10 august a.c.)
din toate colțurile Europei să umple de „foc și sânge” holurile Palatului Victoria și… cum veniră,
se făcură… toți o apă și-un pământ, plecând cu cozile între picioare din fața jandarmilor care leau dovedit că România nu este, încă, un sat fără câini. Mai bine ar fi venit la vot și și-ar fi
determinat familiile să meargă la vot. Puterea se câștigă la urne, nu hăulind pe străzi.
Prin cele străinătăți sunt cuminți ca mielușeii, nu care cumva să fie trimiși la origini de mai
marii țărilor care-i exploatează. Revenind în țară, se dau lupi fioroși, în loc să-și mângâie
copilașii, părinții și bunicii lăsați de izbeliște pe toate plaiurile mioritice și care un an de zile le
plâng de dor.
N-au plecat pentru setea de aventură sau în căutare de plăceri exotice. Au plecat din cauza
sărăciei și disperării în care a ajuns țara condusă de politicieni veroși, incapabili să dea o
speranță de mai bine bieților locuitori ai acestor plaiuri, de la care, parcă, chiar și Dumnezeu și-a
întors fața.
Anul Centenarului, 2018, speram să fie ceva semnificativ, ceva mai deosebit față de ultimii
ani, să avem prilejul să ne bucurăm de vreo realizare deosebită: un monument măreț, o
autostradă nouă (transcarpatică), o cale ferată modernă sau măcar o speranță de mai bine. Nimic
din toate acestea. În afară de niște banere, insigne, ecusoane și alte mărunțișuri care să ne
amintească faptul că suntem într-un an aniversar, nu s-a făcut nimic. Poate doar parada militară
organizată cu ocazia Zilei Naționale ne va mai scoate din monotonia în care trăim și ne va
aminti de vremurile bune. Poate că în ultima lună a anului vom vedea o Minune. Speranța moare
ultima!
Să ne ștergem lacrimile și să sărbătorim Centenarul. Cine știe cât timp vom mai avea parte
de țara pe care o avem acum?
***
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Adio, mamă patrie, adio!”
de Adrian Păunescu
Probabil, mâine-aici va fi pustiu
Şi toţi în pribegie vom porni-o.
Drum bun, popor pierdut la un pariu,
Adio, mamă patrie, adio!
În loc să fim o ţară numai fraţi,
Simţim, în noua epocă barbară,
C-am fost în viaţa noastră blestemaţi
S-ajungem chiriaşi la noi în ţară.
Din tot ce facem, nu avem nimic,
Ne macină străine interese,
Făina noastră n-are spor nici pic,
Nici pâinea în cuptor nu ne mai iese.
Trăim acelaşi tragic simţământ
Sub politicieni şi sub contabili,
Că noi, ca neam, avem destinul frânt
Şi suntem de prisos şi nerentabili.
Umili, ne cerem scuze de la toţi,
Că nu ne-au chinuit destul în viaţă,
Şi ne conduc nişte fanarioţi.
Ce pe cei mici trădarea îi învaţă.
Poet nebun, ce vorbe mai îndrugi,
Când am ajuns în ţara noastră slugi
Şi suntem cerşetori la noi acasă?
Şi vii, şi morţi, amestecaţi, acum,
Dispuşi să emigreze, se arată,
Mormintele se pregătesc de drum,
În România deromânizată.
Sus-puşii nu mai au nimica sfânt,
Ca pe cravate, jurământu-şi schimbă,
Nu mai avem nici fabrici, nici pământ,
Vorbim şi limba noastră-n altă limbă
Şi-acum, se aude clopotul final.
Vin vremuri de urgie şi de grindini
Şi este seara ultimului bal,
Din zori, vom fi români de pretutindeni.
Probabil, mâine - aici va fi pustiu
Şi toţi în pribegie, vom porni-o,
Drum bun popor pierdut la un pariu,
Adio, mamă patrie, adio!
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Gl. flt. aer. (rtr) Radu Theodoru
- veteran de război -

EROICA
ARMATĂ ȘI MAREA UNIRE
II
TOAMNA ÎNSÂNGERATĂ 1916
CÂTEVA CONSIDERAŢII (1) În general, istoriografia noastră militară analizează
Războiul Reîntregirii ca pe un tot, un monolit format din poporul român de la opinca la vlădică,
animat de idealul naţional-dezrobirea teritoriilor româneşti aflate sub stăpâniri străine. Adevărul
istoric este mult mai complex și nuanţat, obligându-mă moral măcar să schiţez realitatea sociopolitică, întreprindere care are antecedente notorii în beletristica interbelică, să zicem doar Cezar
Petrescu cu al său memorabil şi mereu actual roman ÎNTUNECARE, adică dezolarea generaţiei
unioniste care a făcut războiul în tranşee, în speranţa că România Mare pe care o zidea cu sânge
va fi statul visat, purificat prin jertfă de toate viciile şi corupţia parlamentarismului levantin.
Acelaşi ideal motivează ofiţerul din linia întâia şi masa soldăţească alcătuită peste 80% din
ţărănime, căreia împroprietărirea făcută de Kogălniceanu-Cuza nu i-a schimbat condiţia mizeră
de clăcaş, silind-o să se răscoale și să răvăşească la 1907 schiloada rămăşiţă de stat latifundiar
levantino-alogen. Beletristicei de gen i se adaugă notele zilnice de război ale unor combatanţi
care au din tranșee o triplă perspectivă: pe orizontală prin cătarea armei spre inamic, lateral spre
camarazii de pe poziţie, pe verticală la structurile ierarhice la vârfurile sociale, piramida de
ecologizat. Din această vastă bibliografie am selectat:
- pentru perspectiva din tranşee, maiorul rezervist, invalid de război, cavaler al ordinului
„Mihai Viteazul", avocatul Mihail Vagaonescu.
- pentru tripla perspectivă: la vârful piramidei, adică Casa regală, guvern, Marele Cartier
General - spre baza oştirii, spre inamic, mareşalul Averescu.
CÂTEVA CONSIDERAȚII (2) Casa regală - cuplul Ferdinand-Maria, prezent în decor,
prinţul moştenitor Carol. Restul prinţişorilor, nesemnificativ. Sorginte străină. Nici măcar
românizaţi la a doua generaţie. Limba Casei regale: germana şi franceza (Carol I), francezagermana-engleza (Ferdinand-Maria), 1a palat limba română pătrunde târziu, pe uşa din dos, prin
licheaua regală Carol II, apoi morfolită de progenitura trădătoare Mihai I şi, oarecum folosită
pentru tranzacţii economico-politice, de urmaşii actuali care-şi atribuie titluri bombastice,
inexistente în statutul fostei Case regale, trădându-şi originea nobiliară de Hohenzollern
Sigmaringen în „de” România, pricopsind ţara şi pe români cu excrescenţe pseudodinastice
implicate în afaceri dubioase şi excrocherii, precum acel bastard Paul, care şi-a arogat şi el titlul
„de” România. Regele Ferdinand a fost mai aproape de limba română nu numai ca mijloc de
comunicare. Ca expresie a conştiinţei responsabile... Casa regală nu era o entitate închisă
ermetic. Prin influenţe multiple. Din spaţiul internaţional. Din spaţiul naţional căruia nu-i
aparţinea organic. Emitea influenţe. Avea o camarilă cu interesele ei. Nu era un monolit. Era un
amestec genetic străin de poporul român. Dovada? Răspândirea pe mapamond a progeniturilor
cuplului regal Ferdinand-Maria cu mult timp înaintea abolirii monarhiei, ca să nu mai vorbim de
familia internaţională a ultimului rege din familia Hohenzollern-Sigmaringen.
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CÂTEVA C0NSIDERATII (3) Această monarhie constituţională cu regele devenit
comandant suprem al oştirii fără să se fi dovedit un geniu militar, sau măcar un absolvent
meritos al unei şcoli superioare de război, se sprijinea pe două organisme de concepţie,
organizare şi conducere a statului pe timpul războiului: guvernul liberal, avându-l premier pe
I.I.C.Brătianu, responsabil cu politica internă, externă, administraţia statului şi Marele Cartier
General responsabil cu conducerea războiului subordonat regelui. Toate cele trei organisme
statale de vârf au suferit pe tot timpul conflictului influențe politice, economice, sociale ale
grupurilor de interese, începând cu marii latifundiari, unii descendenţi din domnitorii fanarioţi,
alţii autohtoni având reprezentanţi sau pătrunderi la Casa regală şi la guvern, marii financiari,
industriaşii, directorii de ziare, intelectualii militanţi, un întreg sistem reţelar de presiune care,
păstrându-şi neştirbite metodele de a-şi proteja şi fructifica beneficiile şi interesele,
transformaseră Iaşul patriarhal, capitala refugiului, într-un viespar, adăpost pentru toţi scutiţii de
mobilizare pe criterii oneroase, încăpuşaţi pe la toate organele civile şi militare aducătoare de
beneficii. Se activează cuconetul, fie nobiliar, fie din burghezia mondenă având pătrundere la
regina Maria, precum prinţesa Maruca Cantacuzino şi Cella Delavrancea. La conducerea
armatei, conflict de orgolii ireconciliabil între generalii Prezan, favoritul regelui şi al camarilei şi
incomodul, dar foarte iubitul de ostăşime şi populaţie, generalul Averescu, ţinut mereu la
comandă pe front, cu iniţiativele operative retezate, jignit, dar, la momentul dezastrului, chemat
să salveze sistemul putred şi pe cei răspunzători de prăbuşire prin corupţie, lăcomie, imoralitate,
intrigăraie şi incompetenţă. Ambii generali cu „partida” lor.
1917 - 9 martie, seara. Generalul Averescu este invitat de prinţesa Maruca Cantacuzino
la conacul de la Teţcani, pentru o convorbire politică. Frontul, stabilizat în Moldova de sud. Se
începe reorganizarea şi dotarea armatei cu tehnică de luptă modernă. Generalul răspunde
invitaţiei. Pleacă de la postul de comandă. Convorbirea are loc în franceză. Româna este folosită
numai să se dea ordine argaţilor de pe moşia princiară. Citez din volumul de Note de război al
viitorului mareşal, pag.139. Generalul este discret, notează doar ce poate fi dat publicului.
Pomeneşte numele prinţului Barbu Ştirbei, confidentul reginei Maria-Principesa: -est-ce qu- il
travaille pour nous? Generalul, prudent, derobează: -,ie pense qu'il travaille sincerement pour le
Roi, auquel ,je le crois reellement devoue. Cine sunt cei pentru care trebuia „să lucreze” Barbu
Ştirbei, nu aflăm. Generalul, ros de intrigi, tace. Acest „pour nous” dezvăluie și-mi motivează
opinia dură faţă de ticăloasa iresponsabilitate a celor de la vârf. Oştirea luptătoare clefăie în
nămoalele tranşeelor zemuită până la piele, cu opincile sparte, roasă de păduchi, obuzele
sfârtecând trupurile, pulverizându-le, înmulţind rubrica DISPĂRUŢI din rapoartele companiilor
şi, la focul din şemineu, prinţesa întrebă dacă la cel mai înalt nivel se lucra „pour nous.”
BĂTĂLIA TRECĂTORILOR (I)
PRELUDIUL. Alarmat de pătrunderea în Ardeal şi de rezistenţa din Dobrogea, inamicul,
prin Hildenburg, îşi desăvârşeşte planul de nimicire a armatei noastre pe trei etape: desigur,
sintetizez până la schemă. Executanţi, generalul Falkenhayn comandantul Armatei a IX-a, în
Ardeal, şi feldmareşalul Mackensen, în Dobrogea. Aici au loc fricţiunile dintre imperialii
germani şi cei austro-unguri care-şi revendicau priorităţi răzbunătoare în războiul cu România.
Grupul de Armate din Ardeal era comandat de arhiducele Carol de Habsburg, moştenitorul
tronului, Falkenhayn fiindu-i subordonat.
A. Operaţia 1: ocuparea trecătorilor spre Moldova, forţarea lor cu obiectiv Tg.Ocna şi
ieşire în valea Siretului.
B. Operaţia 2: simultan, forţarea trecătorilor din Carpaţii Meridionali, cu obiectiv:
capitala.
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C. Operaţia 3: trecerea Dunării de către Mackensen, se închid fălcile cleştelui de foc,
nimicindu-se armata română din Oltenia şi Muntenia.
NOTA AUTORULUI: A doua parte a epopeei tragice numită Războiul Întregirii
Neamului confirmă în Istoria Militară a românilor cele trei constante evidenţiate în campania din
Dobrogea: bâlbâielile, inconsecvenţele Marelui Cartier General; - proasta colaborare românorusă; - suplinirea acestora prin ingeniozitatea tactică a comandanţilor, prin eroismul de masă al
luptătorilor, de la soldat la colonelul comandant de regiment.
Fiind vorba de eroism de masă, de sacra şi jertfelnica forţă interioară a luptătorilor, cer
iertare memoriei colective pentru arbitrariul nominalizărilor.
PE AICI NU SE TRECE – OITUZ - OCTOMBRIE 1916 (I)
Reproduc, fără nici o plăcere, Ordinul Nr .1157/916 al Armatei de Nord...
„să se păstreze cu orice sacrificii armele şi echipamentele şi să se împuşte imediat acei
care fără imperios motiv le-ar părăsi... comandanţii să procedeze cu ultima energie, executând
pe 1oc pe oricare ar face acte de laşitate.”
11 octombrie, seara. Muntele Megheluş, Divizia 2, cavalerie, descălecată, ocupă creasta
cu grupul colonel Rusescu. Carabinele de cavalerie nu au baionete. Călăreţii îşi iau lăncile în
tranşee. Artileria inamică opreşte focul. Asaltul inamic. Cavaleriştii contraatacă cu lancea.
Momentul este uluitor.
Lancea împotriva armamentului modern de infanterie. Inamicul este fugărit spre Breţcu.
Noaptea de 11 spre 12 octombrie, ziua de 12 octombrie, inamicul susţinut de artileria lui
copleşitoare încearcă să rupă apărarea. Miza: pătrunderea pe valea Oituzului. Cavaleriştii
resping atacurile cu lancea. Cade în luptă căpitanul Petru Carp, fiul politicianului P.P.Carp,
militantul pentru alianţa cu Austro-Ungaria, unul din principalii asasini moral ai lui Eminescu.
Divizia 2 cavalerie este schimbată cu trupele Diviziei 12 infanterie, general Eremia Grigorescu
adusă din Dobrogea care, aici la Oituz îşi va câştiga renumele: Divizia de Fier.
19 octombrie. Muntele Țipcheş. Trei batalioane inamice cu mitraliere şi o baterie de
artilerie sub comanda locotenentului colonel Sanders atacă muntele prin „surprindere” scriu
istoricii militari. Asta să oblojească neglijenţa comandanţilor. Trei batalioane, peste 1000 de
luptători, cu mitralierele samarizate, cu bateria de artilerie, cu trenul: muniţie, unelte, alimente
nu pot scăpa observării posturilor înaintate, pândarilor, patrulelor decât în cazul foarte des
întâmplat la noi şi în primul şi în al doilea război mondial, neglijenţei, lipsei de vigilenţă a
comandanţilor, comodităţii. Sanders cucereşte muntele Țipcheş. Recurg la notele, pe atunci, ale
locotenentului rezervist M. Vagaonescu participant direct la luptă, în calitate de comandant de
companie. Redau din filmul luptei, mai ales corp la corp relatată de ofiţer. Spre ştiinţa
oligofrenilor de tip Patapievici şi Boia. Reţin câteva secvenţe. Urcând coasta împădurită, ofiţerul
îşi trece carabina pe după gât, având ca armă un fel de bâtă făcută dintr-o rădăcină de viţă de vie,
găsită în casa preotului din Hodac, botezată „hodac”. Grupurile de soldaţi inamici din posturile
de pândă şi din patrule sunt luate în baionete. Urcând spre creastă cu agenţii de legătură şi
compania răspândită în trăgători, ofiţerul dă peste un grup inamic care se apăra. Transcriu din
volumul citat, pag, 71: „...m-am repezit asupra lor de săreau ţăndări din scăfârlii şi sânge
îndeajuns… văd că un plutonier duşman, voinic, ridică mâna sus să dea ori să se apere cu
baioneta, dar l-am lovit cu ”hodacul” în aşa fel că i-am văzut laba mâinii zburând în vânt, iar el
la pământ...” Asaltul este cumplit. Lupta corp la corp, groaznică. Locotenentul este în primul
rând al companiei pe care o comandă. Trec peste momentele încleștării pe marginea tranşeelor.
Peste momentul alungării inamicului după care locotenentul evaluează captura de război.
Soldaţii grupării locotenent colonel Sanders pe lângă echipamentul complet aveau în raniţe
pahare de carton pentru apă şi, culmea luxului... branţuri din plută de pus în bocanci să absoarbă
transpiraţia. Revelaţia este catârul făcut prizonier, care ducea pe samar echipamentul locotenent
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colonelului Sanders, rănit în lupta şi evacuat. Iată o parte din inventarul capturii făcut de
locotenent: … toate hărţile Ardealului şi ale României, lucrate cu precizie, lucruri de toaletă
fină, brice, perii, săpun... haine bune, elegante, pături şi mai_ales un sac saltea de cauciuc, în
care poţi dormi fără grijă chiar în ger... le ajustez la bagajul meu şi mulţumesc providenţei şi
bravului fugar.
- Muntele Țipcheş este cheia tactică a trecătorilor Bicazului şi Tarcăului. Chestiunea nu
era cunoscută de plutonierul Petru Balmischi, care conducea convoiul de cai samarizați şi de
căruţe ducând marmitele cu ciorba, pâinea şi ce va mai fi fost pentru masa batalionului. Auzind
focurile de armă, strigătele de ura, goarnele care sunau atacul, plutonierul, artelnicii, conductorii
au lăsat marmitele repezindu-se în vâltoarea luptei. De la care, auzind hărmălaia, n-a lipsit
vajnicul şi mai bătrâiorul maior Rogobete care, din proprie iniţiativă a căzut cu cele două
companii de la Croieşti pe batalionul inamic din faţa poziţiei, fugărindu-l şi luându-i prizonieri.
-1918- 19 martie, Iaşi. Regele Ferdinand îl decorează pe locotenentul (r) Mihail
Vagaonescu cu ordinul „Mihai Viteazul” cls.III-a.
NOTĂ-Din jurnalul ofiţerului: 6 ianuarie (n.n.1918)... cu vreme rea, ploaie măruntă şi
noroi la genunchi... Am primit 130 perechi opinci pe care le împart soldaţilor, ce le aşteaptă cu
patru ochi, săracii.
- Din jurnalul mareşalului Averescu: 3 ianuarie 1918. Întâlnire la primul ministru I.I.C
Brătianu. Prezenţi Berthelot, generalii Prezan, Iancovescu (cu logistica) Grigorescu şi Văitoianu.
Se discută trimiterea de trupe în Basarabia. Reorganizarea dispozitivului la care francezul
derapează. Averescu aduce argumente tehnice,se contrazic şi la insistenţele lui Berthelot,
Averescu, citez de la pag, 279 jos:.. Am arătat în fine că trupele nu sunt în stare să execute
mişcări repezi din cauza stărei cailor şi a încălţămintei. Aici generalul Berthelot a avut un fel de
explozie. A strigat că sunt 600 000 perechi de bocanci la Nicolaev și noi ne văităm de
încălţăminte: Ou sont Monsieur le Ministre ses chaussure? În adevăr. Unde erau bocancii care
puteau încălţa întreaga armată, domnilor miniştri, domnule prim ministru care ai declarat că
armata este pregătită de război, oare regele, când îi decora pe viteji, mai la fereală în spatele
frontului, nu le vedea opincile sparte sau era o rezervă de bocanci la divizie folosiţi numai la
asemenea ceremonii regale, după care: descălţarea şi la opinci, fuga marş! Însumi cunosc
năravul politicienilor cu soldatul desculţ sau în opinci şi din respect pentru cititor îmi refuz
zicerea cazonă viu colorată la adresa nenorociţilor pungaşi autointitulaţi "clasă politică”.
…Unii (trupa) au bocancii complect rupţi, alţii au degetele afară din opincile oblojite cu bucăţi
tăiate din spatele mantalelor, alţii poartă vestoane pe piele direct, iar mantalele ori ghebele
(sumane) tot cârpindu-le şi sucindu-le au ajuns curat "Anteriul lui Arvinte". Iar ofiţerii (Sub-lt.
Palade) raportează că de la 10 Noiembrie 1916-poartă necontenit o singură cămaşă şi ciorapi
încât numai cel ce le-ar şti mai dinainte ce au fost le-ar mai putea nuni rufe căci Coceanga I.
ordonanţa sa a rămas prizonier cu bagaje cu tot la Olteţ.
Sintetizez:
- 21 ianuarie 1918, vizită la tranşee. Ofiţeri români, doi ofiţeri francezi, un maior şi
căpitanul Marc Cervoni „al nostru”. Poate ataşat la batalion la companie. Şi momentul tragicomic. Maiorul francez merge cu suita la locul înaintat de pândă din faţa tranşeelor. Pândar,
soldatul Chelaru Ion Moldovean. Voinic si ager. Gerul îl obligase să-şi taie poalele din spate a.le
mantalei şi să și le facă obiele în opinci. Ca să nu vadă maiorul francez isprava se tot răsuceşte
cu faţa spre vizitatori. Intrigat şi perspicace, maiorul dibăceşte motivul care-l face pe soldatul
Chelaru Ion să tot pivoteze în post. Ostaş adevărat, maiorul îl îmbrăţişează, îl sărută, îi strânge
mâna şi spune asistenţei, citez: Trăiască soldatul român, ferice de patria cu asemenea devotaţi
ostași!
Cu adevărat ferice, zic şi eu. El, soldatul român, zidind istoria şi zidindu-se în istorie.
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PE AICI NU SE TRECE - OITUZ 18 OCTOMBRIE 1916 (2)
Spre 17 octombrie s-a precizat intenţia inamicului şi obiectivul lui principal: spargerea
apărării în trecătoarea Oituzului, realizarea planului de operaţii al forţelor germano-austroungare care să izoleze Moldova de Muntenia întorcând dispozitivul nostru de pe Carpaţii
Meridionali. Victoria lor la Oituz ar fi influenţat decisiv războiul nostru de reîntregire
naţională... Generalul Eremia Grigorescu are informaţii preţioase din sinteza informativă cu
depoziţiile prizonierilor. Concentrarea la Tg. Secuiesc a Diviziei 8 bavareze de elită. Afluirea
spre front a rezervelor transportate cu autocamioanele. Amplasarea unor tunuri de mare calibru
pe înălţimile care flanchează trecătoarea. Importanţa pe care comandamentul imperial
habsburgic o dă bătăliei de străpungere de la Oituz, se vădeşte prin prezenţa la punctul de
comandă a arhiducelui Carol, care va fi, nu peste mult timp, ghinionistul moştenitor al tronului
imperiului austro-ungar, pedepsit de istorie prin românii atât de marginalizaţi, minţiţi şi
ostracizaţi de strămoşii lui. Învins net la Oituz, salvat temporar din haosul prăbuşirii de
regimentele româneşti din armata austro-ungară comandate de generalul Boeriu, avându-1 un fel
de consilier politic pe căpitanul Iuliu Maniu, arhiducele secondat de alt duşman ireconciliabil al
români1or, contele Tisza, primul ministru al Ungariei, invitat să asiste la zdrobirea valahilor.
Spectacolul militar dat în faţa autorităţilor supreme ale imperiului bicefal este măreţ.
Unităţile destinate ruperii pleacă în sunetul și răsunetul fanfarelor. Unităţilor ungureşti setoase
de sânge valah li s-a optimizat elanul printr-o duşcă de palincă. Defilează cântând cântece
patriotice. Artileria de toate calibrele folosind toată gama de proiectile din dotare a tras toată
noaptea de 17/18; deosebit pe timpul atacurilor repetate ale celor 4 regimente destinate ruperii,
lungind tragerile înainte şi în timpul asaltului. Poziţiile noastre au fost atacate şi asaltate
succesiv de la 08 la 13,30 şi, după o scurtă pauză, până la orele 23. Înălţimile din flancurile
trecătorii au fost atacate şi cucerite de inamic, contra atacate şi recucerite de noi. Este nevoie
doar de puţină imaginaţie spre a vizualiza spectacolul cumplit al asaltului, al luptei pe poziţie, al
contraatacului la baionetă în vacarmul împuşcăturilor, exploziilor grenadelor, al urletelor
luptătorilor, al gemetelor şi strigătelor răniţilor şi al horcăitului muribunzilor. Luptele din
pădurea Vrânceanu au fost sălbatice. Ostaşii Regimentului 13 infanterie „Ştefan cel Mare”,
batalioanele 1 şi 2 au suportat bombardamentul nimicitor al artileriei care a pustiit pădurea
smulgând arborii centenari din rădăcini. Răriţi. Asurziți. Secerați de focul mitralierelor nu numai
că rezistă, dar ţâşnesc la baionetă, notându-l dintre vajnicii luptători pe soldatul Gheorghe Bucur
năvălind cu baioneta și patul armei acolo unde se încrâncena lupta... Regimentul 25 infanterie,
batalionul 4 în lupta pentru vârful Stăncica. Se cuceresc succesiv plaiurile Măgurei şi Pălămidei.
Cade locotenentul Anastasie Banu. Cad sergenţii. Gradaţii. Soldatul Constantin Palade ia
comanda camarazilor rămaşi teferi. Alungă inamicul. Moare acolo pe muntele Stăncica.
În bătălia pentru Porţile Moldovei nu se poate trece peste rolul esenţial al generalului
Eremia Grigorescu în conceperea unei apărări active, ingenioase și a conducerii luptei, uneori
din poziţiile înaintate. Contraofensiva organizată de general, aruncarea inamicului peste fosta
graniţă, analiza şi bilanţul luptelor din octombrie-16 noiembrie 1916 în Porţile Moldovei este
treaba istoriei militare.
Oituz, PE AICI NU SE TRECE este unul din argumentele veşniciei românești.
BĂTALIA TRECĂTORILOR. TRAGICA TOAMNĂ 1916
CÂTEVA CONSIDERAŢII (4). Cum revista este a rezerviştilor sibieni, garnizoană de
prim ordin a învăţământului militar universitar, mă sfiesc să abordez Bătălia Sibiului, care ar
prefaţa Bătălia Trecătorilor din Carpaţii Meridionali, temă substanţială, sigur abordată de ofiţerii
profesori universitari şi, probabil, rememorată în teren la Orlat, Jina, Cisnădie, Tălmaciu, cu
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studenţii Academiei Forţelor Terestre, sfială care nu mă împiedică să notez două momente de
cumpănă tragică în care se verifică valoarea militarului a cărui meserie este războiul. Deopotrivă
valoarea înaltului Comandament, a Marelui Stat Major în pregătirea armatei pentru război, în
conducerea pe timpul războiului şi în asumarea uriaşelor răspunderi morale și materiale
adiacente.
1. Regele Carol I, obsedat de jocul neloial făcut de Rusia țaristă, pe timpul și după
războiul din 1877-1878, trup şi suflet pentru alianţa cu Austro-Ungaria îndreptată împotriva
ruşilor, a exagerat nemţofilia până la absurdul geostrategiei ipoteza unică. De aici echiparea
armatei cu uniforme de culoare asemănătoare cu uniformele aliatului, de s-au împușcat reciproc
unele subunităţi austriece, soldaţii fiind obligaţi să-şi coasă la capele petece albe de pânză spre a
se recunoaşte pe timpul atacului şi mai ales al asaltului, de aici lipsa de instruire în munţi, lipsa
trupelor şi a tehnicii specializate, neglijarea fatală a celor 980 km de graniţă muntoasă cu
imperiul bicefal, a reţelei de şosele şi căi ferate de rocadă necesare manevrelor pe linii interioare
dublând Carpaţii, uşurând accesul la trecători, geostrategie păguboasă care ne va costa scump
când vom schimba de front. Dar care nu obliga şi Marele Stat Major să-şi pună ochelari de cal,
şi fără zarvă să suplinească obtuzitatea regală. De aici ajungem la:
CÂTEVA CONSIDERAŢII (5) În bătălia de la Sibiu se reflectă net minusurile şi
plusurile oştirii noastre. Minusurile aparţinând mai mult comandamentelor de la divizie în sus,
plusurile sunt aduse de comandanţii de unităţi şi subunităţi în câmpul tactic, sprijiniţi de
rezistenţa fizică şi morală dublate de eroismul soldatului. La comanda Corpului IX german este
generalul Falkenhayn. O somitate. La noi un general: Ion Popovici. Falkenhayn vrea să
demonstreze nedreptatea dizgraţiei, organizând românilor care au bătut exemplar trupele din
Ardeal, o bătălie de nimicire, acea vernichtungsschlact, teoretizată de Moltke şi pomenită la
cursul de tactica infanteriei ţinut în anul II la Şcoala Ofiţeri Aviaţie - Naviganţi de un maior de
infanterie căruia o schijă agonisită în Crimeea îi îndoise şira spinării şi care, lăsându-l pe
Moltke, ne spunea că atunci eşti luptător adevărat când vezi albul ochilor inamicului şi,
împotriva tuturor canoanelor, ne demonstra că Rusia nu poate fi învinsă decât atunci când se va
inventa o armă care să poată lovi obiectivele din spaţiul ei bicontinental. În bătălia, de nimicire,
Falkenhayn se sprijinea pe celebrul Corp Alpin bavarez căruia îi încredinţase o misiune
uluitoare pentru comandamentele noastre. Să plece din Jina, să fim atenţi, cam 10.000 de
luptători echipaţi de excepţie, până şi pantalonii soldaţilor aveau cusute genunchiere din piele,
ce să vorbim de bocanci de munte, de nesfârşitele convoaie de cai și catâri samarizaţi cărând
armamentul şi echipamentul, corturile, muniţiile, lăzile cu material sanitar. Elitele alpinilor
constituiau Regimentul de gardă bavarez comandat de prinţul Henric de Bavaria, nepot de frate
al regelui Bavariei, cu misiunea să intercepteze comunicaţiile de pe valea Oltului, să închidă
defileul, în vreme ce restul alpinilor învăluia aripa stângă a Corpului I român care, rupt de
Muntenia, încercuit, era sortit nimicirii.
CÂTEVA CONSIDERAȚII (6) care evidenţiază superficialitatea împinsă pană la
iresponsabilitate pe care eu o numesc înaltă trădare.
22 septembrie. Corpul alpin şi-a terminat concentrarea în zona Jina. La poalele munţilor
se află gruparea comandată de colonelul Moşoiu, ardelean de peste Perșani. Alpinii se pun în
marş spre coamele munţilor Cindrelului urmând poteci de ciobani, unităţile şi convoaiele în şir
indian. Se alarmează unii localnici. Îl informează pe colonel, care nu-i crede. Totuşi, trimite o
companie din Regimentul 2 Vâlcea într-o recunoaştere de la Sălişte spre munte. Recunoaşterea
face prizonieri dintre patrulele şi flanc gărzile alpinilor. Ba, şi un căpitan care nu este foarte
discret. Colonelul Moşoiu nu dă nici o importanţă acestor informaţii esenţiale. Neglijenţă?
Prostie? Iresponsabilitate? Să excludem ipoteza cea mai condamnabilă?! Mister!
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Alpinii mărşăluiesc trei zile spre est. Munţii Cindrelului şi ai Lotrului, pustii de turmele
coborâte la iernat. Neglijenţa criminală a Marelui Stat Major și a Înaltului Comandament
Român. Pe cei aproape 70 km de frontieră, între defileul Jiului şi al Oltului, nici picior de ostaş
român. Ce să vorbim de puncte de observare, de pichete, de patrule! Când poalele ardeleneşti ale
munţilor colcăie de trupe inamice, iar calea ferată Arad-Deva-Vinţul-Sebeş-Sibiu geme sub
densitatea trenurilor cu soldăţime, tehnică de luptă şi logistică.
26 septembrie. Trezit din pasivitate (sunt reverenţios), colonelul Moşoiu trimite pe văile
Sadului şi Lotrului câte un batalion cu tunuri de însoțire... Târziu!
ŞI JOCUL DESTINULUI
Noaptea de 25/26 septembrie. Bombardament crâncen prevestind atacul inamic.
26 septembrie. Inferioritate netă de artilerie la noi. Aseară au ajuns pe poziţii 8 tunuri de
120 mm. Redutabile. Dar, culmea iresponsabilităţii. Au închizătoarele defecte. Ofiţerii din
rezervă, care ar trebui să le folosească sunt neinstruiţi pe asemenea tunuri. Ce iresponsabil din
comandamentul artileriei a trimes pe toată lungimea Văii Oltului 8 tunuri de 120 mm fără să le
verifice. starea tehnică? Și calificarea ofiţerilor, artileria fiind, mai ales cea grea, o armă cu
„matematică”.
26 septembrie dimineaţa. Falkenhayn ştie că alpinii s-au instalat pe versanţii care
domină valea Oltului, de la Boiţa la Câineni. Ca să-şi valorifice planul de nimicire a Corpului de
Olt este nevoie să închidă intrarea în trecătoare, tăindu-i posibilitatea de a primi ajutoare şi de a
se retrage. Dirijează atacul principal pe flancul nostru stâng. Concomitent Alpinii atacă în
spatele Corpului de Olt. Alarmat, generalul Popovici trimite Regimentul 48 din rezerva Corpului
să cureţe defileul... Şi DESTINUL în chip de locotenent colonel, ofiţer de stat major al Corpului
de Olt, Toma Popescu, venind de la Craiova la Corp cu ordine şi corespondenţă secretă. Ajuns la
Câineni este primit cu foc de mitralieră. Vede patrulele de alpini. Îşi dă seama de gravitatea
mortală a situaţiei. Găseşte în satul pustiu 13 ţărani bătrâni veterani de la '77, la primărie găsește
arme şi cartuşe, un sergent de jandarmi şi unul de pontonieri drept comandanţi la podul de peste
Olt, „fuga marş!” Aşază trupa la distanţă om de om să pară multă și: asupra inamicului, foc!...
Vajnicii bătrâni şi cei doi sergenţi trag în patrule; în tot ce mişcă pe dealurile din faţă. Ofiţerul se
întoarce la Brezoi. Găseşte un batalion de vânători şi două baterii de obuziere. Locotenent
colonelul Toma Popescu trimite o diversiune pe văile laterale, două companii de vânători sunt
aduse la Câineni cu trenul, o baterie de obuziere la trap pe şosea. Ofiţerul organizează și
conduce lupta în defileu şi pe versanţii vestici care-l domină. Se fac 7 prizonieri care declară că
aparţin Regimentului bavarez de gardă comandat de prinţul Henric de Bavaria. Defileul închis la
Câineni a fost deschis din iniţiativa unui locotenent colonel pe care l-am tot căutat prin istoriile
militare să aflu când a fost decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”, ce decoraţii au primit și cei 13
veterani şi cei doi sergenţi. Vina este a mea că n-am aflat.
COMANDOUL DE LA ARSURI. (1) (Sfânta Parascheva şi Gorjenii) Nu ştiu dacă
gorjenii o venerează pe Sfânta Parascheva căreia îi spun mai olteneşte, Paraschiva, dar s-a
întâmplat ca una din isprăvile lor războinice cu totul deosebite să se săvârşească la 14/27
octombrie, ziua acestei sfinte. Adică trupele bavareze de elită care forţaseră trecătoarea Jiului şi
dăduseră peste cap slabele, improvizatele, superficialele poziţii de pe coama munţilor să coboare
spre poale şi spre Tg. Jiu sigure de victorie, lărgindu-şi dispozitivul, mai mult atente la cramele
de prin vii decât la legăturile de flanc, nimerind astfel în baionetele Regimentului 18 Gorj care ia fugărit pe bavarezi spre munţii pe care-i coborâseră glorioși.
Oltenia era apărată de Armata I-a comandată de generalul Culcer, care voia să retragă
toate trupele de aici, să le comaseze pe malul estic al Oltului scurtând radical lungimea frontului
cu avantaje tactice evidente. Militar este soluţia optimă. Politic este o tragedie. O catastrofă.
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Marele Cartier o evită. Îl schimbă pe generalul Culcer de la comandă, înlocuindu-1 cu generalul
Dragalina, de bună reputaţie. Care face imediat o recunoaştere pe valea Jiului. Este surprins de
focul unei patrule inamice. Rănit grav. Moare după operație. Armata I-a fragmentată pe grupări
şi detaşamente, fără comandă unică, cu legături precare cade pradă ţâfnelor, ranchiunelor,
orgoliilor comandanţilor de grupări și detaşamente. Care, indiferent de ingeniozitatea tactică,
bravura și energia cu care au luptat în încercuire înscriind în istoria războiului pagini de epopee
în arta militară capitole întregi de soluţii inedite semnate de detaşamentele Obogeanu, Tăutu,
Grupul de la Cerna, detaşamentele Văitoianu şi Demetriad fuzionate sub comanda acestuia din
urmă, dau la Izbiceni pe Olt un spectacol cu nimic mai puţin cutremurător decât marile tragedii
antice. Artileriştii îşi distrug tunurile, chesoanele, sfâşiaţi de durere îşi împuşcă caii, bravii lor
camarazi. Ofiţerii îşi rup săbiile, soldaţii baionetele, se distrug armele, se clădeşte o movilă din
căruţe, chesoane, furgoane, arme rupte căreia i se dă foc. După ce este sărutat de ofiţerii şi
soldaţii Regimentului 17 Mehedinţi drapelul de luptă este dat focului să nu cadă în mâna
inamicului. Gorniştii sună încetarea luptei. Se ridică steagul alb.
Soluţia generalului Culcer ar fi evitat tragedia Armatei I-a, l-ar fi păstrat pe generalul
Dragalina. Ar fi evitat represiunile invadatorilor exercitate împotriva populaţiei solidară cu
trupele luptând în încercuire. Mă întreb care au fost câştigurile politice? În raport cu gravele
pierderi militare.
COMANDOUL DE LA ARSURI (2) ţine de prima şi glorioasa bătălie de la Jiu, când
gorjenii i-au snopit pe bavarezi, aruncându-i în munţi. Arsuri, cătun sărac mai sus de Sâmbotin,
pe dreapta Jiului. Sublocotenentul rezervist Nicolae V. Pătrăşcoiu din Regimentul 18 Gorj este
din Arsuri. Subunitatea lui fugărind bavarezii a ajuns pe valea Jiului la câţiva kilometri mai jos
de cătun. Trageri de obuziere inamice ţin sub foc şoseaua Tg.Jiului. Din observare şi informaţii
se stabileşte că obuzierele inamice trag din cătunul Arsuri. Sublocotenentul Nicolae V.
Pătrăşcoiu cere permisiunea să le reducă la tăcere. Se aprobă, îşi formează un comando din
gorjenii locului. La poalele munţilor, octombrie 1916 se zgribuleşte în ceţuri și lapoviţă
prevestind o iarnă timpurie. Comandoul profită de ceaţă. Cunoscători locurilor natale, gorjenii
urcă prin lunca Jiului. Prin a Sâmbotinului. Se lichidează cu baioneta inamicul surprins. Ofiţerul
lasă pânde prin luncă. Comandoul năvăleşte în cătunul cu casele risipite pe clinele dealurilor.
Surprinde o baterie de obuziere de 105 gata de tragere, pe uliţa din mijlocul cătunului. A doua
baterie gata de marş. Caii înhămați. Servanţii 1a chesoane. Se lichidează cu foc viu, baioneta şi
patul armei artileriştii bavarezi roind în toiul nopţii de prin case să-şi găsească ofiţerii.
Pătrăşcoiu împuşcă un ofiţer chiar în pragul casei părinteşti. Cei scăpaţi aleargă năuci să ajungă
la cai. Cum se vor fi priceput gorjenii întorc unul din obuzierele gata de tragere, risipind un obuz
undeva spre Jiu şi spatele inamicului. Sublocotenentul lasă o gardă tare la obuziere, se clefăie
prin nămoluri, se îndură echipamentul zemuind, acolo unde pândele indică posturi inamice se
execută apropieri conform cântecului oltenesc „ c i n e se ia cu mine rău, mă fac şarpe de
dudău”, şerpeşte în cârca santinelelor moţăind sub foile de cort, baioneta sau focul la gura ţevii,
se revine la batalion, se raportează de executare şi culmea oltenismului, sublocotenentul
rezervist Nicolae V.Pătrăşcoiu din regimentul 18 Gorj cere artilerişti şi cai, se întoarce la Arsuri,
ridică pândele şi garda, după care predă artileriei Grupului Jiu contra chitanţă de mână, 8 bucăţi
obuziere de 105 cu muniţia aferentă.
VALEA PRAHOVEI. CLĂBUCETUL TAURULUI SI CLĂBUCETUL BAIULUI
NOTĂ. Am amintit de alpinii bavarezi care aveau misiunea să închidă defileul Oltului
spre a încercui şi a ajuta la distrugerea Corpului de Olt. Regimentul bavarez de gardă care
ajunsese cu patrulele pe valea Oltului era comandat de Prinţul Henric de Bavaria. În luptele
cumplite date pentru apărarea bazinului Perişani, pe valea Topologului, în special pentru munţii
Sule şi Mamurile, au murit doi comandanţi de regiment germani, iar pe Sule a căzut grav rănit
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însuşi prinţul Henric de Bavaria. In volumul lui C.Kiriţescu se consemnează ultimele vorbe ale
prinţului: „Noblesse oblige”. Fără comentarii. Cu adaosul că austriecii au folosit aici uriaşele
mortiere de 305 mm tractate, iar aliaţii germani la atacul muntelui Clăbucetul Taurului,
N.Azuga, gazele toxice şi lacrimogene.
CLĂBUCETELE. Divizia 3-a apăra Predealul. Compania 8-a din Regimentul 2
vânători apăra Clăbucetul Taurului. Era comandată de căpitanul Gheorghe Caracaș unchi al meu
prin alianţă. Sintetizez din volumul tipărit la Editura militară în 1968, fiind de multă vreme
general maior în retragere, intitulat TREI EVADARI DIN LAGĂRELE GERMANE... În 3
noiembrie, dimineaţa, se dezlănţuie bombardamentul inamic premergător atacului. Tirul este
reglat de un avion, care virează deasupra poziţiilor. Bombardamentul artileriei grele distruge
tranşeele şi adăposturile. Sfârtecă apărătorii. La adăpostul lui inamicul învăluie Clăbucetul
Taurului. Când artileria încetează focul, supravieţuitorii sunt asaltaţi de germanii care urcaseră la
creastă în spatele perdelei de foc a artileriei. Citez de la pag. 6:.. „Lupta disperată se încinse cu
focuri de armă, cu lovituri de baionetă, cu pumnii, cu muşcături... Făcut prizonier, a evadat de
trei ori din lagărele germane. De trei ori a fost prins şi trimis în lagăre de pedeapsă populate cu
ofiţeri recalcitranţi, o formă puţin cunoscută de rezistenţă morală în chiar inima forturilor
închisoare inamice.
31 octombrie. Clăbucetul Baiului, 1441 m înălţime. Avem în poziţie două baterii de
obuziere uşoare din Regimentul 18 obuziere. Inamicul care încercase să cucerească muntele,
primise replici sângeroase. Recules, o ia nemţeşte. Aduce de la Predeluş şi Bratocea unităţi din
Divizia 187 germană. Concentrează baterii grele austro-germane. Se infiltrează pe firele de vale
care dublează poala muntelui, dezlănţuie bombardamentul de distrugere al artileriei grele.
Contrar legilor războiului foloseşte gazele asfixiante şi lacrimogene. In apărare Regimentele 5
Vlaşca şi 33 Tulcea. In atac Regimentul 188 german din Thuringia şi honvezii din Divizia 31
austro-ungară. Ca şi la Clăbucetul Taurului, artileria grea face ravagii. Surpă adăposturile peste
apărători. Răvăşeşte tranşeele pulverizând pușcașii, încadrează divizionul de artilerie. Loveşte în
plin una din baterii, sfărâmă tunurile, pulverizând servanţii. Comandantul divizionului, maiorul
Ion Munteanu, de la postul lui are viziunea ansamblului. Vede începutul de panică al
infanteriştilor scăpaţi din urgia bombardamentului. Vede cum inamicul este pe cale să
încercuiască poziţia. Maiorul scoate bateria validă, ducând-o la creastă în văzul inamicului.
Deschide focul din plin, dând răgaz infanteriştilor să se retragă în ordine. Artileria inamică
încadrează bateria. Un obuz îi retează ambele picioare. Refuză evacuarea. Ordonă ce înălțător să
se ia. Când inamicul este la vedere, ordonă retragerea artileriştilor. Un proiectil îi sfărâmă
capul... Nu ştiu dacă pe Clăbucetul Baiului este o cruce care să aibă înscris numele maiorului
Ion Munteanu din Regimentul 18 obuziere, 31 octombrie 1916.
ÎNCĂ O NOTĂ. Miercuri, 6 decembrie 1916, Sfântul Nicolae pedepseşte Bucureştiul
desfrâului politic, cuib de intrigi și destrăbălare cu primele patrule din Armata IX-a germană
care intră pe la orele 12 din spre Calea Griviţei.
Un general ticălos, Mustaţă prenumele de ocară, corupt de germani pe timpul
neutralităţii, lăsat prefect al poliţiei, face un josnic şi degradant gest de lingăleală umplând
oraşul cu afişe, prin care sub ameninţarea cu pedeapsa capitală impune cetăţenilor regulile
josnice de conduită faţă de invadator. Nici unul din volumele studiate şi în bună măsură fişate nu
aminteşte că omul masoneriei germane şi nu numai al masoneriei, Titu Maiorescu, asasinul
moral al lui Eminescu rămas sub ocupaţie, a beneficiat de un portofoliu ministerial, el campionul
luptei pentru adevăr şi-a sfârşit viața la 18 iunie 1917, slujind un neadevăr în Bucureştiul
stăpânit de Mackensen, adevărul românilor stând în baionetele celor de la Oituz, Mărăşti şi
Mărășești.
Grădiştea pe Argeş
iulie 2018
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Mişcările de stradă din România, expresie a situaţiei
geopolitice internaţionale

Organizarea şi susţinerea protestelor
antiguvernamentale este o operaţiune legată
de eforturile interne şi externe de menţinere
captivă a României şi de direcţionare a
politicii ei în folosul intereselor vest-europene
actuale şi ale fostei puteri de la Washington,
respectiv în folosul susţinătorilor regimului
judeo-masono-globalist.
Mişcările de stradă au fost declanşate
imediat după investirea noului guvern, în
ianuarie 2017, datorită faptului că şeful PSD,
Liviu Dragnea şi principalul său consilier şi
redactor al Programului de guvernare al PSD,
Darius Vâlcov, au proiectat măsuri care
duceau, într-o anume perioadă de timp, la
creşterea suveranităţii României, iar o ţară
suverană
poate
evolua
în
direcţii
necontrolabile de către puterile dominante.
Pentru unii „Buni”, sau pentru alţii „Răi”,
Dragnea+Vâlvov+echipele lor au reuşit să
facă un program coerent, posibil de aplicat,
cuprinzând prevederi necesare societăţii
româneşti. De aici, a început totul. PSD a fost
imediat perceput ca un partid care ia măsuri
antisistem, respectiv împotriva dominaţiei
economico-financiare străine (proiect de cod
fiscal nou cu prevederi neconvenabile
străinilor, creşterea salariului minim pe
economie, făcut efectiv în dauna profitului
multinaţionalelor,
legea
privitoare
la
exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră
etc.). De asemenea, se prevăd măsuri sporite
de control asupra serviciilor de informaţii şi a
magistraţilor, cu deosebire a procurorilor,
pentru care se propune o lege a răspunderii
magistraţilor şi alte norme care să impună
celeritatea şi închiderea dosarelor în care nu
s-a obţinut probatoriul necesar într-o anume
unitate de timp. Aducând serviciile de

informaţii şi magistraţii sub control
parlamentar şi guvernamental, stăpânirea
străină a României şi principalul ei sprijin
intern, preşedintele Johannis, rămân fără
pârghiile lor strict necesare exercitării
dominaţiei asupra României şi a tuturor
resurselor ei materiale, naturale şi umane.
Dominaţia colonială asupra României este în
pericol!
În acelaşi timp, Liviu Dragnea, fostul
colaborator din umbră al „sistemului
ticăloşit”, a fost perceput ca vrând să se
elibereze din chingile statului paralel, ceea ce
echivalează cu trădarea celor cu care el a avut
(fără putinţă de tăgadă) înţelegeri ascunse:
SRI şi preşedinte.
În viziunea organizatorilor mişcărilor de
stradă antiguvernamentale, nu contează că
măsurile, care, între timp, s-au aplicat doar
parţial, ar fi fost foarte bune pentru români.
Pentru ei nu contează nici faptul că ţara vrea
să fie ceva mai liberă. Pentru supunerea ei,
puterile dominante au făcut mari eforturi, pe
o perioadă destul de lungă de timp, cu
anumite costuri şi puterile dominante nu erau
şi nu sunt de acord să piardă controlul, cu atât
mai mult cu cât România este una din ţările
cele mai bogate în resurse de multiple feluri,
aflată sub statut colonial. Deci, de aici s-ar
putea lua/fura/exploata mult, cu condiţia ca
ţara să nu fie suverană.
Nici opoziţia nu vrea o Românie liberă,
dacă ea este condusă de PSD. Decât să
conducă PSD, mai bine să fie România
colonie a străinilor... Eu nu pot să fiu de
acord cu acest mod de gândire. Totul are un
preţ. Nu se poate să vrei să-ţi promovezi
ideile politice şi dorinţa de putere „cu orice
preţ”, mai ales când preţul îl plăteşte ţara.
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Nu aş dori să credeţi că sunt un susţinător
necondiţionat al PSD. Îi văd lipsurile acestui
partid, duplicitatea unor lideri, minciuna,
slugărnicia faţă de forţele externe care i-ar
putea ajuta în lupta internă pentru menţinerea
puterii, lipsa de democraţie internă de partid
şi altele. Dar, cu toate acestea, după părerea
mea, în lupta politică de astăzi, răul cel mai
mic îl reprezintă PSD, iar răul cel mare îl
reprezintă statul paralel, atâta cât mai este el,
pentru că, mai nou, nu mai are sprijinul pe
care l-a avut în trecut de la consilierii
americani. Cel puţin nu s-a mai văzut acest
sprijin. În trecut, la un semn, cădeau guverne
şi se făcea orice, în favoarea statului paralel.
Când m-am exprimat cu formula
„puterile dominante”, am avut în vedere
Uniunea Europeană, ca şi principală
a
intereselor
companiilor
purtătoare
internaţionale multinaţionale, Germania,
Franţa şi, într-o mai mică măsură, statele
vest-europene din linia a doua, în primul rând
Austria, Olanda, Spania. Când am folosit
expresia „statul paralel”, am avut în vedere
acţiunile acoperite ale preşedintelui + SRI +
numeroşi magistraţi.
Cât despre SUA, puterea cu care avem
parteneriatul strategic cel mai important, cel
de care îşi leagă întreaga clasă politică
speranţa, aceasta are o linie politică diferită.
Să nu uităm că preşedintele SUA s-a
pronunţat pentru o Europă a naţiunilor, nu
pentru Uniunea Europeană şi a precizat că, în
viitor, statele europene care nu vor urma SUA
pe această linie politică, „vor avea mari
probleme”. Apoi, în acest an, în mod repetat,
preşedintele Donald Trump a nominalizat
Uniunea Europeană şi Germania ca fiind
„adversari” ai SUA! Aceste poziţii politice
oficiale ar trebui să dea de gândit întregii
clase politice de la Bucureşti. Faptul că
preşedintele Johannis a fost bine primit în
iunie 2017 la Washington, nu trebuie să ne
mire, dar nici să ne deruteze. Am fi tentaţi să
ne mirăm pentru că el este un susţinător al
Germaniei şi al UE, care l-au susţinut să
ajungă la vârful politicii, timp de două
decenii şi jumătate. În alegerile din SUA, din
noiembrie 2016, trioul Johannis-KlemmMaior au făcut lobby pe lângă românii din
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SUA (nu puţini) ca să o voteze pe Hillary
Clinton.
Dar, preşedintele Johannis este şeful
CSAT şi răspunzător de politica de securitate
naţională. El fusese chemat la Washington ca
să i se bage pe gât rachete „Patriot” în valoare
de 4, 4 miliarde de dolari, la care se vor
adăuga alte mari sume de bani pentru
mentenanţa
sistemului
pe
care
îl
achiziţionăm. Preţul a fost cam de trei ori mai
mare decât preţul cu care achiziţionează
Polonia rachetele. Deci, susţinerea se
justifică, dar numai până la un punct.
Ca să înţelegem bine lupta pentru
stăpânirea României, în condiţiile în care UE
şi SUA nu se mai înţeleg, ci chiar putem
spune că „sunt la cuţite”, trebuie să arătăm că
în primăvara anului 2014, s-a produs o
reorientare geopolitică şi geostrategică
importantă a Casei Albe. Presa noastră
aservită nu vorbeşte despre asemenea lucruri.
Le menţionează scurt, lumea înţelege ce
înţelege, mai mult nu înţelege şi se trece la
subiectele de pe agenda zilnică, cea proiectată
de regizori/manipulatori. Deci, în primăvara
anului 2014, Casa Albă, în mare măsură chiar
împotriva voinţei grupării evreieşti care a
condus-o două mandate (Barack Obama, John
Kerry, Hillary Clinton etc.) şi a forţelor „din
ceruri” (Bilderberg, Council on Foreign
Relations, Comitetul celor 300, finanţa
evreiască, respectiv FMI şi Banca Mondială),
a anunţat public că SUA se reorientează
geostrategic şi geopolitic, mutând centrul de
greutate al intereselor de această natură, din
zona Euro-Atlantică în zona Asia-Pacific.
Poate pare curios ca la Washington să se
promoveze o linie politică în domeniul
securităţii naţionale fără ca organismele
supranaţionale, „din ceruri” (Bilderberg, FMI,
Banca Mondială) să fie de acord. Este
interesant, dar s-a întâmplat. În SUA, pe
lângă forţele „din ceruri”, pe care le-am
amintit, există încă nişte forţe foarte mari, „în
subteran”. Sunt forţe scufundate în adâncurile
sistemului american, în Pentagon şi în
anumite grupări naţional-protecţioniste din
serviciile secrete ale SUA, cele care l-au adus
pe Donald Trump la putere, cele care au
susţinut Brexit-ul, cele care încearcă astăzi să

se impună pe plan naţional şi internaţional.
Este o mare luptă. Cea mai mare forţă din
SUA şi din lume, este tot armata americană şi
serviciile secrete ale ţării. În faţa lor păleşte şi
puterea banilor şi a presei. Iar când aceste
structuri de forţă ale SUA se coalizează într-o
măsură/procent mare, se scutură de stăpânirea
Ocultei,
atunci
puterea
lor
devine
necontrolabilă de către bani şi presă.
Revin. Când s-a produs această
schimbare de orientare politico-militaroinformativă strategică a SUA, cu aprobarea
Casei Albe, Germania a preluat controlul
politic, economic şi administrativ asupra
României, iar Washington-ul a păstrat
controlul asupra Armatei şi a serviciilor de
informaţii. Aşa s-a ajuns la „Revoluţia
Facebook” şi aducerea lui Johannis la
Cotroceni, de către serviciile secrete din
România (nu ale României!), la ordin,
împotriva voinţei lor! SIE şi STS au rezolvat
punerea în aplicare a ordinelor. Omul de
legătură a fost şeful din 2014 al BND, la
origine sas din Transilvania.
Revenind la punctul principal al
rândurilor de faţă, arăt că pentru blocarea
acelui program de guvernare, preşedintele
Johannis, pe care eu, cunoscându-l bine, îl
consider antiromân şi am multe argumente în
acest sens, a respins numirea lui Shevil
Shaideh ca prim-ministru şi l-a impus pe
ofiţerul SRI Sorin Grindeanu la Palatul
Victoria. Grindeanu avea misiunea de a
sabota programul de guvernare, de a-l
tergiversa şi de a lua alte măsuri, pe lângă
program, prin care să-i enerveze pe români,
să scadă popularitatea PSD, care deranja
puterile dominante şi pe uneltele lor din
România (preşedinte, SRI, şefii procurorilor
şi ai judecătorilor).
Apoi, au urmat mişcările de stradă. Ele
au fost declanşate la cerere străină, cu
complicitatea preşedintelui Johannis şi a SRI.
Preşedintele Johannis, care acţionează pentru
menţinerea
rupturii
din
societatea
românească, ruptură ce permite continuarea
jafului României, a susţinut revoltele din
stradă şi chiar a participat la una dintre
manifestaţiile neautorizate, ilegale, din Piaţa
Victoriei, dând gir unor astfel de manifestaţii.

De altfel, în decembrie 1989, aşa a fost
acaparată România: o revoltă populară
declanşată de Securitate şi serviciile secrete
străine, în faţa căreia, organele de ordine s-au
retras în cazărmi. Acuma, în 10 august,
Jandarmeria nu s-a retras în cazărmi, ci a
acţionat conform legislaţiei NATO şi a
regulamentelor. Şi-a făcut datoria, dând, fără
să-şi dea seama o lecţie predecesorilor lor din
Trupele de Securitate din 1989. Cu toate
acestea, preşedintele Johannis a ordonat
Procuraturii Militare să-i ancheteze pe
jandarmi, pentru că au reprimat un miting
ilegal!!?? Ce-i asta? O nebunie!
Acţiunea lui Johannis avea în vedere
viitorul. În viziunea lui, strada trebuie
controlată de forţele străine, prin intermediul
slugoilor din România. Astfel, oricând se
ridică politicieni care acţionează împotriva
intereselor străinilor, se scoate strada la
înaintare. Pentru că pe lângă provocatori se
găsesc destui care se cred „deştepţi” şi cred
că este bine să acţionezi contra statului român
şi, mai ales, destui antiromâni, minoritari,
jidoviţi, sau slugi ale lor. Dar nu s-au gândit
bine! Jandarmeria şi-a făcut datoria şi dacă ea
respectă legea, proiectul de a suci mâna
guvernanţilor cu acţiunile de stradă n-are nici
o şansă.
Deci, mişcările de stradă au avut ca
principal scop blocarea activităţii de
guvernare a ţării pe linia stabilită de
programul PSD şi de bulversare a puterii
legitime.
În ianuarie-martie 2017, Liviu Dragnea,
duplicitar, juca dublu, atât cu SRI, cu care
avea înţelegeri secrete, care au ieşit însă la
lumină, cât şi cu partidul său, ale cărui
meciuri le-a vândut de mai multe ori, până
când „sistemul ticăloşit”/statul paralel i-a
aranjat o a doua condamnare, ca să-l scoată
din joc. Până atunci, Dragnea critica
„binomul” şi pe preşedinte, dar, le mărea
alocaţiile bugetare foarte mult şi la unii şi la
alţii. Abia acuma, în iulie-august 2018, la
propunerea de rectificare bugetară, Liviu
Dragnea a început să taie din bugetele SRI şi
ale Preşedinţiei. El s-a simţit trădat. Avea şi
exemplul lui Sebastian Ghiţă, care fusese
„mare prieten” cu Coldea şi după aceea a
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declarat că gen. Coldea vrea să-l asasineze şi
a fugit din ţară, sub protecţie americană şi a
unor ofiţeri din structura de protecţie şi
supraveghere a SRI din Diviziunea „E”.
Dragnea le-a vândut meciuri şi a numit
ca prim-miniştri doi ofiţeri ai serviciului şi a
închis o vreme ochii la „jocul de picioare” pe
care aceştia îl făceau, în loc să aplice corect,
repede şi bine programul de guvernare.
Astăzi, Dragnea nu mai are nici o şansă să
joace dublu, adică, atât în „barca” SRI, cât şi
în cea a propriului partid. Singura lui şansă
este să fie alături de PSD, atâta timp cât
acesta îl mai ţine în vârf. De aceea, a trecut la
măsuri mai dure şi nu mai tergiversează
programul de guvernare, restrânge puterea
preşedintelui şi ia măsurile de control asupra
serviciilor secrete. Asta nu înseamnă că va
avea succes. Lupta este în toi, iar mai marii
din UE sprijină preşedintele, serviciile care le
sunt loiale şi strada.
Vechea administraţie judeo-globalistă de
la Washington l-a sprijinit şi ea „trup şi
suflet” pe preşedintele Johannis (la rândul lui
susţinător al judeo-globaliştilor) şi „binomul”.
Ambasadorul evreu Klemm, omul vechii
conduceri, care a rămas până astăzi la post,
deşi a fost eliberat din funcţie şi, pentru
moment, mai este doar înlocuitor temporar în
funcţie, a fost tot de partea lor. El a sabotat
vizibil noua linie politică de la Washington.
Când în SUA, preşedintele Donald Trump
ţinea un discurs pe o anumită linie naţionalprotecţionistă, el mergea la o universitate, sau
la alte manifestări şi proiecta modelul invers,
judeo-globalist. În schimb, în 2017, au fost
trimişi la Bucureşti oficiali mai influenţi
decât ambasadorul: şefii de staţii FBI, CIA şi
Secret Service, care susţin noua administraţie
şi care sunt principalii decidenţi în
problematica militară şi a serviciilor de
informaţii. În august 2018, a venit la
Bucureşti şeful serviciilor secrete din
Congresul SUA şi a trasat consilierilor
americani ordine clare, de aliniere la noua
administraţie americană şi a cerut ca în
România să fie stabilitate. Prin aceasta,
indirect, a dezavuat mişcările de stradă, care
au încetat instantaneu, la fel ca în martie
2017, când a venit un delegat de la
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Washington, care i-a cerut preşedintelui să-l
demită pe gen. Florian Coldea şi i-a spus că o
cădere intempestivă a guvernului PSD va
afecta relaţiile româno-americane pe termen
lung! În piaţă, nimeni n-a mai strigat „Jos
Guvernul!”, ci câteva zeci-sute de oameni au
mai strigat să nu se mai taie pădurile şi să nu
se mai vândă pământul la străini. A fost
vizibil cu ochiul liber că strada este controlată
total.
Deci, consilierii americani sunt cei care
au stopat căderea guvernelor PSD şi au oprit
mişcările de stradă. Ei sunt cei care au decis
desecretizarea protocoalelor SRI cu ANAF,
Parchete, ÎCCJ şi diverse alte instituţii şi care
au susţinut pe cei care au criticat abuzurile
sistemului din România, făcute sub
oblăduirea fostului regim politic de la
Washington. Ei sunt şi cei care au aprobat
renunţarea la Codruţa Lascu.
S-a dat prea mare amploare operaţiunii
din 10 august 2018. Ceea ce este cert, este că
acţiunea din 10 august 2018, pregătită în
străinătate şi în ţară cu cel puţin trei luni de
zile înainte, a avut ca obiectiv căderea
guvernului Dăncilă, după modelul cunoscut
în România: amintiţi-vă căderea guvernului
Petre Roman, în septembrie 1991, când au
intrat minerii în Palatul Victoria şi i-au luat la
goană pe miniştri, amintiţi-vă căderea
guvernului Victor Ponta, în toamna lui 2015,
când s-a organizat atentatul de la „Colectiv”
şi „strada” a dat vina pe prim-ministrul Ponta,
cel care, împreună cu ministrul său de
Finanţe, Darius Vâlcov, au achitat datoria
către Fondul Monetar Internaţional şi au
refuzat să mai semneze un nou acord.
Greşeală mare, nu!? În acelaşi timp, mişcarea
din 10 august a avut ca obiectiv menţinerea
scindării societăţii româneşti, scindare care
catalizează menţinerea colonialismului în
România.
În preajma lui 10 august 2018,
guvernarea ajunsese „scăpată de sub control”.
Dragnea „dădea cu parul” în sistem, simţind
că, în ciuda fostului său joc dublu, nu este
menajat în procesele lui, care, mie mi se par
ridicole. Mă refer la ideea de a-l condamna
pentru că s-au trimis nişte mailuri semnate cu
numele său, prin care se cerea să fie

îndemnată lumea să iasă la vot! În trecut, cum
spuneam, critica SRI-ul, dar le mărea bugetul
cu sume mari. Îi critica la televizor, dar nu
promova măsuri legislative împotriva
serviciului şi a slugilor lui importante, mai
ales a magistraţilor aserviţi serviciilor, care
nu răspund niciodată, indiferent de abuzurile
pe care le fac, multe dintre ele dovedite,
multe altele încă nedovedite. La fel, făcea
Dragnea şi cu preşedintele Johannis: critici la
televizor şi în spate, mofturi, bani, avioane,
hatâruri etc.
Nemulţumirile s-au extins şi în
străinătate, unde petrolul şi gazele României
sunt dorite în formă brută, ieftine şi achitate
cu
redevenţe
insignifiante.
Or,
„insuportabilul” Dragnea, a promovat legea
prin care 50% din petrol şi gaze rămân
obligatoriu în ţară, iar celelalte 50% se vând
la licitaţie, iar statul român va putea să
cumpere şi el din acea a doua jumătate. Să
vedem ce se va alege de legea asta, că
presiunile străine sunt mari....
Poate că unii se întreabă ce să facă statul
român cu petrolul şi gazele? Nu mai are
combinate, nu mai are rafinării, nu mai are
întreprinderi care să folosească petrolul şi
gazele noastre. Predecesorii de la conducerea
României au dat totul la străini sau
securiştilor români... Totuşi, sunt mai multe
proiecte care ar putea fi implementate şi la
care se lucrează. Patronul Ioan Nicolae, fost
ofiţer de securitate, are mari datorii la
Romgaz, datorii pe care Ministerul
Economiei ar dori să le convertească în
restituirea către stat a combinatului de
îngrăşăminte agricole la Măgurele, care ar
putea fi astfel relansat. Apoi, s-ar putea
relansa industria de mase plastice, de
medicamente etc. Se fac proiecte de preluare
de
către
Ministerul
Economiei
a
Combinatului/rafinărie Arpechim Piteşti, care
stă închis, care a fost dat total aiurea cadou
austro-ruşilor de la OMV, ceea ce a distrus
Combinatul Oltchim Vâlcea, care primea
materie primă direct printr-o conductă de la
Arpechim. Această distrugere s-a făcut de
către guvernul trădător Adrian Năstase. Sunt
multe soluţii, sunt şi specialişti, sunt şi bani
destui, trebuie doar voinţă politică. Or,

străinilor le este frică să nu cumva să apară
această voinţă, astfel ca România să nu mai
rămână consumatorul de astăzi şi să redevină
producătorul de pe timpul comuniştilor. Acest
„pericol” a catalizat şi el „strada”.
Apoi, în plan intern, principalul război
româno-român este între PSD şi SRI, cum am
arătat şi mai sus. Legile Justiţiei şi
intensificarea proiectelor de control sporit
asupra serviciilor secrete, îngrijorează şi
catalizează şi el lupta pentru dărâmarea
guvernului. În România, mai ales de când
conduc minoritarii, adică din 22 decembrie
1989, dar şi când conduceau românii, există o
specialitate în a ne dărâma între noi. Face
unul ceva, deranjează cu ceva, îi dăm în cap.
Serviciile au avut mereu oamenii lor în
fruntea guvernului: Roman, Stolojan,
Năstase, Băsescu, Ponta, Grindeanu, Tudose,
sau oameni care, fără să fie acoperiţii
serviciilor, nu le-au deranjat cu nimic şi le-au
sprijinit demersurile, multe dintre ele fiind
interese economice şi de grup ale
respectivelor servicii, nu interese ale ţării,
respectiv ale culegerii de informaţii în
favoarea beneficiarilor legali. Astfel de primminiştri au fost Văcăroiu, Tăriceanu şi Boc.
Acuma, premierul Viorica Dăncilă,
execută deciziile luate la partid şi loveşte în
adversarii partidului. Este normal s-o atace şi
să „tragă în ea”, din toate poziţiile. Privitor la
acuzele care i se aduc premierului, lucrurile
sunt simple: totul este joc de imagine.
Oricărei persoane publice i se poate face
imagine bună sau rea, în funcţie de cei care
controlează presa. Cert este că ea nu este o
bună comunicatoare şi nici nu are un nivel
intelectual foarte ridicat. Aceste lucruri sunt
folosite în efortul de denigrare a PSD.
Apoi, să nu uităm că s-a promovat un
Cod Fiscal care supără băncile străine şi
multinaţionalele. Codul îngrădeşte mult
evaziunea fiscală şi exportul ilegal al
profiturilor, cel puţin teoretic. Rămâne de
văzut cum se vor transpune şi în practică
toate prevederile lui. Dar este deja cert că se
fac colectări tot mai mari la bugetul de stat.
Dar, banii trebuie însă şi folosiţi corect,
pentru a produce efecte pozitive în societate.
Deci, plouă cu prevederi care deranjează
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colonialiştii.
Colonialiştii s-au rafinat faţă de perioada
clasică a sistemului colonial. În trecut, în
colonii erau numiţi guvernatori, care îşi
asumau deciziile în favoarea metropolei şi a
oamenilor ei, care deţineau capitalul în
colonie. Astăzi, colonialiştii, majoritatea
zdrobitoare vest-europeni şi evrei, deţin 90%
din capitalul din România, dar nu îşi asumă
conducerea ţării pe faţă. Conduc prin slugile
lor trădătoare din România, iar opinia
publică, în majoritate ignorantă, dă vina
pentru nemulţumirile care se adună pe slugi,
nu pe stăpâni. Colonialiştii sunt foarte
şmecheri şi dirijează nemulţumirile justificate
ale populaţiei tot împotriva „victimelor”,
respectiv a „aleşilor” acestora. Este un sistem
foarte perfid.
În 10 august 2018, în stradă, cel mai mult
au fost prezente serviciile secrete occidentale,
în primul rând cele germane, franceze şi
austriece...
Desigur, nu uităm serviciile secrete ale
Ungariei, care au penetrat de multă vreme
întreaga societate românească şi care lucrează
de o sută de ani pentru subminarea statului
naţional român, găsindu-şi permanent
complici între români. Iar serviciile noastre
s-au umplut de unguri şi de evrei. În aceste
condiţii, n-ai cum să ai ţara ta. Ai ţara lor!
Germania sprijină cel mai mult căderea
guvernului Dăncilă. Se apropie data de 1
ianuarie 2019, când România va prelua
preşedinţia CE, perioadă când se va elabora
proiectul bugetului UE pentru următorul ciclu
bugetar de mai mulţi ani. Cu madam Dăncilă
prim-ministru, avându-l pe Liviu Dragnea în
spate, nu se pot promova deplin marile
manevre financiare care se fac de regulă la
vârful UE. Pentru UE şi pentru Germania, ar
fi foarte util ca România să fie condusă de
Johannis şi guvernul său, pe care şi-l doreşte
din decembrie 2016. Cu o asemenea
conducere, nemţii şi mai marii UE chiar pot
face ce doresc...
Apoi, în 10 august 2018, în piaţă, au fost
prezente toate serviciile noastre, care au
obligaţia să cunoască şi să stăpânească
informativ câmpul tactic. Apoi, au fost
servicii secrete care doar observau
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confruntarea forţelor şi „luau notiţe”, pentru
viitor. Aţi văzut că au venit şi fraţii noştri din
Basarabia... Unii se băteau în faţă, în linia I,
dar mai în spate, printre lume, erau şi alţii,
mai importanţi. Provocatorii au fost şi din
ţară şi din afara graniţelor. Erau foarte bine
instruiţi, curajoşi şi se vedea că au o miză
reală, palpabilă, nu doar una prozaică.
Acţionau coordonat, în echipă, după reguli
cunoscute de specialiştii în combaterea
guerilei urbane. Nu acţionau doar de dragul
frumuseţii „democraţiei” pe care o visau
pentru
România,
grosul
masei
de
manifestanţi, amatori ignoranţi.
Da, i-am făcut ignoranţi, dar să spunem
una şi bună: politica nu se face în stradă, nu
se face la mitinguri neautorizate, nu se face
punând plăcuţe la maşini cu inscripţia „M..e
PSD” (lăudată public de „măreţul” intelectual
Liiceanu), nu se face aruncând cu pietre în
jandarmi. Nu poţi să dărâmi guvernele, de
câte ori nu ies jocurile de interese ale unor
grupări. Cu fiecare schimbare în forţă a
guvernărilor, cu mineriadele, cu confruntările
violente din stradă, începând cu decembrie
1989 şi toate câte au urmat, până astăzi, statul
român a fost vulnerabilizat şi i-a fost tot mai
greu să apere interesele naţionale româneşti.
Apoi, avem de a face cu această foarte
falsă democraţie, atâta câtă este ea, pe
deasupra şi prost înţeleasă. Fiecare se crede
deştept în domeniile analizei politice, a
istoriei recente, care sunt ştiinţe complicate.
Fiecare crede că părerile lui sunt cele care ar
trebui să fie promovate. În aceste domenii,
este nevoie de studii temeinice, făcute în
cadru academic, sistematic, pe o lungă
perioadă de timp. Trebuie să ştii Istorie multă,
ca să cunoşti rădăcinile tuturor evenimentelor
şi fenomenelor din perioada recentă, ca să le
înţelegi şi să identifici traseul pe care
evoluează aceste evenimente şi fenomene. Nu
poate oricine. Or, sunt intelectuali care, dacă
se uită la televizor, dacă au citit nişte romane
şi au făcut diverse facultăţi, cred că sunt mari
politicieni şi dau lecţii inclusiv specialiştilor,
care şi aşa sunt puţini. Unii i-au contrazis şi
pe specialiştii autentici... Nu te poţi supăra...
Toată lumea se crede mare deştept în istoria
recentă: ingineri, literaţi, artişti, profesori de

chimie... Toţi aceştia cred că ştiu mai bine
decât oamenii de meserie. Eu nu mi-am
permis niciodată să contrazic un inginer în
meseria lui, sau pe orice altcineva, din altă
meserie. Închipuiţi-vă că i-aş spune unui
solist că nu ţine bine arcuşul, sau unui pictor
că penelul trebuie înclinat mai tare. Este exact
ce fac mulţi străini de Istoria recentă cu noi,
dar noi, îi suportăm şi îi lăsăm în pace. N-ai
cum să-i deştepţi şi greu le schimbi părerile
greşite. Aşa a fost construit acest sistem, ca
toate „creierele spălate” să creadă că sunt
deţinătorii adevărului absolut, să meargă la
vot şi să creadă că ei decid totul, că sunt cei
mai importanţi şi că sunt respectaţi de
regimul democratic. Pentru a se promova
acest model, în România s-a distrus
învăţământul, s-a distrus cercetarea în
domeniile umaniste, s-a scos Istoria din şcoli,
iar ceea ce a mai lăsat din ea este o disciplină
de prostit tinerii şi de pregătit „omul nou”:
hommo aeuropaeus, hommo globalus, sau
cum vreţi să-i spunem acestui tip de
schimonosiţi ai soartei.
Unii cititori ar putea să creadă că iau în
derâdere ideea de democraţie... Dar, întreb:
care democraţie, stimaţi cititori? Aceea în
care absolut toate alegerile din România postcomunistă au fost falsificate? Păi până şi în
1990 şi 1992, când Iliescu şi FSN-ul câştigau
la scor foarte mare alegerile, şi atunci s-au
făcut falsuri. De exemplu: FSN-ul a luat din
propriile voturi şi le-a dat unor partiduţe
satelit (PSM; PUNR; PDAR; PRM), ca să
acceadă şi ele în Parlament şi să se creeze
atmosfera artificială de „emulaţie democratică”, cea necesară noilor conducători
pentru a detensiona societatea românească, a
o reseta şi a o pregăti psiho-social pentru a
accepta jaful generalizat care urma să se
desfăşoare.
Ce să mai vorbim? În 1996, a câştigat
Iliescu alegerile şi s-a dat ordin de afară să fie
adus Constantinescu la Cotroceni. În 2000, a
câştigat Vadim, au inversat cifrele şi l-au pus
pe Iliescu. În 2003, au făcut cel mai mare furt
electoral din istoria României, mai mare ca
cel din 1946, când au modificat Constituţia,
ca să facă jocul antiromânesc al stăpânilor (să
introducă prevederi ca să vindem pământul

agricol şi pădurile la străini, să desfiinţăm
serviciul militar obligatoriu, să introducem
sistemul adoptării tacite a legislaţiei etc.). În
2009, a câştigat Geoană şi s-a dat ordin de la
Washington să-l pună pe marinarul Băsescu,
ca să dezvolte „sistemul ticăloşit”.
Ca să-mi justific afirmaţia privitoare la
falsificarea alegerilor prezidenţiale din 2009,
am să arăt de ce nu a fost dorit Geoană ca
preşedinte. În timpul lui Ceauşescu, tatăl lui
Geoană a fost general şi şef al Apărării Civile
a României, răspunzător de infrastructura
critică a ţării. El avea în răspundere, printre
altele, buncărele prezidenţiale, tunelurile care
legau sediul CC al PCR de MApN, de
Academia Militară, de Casa Poporului etc.
Geoană a fost parte a complotului generalului
Vlad şi a generalului Stănculescu (agent al
Securităţii, recrutat de gl. Constantin Nuţă),
complot derulat sub coordonare sovietică,
fiind el însuşi în tabăra pro-sovietică din
Securitate. La ordinul generalului Iulian Vlad,
gen. Ioan Geoană a închis pe dinăuntru
buncărul de la sediul puterii, adică de la CC
al PCR (actualul MI), astfel încât Ceauşescu
nu s-a putut retrage acolo, unde avea hrană,
oxigen, alimente, apă pentru jumătate de an şi
unde avea un punct de comandă de unde
putea lua şi menţine legătura cu toate unităţile
MApN şi ale MI din întreaga ţară. În 2009,
Geoană, ca şi Stolojan, în 2004, figurau în
baza de date a SUA ca foşti agenţi ai taberei
pro-sovietice din Securitate/SRI. De aceea au
fost eliminaţi din joc. De altfel, este cunoscut
că în pre-campania din 2009, Geoană a plecat
incognito la Moscova să ceară ajutor pentru a
deveni preşedinte, iar faptul a fost făcut
public. Geoană nici măcar nu a negat.
Deci, întreb încă o dată: care democraţie?
Cea în care magistraţii sunt ofiţeri sau agenţi
ai serviciilor secrete, încălcându-se grav legea
şi care distrug oameni, cariere sau firme ale
celor care deranjează sistemul? Democraţia
este aceea în care ofiţeri de informaţii sunt
strecuraţi în ANAF şi execută ordine de a-i
nimici pe oamenii de afaceri români, pentru
ca străinii sau serviciile secrete din România
să le poată lua afacerile?
În această democraţie, cea care ne-a fost
impusă de Uniunea Europeană, eu nu prea
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cred! Ea nu va putea fi nici „reformată”, nici
îmbunătăţită. De ea trebuie să scăpăm cât mai
repede şi vom scăpa doar dacă, cu ajutorul
SUA, UE se va destrăma şi pe cadavrul ei vor
renaşte naţiunile europene, aşa cum
preconizează doctrina naţional-protecţionistă
a noii administraţii de la Washington. În caz
contrar, vom rămâne colonie, ne vom
deznaţionaliza continuu, din popor cu un
trecut, cu o cultură şi o civilizaţie
remarcabile, vom deveni doar o populaţie
docilă şi umilă, care va ajunge să fie
bucuroasă că i se fură toate bogăţiile şi i se dă
şi ei în schimb o feliuţă de pâine...
Din punctul meu personal de vedere,
recentele declaraţii ale preşedintelui SUA,
potrivit cărora UE este un inamic al SUA,
sunt încurajatoare, ca şi creşterea conştiinţei
naţionale şi a naţionalismului sănătos,
patriotic, în multe state europene. Eu sper (şi
speranţa moare ultima) că timpul nu mai
lucrează în favoarea judeo-globaliştilor
colonialişti. Cel puţin în acest moment istoric.
Dar, lupta nu s-a terminat. Bancherii
evrei, presa majoritar evreiască din întregul
spaţiu euro-atlantic şi UE, şi ea fiind tot o
creaţie a judeo-globaliştilor, luptă în
continuare împotriva noii administraţii de la
Casa Albă. Dar nu uitaţi: în acest moment
istoric, singura garanţie de securitate a ţării
noastre este Parteneriatul strategic SUARomânia. Ca urmare, menţinerea României în
siajul Bruxelles-ului, Berlinului şi Parisului
este neproductivă. Mai mult decât atâta, poate
fi şi periculos pentru România să urmeze
calea inamicilor SUA.
În final, aş dori să spun că făcând
aprecierea că Jandarmeria şi-a făcut datoria,
trebuie să mai adaug un amendament. În 10
august 2018, fiind o manifestaţie neautorizată, ea trebuia prevenită. Nu trebuia permis
oamenilor să se mai adune şi trebuiau aplicate
pedepsele contravenţionale pentru persoanele
care încercau să manifesteze neautorizat în
faţa Guvernului. Dacă ar fi procedat în acest
fel, provocatorii ar fi fost atât descurajaţi, cât
şi făcuţi inofensivi din start. La fel şi membrii
galeriei lui Negoiţă, a căror implicare în piaţă
nu poate avea altă explicaţie logică decât că
se urmărea crearea unui cadru care să oblige
Jandarmeria să acţioneze în forţă. În acelaşi
timp, dacă s-ar fi întreprins acţiunea
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preventivă de către Jandarmerie, provocatorii,
fie ei ai serviciilor, fie ai galeriei de fotbal, nu
s-ar fi mai putut amesteca cu manifestanţii
paşnici, pe care i-au folosit ca scut uman. De
asemenea, dacă s-ar fi acţionat preventiv şi
mitingul ar fi fost stopat din faşă, nu ar fi mai
fost nevoie de acţiunea în forţă din final, când
s-a evacuat piaţa, acţiune care a condus la
cele 700 de plângeri făcute la autorităţi.
Jandarmeria a acţionat conform legislaţiei
NATO, cu menţiunea că a fost cam blândă, că
jeturile de apă au fost puse în sistemul „duş”,
nu în sistemul „tun” şi că cei mai
profesionişti dintre provocatori, cei ai
serviciilor, nu au fost reţinuţi, iar unii dintre
ei care au ajuns în mâna jandarmilor şi au fost
curând eliberaţi...
Pentru manifestanţii paşnici, care nu au
habar de provocările din spatele lor, care sunt
de bună credinţă şi vor altceva, crezând în
mod naiv că deciziile politice se vor lua în
stradă, acolo unde participă ei, am înţelegere
şi le susţin dreptul de a avea alte păreri decât
ale oricui. Dar, nu am mare înţelegere pentru
faptul că nu au părăsit Piaţa Victoriei în
momentul în care au văzut că sunt alături de
provocatori, de oameni foarte violenţi, de
oameni care aruncă cu pungi cu fecale, cu
pietre, cu sticle, oameni mascaţi care loveau
jandarmii, care forţau intrarea în sediul
Guvernului etc. În acel moment, toţi oamenii
civilizaţi trebuia să părăsească locul.
Rămânând alături de huliganii provocatori şi
agresivi, s-au identificat cu ei şi şi-au meritat
porţia de bastoane, de gaze lacrimogene şi
duşuleţul făcut de pompieri.
În încheiere, îmi permit o presupunere,
care trebuie luată cu titlu de inventar, pentru
că analiza nu se face în sistemul contrafactual
„Ce ar fi fost dacă ar fi fost altfel decât a
fost?” Presupunerea mea este că dacă
americanii nu acţionau, serviciile secrete din
statele europene, susţinute de preşedintele
Johannis, ar fi reuşit în operaţiunea lor,
Jandarmeria ar fi primit ordin să se dea la o
parte şi la Palatul Victoria venea „guvernul
meu”, probabil cu Cioloş în frunte, ca să se
închidă şi gura Franţei, mereu nemulţumită că
Germania „papă smântână mai multă”.

Col. (r) dr. Alexandru Bucur
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Amintiri din viața de ofițer
Bucureşti, 1990-1992
Iată-mă pregătit să încep o nouă etapă din cariera armelor, cursurile Academiei de Înalte
Studii Militare din Bucureşti, de pe „Dealul Ţăcăliei”, străjuit de uriaşa statuie de bronz care, în
opinia comică a noastră, reprezenta „apa, aerul şi fraierul” (marina, aviaţia şi infanteria). Am
plecat la drum, convins fiind că, la terminarea studiilor, o să am şansa la o evoluţie normală şi
corectă în carieră. Din păcate, m-am înşelat, parţial. Într-o frumoasă zi de toamnă am păşit pe
porţile instituţiei care îmi va servi ca loc de studiu şi specializare aproape trei ani. Subliniez că,
în prezentul material, am relatat trăirile, percepţiile şi concluziile personale (care, uneori, sub
influenţa unor factori, pot fi subiective).
Anul I logistic era format din trei grupe, două formate din ofiţeri ai Ministerului Apărării
Naţionale şi una din ofiţeri ai Ministerului de Interne. O să nominalizez colegii, pe grupe, cu
gradul de atunci şi cel actual (în rezervă) iar, în paranteză, numele utilizat sau porecla. Am fost
repartizat la grupa A, formată din 12 studenţi: cpt./col. Baicu Constantin (Costică, decedat);
cpt./lt. col. Bujor Victor (Bujorel, decedat); lt. maj./col. Bucur Alexandru; cpt./col. Curcă Eugen
(colegul meu de garsonieră); cpt./col. Doncea Gheorghe (Gigi, decedat); cpt./lt. col. Geangălă
Gheorghe (Gigi); cpt./lt. col. Ghican Ion („Ficus”); lt. maj./col. Hristea Iulian (Iulică, colegul
meu de bancă); lt. maj./col. Lăudat Nicolae (Nicu; „Ţiganu'”); mr./col. Smeu Nicolae („Doşu”,
veteranul şi şeful grupei); cpt./mr. Ţone Marian (şeful promoţiei); lt. maj./cms. şef Ursu Ioan
(Ursanu'; „Jidanu'”). Coordonatorul grupei a fost colonelul Funieru Nicolae (nea Nae), cel care
şi-a lăsat amprenta asupra formării noastre ca foarte buni logisticieni. Grupa B (M. Ap. N.) era
formată tot din 12 studenţi: lt. maj./col. Andreiaş Nicu; cpt./col. Brutaru Ilie (Gicu); lt. maj./col.
Coca Gheorghe (Ghiţă); cpt./col. Deaconu Aurel (Aurică); lt. maj./cms. şef Ezaru Daniel (Dani);
lt. maj./col. Gavrilescu Constantin (Costică); lt. maj./lt. col. Matiescu Daniel; lt. maj./col.
Minculete Gheorghe („Nebunel”); lt. maj./col. Parepa Gheorghe (Gică); cpt./lt. col. Petrişor
Dumitru; lt. maj./col. Simion Dumitru (Mitică); lt. maj./lt. col. Turculeţ Constantin (Costică). A
doua grupă a avut ca şi coordonatori pe col. Predoi şi col. Scripcariu (ultimul, doar în cele din
urmă luni ale anului 1992). Grupa C (M. I.) era compusă din 13 studenţi („miliţieni”):
cpt./chestor Cuhutencu Ion („Minitehnicus”); cpt./cms. şef Deseanu Gheorghe; cpt./cms. şef
Dreghiciu Ion; cpt./lt. col Ghirvu Mitică (decedat); lt. maj./col. Grădinariu Gheorghe; cpt./cms.
şef Grigore Ion Gheorghe; lt. maj./col. Jianu Dan; lt. maj./cms. şef Marcu Florin; lt. maj./col.
Matei Marian; lt. maj./col. Negulescu Mihail Cristian; lt. maj./cms. şef Stancu Florin; lt.
maj./cms. şef Tanaşcu Romică; lt. maj./col. Ureche Leonte. Coordonator, col. Economopol.
Programul nostru era următorul: lunea, la ora 07.00, adunarea pe platou; verificarea
prezenţei, ţinutei (vestimentaţie şi tuns). Apoi se intra la ore. În celelalte zile (marţi-vineri), se
intra direct la ore, la 07.30, după servirea mesei de dimineaţă. Programul la sala de clasă era
până la ora 13.30, când se mergea la masa de prânz. Apoi era timp de odihnă, până la ora 15.00.
După care urma programul de studiu. Am avut şansa de a scăpa de programul de studiu
obligatoriu, care exista înainte de 1990. Pentru mine, nu era un program favorabil din cauză că
nu eram obişnuit să învăţ în colectivitate. Deh, obişnuinţă din Şcoala Militară, unde studiam în
cancelaria companiei. Aşa că, după scurt timp, mi-am stabilit propriul program. După masa de
prânz, de regulă, plecam în oraş vreo 2-3 ore, colindam prin librării, anticariate, muzee. Apoi
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dormeam, până la ora 19.00, după care mergeam la masa de seară. După cină, o oră (maximum
două) era destinată programului TV. Urma activitatea de studiu sau rezolvare a aplicaţiilor,
calculelor specifice, completarea hărţilor cu elementele tactice etc. În momentul în care
terminam ce mi-am propus, mă bărbieream (dimineaţa era înghesuială la baie, ceilalţi trei colegi
de apartament având program diferit de al meu), apoi dormeam câteva ore. Bineînţeles că erau
nenumărate nopţi „albe”, somnul din timpul zilei fiindu-mi suficient. La sfârşitul săptămânii, de
regulă, plecam la Sibiu. Când nu plecam, mergeam la Ploieşti, la bunul meu prieten Gicu
Brutaru (foto 3), cu care colindam împrejurimile, oraşul, muzeele, salina Slănic cu „Lacul
Miresei” (foto 1) ş.a.
Locul de cazare era în interiorul
complexului, în partea stângă de la
intrare. Iniţial, a fost cu vedere spre
stradă (în anul I), la etajul 1. Se
compunea dintr-un apartament cu
două camere şi o baie. În fiecare
cameră eram cazaţi doi studenţi. În
anul doi am solicitat mutarea pe
partea dinspre curtea Academiei.
Motivul? Ne deranja, dimineaţa,
începând cu ora 04.30, zgomotul
produs de mijloacele de transport în
comun, care aveau o staţie exact
sub geamurile noastre.
Foto 1
Unii dintre cursanţi erau cazaţi în alt pavilion, în afara Academiei, numit de noi „la
pandurei”, din cauză că era înţesat cu gândaci de bucătărie, alintaţi „pandurei”. Despre reuşita
pentru terminarea Academiei, se spunea că trebuie să ţii cont de trei mari probleme: 1. Să nu te
calce tramvaiul; 2. Să nu-ţi pierzi „biscuiţii” (tichetele de la mapele cu caiete şi regulamente); 3.
Să nu absentezi de la cursuri.
Coordonatorul nostru de
grupă ne-a dat adevărate lecţii de
viaţă şi de specialitate. A fost
mentorul meu, un exemplu demn
de urmat, din toate punctele de
vedere. Pedant, calm, manierat,
inteligent, foarte bun cunoscător al
specialităţii, extrem de bun
pedagog şi psiholog, un OM cum
nu mi-a mai fost dat să întâlnesc
(în afară de col. Cumbari
Gheorghe!). Şi acum păstrăm
legătura şi vorbim ore întregi la
telefon. Ultima oară când m-a
vizitat, la Sibiu, a fost în 2013
(foto alăturat). Prima oră de
specialitate a fost un adevărat festin! Ne-a ţinut, la început, o lecţie de dirigenţie.
De neuitat! S-a uitat în clasă, la fiecare dintre noi, şi ne-a spus: „Eu sunt tăticul vostru.
Dacă privesc atent, chiar aş fi putut fi tatăl vostru. Ţinând cont de vârsta mea şi de a
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voastră, ar fi fost posibil. Mai puţin referitor la domnul maior Smeu! Doresc să fim prieteni şi să
parcurgem etapizat pătrunderea în tainele specialităţii”. Apoi s-a trecut la tema tactică. Ne-a
întrebat: „Doreşte cineva să prezinte situaţia tactică?” După ce a prezentat-o unul dintre colegi, a
întrebat din nou: „Are cineva altă variantă?” Şi, după ce ne-a provocat de alte câteva ori, a spus:
„Acum, vă rog să mă ascultaţi!” Şi ne-a prezentat atât de frumos, coerent şi interesant situaţia
tactică, încât am rămas cu gurile căscate. Avea un mod eclatant de abordare a specialităţii! Aşa
s-au desfăşurat toate şedinţele. Prin provocarea noastră, prin stimulare, prin competiţie, prin
trezirea interesului pentru specialitate. A ştiut să aşeze, cărămidă peste cărămidă, cu răbdare,
bunăvoinţă, calmitate, perseverenţă, talent – pas cu pas – baza rampei noastre de lansare în deloc
facila meserie de logisticieni. Şi nu a dat greş! La sfârşitul anului I eram grupa cea mai bine
pregătită, cu cele mai mari medii!
Prima ieşire cu grupa a fost la o
aplicaţie în Apuseni (foto alăturat), în zona
oraşului minier Brad, unde am cutreierat
localităţile din jur pentru a stabili raioane de
dispunere pentru subunităţile logistice,
drumuri de aprovizionare de bază şi de
rezervă şi drumuri de rocadă. Am completat
situaţii tactice pe hartă, am realizat calculele
pentru transportul materialelor de intendenţă,
muniţie şi carburanţi-lubrifianţi. O lună ni s-a
părut prea puţin pentru a clarifica
multitudinea de probleme logistice care se
puteau ivi în caz real, atât în apărare cât şi în
ofensivă.
Cazarea noastră a fost la unitatea de
V.M. (vânători de munte) din oraş, unde l-am
întâlnit
pe
colegul
meu
intendant,
locotenentul major Mardale, mai mic ca mine
în promoţie cu un an. Cu ajutorul lui, într-o
pauză, am reuşit să ajung la casa memorială a
lui Crişan, moţul care a luptat, alături de
Horia şi Cloşca, pentru eliminarea iobăgiei.
La sfârşitul aplicaţiei mă simţeam mai stăpân
pe domeniu, cu multe cunoştinţe acumulate,
cu alt mod de gândire despre logistică. Bilanţul l-am făcut la un restaurant din centru, unde am
cântat şi am chefuit până după miezul nopţii, cooptând şi pe minerii din Brad.
Spre vara anului 1991, am plecat în a doua mare aplicaţie pe teren, la Babadag. S-a lucrat
în cooperare cu ceilalţi colegi de la alte arme. După multe schimbări de situaţii de luptă, a venit
momentul să pregătesc „Datele, concluziile şi propunerile” locţiitorului pentru logistică, pentru a
le prezenta comandantului în vederea luării hotărârii pentru luptă. Am colaborat cu echipa de
infanterişti, care a tot schimbat amplasarea dispozitivului de luptă, până la ora 03.00. Apoi le-am
cerut, ultimativ, să stabilească cu claritate şi definitiv dispozitivul de luptă, pentru a putea să
amplasez formaţiunile logistice şi să realizez calculele care se impuneau pentru transportul
materialelor specifice. Convins că mi-au furnizat ultima variantă de dispozitiv, am trecut serios
la treabă! A doua zi, în teren, am vizualizat zona şi am stabilit dispunerea formaţiunilor
logistice. Tocmai trecea pe acolo comandantul Academiei. Şi pe cine credeţi că a pus să prezinte
orientarea topografică, dispozitivul de luptă şi dispunerea formaţiunilor logistice? Aţi ghicit! Pe
mine! Convins de exactitatea celor trecute pe harta mea, am desfăşurat activităţile cerute.
Stupoare! Am constatat o stare de enervare, în continuă evoluţie, a generalului comandant. A
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urlat că nu este bine şi a plecat val-vârtej. Ajunşi în tabără, am fost convocaţi la bilanţ. A început
săpuneala de rigoare! Apoi am fost întrebat de ce situaţia mea tactică nu era cea corectă. Am
raportat că ceea ce am prezentat era rodul unor negocieri cu infanteriştii, care au durat până spre
dimineaţă. Ceea ce s-a stabilit la ultima mea discuţie, cu colegii „pifani”, era situaţia pe care am
prezentat-o. Săpuneala s-a mutat spre tabăra adversă, a infanterilor, care – pe ultima sută de
metri - au schimbat dispunerea trupelor, fără să mă mai anunţe despre aceasta! Dacă era un caz
real, o băgam pe mânecă! Iată că se apropia sfârşitul primului an, unul deosebit din toate
punctele de vedere! A venit şi vremea binemeritatei vacanţe, de o lună. Mă aştepta un alt an,
care nu a fost conform aşteptărilor! A fost unul de chin, de deziluzii, dezgust şi supravieţuire.
Anul şcolar 1991-1992 a început cu o mare surpriză. Neplăcută! Am constatat că „nea
Nae Funieru” nu mai era îndrumătorul nostru. Din varii motive, a fost mutat la Colegiul
Naţional de Apărare. Iar noul nostru îndrumător era locotenent colonelul Udrescu (acum general
de brigadă, probabil avansat la „apelul bocancilor”!). Şocul a fost dărâmător în momentul în
care respectivul individ a început să ne predea şi, mai ales, să ne testeze! S-a procedat în mai
multe moduri. Unul dintre ele a fost următorul. Venea la ore, întreba ce dată este şi, dacă era
cifra mică, cel care era – la catalog – la numărul respectiv, era ascultat. Apoi, cifra era împărţită
la doi (sau multiplicată cu doi) şi era testat altul. O altă problemă era cea referitoare la persoana
mea. Din cauză că ştia despre faptul că am fost febleţea şi protejatul colonelului Funieru, la
venirea în clasă se uita pe oglinda grupei, apoi spre mine şi – zâmbind sarcastic – spunea: „Să
răspundă Bujor!” Din fericire, pentru mine, nu ştia să citească în mod corect pe oglinda grupei
şi, prin urmare, vedea ridicându-se de pe celălat rând de bănci pe colegul, care era profund
debusolat. Şi asta a durat vreo două luni, până când a învăţat dispunerea în clasă cât şi numele
nostru. Şi, de atunci, nu am mai avut şanse de scăpare! Răspundeam în fiecare oră de verificare!
Am rezistat eroic şi nu am ripostat. Dar, sunt un tip vertical, mă enervează prostia şi
incompetenţa. Aşa că, am început să nu mai învăţ, scârbit de situaţia creată! Ce să fac, acesta a
fost – întotdeauna – modul meu de reacţie la astfel de comportament! Media a început să se
micşoreze, mai ales că nu conta dacă răspudeam complet sau nu. Notele mele, la specialitate, se
succedau astfel: 7, 7, 8, 7, 8, 8, 7… Dar, trebuia să trec şi peste nemernicia acelui individ şi să
continui pregătirea pentru a termina studiile! În viaţa mea nu am întâlnit un asemenea
incompetent şi impostor, lipsit de orice fel de talent psiho-pedagogic! Chiar nu ştiu cum a reuşit
să reziste în învăţământ! Eram bulversat total! Oare de ce am fost trimis la curs de psihopedagogie? Pentru a învăţa, doar teoretic, modul normal de predare şi implementare a
cunoştinţelor? Sau doar pentru a constata că teoria nu seamănă deloc cu practica? Nu reuşeam
să-mi revin din şoc! Ce căuta un asemenea pseudo-intelectual într-o instituţie militară de
învăţământ superior? Era un exemplu clar pentru a fi încadrat la specia „Nu faceţi ca el!”
Din acel an şcolar nu-mi amintesc prea multe realizări. Doar că, la sfârşitul anului 1991,
în 22 decembrie, am plecat cu toată grupa, în teren, pentru a stabili dispunerea unei companii de
aprovizionare şi transport undeva în apropiere de Chitila. Zăpadă mare, ger şi vânt puternic.
După realizarea misiunii ne-am întors la Academie, iar după masă am plecat acasă, pentru a ne
deconecta şi a sărbătorii alături de familii sfârşitul unui an şi începutul altuia. Tras-împins, am
reuşit să termin şi anul doi, fără realizări de excepţie. Şi fără a rămâne cu ceva amintiri, mai ales
din cele plăcute!
Iată că, încet dar sigur, am ajuns în anul trei! Tot cu acelaşi fariseu, pe post de
îndrumător! După începerea anului şcolar 1992-1993, la un moment dat s-a stabilit că perioada
de pregătire este prea mare şi va fi scurtată! Uau! Interesant! După ce lectorii şi-au stabilit un
număr de ore ieşit din comun (deh, era confortabil să stea liniştiţi timp de trei ani cu o
promoţie!) acum ministerul ajungea la o concluzie justă? Mai bine mai târziu decât niciodată!
Prin urmare, am fost anunţaţi că vom termina Academia la data de 22 decembrie 1992.
Excelent! Au urmat examene la materiile de specialitate şi la cele de alte arme. Concurenţa
dintre noi era în continuă desfăşurare. Eram informat că, la Sibiu, la Institutul de Intendenţă şi
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Finanţe, se vor înfiinţa două funcţii de lector: una petru mine şi alta pentru colegul Ursu. Era
foarte bine! Ursu mi-a spus că, dacă va fi doar un loc la Sibiu, nu voi avea nici o şansă! El avea
câteva avantaje: era căsătorit, avea un copil şi se jura că va avea o medie mult mai bună decât a
mea! Şi, pentru a realiza ultima promisiune, a acţionat prin toate mijloacele posibile pentru a mă
surclasa! Avea un unchi în Academie şi a „cărat” suficient pentru a-şi asigura medii mari.
Am declarat război total! M-am pregătit să obţin rezultate cât mai bune, pentru a
contracara acţiunea Ursului, care nu avea scrupule în a-şi atinge scopul. La examenul de
„Tactică de infanterie” ştiu că a dus „paiocul” lectorului de specialitate. Din fericire, la examen
am obţinut amândoi nota 10. A urmat un examen de specialitate, care s-a desfăşurat într-un mod
neobişnuit. Împreună cu alţi doi colegi, Ursu a apelat, înainte de examen, la D.S.-ist, pentru a
intra în posesia documentelor referitoare la răspunsurile la acel examen. În limbajul nostru,
pachetul cu situaţia tactică, harta şi calculele aferente examenului se numea „Neckermann”.
Acesta reprezenta varianta de rezolvare a aplicaţiei, cea mai agreată, realizată de lectorul care a
conceput tema şi discutată în comisia profesorală. Prin urmare, cei trei deţineau varianta optimă
de rezolvare a temei de examen! Din fericire, am auzit discuţia purtată între ei – cu voce
suficient de vocală – şi am planificat să nu învăţ deloc, ci să aştept momentul favorabil. Cei trei
au plecat în oraş, cică „la o bere!”. Ştiam că vor merge să studieze tema tactică, să reţină
dispunerea formaţiunilor logistice (de bază şi de rezervă), a drumurilor etc. Dar, mai ales, să
copieze calculele pentru transportarea materialelor!
Iată că, la ceas târziu din noapte, s-au întors veseli, bine-dispuşi, cu ceva „la bord” şi au
trecut la somn, convinşi că nimeni nu s-a prins de faptul că ei deţin dezlegarea problemei şi alţii
nu vor acţiona rapid, corect şi eficient ca şi ei. S-au înşelat amarnic! În plină noapte, m-am
trezit, l-am trezit şi pe Gicu, am extras dintr-un buzunar al colegului Curcă foile cu calculele şi
am început să memorăm traseele, numărul de curse, cantităţile de material ş.a. Singura problemă
nerezolvată era cea referitoare la dispunerea pe hartă a logisticii. Dar, pentru mine nu era un
impediment. Ştiam să stabilesc raioanele favorabile şi drumurile cele mai bune pentru creionarea
hărţii! A doua zi s-a desfăşurat examenul. Am lipit foile de hartă, le-am toaletat, am trecut toate
elementele necesare pe ele şi m-am apucat de calcule. Nu am respectat întocmai concepţia
„Neckermann”, ci am considerat că pot să-mi stabilesc, de la un punct, varianta proprie.
După câteva zile, a venit maiorul Mihălcioiu cu lucrările. A anunţat rezultatele, mai
puţin pe al meu şi a lui Ursu. S-a uitat în clasă, apoi a spus: „Există două lucrări care au aproape
acelaşi tip de calcul. Sunt curios cum au stat, la examen, cei doi”. Apoi a adăugat: „Există totuşi
o diferenţă. Harta unuia este mult mai elaborată decât a celuilalt, ceea ce a dus la o departajare”.
Ne-a pronunţat numele şi a rămas surprins că poziţia noastră era diametral opusă faţă de cea la
care se aştepta. Eram convins că harta mea era cea lăudată. Şi aşa a şi fost! Prin urmare, eu am
luat 10, iar Ursu 9. Cel mai dezamăgitor şi dureros examen a fost ultimul de specialitate! Înainte
de el mă situam pe locul 8 dintre M.Ap.N.-işti. Apoi a urmat dezastrul!
Am învăţat foarte mult şi bine pentru acel din urmă examen, nu-mi era teamă că îmi va
pica vreun subiect la care să nu ştiu să răspund. Dar, am făcut o greşeală capitală, înainte de
testare. Într-o discuţie purtată cu colegii bucureşteni, referitoare la repartiţie, le-am atras atenţia
că, dacă nu o să fie loc la Sibiu, o să optez pentru Bucureşti. Media îmi permite, iar ei, fiindcă
nu au catadicsit să înveţe, ci doar să copieze dimineaţa, de la mine, rezultatele la teme, o să
culeagă, nu să aleagă. Bineînţeles că s-au plâns lui Udrescu! Iar acesta mi-a „copto”. La examen
am tras biletul cu „Dispunerea Batalionului de Aprovizionare şi Transport în ofensivă şi apărare.
Subunităţile, drumurile, depozitele, distanţe, schema de dispunere”. Subiectul mă avantaja!
Chiar ştiam tot! Am povestit teoria, apoi am trecut la tablă, pentru a desena schema cerută.
Acolo, pe prima jumătate a tablei, se chinuia, de vreo 20 de minute, la o altă schemă, colegul
bucureştean Baicu. Am rezolvat schema mea în mai puţin de 10 minute, apoi am descris tot ce
era necesar. Am încheiat cu: „Am terminat!” Surprins, Udrescu mi-a spus: „Acum vei face
comparaţii, privind modul de dispunere, între pluton, companie şi batalion de aprovizionare şi
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transport!” Şi mi-a zâmbit strâmb! L-am privit, apoi m-am uitat pe bilet şi i-am replicat: „Vă rog
să-mi permiteţi să citesc conţinutul biletului!” Şi, fără a mai aştepta permisiunea, l-am citit şi am
încheiat cu: „Aşa scrie pe biletul meu! Alt subiect nu am!” I s-au umflat jugularele şi a răcnit:
„Cum îţi permiţi să nu răspunzi? O consider o ofensă! Ieşi! Ai un 6!” Să cadă cerul pe mine!
Adică eu, cel care am rezolvat tot subiectul în cel mai scurt timp posibil, am 6? Am ieşit şi i-am
aşteptat pe colegii care au rămas să-şi definitiveze schemele. Culmea! Baicu a luat 8!
După acel ultim examen, am ajuns pe locul 14! Îmi era teamă că nu voi reuşi să optez
pentru o unitate bună. Mai ales că primisem o altă veste proastă. Sibiul nu avea nici un loc
pentru promoţie! Cei de la Bucureşti au analizat situaţia referitoare la viitorul Institutului din
Sibiu şi au considerat că nu are sens să încurce cariera noastră prin crearea a două funcţii la
Sibiu. Motivul? Atunci, nu-l ştiam. După câţiva ani l-am aflat. Institutul urma să se desfiinţeze!
Iată că s-au terminat şi examenele! Ultima, şi cea mai important problemă – repartiţia –
era foarte aproape. Aceasta urma să se facă în mod deschis, în prezenţa unei comisii stabilită pe
Academie, cu toate locurile disponibile afişate pe tablă. Iar noi, în ordinea mediilor, trebuia să
optăm pentru unul din locurile de frunte sau din cele rămase! Cu o zi înainte de prezentarea în
faţa comisiei, noi, logisticienii, am făcut rost de lista cu locurile destinate pentru repartiţie. Neam adunat toţi M.Ap.N.-iştii în sala de clasă a grupei mele, am trecut pe tablă locurile de
repartiţie şi, în ordinea descrescătoare a mediilor, am început să ne pronunţăm asupra opţiunilor.
După vreo două ore, am definitivat repartiţia. Eu le-am spus unor colegi din Bucureşti, cu care
eram mai apropiat, că nu le voi ocupa funcţiile dorite: Parepa, Ghican, Doncea ş.a. Şi aşa nu
doream să rămân în Bucureşti! Niciodată nu mi-a plăcut capitala! Optam pentru o funcţie acolo
doar ca să o utilizez ca „rampă de lansare” spre Sibiu, când se va ivi momentul potrivit. Parepa
dorea funcţia de la Depozitul de Echipament de la APACA, Ghican pe cea de la Regimentul de
Gardă… Prin urmare, am ales funcţia de „Locţiitor pentru Logistică” de la Depozitul de
Alimente, situat lângă piaţa „Bucur Obor” („la văru' meu”, cum am convenit să-i spun!). A doua
zi, repartiţia noastră a decurs rapid şi clar. Nu au fost probleme, doar una, din cauză că Ursu a
deviat de la prima opţiune şi a ocupat locul de la Râşnov, care era destinat pentru Geangălă!
Deh, jidanii tot jidani! Comisia a rămas profund surprinsă de eficienţa şi rapiditatea de care am
dat dovadă. Fără certuri, fără reproşuri, fără bulversări! Cred că am fost singura promoţie care a
procedat în acel mod, dintre toate cele care s-au perindat în acea zi prin sala de repartiţie.
Mulţumit şi liniştit, am aşteptat următoarea zi în care era anunţată repartiţia, în mod
festiv, şi urma cheful de adio! M-am distrat copios apoi, a doua zi, am plecat spre casă pentru a
mă bucura de scurta – şi ultima – vacanţă de student. Mă aşteptau multiple şi felurite experienţe
de viaţă şi provocări, unele pozitive, altele mai puţin! Dar, cu optimism şi curaj, viaţa trebuia
trăită din plin iar problemele ivite, tratate cu responsabilitate şi curaj.
Promoţia noastră, „22 Decembrie 1992”, a hotărât să se întâlnească în fiecare an, într-o
altă locaţie de fiecare dată, în ţară (deocamdată). Anul trecut am sărbătorit 25 de ani de la
terminarea Academiei, la Predeal, în perioada 1-3 septembrie (foto final), anul acesta la Craiova.
Şi a fost fantastic! Acum, la întâlnirea anuală a promoţiei, care a avut loc în perioada 31 august2 septembrie, generalul Udrescu a anunţat că sunt cel mai valoros student al dumnealui. Oare ce
s-a întâmplat? A uitat de trecut sau dorea să-şi spele păcatele? Nu mai contează! Eu am trecut
peste tot, mai puţin peste uitare! Am stat la discuţii şi ne-am şi îmbrăţişat la plecare! Iniţial, la
aflarea veştii că vine şi Udrescu la întâlnire, i-am anunţat că nu mai merg. Apoi, mi-am revenit.
Doar am hotărât să merg să mă întâlnesc cu foştii mei colegi de suferinţă, nu neapărat să-l văd
pe dumnealui. Şi nu mi-a părut deloc rău, ba chiar m-am felicitat pentru gândul bun! La Craiova,
cu ocazia aniversării centenarului Unirii, a fost organizat şi un simpozion ştiinţific, „Armata în
dialog patriotic cu educaţia şi biserica”, la care au prezentat materiale (mesaje) prof. univ. dr.
general de brigadă (r.) Alecsandru-Mircea Udrescu, preotul Viorel Dincă şi prof. univ. dr. col.
(r.) Mihail-Cristian Negulescu.
În 2019 ne vom întâlni la Sibiu, iar eu voi fi responsabilul cu planificarea şi desfăşurarea
festivităţii! Abia aştept să organizez o revedere pe cinste, aşa cum merităm!
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Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj Troița ridicată în august 1944 la Păltiniș de studenții
refugiați din Ardealul de Nord în memoria martirilor
rămași acasă, victime ale terorii horthyste
(fragment din vol. III al ”Istoriei Păltinișului”, în curs de elaborare)
Un eveniment deosebit a marcat la Păltiniș sfârșitul verii lui 1944, atât de dramatică
pentru întreaga țară. Studenții propuseseră încă în urmă cu un an ca în aria Căminului de Munte
al Universității, înființat la Păltiniș prin preluarea din 1941 a contractului de arendă al fostei
Case de Cură a S.K.V., să se ridice o troiță în memoria martirilor neamului uciși sau schigiuiți
sub stăpânirea Ungariei horthyste în Ardealul de Nord. Aproape toți, studenți ori cadre
didactice, își lăsaseră acasă părinți, rude sau prieteni și doreau un loc special unde să se roage
pentru ei și să se reculeagă în memoria tuturor victimelor de peste granița trasată de diktat-ul de
la Viena, a căror singură vină fusese că erau români.
Alți nori negri se adăugaseră în inimile celor refugiați odată cu veștile despre agresiunile
de la începutul primăverii lui 1944 împotriva românilor care rămăseseră în Cluj. Academia
Teologică greco-catolică, Catedrala ortodoxă, locuința familiei Hațieganu, redacția ziarului
„Tribuna Ardealului” au fost atunci asaltate și vandalizate de mulțimi maghiare aprinse de ură
anti-românească. Moțiunea conducerii Universității „Daciei Superioare” întrunită în Colegiu la
Sibiu în 13 martie a protestat din nou împotriva scindării Transilvaniei, atenționând asupra
pericolului în care se aflau românii din Ardealul de Nord. Ca un simbol al fraternității și al
implorării ajutorului divin pentru cei ai lor rămași acasă, studenții refugiați au urgentat atunci
ridicarea unei troițe asemănătoare celor maramureșene, care să vegheze asupra celor dragi de la
înălțimea Păltinișului și să amintească pe veci de martirii lor. Beneficiind de susținerea
Mitropolitului Nicolae Bălan, de suportul moral și administrativ al rectorului Iuliu Hațieganu și
al prorectorului Ioan Lupaș, cu sprijinul material nemijlocit al decanului Aurelian Ionașcu de la
Facultatea de Drept, studenții au reușit în prima parte a lunii august 1944 să-și vadă realizată
troița înaltă de aproape patru metri și s-o ridice pe un postament frumos, la intrarea pe platoul
Căminului de Munte dinspre Sanatoriul Militar.
Sfințirea troiței a avut loc la 20 august 1944, în cadrul unei festivități impresionante, la
care au participat conducerea Universității, înalți oficiali civili și militari, precum și întreaga
suflare românească din stațiune. Rectorul Iuliu Hațieganu și decanul Facultății de Drept,
profesorul Aurelian Ionașcu, i-au primit cu deosebită căldură la Păltiniș pe generalul Constantin
Negoescu, prefectul județului Sibiu, și pe generalul Gheorghe Stavrescu, comandantul la acel
moment al Corpului 6 Teritorial de armată cu garnizoana în Sibiu./1

1

Generalul Gheorghe Stavrescu (1888-1951) comandase Divizia 14 Infanterie în luptele pentru eliberarea
Basarabiei și în cele de la Cotul Donului. El era din 1943 comandantul Corpului VI teritorial al Armatei Române,
unitate pe care a condus-o apoi în zona Turda în toamna lui 1944, în luptele pentru eliberarea Ardealului de Nord,
iar în 1945 - pe frontul antifascist din Cehoslovacia. Condamnat de ”justiția” stalinistă la muncă silnică pe viață
pentru presupuse crime de război legate de pogromul de la Iași din 27-29 iunie 1941, a decedat la 10 ian. 1951,
fiind bolnav de TBC, în Penitenciarul Aiud, unde a fost coleg de celulă cu poetul Radu Gyr. În fapt, cu toată
implicarea directă a autorităților în procesul său din 1947-1948, nu i s-a putut proba vinovăția directă în cazul
pogromului de la Iași, fiind acuzat în final de complicitate prin favorizarea infractorului. Deși își părăsise postul de
comandă de pe Prut și venise la Iași ”pentru a da drumul la convoaie de evrei, chiar când i se raportase că au fost
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Ceremonia de sfințire a troiței a fost prezentată în publicația „Vieața Universitară” din 9
septembrie pe o pagină dedicată „manifestărilor universității dispersate”. Chiar alături s-au
detaliat în ziar conferințele Institutului de Istorie Națională organizate de profesorul Ioan Lupaș
la Săliște, localitate natală a sa, a lui D.D. Roșca și Onisifor Ghibu. Faptul că în contextul
dispersării Universității, făcută în grabă și cu mare efort, rectorul Iuliu Hațieganu alesese să urce
în Păltiniș pentru a participa la dezvelirea troiței, arată importanța simbolică deosebită acordată
de Universitate acestei acțiuni a ei ca instituție și, totodată, a studenților. Cuvântarea
profesorului Iuliu Hațieganu la sfințirea troiței a rămas un exemplu de clarviziune, dragoste
pentru studenți și profund patriotism:/2
„Într-o conferință ținută la București în 1934 și tipărită în editura congresului de
educație fizică, am spus următoarele: ‘Nu avem mult până în anul 1940 - pe când toate semnele
prevestesc o nouă furtună, în care națiunea noastră nu va ieși biruitoare dacă nu va fi pregătită
și organizată’. În anul 1937 am ținut o conferință sub titlul ’Pregătiri pentru ultima oră’ la Satu
Mare, Sighetul Marmației, Oradea Mare, Zalău. În această conferință am făcut apel la unitate
și solidaritate în fața evenimentelor ce ne amenință.
Nimeni nu a crezut - și nu s-a făcut nici cel mai mic efort spre realizarea unei
solidarizări.
Războiul ne-a surprins. Să nu ne surprindă și pacea.
În acest haos al antitezelor, unica lege este salvarea patriei.
Aripile cu care putem decola sunt: unitate și solidaritate - știință și credință, marile idei
umane și sfântul ideal național. Iar decolarea nu o putem face decât pe liniile eterne - divine umane și naționale. Iubirea de Dumnezeu, de neam, de țară, de limbă, de adevăr, de dreptate,
de libertate - biserică, școală, familie, armată, popor, tineret, elită - sunt liniile forțelor
creatoare ale neamului nostru. Ele sunt comorile pe care trebuie să le salvăm. Reconcilierea
principiilor spirituale eterne cu principiile materiale temporare se impune azi mai mult ca
oricând. Subordonând principiile materiale celor spirituale să înaintăm pe drumul croit de
generațiile trecute.
Nu legi multe - ‘Est coruptissima republica plurimae leges’ (Tacitus) - ci mai mult curaj
- voință - conștiință - răspundere - demnitate - onoare. Să nu confundăm un discurs cu o acțiune
- o discuție cu o faptă, o lege cu un efect automat, o rezoluție cu un act. Să ieșim din acest
intelectualism steril și sterilizat, ca să nu ni se spună: ‘Este obiceiul vostru de a fi spectatori de
discursuri și auditori de acțiune‘ (Cleon). Să recunoaștem odată supremația credinței, a științei,
acțiunii, caracterului. Să nu așteptăm miracole. Miracolele survin numai la un popor curajos și
activ. Miracolul va veni printr-o convergență a tuturor simțurilor - a tuturor pulsațiilor singure capabile să se transforme într-o vibrație armonică și creatoare. Nici pesimiști - să
vedem numai spini - nici optimiști, să vedem numai trandafiri - ci români, cu încredere, devotat
servind marile comandamente cu orice sacrificiu.
Poporul nostru întotdeauna a respectat cele patru libertăți ale lui Roosevelt: libertatea
gândirii - libertatea credinței - eliberarea de frică - eliberarea de lipsă. Elitele conducătoare
adeseori au fost însă incomplete - lipsite de forțele spirituale și morale - singure creatoare.
Această absentare a elitelor adeseori a primejduit viața neamului.
Azi stăm în fața unor mari evenimente. Un general după ce pierduse lupta la ora 10,
încuraja ostașii cu cuvintele: ‘Lupta aceasta este pierdută, sunt însă două ore, avem încă timp
să câștigăm altă luptă‘. Înțelesul acestor cuvinte îl purtăm toți în sufletul nostru și simțim mai
găsiți cu arme”, i s-a imputat în proces lipsa unei iluzorii și de fapt imposibile intervenții împotriva trupelor
germane și a unor elemente izolate din unități românești, care au participat efectiv la comiterea progromului.
2

Să ne închinăm în fața troiței (cuvântarea de la Păltiniș din 20 august 1944 a rectorului Iuliu Hațieganu), în
Vieața Universitară, anul III, 9 sept. 1944, Sibiu, pag.11.
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mult ca oricând înțelesul cuvintelor lui Horatius: ‘Delicta maiorum imeritus lues Romane donec
templa refeceris aedisque labentis deorum et foedo nigro simulacro fumo‘. ‘Fără să meriți - vei
plăti pentru păcatele strămoșilor, Romane - până nu vei restaura bisericile zeilor, altarele
dărâmate și nu vei curăți icoanele lor murdărite de fumul negru.’
Aceasta este mărturisirea de credință a Universității Daciei Superioare în fața acestei
troițe - ridicată de studențimea ardeleană.
Studenți și studente!
Cultivați marile virtuți ale poporului vostru - închinați-vă crucii, căci ea a fost puterea
noastră de totdeauna. Bisericuțele de lemn - cu turnurile subțiri au fost citadelele noastre de
apărare și de asalt. Troițele cu miile vestesc în țara noastră puterea credinței noastre.
Sunt mândru ca rector - de studențimea noastră. Aici, la Păltiniș, studențimea a zidit trei
monumente.
Izvorul ‘Dorul Clujului’ - înseamnă iubirea de pământ.
Pavilionul (catargul pe care se înălța steagul, n.n.) cu tricolor înseamnă iubirea de neam.
Troița înseamnă iubirea de Dumnezeu.
Pământ, neam, Dumnezeu - acestea sunt energiile noastre. Cu aceste energii, să duceți
neamul spre renaștere!”
Pentru studenți, sfințirea troiței a fost un moment în care s-au amestecat multe emoții,
lacrimi și speranțe. Tragedia despărțirii de cei dragi rămași acasă, peste granița diktat-ului,
dorința reîntoarcerii la Cluj, frumusețea verilor la Păltiniș, toate se amestecau precum firicelul
de apă al izvorului „Dorul Clujului” în tumultoasa albie a Dănesei... După Izvorul „Dorul
Clujului” și „Drumul studenților”, așa cum sublinia și rectorul Universității, studenții refugiați
își legau prezența la Păltiniș de un nou simbol al iubitului lor Ardeal de Nord, de unde fuseseră
siliți să plece cu trupul, dar unde rămăsese atât de mult din sufletul lor.
Cuvântarea rostită de studentul în filosofie, fost student în medicină și premiant I al
Facultății de Litere, Petru Hossu, a păstrat și ea emoția și patriotismul acelor clipe:
„Domnule Rector, Onorată Asistență, Studențimea ardeleană vine să se închine astăzi
eroilor neamului și îndeosebi eroilor mucenici din Ardealul de la Miază-Noapte - prin sfințirea
acestei sfinte troițe ridicată la răscrucea drumurilor din binecuvântatul Păltiniș.
Aceia în numele cărora vorbesc, studenții refugiați din țara robită, au luat inițiativa
ridicării sfântului monument pe care îl sărbătorim aici, astăzi - și nu este singurul semn al
durerii noastre. Tot aicea la Păltiniș, studenții refugiați au botezat un izvor cu numele Dorul
Clujului - și de fapt izvorul acela pare asemenea izvorului nesecat de lacrimi din sufletele
noastre. Și asemenea întru pomenirea celor din țara răpită am ridicat și troița. Dacă inițiativa a
fost luată în august 1943, totuși abia acuma, la un an și mai bine de atuncea, avem fericitul
prilej de a lua parte la sfințirea ei. Dealtminteri, întârzierea aceasta nici nu este lipsită de
semnificația că:
- niciodată atâta cât astăzi, robia fraților noștri nu a fost mai grea și mai umilitoare;
- astăzi, când se împlinesc aproape patru ani rotunzi de la ziua când s-a săvârșit actul
nevrednic de la Viena, scelerații semnatari ai diktatului își vădesc întreaga forță morală și
sufletească pe care s-au întemeiat ca să își ia dreptul, să ne judece neamul românesc în
drepturile sale seculare;
- astăzi avem mai prielnic prilej să ne întrebăm în numele cărei dreptăți ne-au judecat
scelerații de la Viena, când îi vedem sub ochii noștri cum au ajuns să se ucidă între ei ca fiarele,
iar legea lor este ștreangul;
- astăzi vedem limpede că nici ocupația germană în Ungaria nu pune capăt fărădelegilor
maghiare, ba acestea chiar au început să se întețească;
- astăzi, în anul 1944, mai mult ca oricând simțim peste noi briza aducătoare de pace și
neamurile năzuiesc spre dreptate socială și națională mai mult ca niciodată.
De aceea, troița ridicată de noi, studenții refugiați din Ardealul de Nord, are o îndoită
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valoare: una creștină - este un semn al lumii creștine; a doua, națională - este mărturisirea
noastră de aducere aminte a celor schingiuiți, uciși, blestemați în Ardealul robit, și de luptă
pentru dreptate...”/3
Petru Hossu se bucura de o mare simpatie din partea rectorului Iuliu Hațieganu, care îl
delegase cu un an înainte să reprezinte Universitatea refugiată într-un voiaj de studii în Elveția,
menit să aducă date asupra modului de organizare a vieții studențești în țara cantoanelor.
Cuvântarea lui Petru Hossu la sfințirea troiței s-a încheiat cu laude prea bine meritate aduse
marelui Rector și Om care a fost în refugiul din Sibiu profesorul Iuliu Hațieganu...
Presa sibiană a reflectat și ea manifestarea încărcată de emoție și simboluri de la Păltiniș.
Ziarul „Țara” (care, luat prin surprindere de evenimentul istoric din 23 august 1944, își
începuse numărul de a doua zi proslăvind recucerirea unor localități de la ruși de către armata
germană...), a publicat la 24 august un articol detaliat, cu titlul: „Solemnitatea sfințirii unei troițe
la Căminul de Munte universitar din Păltiniș”:
„Într-un cadru deosebit de solemn a avut loc în frumoasa stațiune climaterică de munte
Păltiniș sfințirea unei troițe ridicată întru cinstirea eroilor, din inițiativa coloniei studențești a
Căminului de Munte Păltiniș. În numeroasa și selecta asistență am remarcat prezența d-lor:
general Stavrescu, comandantul Corpului de Armată, general Negoescu – prefectul județului
nostru, dr. Iuliu Hațieganu – rectorul Universității Daciei Superioare, prof. univ. Ionașcu –
decanul Facultății de Drept, Speranția, Popovici, Todoran, Codreanu, Crișan, asistent Radu,
col. Gârleanu cu familia, col. Botez cu familia, d-na general Vasilescu Cristea, I.N. Ciolan cu dna, insp. gen. Lateș cu d-na; d-nele col. Talpeș, col. Drăghicescu, col. Pavelescu; maior Maniu
cu d-ra, maior Bălan, d-l și d-na cpt. Vatău Zaharia ad-torul Sanatoriului militar Păltiniș, d-na
Pop Elecheș, d-na Hulubei, d-na maior Teodorescu, slt. Guli Constantin, Georgescu, Iotici,
precum și un număr mare de vizitatori și studenți aflați în stațiune.
Slujba religioasă a sfințirii troiței s-a oficiat de părintele protopop Nanu după ieșirea de
la schitul mitropolitan unde s-a făcut serviciul duminical. După sfințirea apei, părintele
protopop Nanu a rostit o impresionantă cuvântare, evidențiind puterea crucii, care din
timpurile cele mai vechi a fost o armă neînvinsă.
A vorbit apoi d-l prof. dr. Aurelian Ionașcu – decanul Facultății de Drept și director al
coloniei studențești din Păltiniș, care în numele comitetului de conducere a încredințat d-lui
rector Iuliu Hațieganu troița ridicată din inițiativa coloniei, ca simbol al credinței în Dumnezeu
și al iubirii de Neam și Patrie, deviză care strălucește pe frontispiciul Universității ardelene.
În numele studenților aflați în colonie a vorbit d-l. Hossu P., care a accentuat că troița a
fost proiectată pentru ridicare încă din anul trecut și ea este simbolul unei credinți de libertate
și voință de dreptate națională pentru care s-au jertfit eroii acestui neam. D-sa încheie prin a
aduce cele mai calde mulțumiri d-lui rector Iuliu Hațieganu pentru sărbătoarea coloniei
studențești de la Păltiniș.
Ultimul care a vorbit a fost d-l prof. dr. Iuliu Hațieganu – rectorul Universității,
mulțumind tuturor vorbitorilor și d-lui decan Ionașcu pentru tezaurul sublim care i s-a
încredințat. În continuare, d-l profesor Iuliu Hațieganu a spus printre altele: ’Această troiță îmi
va fi un tezaur scump și ea va fi păzită de profesorii și studenții mei. Aripile pe care putem să
decolăm din această furtună și vremuri de cataclism sunt acelea care merg spre marile idealuri
naționale, spre drumul crucii, al iubirii de pământ, Patrie și Dumnezeu’.

3

Cuvântarea studentului Petru Hossu, în Vieața Universitară, anul III, 9 sept. 1944, Sibiu, pag.11.
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Serbarea a luat sfârșit prin Imnul Eroilor și Imnul Regal, executat de corul studenților
din colonie, sub conducerea tânărului Toma Augustin, în care timp s-a făcut ridicarea
pavilionului.”/4
Părintele Aurel Nanu (1892-1966), cel care a oficiat slujba de sfințire a troiței, precum
condusese cu doi ani înainte și slujba de sfințire a Căminului de Munte al Universității, era o
personalitate a vieții teologice sibiene, apropiat de mitropolitul Nicolae Bălan și, totodată, de
Facultatea de medicină în refugiu, pentru ai cărei studenți a fost duhovnic. A activat mulți ani ca
profesor de geografie și istorie la Școala normală „Andrei Șaguna” din Sibiu, în 1944 devenind
și consilier arhiepiscopesc. A publicat o seamă de lucrări pe teme teologice și de istorie a
ortodoxiei românești, fiind până în 1931 protopop de Odorhei, în teritoriul ocupat apoi de
Ungaria horthystă, după diktat-ul de la Viena./5. Desemnarea sa în 26 iulie 1942 pentru a sfinți
Căminul de Munte, precum și în 20 august 1944 pentru sfințirea troiței închinate victimelor
terorii horthyste din Ardealul de Nord a avut o semnificație specială, atât pentru universitatea în
refugiu, cât și pentru Biserică. Părintele Nanu era foarte apropiat de studenții universității
refugiate, ca și de elevii săi de la școala teologică:
„Cu fața veșnic surâzătoare, ca o primăvară însorită, Părintele Nanu îți întinde de
departe o mână frățească și-ți deschide o inimă caldă, care te veselește și te înalță. Și de la
primele cuvinte te cucerește. Modest și bun, blând și delicat, părintele Nanu are cele mai multe
prietenii. Toți cei care l-au cunoscut, îl iubesc fără rezerve.”/6
...Festivitatea sfințirii troiței a fost urmată de manifestări sportive, cu întreceri de tenis de
masă și atletism (săritura în înălțime), dar și de un foarte încins meci de volei. Articolul din
”Țara” amintit mai sus a inclus o serie de detalii și despre acestea: „După masă au urmat
numeroase concursuri de ping-pong, la care au concurat d-nii Vasile Ciuparu, G. Stavrescu/7,
L. Chișiu, Tatiana Biriș și Ember Lucia. Cupa Păltinișului a fost câștigată de G. Stavrescu de la
‚U’. La concursurile atletice s-au relevat pentru premiul întâi P. I. Sârbu /8 (1.70 m), iar pentru
premiul II, V. Ceparu (1.55 m). La ora 6 a avut loc un concurs de Wolley-ball la care au
concurat echipele V. Ceparu, P. I. Sârbu, Oros, Teodorescu, Traian Bulbuc și Bânțu, iar în
echipa adversă d-nii Stavrescu, Georgescu, Pop Zaharia și d-rele T. Biriș, Onaca, Fodoreanu,
care a fost învinsă în setul I cu 15-4, iar în setul II cu 15-13. Tot cu acest prilej studenții au
organizat și o serie de jocuri distractive.”
Troița Martirilor nu a dăinuit multă vreme pe amplasamentul situat vizavi de pavilionul
„Monaco”. O vreme după înapoierea studenților de pe cărările munților Cibinului pe malurile
Someșului, a fost demolată, la fel și postamentul. De ce, de cine și când a fost îndepărtată, nu se
mai știe... Momentele critice de după 1945, când Ana Pauker a venit în zonă, solicitând
preluarea Casei de odihnă a Schitului de către sindicatele controlate de partidul comunist s-ar
putea să fi inițiat distrugerea acelui simbol amintind de refugiul Universității și de atrocitățile
ocupației ungurești în Ardealul de Nord. Universitatea reîntoarsă la Cluj devenise o țintă a
epurărilor comandate de partidul clasei muncitoare, iar mulți dintre cei care reprezentaseră
4

Vasile Gavozdea: Solemnitatea sfințirii unei troițe la Căminul de Munte universitar din Păltiniș, în: Țara, anul IV, nr.962, 24
aug. 1944, Sibiu, pag.2.

5
Preot Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Preotul profesor Aurel Nanu, în ”Cărturari sibieni de altădată”, Ed. Andreiană, Sibiu, 2015,
pag.586-588.
6
Nicolae Vonica, în Telegraful Român nr 4, 25 ian. 1942, Sibiu, pag.2, citat de Mircea Păcurariu, în ”Cărturari sibieni de
altădată”, Ed. Andreiană, Sibiu, 2015, pag.588.
7
Fiul generalului Gheorghe Stavrescu (George, n. 1918) era student la Drept. A fost ulterior un jurisconsult foarte apreciat în
Sibiu. După moartea sa, survenită pe neașteptate în 1978, fosta sa soție Eleonora Stavrescu, medic, s-a recăsătorit cu Aurel
Cioran, fratele celebrului filosof Emil Cioran.
8
Ioan Sârbu era în 1944 student la medicină. A fost un iubitor fervent al Păltinișului, apropiat prieten al lui Țunți Blaga
(nepotul lui Lucian Blaga), de multe ori invitat împreună cu soția sa, Lia (studentă la drept), la cabana de lângă Schit a notarului
Lionel Blaga.
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administrația horthystă ajunseseră să exercite în aceleași locuri și cu mult sârg anti-românesc
puterea „democrato-comunistă”...
Legenda figurilor:
1. Generalul Gh. Stăvrescu, comandantul Corpului VI Armată, la Păltiniș, în 20
august 1944, cu ocazia sfințirii Troiței
Martirilor din Ardealul de Nord. Cu
ochelari, lângă general - prof. Aurelian
Ionașcu. În partea opusă, în spatele
copilului din prim-plan - rectorul Iuliu
Hațieganu. În dreapta imaginii,
profesorul de filosofie D.D. Roșca.
(fotografie din arhiva de familiei
Stavrescu)

2. Prof. dr. Aurelian Ionașcu, decan al Facultății de
Drept, vorbind în 20 august 1944, la ceremonia de sfințire a
troiței din Păltiniș închinate martirilor din Ardealul de Nord.

3.
Studentul
Petre
Hossu
adresându-se asistenței prezente la
sfințirea troiței. Pot fi recunoscuți
rectorul Iuliu Hațieganu, decanul
Facultății de Litere și Filosofie prof.
D.D. Roșca, generalul Gh. Stavrescu,
col. Gh. Niculiu (cavaler al Ordinului
Mihai Viteazu) și prefectul de Sibiu,
generalul
Constantin
Negoescu.
(fotografie din colecția dr Mircea
Dragoteanu)
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4.
Troița martirilor din Ardealul de Nord victime ale
horthysmului sfințită la Păltiniș în 20 august 1944.

5. Imagine generală cu amplasamentul troiței martirilor - lângă intrarea dinspre Sibiu
în Căminul de Munte Păltiniș.
Imaginile 2, 4 și 5 provin din arhiva foto donată de prof. Aurelian Ionașcu Bibliotecii
Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, puse la dispoziție prin
amabilitatea d-lui director Valentin Orga.
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Gl. bg. (rtr) Florian Tucă

Col. (rtr) Laurențiu Domnișoru

Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR

MESAJUL REGELUI CAROL al II-lea, DIN ANUL 1934, CU
PRIVIRE LA UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR

Căutând noi surse de documentare
referitoare la acțiunile și luptele românilor
pentru unitate național-statală am avut marea
bucurie și satisfacție de a descoperi o sursă
documentară cu totul deosebită despre care
nu știam aproape nimic pentru că nu fusese
pusă în valoare de către istoricii noștri și
chiar fusese dată uitării. Este vorba de
„mesajul” transmis poporului român în luna
ianuarie 1934, de către Regele Carol al II-lea,
cu prilejul sărbătoririi a trei sferturi de veac
de la Unirea Principatelor, când, de fapt, s-a
pus temelia politico-statală a înfăptuirii
marelui act istoric de la 1 Decembrie 1918.
În cuvântarea rostită atunci de către
suveranul României (8 iunie 1930 - 6
septembrie 1940), sunt consemnate aprecieri,
informații, sinteze și concluzii deosebit de
interesante, unele dintre acestea putând fi
considerate, chiar și în zilele noastre,
deosebit de actuale. Ținând seama de
importanța și valoarea celor spuse acum
aproape 85 de ani de către Regele României,
vom reproduce în continuare cuvântarea
rostită de suveran. În prima din cele patru
părți ale cuvântării se face o apreciere de
sinteză, de o evidentă valoare științifică,
nemaiîntâlnită de noi în alte izvoare istorice
de referință.Iată care este aceasta: „Unirea
Principatelor și unirea tuturor românilor, un
singur vis în două realizări (unirea din
ianuarie 1859 și Marea Unire din 1
Decembrie 1918). Generațiile ce vor veni
mâine, vor găsi această unire fapt împlinit și
consolidat, vor trăi în ambianță că acest
lucru a fost întotdeauna, nu vor putea
concepe că vreodată ramurile aceleași
familii au putut trăi despărțite de către
granițele trase de mâna omului. Și această

ambianță este cea adevărată, cea firească, ei
vor avea dreptate de a-și pune această
întrebare, căci despărțirea fraților sub trei
stăpâniri a fost o despărțire pur formală. De
când este neamul românesc, el a fost unul și
nedespărțit. Superioritatea românilor asupra
celorlalte popoare este tocmai aceasta: nu
suntem formați din trei mlădițe pornite din
aceeași tulpină, ci suntem un singur trup ce
nu poate fi despărțit niciodată. Proba
hotărâtoare este că la Dunăre, la Tisa, la
Nistru și desișurile Carpaților vorbim
aceeași limbă percepută și rostită de toți
locuitorii acestui pământ românesc”.
În continuare, în Mesajul rostit de
Regele Carol al II-lea se relatează pe scurt
cum de au fost posibile Unirea cea Mică și
Unirea cea Mare și legăturile firești dintre ele.
Iată ce se spune în mesaj: „Istoria ne învață
cum s-a făcut această unitate politică ce
alcătuiește România de azi. Învățăm că
cutare sau cutare s-a zbătut ca să o realizeze,
că ieșirile noastre au sângerat spre a
dezrobi pe frați. Este adevărat, dar aceasta a
fost munca de mistrie a ziditorilor Patriei.
Unirea s-a înfăptuit însă mai presus de toate,
fiindcă era o cerință biruitoare a neamului.
Această cerință a istoriei, acest imperativ
biologic al Unirii este tocmai chezășia
supremă a veșniciei ei. Pe acest fapt istoric
ne putem apăra îndeajuns spre a afirma în
fața lumii drepturile noastre etnice asupra
acestui pământ ce-l stăpânim dintr-un drept
mai presus decât toate drepturile oamenilor,
dintr-un drept al naturei. Dar, ca în orișice,
nu există drepturi fără datorii. În această zi
de praznic (aniversarea a 85 de ani de la
Unirea Principatelor -n.n.), trebuie să ne
reculegem și să ne întrebăm care este
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datoria noastră, a acelora de azi față de
acest neam care prin virtuțile lui și puternica
sa rezistență etnică, a permis ca România să
fie cea întregită în care trăim azi”.
În următoarele două paragrafe ale
mesajului sunt relatate unele învățăminte
relevante pentru urmașii celor două uniri.
Iată care sunt acestea: „Din istoria
înfăptuirii unirilor se pot desprinde multe
învățăminte și trebuie să desprindem
învățăminte, căci altfel istoria n-ar fi decât
un roman ce n-ar sluji decât la distracția
unora. Istoria este, mai presus decât toate,
un ceaslov al înțelepciunii, din care trebuie
cules cât mai mult folos pentru ziua de azi și
pentru cea de mâine. Prea des nu se văd
decât grijile prin care am trecut și pe care
le-am biruit. Primul învățământ pe care-l
putem trage din acțiunea celor ce au
desăvârșit marele acte dim 1859 și 1918 este
credința. Fără o credință desăvârșită în
dreptatea cauzei, fără credința că ei
săvârșeau un act de înaltă echitate istorică,
ei n-ar fi găsit puterea de a birui toate
piedicele și de a fi trasat harta lumii de azi.
Al doilea învâțământ este că în politică, ca și
în natură, faptele importante se îndeplinesc
fiecare la timpul său și că răbdarea este una
din virtuțile care ajută omul și națiunile să
înfăptuiască lucruri mari. Răbdarea, unită
cu pasiunea în muncă, au permis să se
scurgă aproape 60 de ani care despart
Unirea Principatelor de Unirea tuturor
românilor, au permis ca și Coroana
Moldovei și a Munteniei trecând prin
Coroana de oțel a Independenței să devină
Coroana României etnice de azi. Dar mai
presus de acestea, ( Unirea - n.n. ) este o
noțiune care trebuie să domine mințile și
sufletele noastre ale tuturora, aceasta este
chiar denumirea înfăptuirii ce o sărbătorim
chiar astăzi: Unirea. Prin Unire s-a săvârșit
România de ieri, prin ea s-a întregit
România de azi, prin Unire trebuie să
desăvârșim și să întărim România de mâine”.
În ultima parte a mesajului transmis de
regele Carol al II-lea poporului și națiunii
române acum aproape 85 de ani, sunt

36

prezentate, ca un fel de concluzii, îndemnuri
adresate de suveran poporului român, de a fi
mereu unit în cugete, în simțiri și acțiuni,
pentru păstrarea și apărarea Marii Uniri
înfăptuite în Decembrie 1918. Regele Carol
al II-lea îi salută pe români cu gânduri bune
și curate și-i cheamă la unitate pentru a
păstra, pentru ei și pentru urmașii lor, unirea
și unitatea poporului român înfăptuite în
1859 și 1918. Redăm și această ultimă parte
a mesajului: „ O fi fost pe vremuri rivalități
și lupte între frați, azi nu mai trebuie să fie.
Azi în România, care ar trebui să fie Țara
cea mai fericită din lume, nu mai trebuie să
mai fie nici o dezbinare, nu mai trebuie să fie
decât o singură năzuință salvatoare, aceea a
Unirii tuturor într-o singură conlucrare
dezinteresată, într-un sprijin mutual
neprecupețit pentru binele și folosul
singurului factor permanent: Poporul
Românesc. Popor care în decursul
veacurilor a știut să-și arate virtuțile sale și
care prin puterea sa de rezistență și prin
credința sa către el însuși, a înfăptuit marele
fapt istoric ce-l sărbătorim azi.În această zi
a Unirii, gândul meu se îndreptă către acei
care au luptat și s-au jertfit în decursul
vremurilor pentru unitatea neamului lor, în
primul rând le datorăm uitarea resentimentelor ce despart pe unii; lor și copiilor
noștri le datorăm unirea în gânduri și simțiri,
pentru ca aceștia să nu ne poată învinui că
nu ne-am făcut pe deplin datoria către
poporul nostru”.
Citiți, dragi români, conținutul
mesajului pe care, acum aproape 85 de ani,
Regele Carol al II-lea l-a transmis tuturor
românilor. Textul cu mesajul regelui a fost
publicat în ziarul „Gazeta Sătmarului”, întrunul din numere sale din luna ianuarie 1934.
Considerăm că el va fi fost publicat și în alte
publicații românești din epocă. Mesajul
Regelui Carol al II-lea are un conținut istoric
foarte important pentru posteritate.

Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Mircea Vladu
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu,
membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

1 DECEMBRIE 1918 – ZIUA CONCORDIEI,
SOLIDARITĂȚII ȘI UNITĂȚII DINTRE ROMÂNII DE
PRETUTINDENI
În urmă cu aproape trei decenii, fiind la studii la Academia Militară, am trăit un mare
coșmar văzând cu ochii mei confruntarea sângeroasă, de la Inter, dintre forțele de ordine și
demonstranți. Nu-mi venea să cred că românii se luptau între ei pentru idealuri diametral opuse,
adică în timp ce forțele de ordine făceau eforturi disperate pentru menținerea la putere a unui
regim politic ce se dovedise până la urmă falimentar, o masă mare de demonstranți se străduia să
străpungă cordoanele forțelor de ordine respective și să ajungă în Piața Palatului, unde se aflau
principalii conducători politici ai României, pentru a-i da jos de la putere și a instala în locul lor
alți conducători, care considerau ei că ar reprezenta mai bine interesele românilor.
Am văzut în seara confruntărilor nenumărați români morți și răniți, vitrine sparte,
magazine devastate, mașini incendiate sau călcate de șenilele tancurilor, ură și patimă în privirile
și în acțiunile celor care se confruntau etc.
M-am rugat atunci la Dumnezeu să facă o minune și să oprească măcelul care se producea la
propriu între români, și totodată, să lumineze mințile acestora pentru ca niciodată să nu se mai
angajeze în producerea unor astfel de nenorociri.
Din păcate, în cele aproape trei decenii care au trecut de la evenimentele despre care am
făcut vorbire anterior, noi românii am avut parte de nenumărate confruntări între forțele de
ordine și demonstranți, soldate cu răniți din partea ambelor tabere, precum și cu distrugeri și
pagube materiale destul de consistente.
Totuși, nu credeam că la sfârșitul primei decade a lunii august din acest an îmi va fi dat să
trăiesc în fața televizorului aceleași emoții copleșitoare, pe care le-am trăit la fața locului în urmă
cu aproape trei decenii. Strategia și tactica adoptate de către forțele de ordine și demonstranți, la
10 august 2018, semănau foarte mult, potrivit opiniei mele, cu cele pe care le observasem eu la
Inter în urmă cu aproape trei decenii.
Nu-mi puteam explica de ce românii, la aproape o sută de ani de la Marea Unire, unde au
decretat „moartea” dezbinării și triumful concordiei, solidarității și unității dintre ei, continuau
cu îndârjire să demonstreze contrariul în seara zilei de 10 august, 2018.
Oare eforturile și sacrificiile acelora care au făcut România Mare, nu mai au nici o
semnificație sau importanță pentru românii de astăzi, indiferent din ce „tabără” fac parte?
În urmă cu o sută de ani, românii de pretutindeni au fost uniți în cuget, simțiri și acțiuni, și
crezând în idealul lor au putut să-l înfăptuiască, în pofida vicisitudinilor vremurilor.
În urmă cu o sută de ani, s-au desfășurat acțiuni vizând înfăptuirea Marii Uniri, în deplină
unitate de către românii de pretutindeni, din păcate despre unele dintre acestea scriindu-se și
comentându-se mai puțin din diferite motive generate de factori politici interni și internaționali,
de ignoranță etc. Despre unele dintre aceste acțiuni mai puțin cunoscute și comentate în cei o
sută de ani, doresc eu să fac vorbire în continuare, pentru a demonstra că românii au reușit să
înfăptuiască idealul vizând Marea Unire, acționând numai în deplină concordanță, solidaritate,
unitate și înțelegere, cei potrivnici fiind într-un număr nesemnificativ și necontând în derularea
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acțiunilor.
Din această perspectivă, Marea Unire a reprezentat pentru românii de pretutindeni și
conducătorii lor, de bună credință, cu dragoste de glie și neam, cel mai înălțător moment din
zbuciumata istorie a mult încercatului spațiu carpato – danubiano – pontic.
Pentru înfăptuirea Marii Uniri, s-au derulat acțiuni extrem de complexe și au fost momente
cruciale pe care s-au străduit să le deturneze de la scopul lor nobil, atât interese străine cât și
interne.
Indiferent ce s-a afirmat și continuă să se afirme din interiorul statului român și din
exteriorul său despre Marea Unire din 1918, cu certitudine confirmată de fapte, documente,
mărturii, istorici etc., acest măreț act istoric a fost rezultatul dorinței românilor de pretutindeni,
transformată în tendință, apoi în voință luptătoare și aceasta în cele din urmă în biruință.
Înfăptuitorii nu au fost alții decât românii uniți în cuget, simțiri și acțiuni, care trăiau în
Regatul României (așa zisul Vechi Regat), în teritoriile românești de sub dominația străină, care
au adus secole de-a rândul multe și mari sacrificii și jertfe pe altarul unității statale9, sprijiniți
moral, material și chiar prin acțiuni complexe de către românii din diaspora, între care cei din
SUA ocupă un loc important.
Trebuie afirmat cu tărie că Marea Unire a constituit un moment crucial din istoria
românilor, ce a fost strâns legat de personalitățile regelui Ferdinand, reginei Maria și marelui
bărbat de stat Ionel Brătianu și s-a încheiat, de facto, la 1 decembrie 1918, odată cu revenirea la
patria mamă a Transilvaniei, după ce anterior Basarabia, Bucovina, Banatul, Crișana,
Maramureșul și Sătmarul se uniseră cu Regatul României. De asemenea, trebuie precizat că
pentru a se înfăptui unirea Vechiului Regat cu Transilvania, începând cu secolul al XIX-lea, atât
regii Carol I și Ferdinand, cât și membri ai politicieni din familia Brătianu au sprijinit mișcarea
națională a românilor de peste Carpați, punând la dispoziție sume însemnate din fondurile
secrete ale guvernului român și direcționându-le pentru înălțarea de școli și de biserici românești
unde se acționa pentru a se menține treze dorința și lupta pentru emancipare și pentru drepturile
națiunii în Transilvania, care era oprimată de exploatarea sângeroasă exercitată de administrația
austro-ungară10.
Totodată, trebuie subliniat că sumele puse la dispoziție de guvernul român pentru achitarea
contravalorii amenzilor dictate de Budapesta și a prestației avocaților care au apărat pe fruntașii
români, judecați și condamnați de tribunale maghiare, precum și intervenția regelui Carol I, la
Budapesta, pentru eliberarea din temniță a lui Vasile Lucaciu, președintele Partidului Național
Român, inițiatorul Memorandumului și luptătorul neobosit și neînfricat pentru cauza Marii Uniri.
Totuși, trebuie subliniat faptul că sunt istorici care apreciază că România11 a intrat în stare de
neutralitate și apoi în Primul Război Mondial pentru a lua Transilvania și nu pentru a realiza
unirea cu teritoriile din Est, care făcuseră parte din Moldova până în secolul al XIX-lea. Din
această perspectivă, istoricii respectivi afirmă că Sfatul Țării din Basarabia nici nu s-a gândit la
început la unirea cu România. Ideea de unire s-a născut, potrivit acestor istorici, după apariția
pericolului ca Ucraina independentă să înglobeze Basarabia. Istoricii respectivi argumentează
această idee folosindu-se de conținutul proceselor verbale întocmite cu ocazia unirii Basarabiei
cu Vechiul Regat Român. Totodată, aceștia afirmă că pentru unire era preferată Transilvania
întrucât aceasta era considerată locul de naștere a poporului român, economia sa bazată pe
industrie și resurse minerale, fiind complementară cu cea a Regatului României, care dispunea
de petrol, cereale și mai ales de forță de muncă ieftină. Unul dintre acești istorici care afirmă și
susține argumentat aceste elemente este conferențiarul universitar doctor Alin Ciupală de la
Secția de Istorie Modernă a Universității din București. Acesta afirmă și susține și faptul că:
9

Acad, Ștefan Pascu, Marea Unire din 1918, voința și biruința întregii națiuni române, Revista română de istorie
militară, nr. 4(14), p.42
10
Mateiudrea.wordpress.com
11
www.dcnews.ro⁄tablet⁄marea-unire-din-1918-controverse-necunoscute-despre-constituirea-româniei-mari_4
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„Fără revoluția bolșevică din Ungaria nu s-ar fi putut realiza Marea Unire, întrucât România nu
putea realiza o schimbare în politica internațională, neavând nici forța economică și nici o
armată pusă la punct, ca să nu mai vorbim de resursele foarte puține de care dispunea. Aceasta
însă nu scade cu nimic importanța proiectului național românesc, ci îl nuanțează. Elita
intelectuală și politică din Ungaria s-a dovedit la începutul negocierilor de pace mai influentă
decât cea din România, deși Ungaria era învinsă. Elitele ungare erau mai legate de cele
occidentale decât cele românești, acest lucru s-a văzut în etapa discuțiilor și tratativelor de la
Versailles. Noroc cu revoluția lui Bela Kuhn care a fost sprijinită financiar de bolșevicii ruși.
Sunt documente care arată că Lenin a trimis arme și bani în Ungaria. În condițiile în care apăruse
pericolul extinderii bolșevismului spre Vest și Occidentul era confruntat cu proteste ale societății
civile sătulă de patru ani de război, opozițiile din Franța și Marea Britanie erau total împotriva
războiului, a venit scăparea de la Regatul României, care în 1918 avea armata intactă după
remobilizare și a primit libertatea de acțiune în Ungaria pentru înăbușirea revoluției
bolșevice...Victoria împotriva lui Bela Kuhn a înclinat balanța în favoarea României la Paris”12.
Uniunea Sovietică nu a recunoscut niciodată Marea Unire 13 , și a avut grijă să dea o
puternică lovitură românilor, prin semnarea pactului din partea sa de către Molotov, alături de
germanul Ribbentrop, dezmembrând astfel România Mare în favoarea ei, a Bulgariei și Ungariei.
În cartea „Tainele Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”, Dan-Silviu Boerescu prezintă
interviul realizat de profesorul Ion Coja cu dr. Șerban Milcoveanu pe tema unor controverse
legate de prima Unire din 1918, cea a Basarabiei cu Regatul României, din care doresc să prezint
un fragment, care vine în sprijinul celor afirmate anterior: „Conform decretului de
autodeterminare a popoarelor, în Basarabia s-au făcut alegeri și s-a ales Sfatul Țării, care s-a
întrunit la 27 noiembrie 1917 și a hotărât autonomia Basarabiei. Ionel Brătianu a insistat: „Ce
autonomie?! Votați Unirea, ca eu să vă pot apăra pe Nistru, iar nu pe Prut, care e mic”.
Basarabenii nu au răspuns nimic, iar toți emisarii trimiși de Brătianu au venit înapoi
comunicând că domnii basarabeni păstrează tăcerea și nu se angajează. Regele Ferdinand l-a
chemat la Iași pe Pantelimon Halipa, primul sau al doilea conducător al partidului naționalist din
Basarabia și i-a cerut să facă unirea cu România. N-a avut însă succes! Nu se știe dacă
Pantelimon Halipa i-a spus secretul Basarabiei. Cert este că s-a rămas doar la prima etapă:
autonomia Basarabiei. Spre sfârșitul lui ianuarie 1918, basarabenii au votat etapa a doua:
independența Basarabiei. Basarabia era stat independent, iar nu alipit la patria-mamă, România!
Mareșalul Averescu, ca prim – ministru, a cerut și el basarabenilor Unirea cu România, dar
basarabenii iarăși n-au răspuns nimic, n-au dat nici un semn. Atunci, Averescu a trimis la
Chișinău pe ministrul de război Ianculescu, un mare general. A venit el, a vorbit, a dres. Nimic!
Domnii basarabeni ascultau cu respect, cu atenție, dar nu se angajau. Guvernul Marghiloman
avea și el misiunea să convingă basarabenii să se unească cu România și a trimis și el emisari.
Tot așa, basarabenii ascultau și nu spuneau nimic. Marghiloman l-a trimis pe Constantin
Stere(care era o personalitate, om de cultură, rectorul Universității din Iași) ca să-i convingă pe
basarabeni. Constantin Stere a intrat în ședința Sfatului Țării de la Chișinău și a pledat Unirea
Basarabiei cu România. Deputații basarabeni au ascultat cu respect, cu atenție, au bătut din
palme, dar nu s-au mișcat din bănci ca să voteze. Atunci Stere, furios, a ieșit în stradă, să instige
populația să intre cu forța peste Sfatul Țării și să-i convingă pe deputați să voteze. Dar, și
basarabenii de pe stradă au ascultat, au aplaudat dat n-au făcut nimic.(…). Apoi, brusc, la 27
martie 1918, fără să știe Bucureștiul și Iașiul, s-a întrunit Sfatul Țării și, din proprie inițiativă, a
pus la vot unirea Basarabiei cu România. Rezultatul: 86 pentru Unire, 3 contra(deputații evrei).
Au fost și 32 de abțineri(rușii și ucrainenii).
Ce i-a determinat pe deputații basarabeni să nu voteze Unirea atâta timp și să voteze acum,
12
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nesolicitat: în armata rusă țaristă(devenită armata rusă sovietică) se găseau 100 000 de recruți
din Basarabia, răspândiți de la Marea Baltică până la Oceanul Pacific. Dacă Basarabia vota
Unirea cu România, aceștia toți erau făcuți prizonieri, iar în Rusia nu se știe niciodată soarta
prizonierilor, putând fi egală cu moartea; de aceea Sfatul Țării a conceput în secret să-i aducă
întâi pe acești 100 000 de tineri la Chișinău și abia pe urmă să voteze. Pentru aceasta, s-a format
o delegație secretă din trei oameni, condusă de deputatul Păscăluță, care a plecat la Moscova să-i
ceară lui Lenin să aducă toți copiii Basarabiei sub pretextul de a forma corpul de armată al
Basarabiei, ca să o apere. Directorul de cabinet al lui Lenin, când a auzit că sunt din Basarabia,
i-a dat afară, motivând că Lenin avea treburi mai importante de rezolvat… Fără știrea lui Lenin
un locotenent inginer care era basarabean și asigura funcționalitatea aparatelor de transmisie ale
guvernului bolșevic a conceput un ordin al lui Lenin, dar fără știința acestuia, și la începutul
lunii decembrie 1917 l-a transmis întregii armate sovietice, prin care se cerea ca toți soldații,
ofițerii și subofițerii născuți pe teritoriul Basarabiei să primească o foaie de drum cu destinația
Chișinău, unde să formeze corpul de armată pentru apărarea Basarabiei împotriva dușmanului
din vest (România). Lenin n-a aflat, dar a simțit că se face ceva și a trimis ca politruc la Chișinău
pe Vlad Inculeț (student la Universitate, la Fizico–Chimice, care aderase la partidul roșu).
Acesta a coborât din trenul de la Moscova pe peronul gării, care era plin de lume, s-a așezat cu
fața spre Vest și a început să strige: „Acolo, la Iași și București, se află dușmanul ereditar al
Basarabiei, dușmanul de moarte al nostru, de care trebuie să ne apărăm!” Pe urmă, s-a întors cu
fața spre est și a arătat spre Moscova: „Acolo este mama noastră protectoare, Moscova, buna
noastră mamă!”. A venit apoi la Sfatul Țării. Ce s-a întâmplat nu se știe, dar a devenit
președintele Sfatului Țării și împreună cu Mitropolitul Iurie, la 27 martie 1918, spontan, s-a
votat Unirea necondiționată a Basarabiei cu patria mumă, România. De fapt, nu a fost unire, ci
Reunire, pentru că Basarabia făcea parte integrantă din Moldova. Apoi, Vlad Inculeț a venit la
București ca ministru al Basarabiei în guvernul Brătianu și în guvernul Averescu; a fost apoi
ministru de Interne, a fost ales și membru al Academiei...14”
Mergând mai departe pe firul prezentării, precizez că pentru locul de desfășurare a adunării
de la 1 decembrie 1918, Consiliul Național Român Central a analizat trei orașe: a) Sibiul, care
era văzut ca o veritabilă capitală culturală a românilor ardeleni; b) Blajul, pentru rolul jucat pe
timpul revoluției de la 1848 – 1849; c) Alba Iulia, unde a fost prima capitală a românilor când
Mihai Viteazul a reușit să unească Țara Românească și Moldova și unde Horia și Cloșca au fost
asasinați în chinuri groaznice prin tragere pe roată, pentru că au ridicat la luptă pe cei oropsiți
împotriva fărădelegilor acelora care se erijau în stăpânii lor și se considerau îndrituiți să dispună
după bunul plac de munca și viața lor.
Marea Adunare de la Alba Iulia a constituit un mare plebiscit popular, întrucât peste
100.000 oameni15 s-au adunat acolo pentru a fi martori la cel mai măreț act din istoria românilor
și a putea să vorbească despre aceasta urmașilor, urmașilor lor. Ziua de 1 decembrie 1918 a fost
o zi de duminică, friguroasă, cu ninsoare și cu lapoviță, în care bătea un vânt tăios, după spusele
lui Valer Pascu, menționate de către Constantin Dumitrescu în cartea „Când bate ceasul mai
presus de vreme”16. Condițiile de timp și de anotimp foarte grele, deplasarea cu trenul, trăsura
sau sania, atacarea călătorilor la oprirea trenurilor în gări, de către gardiștii unguri îmbrăcați în
îmbrăcați în uniforme roșii și înarmați cu baionete etc., n-au putut să înfrângă entuziasmul celor
100.000 de români adunați la Alba Iulia, dintre care un număr mare era format din mineri din
Valea Jiului și din Salinele Ocnei Mureșului, disciplinați și entuziasmați, echipați cu lămpașe și
14
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conduși la gară la plecarea spre Alba Iulia de fanfară.
Deși era o mare epidemie de gripă, potrivit spuselor lui Ștefan Hărăguș, menționată în
cartea despre care s-a făcut vorbire anterior, numărul celor care s-au îmbolnăvit nu a crescut
deoarece participanții la adunare au purtat în jurul gâtului mărgele din căței de usturoi, iar în
apropiere s-au organizat trei puncte sanitare de prim ajutor, deservite de câțiva medici, fiecare
punct fiind dotat cu targă, instrumente și medicamente de primă necesitate, deasupra căruia
fluturau tricolorul și un steag alb, pe care le contura o cruce roșie, potrivit celor consemnate de
Florea Marin în cartea „Medicii și Marea Unire”. Totodată, Marea Adunare de la Alba Iulia s-a
organizat în condițiile în care autoritățile maghiare exercitau asupra românilor care susțineau
alipirea Transilvaniei cu România o campanie de intimidare, constând în torturi, mutilări,
schingiuiri etc.17. De asemenea, înaintea acestui plebiscit, situația din Transilvania era extrem de
dificilă întrucât autoritățile românești nu reușiseră să le înlocuiască în totalitate pe cele austroungare, care în retragere realizau acte de sabotaj asupra drumurilor, căilor ferate etc.și nici să
instaleze peste tot administrația publică. Din aceste cauze, o parte dintre deputații români nu au
ajuns la timp la Alba Iulia, Declarația fiind semnată timp de mai multe zile, pe măsură ce soseau
aceștia. Securitatea Marii Adunări de la Alba Iulia a fost asigurată pe trei niveluri, după cum
urmează: I. Securitatea orașului s-a asigurat de subunități de militari, dispuse pe acoperișurile
caselor și ale turnurilor de biserici, de unde dominau împrejurimile; II. Clădirea Adunării
Naționale a fost înconjurată de trei cordoane de avanposturi; III. Terenul pentru participanții la
Adunare era supravegheat de cordoane de militari. Nu putem să nu precizăm că au existat în
interiorul elitei politice și intelectuale românești personalități care nu au fost de acord cu
proiectul unionist, între acestea aflându-se și Traian Vuia, dovada constituind-o scrisorile prin
care își îndemna apropiații să nu susțină unirea, îndemnul lui nefiind luat în seamă.
Cei 1228 de delegați, dintre care 61 femei din Mișcarea feministă din Transilvania, al cărei
președinte era Maria Baiulescu, s-au întrunit în sala Cazinei Militare (clubul militar) împodobită
cu brad și cu steagurile Aliaților și cu lojile ocupate de femei, majoritatea îmbrăcate în costum
național, și au ales ca președinte al Marii Adunări Naționale din Cetatea Unirii de la Alba Iulia,
pe octogenarul Gheorghe Pop de Băsești, președintele PNR, mare patriot sălăjean, apărător
fervent și susținător al școlii românești, al cărui vis era să trăiască și să vadă înfăptuită Marea
Unire. Ilustrul politician, om de cultură și patriot ardelean a deschis Marea Adunare Națională în
Cetatea Unirii de la Alba Iulia plin de emoție și cu lacrimi în ochi, dar fericit că în sfârșit își
vedea visul împlinit: „ Am venit chiar și dacă această cale m-ar costa viața, căci de acum pentru
mine nu mai rămâne alta decât să zic și eu, ca dreptul Simion din Scriptură : Acum slobozește
Doamne pe robul tău în pace... că mi-am văzut visul cu ochii”18. La puțin timp după rostirea
acestor cuvinte istorice, mai precis la 19 februarie 1919, Gheorghe Pop de Băsești a închis ochii
pentru totdeauna, dar fericit că idealul pentru care se luptase cu atâta patimă, se împlinise și o
lăsase pe fiica sa Elena Pop, căsătorită Elena Hosu Longin, să-i continue proiectele pe care le
mai avea în vedere să le îndeplinească.
Proiectul prin care s-a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului și părților ungurene cu țara
mamă a fost întocmit de unul dintre cei mai reprezentativi oameni politici români ai Ardealului,
pedagog și membru de onoare al Academiei Române – Vasile Goldiș, care printre altele a spus
răspicat: „După drept și dreptate Românii din Ungaria și Transilvania dimpreună cu toate
teritoriile locuite de dânșii trebuie să fie uniți cu Regatul Român”.19 Aceste cuvinte cu mare
încărcătură istorică au stârnit un val de strigăte și de aclamații20. Rezoluția Unirii a fost citită de
episcopul greco-catolic Iuliu Hossu: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania,
Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 18
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noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de
dânșii cu România.
Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul,
cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre”21.
Trebuie menționat că înregistrarea rezoluției citite de Iuliu Hossu la 1 decembrie 1918 s-a
realizat abia în anul 1970, la domiciliul forțat al acestuia de la Mânăstirea Căldărușani, cu puțin
timp înaintea morții lui și a fost difuzat la Radio Europa Liberă22. Pe lângă această înregistrare
Iuliu Hossu a lăsat și niște fotografii originale, de la Marea Unire. Una dintre fotografii prezintă
citind Declarația de Unire.

De ce, la un eveniment așa de măreț, au fost făcute numai câteva fotografii?
Răspunsul este foarte simplu și
constă în faptul că, deși se stabilise de
către autoritățile române ca fotografiile
să fie făcute de fotograful Bach, acesta
s-a speriat probabil de amploarea
activităților și de existența armatei
germane la Oarda și nu și-a mai
respectat angajamentul. În acele
momente, sarcina de a realiza câteva
fotografii și-a luat-o Samoilă Mârza, un
român de 32 de ani din Galtiu, care se
întorsese de patru zile din război și care
a cărat pe bicicletă aparatul de
fotografiat cu burduf, 11 km.
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Acesta a luat cinci
imagini, dintre care trei cu
mulțimea și două cu tribuna
oficială.
El a întocmit un album
cu coperte de catifea, pe care
l-a
oferit
personalităților
marcante din Ardeal.
Drept mulțumire pentru
acest serviciu deosebit de
important făcut românilor,
mormântul din Alba Iulia al lui
Samoilă Mârza a fost lăsat în paragină, iar autoritățile locale i-au somat urmașii și i-au amenințat
că o să-i exhumeze osemintele, întrucât nu fusese plătită taxa pentru locul din cimitir, de mai
multă vreme.

Gheorghe Maier a relatat că atunci când Marele Sfat Român s-a pronunțat asupra Unirii,
cineva a deschis fereastra către stradă și a strigat: s-a votat Unirea cu patria mamă. Oamenii de
afară și-au aruncat în sus căciulile, s-au prins în hore, s-au îmbrățișat fredonând cântece
patriotice.23
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Legitimitatea actului de la 1 decembrie 1918 nu a fost anulată de faptul că ungurii nu l-au
votat. Celor care nu au semnat le-a fost oferită posibilitatea de a pleca în Ungaria, fiind
despăgubiți de statul român. Germanii au votat recunoscând Unirea Transilvaniei cu România.
La 14 decembrie 1918, regele Ferdinand a primit și acceptat Declarația Unirii, proclamată
la 1 decembrie 1918, de către Adunarea Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria, de la
delegația condusă de Miron Cristea, episcop de Caransebeș și formată din Vasile Goldiș, Iuliu
Hossu, Alexandru Vaida Voievod și Caius Brediceanu.
Analizat din perspectiva normelor din vremea respectivă, plebiscitul de la 1 decembrie
1918 a fost validat și recunoscut la nivel internațional, dovada constituind-o tratatele încheiate
după Primul război Mondial, prin care s-a validat Unirea. Sunt voci care afirmă că recunoașterea
Marii Uniri ar fi fost condiționată de aliați de o serie de concesii economice ale României, între
care modificarea Legii Minelor, astfel încât resursele să poată fi exploatate de companii precum
Standard Oil(Trustul lui Rokefeller)24.
Cu privire la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, s-au conturat două păreri
extrem de importante, potrivit opiniei mele. O părere a aparținut unor istorici, cercetători,
oameni politici etc., care au considerat că factorul extern, Primul Război Mondial etc., au
constituit factori determinanți în înfăptuirea acestui măreț eveniment istoric, iar altă părere a
vizat faptul că factorul extern, Primul război Mondial etc., au avut un rol conjunctural.
Putem afirma, fără teama de a greși, că Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a avut un
caracter plebiscitar și nu s-a înfăptuit sub presiunea baionetei Măriei sale Ostașul român, aceasta
neînsemnând însă că războiul nu a avut ca obiectiv și nu a grăbit producerea mărețului act istoric.

Academicianul Ștefan Pascu a susținut ideea potrivit căreia, cu sau fără de război,
imperiile austro-ungar și țarist tot s-ar fi destrămat, întrucât contradicțiile sociale și naționale din
aceste imperii erau atât de puternice încât destrămarea lor era inevitabilă25. Totodată, putem
afirma că Primul Război Mondial a avut drept scop eliberarea românilor din teritoriile subjugate
de către cele două imperii, unde mai ales presiunea jugului de fier al habsburgilor devenise
insuportabilă și unirea lor cu România, fără a se urmări cucerirea de teritorii străine, așa cum au
24
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susținut unii istorici, oameni politici etc. Trebuie combătute cu fermitate ideile potrivit cărora
prin intrarea României în Primul război Mondial, s-ar fi urmărit cotropirea și stăpânirea de
teritorii străine. Se pot naște întrebările: Transilvania, Basarabia, Bucovina de nord, erau teritorii
străine pentru România sau erau străvechi pământuri românești? Răspunsul este evident pentru
oricine este de bună credință! Miile de voluntari înrolați în Armata Română s-au jertfit pentru a
cotropi și stăpâni teritorii străine sau pentru eliberare și întregire ? Răspunsul este de asemenea
evident pentru cei de bună credință! Dacă românii ar fi urmărit cotropirea de teritorii străine,
istoricul act al Unirii Transilvaniei cu România nu ar mai fi găsit sprijin în cadrul unor
reprezentanți progresiști ai poporului maghiar, ca și ai oamenilor muncii aparținând națiunilor
conlocuitoare din Transilvania, interesați de lichidarea opresiunii naționale și sociale.26 De pildă
Ady Endre, Bartok Bela, Kodaly Zoltan, Varga Jeno, personalități marcante ale vieții culturale și
obștești ungare, au semnat la 3 noiembrie 1918, un manifest în care se arăta printre altele: „Față
de națiunile surori, nu avem nici o pretenție. și noi ne considerăm o națiune reînnoită, o forță
acum eliberată pe ruinele monarhiei. Ne trezim ușurați la conștiința faptului că nu mai suntem
forțați să fim stâlpii asupririi. Să trăim unul lângă altul în pace, ca națiuni libere între națiuni
libere27”. De asemenea, prefectul maghiar al comitatului Arad, doctor Varjassy Lajos, afirma:
„Eu găsesc cât se poate de natural ca un popor plin de demnitate să nu mai vrea să tolereze robia
– cum nici noi nu am tolerat-o față de Austria”28. Nu putem să nu precizăm atitudinea populației
săsești, care în ianuarie 1919 a adus la cunoștință, printr-un manifest, hotărârea acesteia de unire
cu România, transmițându-se totodată poporului român, „salutul frățesc, cu urări cordiale de
îndeplinire a idealurilor sale naționale”, precum și a șvabilor din Banat, care s-au întrunit la
Congresul de la Timișoara, ale cărui lucrări s-au desfășurat în august 1919, unde și-au exprimat
dorința unirii lor cu România, considerând că „hotărârea de la Alba Iulia este o chezășie pentru
dezvoltarea etnică și culturală” sau a populației evreiască din Transilvania care aderase la
hotărârea de unire a Transilvaniei cu România și de făurire a statului unitar român29..
Vizând Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, se poate afirma cu argumente solide ca
aceasta nu a aparținut unei singure clase sociale, unei pături sociale sau unui partid politic, ci ea
a constituit scopul și acțiunea întregii națiuni române, pentru îndeplinirea acestui ideal au
acționat toate forțele societății românești. Iată de ce politica externă românească promovată după
1918 a fost orientată spre confirmarea și recunoașterea pe plan internațional a hotărârilor
democratice, plebiscitare, pe care masele populare le-au înfăptuit în zilele de 27 martie, 28
noiembrie și 01 decembrie 1918.30. În urma Marii Uniri, România și-a dublat populația întrucât
aceasta a crescut de la 7,2 milioane locuitori, la 14,6 milioane locuitori, și-a dublat de asemenea
suprafața, în cadrul căreia cea acoperită cu păduri a crescut de 2,5 ori, la fel crescând și suprafața
acoperită cu pășuni, precum și căile ferate. Total nejustificată a părut editarea unui document la
Budapesta, în anul 1986, potrivit căruia Marea Unire a românilor nu ar fi fost altceva decât
acțiunea unui grup al burgheziei române din Arad. Prin această apreciere, vecinii de la Vest au
căutat să ignore procesul istoric legitim, prin care întreaga națiune română din Transilvania și-a
exprimat voința de a se uni cu patria mamă.31. Acesta este adevărul de netăgăduit pe care fiecare
generație trebuie să-l cunoască, să-l transmită mai departe generațiilor viitoare, care au obligația
morală să acționeze la unison pentru adevăr, dreptate, libertate și democrație, deoarece că așa
cum ne-a lăsat cu limbă de moarte marele istoric al neamului românesc Nicolae Iorga, „cine uită,
nu merită”.
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La 24 iunie 1824, deasupra Apusenilor
a răsărit o stea, AVRAM IANCU

Românii au avut parte în istoria milenară
de mari conducători iscusiți, luptători și
diplomați desăvârșiți, care au contribuit la
miracolul supraviețuirii acestei națiuni pe
aceste meleaguri.
În secolul al XIX-lea, multe state și
națiuni din Europa și din lume se găseau în
plin proces de formare și modernizare a
societăților. Marele mișcări revoluționare din
cele trei provincii românești, Moldova, Țara
Românească și Transilvania s-au constituit în
pași hotărâtori spre realizarea visului milenar,
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
În Transilvania, se forma și se dezvolta
un mare curent în conștiința românilor,
dorința de unire, curent declanșat de marea
răscoală de la 1784-1785, condusă de Horea,
Cloșca și Crișan.
Într-o asemenea atmosferă avea să vadă
lumina zilei, la 24 iunie 1824, în satul Vidra
din Munții Apuseni, Avram Iancu-numit de
moți „crăișorul munților”.
S-a născut într-o familie de țărani moți
înstăriți.
Zodia în care s-a născut îi prefigura o
figură de mare erou național.
Cel dintâi strămoș cunoscut al lui Avram
Iancu este Gheorghe Iancu, preot ortodox în
satul Vidra de Sus, participant la răscoala lui
Horea și rudă cu acesta. Fratele bunicului lui
Avram Iancu a fost Horea.
Având o situație materială bună, Avram
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Iancu a urmat școala primară în satul natal, în
crângul Târsa, fiind apoi mutat de părinți la
Poiana Vadului și Câmpeni.
De aici pleacă la Zlatna, în anul 1837,
unde urmează cursurile gimnaziale absolvite
în anul 1841. S-a înscris apoi la Liceul Piarist
din Cluj, iar începând cu anul 1844 a urmat
Facultatea de Drept la Cluj.
După absolvirea facultății, în anul 1846
cere să ocupe o funcție administrativă,
solicitând să fie primit într-o slujbă de
practicant fără salariu. Cererea sa a fost însă
respinsă de guvernul din Cluj, deoarece
provenea dintr-o familie de iobagi, doar
nobililor fiindu-le aprobate asemenea funcții.
În cele din urmă reușește să se înscrie
cancelist la Târgu Mureș, la Tabla
Regească (Curtea de Apel a Transilvaniei).
În perioada când a fost cancelist la Târgu
Mureș, i-a cunoscut pe cei mai mulți dintre
tinerii români care aveau să îi fie camarazi de
luptă în timpul Războiului Național din
Transilvania: Nicolae Bârlea, Iacob Bologa,
Ioan Buteanu, Petru Dobra, Vasile Fodor,
Iosif Hodoș, Ilie Măcelariu, Florian Micaș,
Alexandru Papiu-Ilarian, Ioan Oros, Ioan
Pinciu, Dionisie Pop Marțian, Samuil Poruțiu,
Nicolae Solomon, Iosif Sterca-Șuluțiu,
Dionisie Tobias, Amos Tordășianu. Tot în
această perioadă îl cunoaște pe Nicolae
Vlăduțiu, viitor prefect de legiune și pe
Nicolae Mureșan, viitor tribun.

Izbucnirea revoluției pașoptiste maghiare
din Ungaria și Transilvania, în luna martie
1848, îl găsea pe Avram Iancu la Târgu
Mureș, alături alte câteva zeci de tineri
români. În acest timp soseau în Transilvania
și primele informații despre revoluția de la
Viena.
La 22 martie, canceliștii din Târgu Mureș
(200 de tineri de toate naționalitățile) au
adresat un memoriu împăratului austriac
și primarului orașului Târgu Mureș.
La 25 martie, tineretul maghiar din Târgu
Mureș a organizat o manifestație patriotică,
invitați fiind și canceliștii român. Obiectivul
principal al tineretului maghiar era „uniunea
cu patria soră” și abia după aceea eliberarea
maselor largi din jugul șerbiei. Cu toate că
inițial și tinerii români au fost de acord cu
principiile libertăților proclamate de revoluția
ungară, prin glasul lui Alexandru PapiuIlarian, aceștia au pus următoarele condiții:
„Ca român, semnez petiția cu condiția ca, în
cazul când s-ar realiza drepturile poporului
și egalitatea sa, să se asigure tuturor
națiunilor de limbă felurită din Transilvania
și Ungaria existența națională și limba
maternă, iar eliberarea din iobăgie să se
îndeplinească fără nici o despăgubire
bănească, deoarece țăranii au plătit destul,
chiar prea mult, timp de mai multe secole, de
când nobilii le uzurpă nu numai drepturile
civile, ci și pe cele sacre umane.”
La această manifestare a fost prezent și
Avram Iancu.
Încep să apară primele disensiuni între
revoluționarii români și maghari.
La 26 martie 1848, în casa în care locuia
Avram Iancu la Târgu Mureș, a avut loc o
întrunire a tinerilor români, pentru a-l asculta
pe Nicolae Bârle care sosise de la Blaj, unde
avusese loc o întrunire a intelectualilor
români.
Sfatul tinerilor a decis să țină o adunare
națională la Blaj, cu scopul „de a se face
pașii necesari în cauza națională”.
Astfel, la 30 aprilie 1848, în Duminica
Tomii, a avut loc, la Blaj, o primă adunare a
românilor transilvăneni, în cadrul căreia s-a
hotărât organizarea, în luna mai a aceluiaşi an,
a unei Mari Adunări Naţionale.

Pentru pregătirea acestei adunări, Avram
Iancu a plecat în Apuseni, la moții săi, pentru
a-I mobiliza la acțiuni politice, colaborând cu
Simion Balint și Ioan Boteanu. Lozinca sub
care Iancu mobilizase oamenii era „Voi
sunteți poporul!”
Acesta a adresat moților următorul apel:
„Cereți vârtos să se șteargă iobăgia, pentru
că, lucrând pe nimica de vreo zece sute de
ani în brazdele domnilor, ați plătit și de o
sută de ori pământul care vă dădea hrana
vieții de pe o zi pe alta, cu atât mai mult că lați plătit degeaba, pentru că acela a fost al
vostru și pentru el s-a vărsat sângele
strămoșilor voștri... Să caute de aceea cu toții
a se uni cu poporul, declarând fără sfială
ungurilor că nu se odihnesc până ce nu se va
recunoaște prin lege națiunea română și
până ce nu va fi reprezentată în dietă, pentru
a putea judeca în ce chip și sub ce condiții să
se unească cu Țara Ungurească”.
La Adunarea Națională de la Blaj, din 30
aprilie 1848, Avram Iancu a participat, alături
de Ioan Buteanu, în fruntea a 2000 moți, fiind
primit cu entuziasm de românii prezenți la
adunare.
Cu toate interdicțiile impuse de
autoritățile ungare din Transilvania, adunarea
și-a atins scopul, Avram Iancu, Buteanu și
Papiu-Ilarian își asumă riscul și, prezintă
revendicările
românești.
S-a
hotărât
convocarea unei noi Adunări Naționale la
Blaj în zilele de 3/15 mai 1848.
Astfel, Avram Iancu pleacă din nou în
Apuseni, mobilizând moții în vederea
revenirii la Blaj. Încet, încet, spiritul
revoluționar se inflamează printre moți, iar
Munții Apuseni încep să devină reduta de
neînvins a românilor în lupta pentru obținerea
drepturilor
sociale
și
independența
Transilvaniei.
La Marea Adunare Națională de la Blaj
din 3/15 mai 1848, Iancu a participat în
fruntea a 10.000 de moți, organizați și
disciplinați militărește. El a sosit la Blaj în
data de 15 mai și a luat parte la toate
discuțiile, iar moții săi au asigurat paza și
ordinea adunării, la care au participat zeci de
mii de țărani români, precum și revoluționari
moldoveni și munteni. De asemenea, Iancu a
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vorbit românilor, expunându-le și explicândule revendicările națiunii române din
Transilvania. La această adunare s-a decis
trimiterea a două delegații românești, una la
Viena, pentru a prezenta împăratului
doleanțele românilor, iar alta la Cluj, pentru a
le prezenta Dietei Transilvaniei.
La sfârșitul lunii mai 1848, Iancu, alături
de fruntașii români din Munții Apuseni, au
ținut o consfătuire la Câmpeni, pentru a
decide atitudinea de urmat în privința iobăgiei,
care încă nu fusese ștearsă legal. Avram
Iancu a oferit autorităților și o alternativă
legală de desființare a iobăgiei.
Dar guvernul Transilvaniei nu a ținut
cont de propuneri și, la 29 mai 1848,
decretează la întrunirea de la Cluj unirea
Transilvaniei cu Ungaria.
La sfârșitul lunii mai 1848, la Abrud, s-a
format garda națională maghiară, iar Iancu a
fost amenințat de autoritățile locale.
În aceste condiții, la 19 și 20 iunie
Avram Iancu a făcut cu moții două exerciții
de mobilizare, la care oamenii s-au prezentat
înarmați și disciplinați militărește, organizați
pe subunități și cu comandanții în frunte.
La 21 septembrie 1848, Avram Iancu, în
fruntea a 6.000 de moți înarmați, a participat
la a treia Adunare Națională de la Blaj. La
adunare erau prezenți cca 60 000 de români
din toată Transilvania.
Românii au cerut la această adunare
națională încetarea persecuțiilor împotriva lor,
care luaseră amploare mai ales după ștergerea
iobăgiei, ridicarea stării de asediu și
reintroducerea ordinii prin intermediul legii,
nu al forței. De asemenea, românii nu au
recunoscut unirea Transilvaniei cu Ungaria,
făcută, împotriva voinței lor declarate, de
către guvernul maghiar de la Cluj, și au
solicitat să se înființeze gărzi naționale
românești, înarmate de către armata austriacă
așa cum aceasta le-a înarmat pe cele maghiare,
constituite deja de multă vreme. Avram Iancu
s-a aflat printre semnatarii procesului-verbal
al adunării, care în final a proclamat
„constituțiunea împărătească austriacă”,
deci opunerea și mai dură față de revoluția
ungară și revenirea la situația dinainte de 25
aprilie 1848.
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Avram Iancu pleacă din nou în Apuseni
și, la 19 octombrie 1848 înființează în Țara
Moților „Legiunea Auraria Gemina”, în
fruntea căreia este numit prefect, iar Ioan
Bălaș și Ioan Constantin Boeriu viceprefecți.
Baza juridică a organizării Landsturmului românesc a fost constituită din punctul
10 al Petiției Naționale adoptat de Marea
Adunare Națională de la Blaj din 3/15 mai
1848, care „cere înarmarea poporului sau
gardă națională spre apărarea țărei în
lăuntru și din afară. Miliția română să-și
aibă ofițerii săi români”.
Primele tabere de instrucție au fost
înființate la Câmpeni, Bistra, Bucium și
Măgina.
Organizarea apărării moților în Munții
Apuseni de către Avram Iancu, au conținut
primele elemente de strategie, logistică și de
producție de arme și muniții ale unui viitor
sistem militar specific unei armate moderne,
constituită după Unirea Principatelor Române
de la 1859.
Singura legiune românească despre care
se știe că a avut drapel a fost Legiunea
Auraria Gemina. Acesta era în culorile
naționale
actuale,
albastru-galben-roșu,
dispuse orizontal, cu culoarea roșie în partea
inferioară.
Până la sfârșitul lunii iulie 1849, Avram
Iancu a desfășurat o adevărată epopee a
românilor din Țara Moților, pentru apărarea
cauzei revoluției: obținerea drepturilor
fundamentale, crearea unei entități statale
care să cuprindă cele trei provincii românești.
Alianța dintre armata austriacă din
Transilvania, condusă de generalul Puchner și
Avram Iancu nu prea a dat rezultate, cu toate
că moții au acționat în momente cheie pentru
consolidarea dispozitivului militar în jurul
Apusenilor.
În zilele de 19 și 20 ianuarie 1849,
Avram Iancu a participat la o conferință la
Zlatna, la care au participat toți prefecții
români, precum și revoluționari români
refugiați din Muntenia. Scopul era stabilirea
planului de acțiune în noua situație, când
după ofensiva din decembrie a generalului
maghiar de origine poloneză Josif Bem,
Transilvania era aproape integral cucerită de

armata maghiară.
Spre sfârșitul lunii martie 1849,
combatanții români din Munții Apuseni erau
complet înconjurați în munți de trupele
ungare.
Generalul ungur Janos Czecz apreciază
în memoriile sale că între decembrie 1848 și
iulie 1849, moții au ținut în șah aproximativ o
treime din efectivele armatei maghiare din
Transilvania (cca 10.000 soldați), a căror
lipsă a fost puternic resimțită în luptele duse
de maghiari împotriva rușilor și austriecilor.
În condițiile în care sistemul de apărare
organizat de Avram Iancu era de nepătruns de
către trupele maghiare, la 14 iulie 1849
conducătorul revoluției maghiare, Kossuth
încearcă o înțelegere cu acesta, împuternicindu-l pe Nicolae Bălcescu să plece în
Munții Apuseni pentru a-l convinge să facă o
înțelegere, în schimbul acordării unor
privilegii. Dar demersurile s-au încheiat cu un
eșec. Armata maghiară era amenințată cu
dezintegrarea în contextul puternicei ofensive
austro-ruse din Transilvania.
Avram Iancu nu a acceptat condițiile de
pace, în contextul în care se întrevedea o
victorie a armatelor ruso-austriece în
Transilvania.
Sursele maghiare indică faptul că românii
au avut un rol foarte important în înfrângerea
revoluţiei maghiare, deoarece pe parcursul
ostilităţilor jumătate din forţele maghiare au
fost ţinute în şah de către români, dând astfel
posibilitatea armatelor austriece şi ruse să
înfrângă trupele maghiare mai repede şi mai
uşor. De asemenea, rolul românilor în
apărarea cetăţii Alba Iulia, atât direct, cât şi
indirect, este indiscutabil de o mare
importanţă, această cetate fiind, la un moment
dat, singurul oraş din Ardeal care se mai afla
în stăpânirea austriecilor, după căderea în
mâinile maghiarilor a Clujului, Sibiului şi
Devei, cele mai mari și importante centre
urbane transilvănene.
La începutul lunii august 1849, generalul
rus Lüders intră în Alba Iulia și îl invită pe
Avram Iancu pentru a-l cunoaște, a-i înmâna
un cadou drept recunoaștere a sprijinului
acordat prin războiul de gherilă purtat și să îl
aprovizioneze cu muniția necesară. Întâlnirea

a fost împiedicată de armata austriacă și, în
aceste condiții, Avram Iancu ordonă trupelor
lăsarea la vatră.
După terminarea ostilităților, Avram
Iancu a continuat pe căi legale să lupte pentru
obținerea
drepturilor
românilor
din
Transilvania, făcând nenumărate deplasări la
Viena, Cluj și Sibiu, unde s-a întâlnit cu
împăratul Franz Josef, care îi recunoștea
meritele, dar care nu a emis deciziile necesare
să rezolve doleanțele românilor.
Revoluţia românească din Transilvania a
fost singura revoluţie din 1848, din Europa,
care nu a putut fi înfrântă cu forţa armelor.
În ultimele două decenii ale vieții sale, a
suferit de o boală psihică. Starea sănătății sale
psihice a început să se deterioreze la sfârșitul
anului 1852.
Astăzi, Avram Iancu este considerat cel
mai mare erou național al românilor din
Transilvania, iar memoria lui cinstită în mod
deosebit de români și îndeosebi de moți, între
care trăiesc și azi urmașii foștilor lăncieri ai
lui Iancu, de la 1848.
În dimineața zilei de 10 septembrie 1872,
Avram Iancu a fost găsit mort, cu privirea
încremenită spre cer, pe prispa brutăriei (azi
muzeu) lui Ioan Stupină, zis Lieber, din Baia
de Criș. A fost îngropat cu funeralii naționale,
la 13 septembrie, în Panteonul Moților de la
Țebea, jud. Hunedoara, lângă „Gorunul lui
Horea”.
La slujba de înmormântare au slujit 36
preoți, în frunte cu protopopii Mihălțanu
(ortodox) din Brad și Balint (unit) din Roșia
Montană. În fruntea convoiului funerar
pășeau foștii comandanți militari ai românilor,
care se mai aflau în viață: Simion Balint,
Axente Sever, Mihai Andreica, Nicolae
Corcheș și Clemente Aiudeanu.
Pentru a anunța moartea sa, clopotele au
tras în munți timp de trei zile și trei nopți.
Comitetul de înmormântare l-a declarat „erou
al națiunii”.
Înmormântarea a avut loc sub Gorunul
lui Horea din curtea bisericii ortodoxe din
Țebea, după dorința lui Avram Iancu. Peste
4000 de persoane, după alte surse 10000, au
participat la înmormântare. Moții au sosit
călări din Vidra de Sus încă din data de 11
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septembrie, pentru a-l priveghia.
Ceremonialul funebru a început la ora 14,
în 13 septembrie 1872, în Baia de Criș, apoi
convoiul, care se întindea pe mai mult de 2
kilometri, a pornit spre Țebea.
Pe tot parcursul s-a cântat „Marșul lui
Iancu” și „Deșteaptă-te, române!” Când
primii oameni intrau în Țebea, ultimii din
coloană abia porneau din Baia de Criș. În
fruntea convoiului mergea un tânăr cu un
drapel în culorile românești roșu-galbenalbastru, drapate în negru. În momentul în

care sicriul a fost coborât în groapă, s-au tras
salve de armă, în semn de onoruri militare.
Crucea de piatră a fost donată de preotul
român Ioan Tisu, iar pe ea a fost inscripționat
simplu:
„AVRAM
IANCU,
ADV(OCAT),
PREF(ECTUL) LEG(IUNILOR) ROM(ÂNE)
în anul 1849-9. +1872”.
Necrologul lui Avram Iancu din
„Telegraful român” spune: „Viața lui în
totalitatea ei va rămâne o oglindă sinceră a
vieții noastre naționale”.

Col. (rtr) Ioan Părean

LENEA - în viziunea unui general
Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (1800-1891) a fost un
general prusac, șeful Statului Major General (Großer Generalstab) al armatei
prusace și un mare strateg. Imediat după numirea în funcție, a trecut la
reforme, între care și modul de instruire și promovare a ofițerilor. În acest
scop, i-a evaluat după două criterii:
- gradul de inteligență (de la proști la inteligenți);
- atitudinea față de muncă (de la leneși la harnici).
În baza acestor criterii, au rezultat patru grupe / tipuri de ofițeri:
- A: prost și leneș;
- B: inteligent și harnic;
- C: prost și harnic;
- D: inteligent și leneș;
Ofițerilor din categoria A, proști și leneși, le-a dat sarcini simple și repetitive; aceștia nu
mai puteau înainta în cariera militară. Este posibil ca, într-o bună zi, să le vină o idee bună, dar
mai important, nu creează probleme;
Moltke considera că ofițerii din categoria B, inteligenți și harnici, erau obsedați de
micromanagement (se pierd în mărunțișuri) și, prin urmare, sunt lideri de slabă calitate. Era
posibilă o promovare, dar nu până la nivel de ofițeri de Stat Major. Acești ofițeri dădeau
certitudinea că ordinele vor fi îndeplinite la timp și întocmai, în toate detaliile.
Ofițerii din categoria C, prosti și harnici, erau considerați periculoși. Moltke afirma că
aceștia ar trebui să fie supravegheați permanent, ceea ce este inacceptabil în armată. Deoarece ar
fi putut crea probleme grave, greu de remediat, aceștia au fost scoși din armată.
Ofițerii din categoria D, inteligenți și leneși, erau cei pe care Moltke îi considera cei mai
potriviți pentru cele mai înalte funcții de comandă. Acești ofițeri erau suficient de inteligenți ca
să știe ce trebuie făcut, dar și suficient de leneși, pentru a găsi cea mai ușoară și simplă cale de a
atinge obiectivul cerut. Este adevărat că lenea singură nu este productivă. Ea trebuie combinată
cu inteligența. Oamenii leneși și inteligenți au un avantaj în societate și sunt cei mai nimeriți
pentru rolul de lider într-o organizație.
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100 de ani de la Marea Unire. Acțiunile armatei române în
sprijinul Unirii Bucovinei cu Regatul României
Așa cum am arătat în numărul trecut al revistei, actele de Unire de la
Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia au la bază și contribuția armatei române, care a adus pe altarul
unității naționale un greu tribut de jertfe. În acest articol îmi propun să subliniez care a fost
aportul armatei noastre la Unirea Bucovinei cu România.
În Bucovina, diviziunile din rândul elitei politice românești și, mai ales, agresivitatea
naționaliștilor ucraineni au creat obstacole în calea realizării unirii cu România, obstacole în
înlăturarea cărora rolul armatei române a fost de cea mai mare însemnătate. Forțele care se
înfruntau erau autoritățile austriece, întruchipate în persoana guvernatorului Etzdorf, mișcarea
unionistă românească, avându-l în frunte pe Iancu Flondor și separatiștii ucraineni, beneficiind
de sprijinul unui român, Aurel Onciul.
Pe fondul dezagregării dublei monarhii s-au descătușat și aici energiile naționale. Spre
deosebire de Basarabia, unde populația română, majoritară, nu a lăsat loc tendințelor separatiste,
în Bucovina, pătrunderea masivă a populației rutene/ucrainene, mai ales în partea nordică a
provinciei, între Prut și Nistru a modificat raportul demografic între autohtonii români și noiiveniți slavi, iar în zona amintită l-au inversat în defavoarea românilor.
La fel ca în Basarabia, unde, la sfârșitul anului 1917 se impusese, pentru scurt timp,
formula republicii autonome în cadrul Federației Ruse, tot astfel, inițial, C. Isopescu-Grecul,
președintele Consiliului Național Român din Viena (de fapt Clubul celor șase parlamentari
români din Parlamentul de la Viena) s-a pronunțat în favoarea constituirii unui stat autonom
bucovinean în cadrul imperiului federalizat. Obiectivul reprezentanților români era de a salva
integritatea teritorială a Bucovinei, amenințată de intenția ucrainenilor de a înființa și ei un stat
autonom, care ar fi cuprins Bucovina în întregime sau numai partea ei nordică.
Un rol important în organizarea forțelor românești unioniste l-a avut ziarul „Glasul
Bucovinei”, care în primul său număr a publicat programul de luptă sub titlul „Ce vrem”. Unirea
cu ceilalți români era țelul fundamental al românilor din acest ținut, răpit prin mijloace oneroase
de Austria, în 1774.
Frământările maselor, doleanțele exprimate de opinia publică românească au condus la
întrunirea, în ziua de 14/27 octombrie 1918, la Cernăuți a reprezentanților poporului român,
aleși în Parlamentul de la Viena și în Dieta locală, a primarilor români și a altor reprezentanți ai
românilor din Bucovina, care s-au declarat, „în puterea suveranității naționale, Constituantă a
acestei țări românești”. În moțiunea adoptată s-a hotărât „unirea Bucovinei integrale cu celelalte
Țări românești într-un stat național independent”, în care scop se va acționa „în deplină
solidaritate cu românii din Transilvania și Ungaria”. Absența unei referiri clare la unirea cu
România se explică prin situația politică și militară din acel moment: Puterile Centrale erau încă
în război, la Viena se menținea o autoritate imperială (reprezentată la Cernăuți de contele
Etzdorf), iar România se afla sub regimul păcii de la București, deci nu era liberă pe mișcările ei.
A fost constituit Consiliul Național Român, alcătuit din 50 de membri, având un comitet
executiv (guvern) prezidat de Iancu Flondor, abilitat a hotărî și trata asupra soartei poporului
român din această provincie.
Acțiunile politice declanșate la Cernăuți întruneau adeziunea românilor care își manifestau
sprijinul față de hotărârile adoptate prin manifestații de stradă. Demersul politic al românilor
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bucovineni era însă stânjenit de acțiunea ucrainenilor, care manifestau veleități de dominație
asupra Bucovinei, detașamentele lor înarmate dedându-se la jafuri, la acte de teroare asupra
populației, devastând depozite cu material militar și civil.
Pe de altă parte, contele Etzdorf, guvernatorul austriac al Bucovinei, în comun acord cu
ucrainenii a cerut lui Iancu Flondor, președintele Consiliului Național, să accepte împărțirea
provinciei, partea de la nord de Prut urmând a fi administrată de ucraineni. Inacceptabilă prin
conținutul său, cererea contelui Etzdorf a fost respinsă categoric de I. Flondor care, cu același
prilej, îl înștiințează pe funcționarul austriac de cererea pe care Consiliul Național de la Cernăuți
a adresat-o guvernului român de a interveni cu forța armată pentru a apăra drepturile încălcate
ale românilor din Bucovina. Refuzului lui Iancu Flondor ucrainenii i-au răspuns, la 24/6
noiembrie 1918, cu o acțiune în forță la Cernăuți, în urma căreia au pătruns în palatul
guvernamental, unde au instalat un guvern ucrainean cu complicitatea lui Aurel Onciul, care s-a
erijat în reprezentantul românilor din Bucovina.
În virtutea dreptului ce i-l confereau conștiința națională și Tratatul încheiat în august
1916 cu puterile Antantei, guvernul român a hotărât trimiterea Diviziei 8 române sub comanda
generalului Iacob Zadic. La data primirii ordinului, Divizia 8 infanterie avea o capacitate
combativă redusă, fiind demobilizată. Efectivele erau răspândite la munci agricole, rechiziții de
alimente și furaje, în cazărmi aflându-se numai efectivele necesare executării serviciului de zi.
La 24 octombrie/6 noiembrie, când divizia intra pe teritoriul Bucovinei, comandantul ei a
adresat populației, ce o primea cu bucurie și entuziasm, o proclamație în care, printre altele se
spunea: „Trecând hotarul pus între noi de o soartă vitregă [...] care nu a putut niciodată să ne
despartă inimile, trupele române sosesc în mijlocul vostru, aducându-vă dragostea și sprijinul lor,
pentru libera înfăptuire a dorințelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a dispune de
soarta lor”.
Divizia 8 infanterie, având în compunere regimentele 16, 29 și 37 infanterie, luând în
subordine toți grănicerii și jandarmii care se găseau în serviciul de pază pe frontiera Bucovinei a
primit ordin să ocupe fără întârziere Ițcanii și Suceava, iar de aici să înainteze progresiv,
ocupând Bucovina până la Cernăuți inclusiv. Generalul Zadic urma să se pună în legătură cu
guvernul național din Bucovina.
Caracterul inedit al acțiunilor ce urmau a fi executate de unitățile subordonate
generalului Zadic i-au impus acestuia să facă o serie de precizări privind rolul și conduita
trupelor române în Bucovina: trupele se vor considera ca în campanie; în acțiunea lor unitățile se
vor pune în legătură cu autoritățile comunale; grija de căpetenie a comandanților și trupei este de
a restabili liniștea în localități; pentru ocrotirea populației contra bandelor de răufăcători și
pentru restabilirea ordinii se vor trimite detașamente care după terminarea misiunii se vor
înapoia la unitățile de unde au fost trimise; nu se vor face nici un fel de rechiziții forțate, totul se
va plăti cu bani; comandanții români vor lua legătura cu comandanții austrieci, explicându-le
rolul acțiunii trupelor noastre; se va evita orice provocare față de trupele austro-ungare.
Subunitățile de grăniceri au intrat la 24 octombrie/6 noiembrie la Ițcani și Suceava, iar a
doua zi un detașament format din grăniceri, jandarmi și un escadron de cavalerie, plecând din
Fălticeni, a înaintat până la Gura Humorului. Pentru îndeplinirea misiunii stabilite, la 26
octombrie/8 noiembrie 1918, forțele Diviziei 8 infanterie s-au constituit în detașamentele
„Dragoș”, „Alexandru cel Bun” și „Suceava”, care în aceeași zi au început marșul din orașele
Dorohoi, Botoșani și Fălticeni.
Marșul celor trei detașamente a fost precedat de zborul unei escadrile de aeroplane din
care au fost lansate manifeste în localitățile importante din Bucovina, în care, printre altele se
arăta: „Răspunzând la chemarea Comitetului bucovinean, armata română, din înalt ordin al
Maiestății Sale Regelui Ferdinand al României, a pășit pe pământul Marelui Voivod Ștefan,
pentru a ocroti viața, avutul și libertățile locuitorilor de orice neam și credință, împotriva
bandelor de criminali, care au început opera lor de distrugere în frumoasa voastră țară...
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Subsemnatul garantează oricărui locuitor libera exercitare a drepturilor sale civice și face
cunoscut în același timp, că se ve reprima cu toată severitaea cuvenită orice încercare de
dezordine, acte de violență sau nesupunere la ordonatele date de noi”.
Până în seara zilei de 26 octombrie/8 noiembrie 1918, detașamentele diviziei au pătruns
în localitățile Mihăileni, Vârful Câmpului și Suceava, pentru ca a doua zi să ajungă la Tereșeni,
Siret și Hliboca. În ziua de 28 octombrie/ 10 noiembrie când s-a decretat mobilizarea armatei
române, trupele aflate în compunerea celor trei detașamente se aflau deja la 5-6 km. sud de
Cernăuți iar subunitățile de jandarmi și grăniceri ale Regimentului 3 roșiori începuseră
organizarea județelor din centrul și sudul Bucovinei.
Intrarea trupelor Diviziei 8 infanterie în Cernăuți a avut loc în ziua de 29 octombrie/11
noiembrie, zi în care, în fruntea Detașamentului „Dragoș”, generalului Iacob Zadic i-a fost
făcută o primire entuziastă din partea populației orașului.
Salutând intrarea trupelor române în Cernăuți, Iancu Flondor s-a adresat generalului
Iacob Zadic cu următoarele cuvinte: „Ca președinte al Consiliului Național am datoria să
binecuvintez falnica oaste română la intrarea ei în capitala Bucovinei, acestei țări ce păstrează în
sânul ei sfintele moaște ale marelui nostru domn Ștefan. Suntem pe cale să întregim iarăși
moștenirea lui – România Mare – sufletul lui nemuritor este în mijlocul nostru. Dară nu este dat
ființei omenești de a fixa în viu grai o astfel de simțire. Numai o rugăciune fără cuvinte, care se
înalță la ceruri, îi poate corespunde întrucâtva”.
Răspunzând emoționantului mesaj, generalul Zadic a spus: „În urma dorinței Consiliului
Național Bucovinean, M.S. Regele și România au răspuns chemării și au adus ajutorul armatei
române pentru ca liniștea acestei țări să nu fie turburată...În aceste momente gândul meu se
înalță către Dumnezeu și-i adresează mulțumirile României Mari, că a scos sfânta dreptate la
suprafață. Pentru despărțirea Bucovinei a trebuit să curgă sânge și să cadă un cap de domn,
pentru împreunarea ei însă n-a curs nici un pic de sânge, căci s-a făcut totul prin vrednicia
voastră și vrerea dreptății”.
În timp ce la Cernăuți se desfășurau aceste emoționante manifestări de simțire
românească, Detașamentul „Alexandru cel Bun” a trecut la nord de Prut pentru a face siguranța
orașului iar Detașamentul „Suceava”, concentrat la sud-vest Cernăuți, constituia rezerva diviziei.
Încheierea armistițiului de către Puterile Centrale a dus la suspendarea temporară a
acțiunilor la nord de Cernăuți. În zilele următoare însă, în urma informațiilor obținute despre
intenția ucrainenilor de a mobiliza toți bărbații apți de efort militar, Marele Cartier General
român a ordonat înaintarea spre nord și vest, până la hotarele istorice ale Bucovinei: „Trupele
române intrând în Bucovina, după cererea organelor naționale române pentru a ocroti viața și
avutul populației, comandamentul Diviziei 8 infanterie va lua dispozițiuni ca acțiunea trupelor
să continue până ce scopul va fi atins în tot ținutul Bucovinei”.
Înaintând spre nord-vest, la 31 octombrie/13 noiembrie 1918, în zona satului Luzan a
avut loc o confruntare armată între subunitățile Detașamentului „Dragoș” și o grupare
ucraineană, soldată cu morți și răniți de ambele părți. Acționând prudent dar ferm în situații
critice, la 8/21 noiembrie unitățile noastre au luat sub control întregul ținut al Bucovinei.
În interiorul teritoriului s-au luat măsuri pentru desăvârșirea ordinii și normalizarea vieții
publice și particulare care în principal au constat în: organizarea jandarmeriei, însărcinată cu
menținerea ordinii în comune; organizarea unui serviciu economic central cu sediul la Cernăuți
și servicii economice de județ în scopul stabilirii disponibilităților în resurse de tot felul pentru
satisfacerea nevoilor armatei și populației.
Concomitent cu acțiunile Diviziei 8 infanterie, lupta pentru unire a intrat în faza sa
decisivă. Guvernul bucovinean a convocat pentru 15/28 noiembrie Congresul General al
Bucovinei, la care, în afară de membrii Consiliul Național Român și ai guvernului au luat parte
reprezentanți ai Consiliilor Naționale german și polon, populația ucraineană fiind reprezentată
de 13 primari și delagați din localități unde ea forma majoritatea. În unanimitate, Congresul a
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votat „unirea necondiționată și pe veci a Bucovinei, în vechile ei hotare, până la Ceremuș,
Colacin și Nistru, cu Regatul României”.
Din cele arătate mai sus, rezultă clar că armata română, ca și în Basarabia, nu s-a
implicat în acțiuni politice, dar evident, prezența acesteia a stânjenit vizibil libertatea de acțiune
a trupelor și forțelor ucrainene și austriece, ostile îndeplinirii idealurilor românilor din acest
străvechi pământ strămoșesc. Unirea Bucovinei cu România nu s-a făcut sub amenințarea
baionetelor armatei române, așa cum mai apare în istoriografia sovietică, post-sovietică și
ucraineană.

Elena Olaru Miron

NEAMINTIRI ŞI TRISTEŢI

Cu câţiva ani în urmă începusem să privesc în spate. Scotocind cu insistenţă în toate
ungherele memoriei ce începuse a da semne de oboseală. Colbul vremii se aşeza uşor, tăcut
peste acestea. Percepeam un regret amar, constatând că din ce în ce mai anevoie revedeam în
imaginaţie figurile prietenilor de odinioară şi momentele deosebite petrecute de-a lungul anilor
tineri. Deşi rare, astfel de amintiri mă mai bântuie şi acum, din când în când, trecând pe lângă
mine asemenea unei păreri cu unda lor parfumată făcându-mă să tresar surprinsă. În urmă lasă
doar o iluzie, o adiere asemenea unei fâlfâiri de aripi în zbor.
Clipele de acum, zilele prezente, care îmi par a se scurge nedeosebindu-se aproape una
de cealaltă, sunt secătuite şi amorfe. Uneori, mă simt de-a dreptul contrariată de neputinţa mea
de a străpunge acea pânză cenuşie din ce în ce mai opacă ce ameninţă a se aşterne tot mai mult
acoperind întreaga urzeală a simţirilor mele, a amintirilor toate. Întreg universul pare
nemulţumit vizibil de ignoranţa noastră, a tuturor, privind negarea nenumăratelor argumente
întâlnite la tot pasul care ne-ar putea conduce spre aflarea unor taine adânci a unor realităţi de
necontestat, la descifrarea unor enigme pe care nu le luăm în seamă. Aşezându-ni-le în cale,
atrăgându-ne atenţia într-un anumit fel, iată că noi nu am reuşit până în prezent a descifra
miracolul vieţii în toate cotloanele sale, dezlegând tainele cele mai arzătoare.
Aşadar, universul întreg stăruie în a ne deschide ochii minţii pentru a înţelege ce anume
este necesar să fie aflat. Acel ceva poate fi întâlnit la tot pasul, se află în calea noastră, dar noi
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nu realizăm, nu înţelegem. Ba, mai mult, orbiţi, trecem nepăsători pe-alături vieţuind inerţiei
veacurilor care se duc neobservând că acest univers se străduieşte să ne fie alături, să ne spună
ceva. Prin zările nesfârşite şi a prin prefacerile ce se petrec mereu ne vorbeşte. Ca o putere
supraomenească îşi întinde braţele viguros, puternic şi cu arătătorul ţinteşte acuzator spre noi.
Într-un strigăt cutremurător ce îngheaţă zările, zice: „Voi, voi cei ce negaţi şi ignoraţi totul, luaţi
aminte... !”
Iată însă că vremea curge în van şi progresul spiritual, mai ales, nu evoluează cum s-ar fi
dorit. Prea multe întrebări, prea multe dileme esenţiale rămân încă neelucidate. În ceea ce mă
priveşte, ştiu că cel puţin vremea mea s-a cam scurs mai mult sau mai puţin în van.
La un sumar bilanţ, constat că rezultatul este mai modest decât mi-aş fi dorit. Vechiul şi
imensul meu castel de visuri şi cântări iată se domoleşte şi se micşorează tot mai mult. Mă aflu
la un pas de a mă împăca, de a accepta că am pierdut. Şi renunţ. Renunţ la ce? Mă întreb
totodată. La speranţele de orice fel? La privitul în abis pentru a găsi tâlcul vieţii atât de bine
păzit? Cine ştie, nici eu nu mai ştiu. Astăzi, uşor inconştient îmi strâng toate visele într-un ghem
pecetluindu-l şi sperând că urmaşii urmaşilor mei să-l deşire aflând modestele mele speranţe
înăbuşite. Tot ei, urmaşii, sunt sigură că vor cuceri ceea ce noi, cei de acum, n-am reuşit.
În finalul inevitabil, mă abandonez şi eu refuzând a mă tortura mai mult adăpându-mă cu
speranţe deşarte. Prea târziu pentru iluzii. Mă las purtată de laurii înşelători spre oriunde mă vor
duce (căci, nu-i aşa, la o vârstă târzie, ce mai poţi aştepta?)
Zilele actuale, iată, au intrat într-o altă lume în care vârstnicii, cei care au trăit o cu totul
altă viaţă, nu-şi mai află locul. Totul pare a se sugruma şi fărâmiţa. Prea multe forţe ale răului
biruie astfel încât nici suprema forţă ce domneşte în univers nu mai reuşeşte să ţină frâul oprind
fărădelegile. Decidenţii, cei care hotărăsc în viaţa celor mulţi s-au înrădăcinat prea puternic la
cârmă. Viaţa maselor de oameni nu mai este luată în seamă, nu mai contează. Cinstea şi
onestitatea, de asemenea. Noţiunea de patrie şi patriotism nu mai sunt decât vorbe goale.
Aspectul socio-cultural al unei naţiuni, în cel mai bun caz dacă nu bate pasul pe loc,
atunci se adânceşte declanşându-se o reală criză. Voinţa acestor cârmuitori actuali din nefericire
se vădeşte atât de acerbă încât iată suntem azvârliţi din mal în mal asemenea valurilor cuprinse
de furtună. Şi până la a intra în derivă nu este decât un pas.
Aşadar, prognoza pentru viitor se întrevede aproape lugubră întrucât este evident că ţinta
o constituie anularea bunelor speranţe şi prosperităţii ce ar trebui să definească o comunitate
civilizată. Anulând evoluţia sperată ce vom deveni? Unde se mai află respectul faţă de origini şi
tradiţii, unde este iubirea, credinţa, loialitatea şi cinstea?
Atinşi de idei noi considerate „revoluţionare(?)”, apărute din... neant, li se pare unora că
prea devenisem morali, prea ne încadraserăm în tipare plictisitori de cuminţi. Prea progresiste,
prea multă istorie neinteresantă... depăşită de vederile actuale moderne. În acest stadiu, iată, se
întâmplă ca cei „atinşi” de aerul apusean, mai ales, să se arunce orbeşte spre acel alt stil de
vieţuire. Li se pare că a sosit vremea de a fi anulate mult prea domesticele şi monotonele
apucături şi idei. Sunt prea plictisiţi de norme statornicite de veacuri, de traiul mult prea
patriarhal, prea organizat, prea tipizat. Aşa se ivise de ani buni încă ideea, dorinţa arzătoare de a
dezerta, de a rupe lanţurile şi a năvăli în afară etalându-se refulările toate într-un mod de-a
dreptul sălbatic. Să se întoarcă totul cu susul în jos cu o furie dezlănţuită până la paroxism. Să
fie desfiinţate regulile şi canoanele vechi. Să fie liberi să condamne după bunul plac, chiar să
ucidă, de ce nu pe cel care li se împotriveşte.
Aşa a apărut moda hainelor zdrenţuite, a părului slinos şi încâlcit, a belciugelor în gură,
limbă, organe genitale, asemenea primitivilor abia ieşiţi din grote. Totul, absolut totul, transpus
într-o neorânduială şi îmbâcsire fizică şi morală jalnică. Astfel, acest individ se lasă dus de valul
înşelător cu convingerea că el este omul viitorului. Cu câtă furie, iată, rupe zăgazurile tuturor
normelor onorabile de conduită. Să redevenim în cele din urmă sălbăticiunile care am fost
cândva etalându-ne instinctele primare amplificate acum prin setea de agresiune de orice fel? Ne
întrebăm.
Istoria neamului român, spre exemplu, poate fi un reper bun. Bravii noştri ostaşi şi-au
etalat credinţa faţă de ţară şi neam, fiind mândri a se săvârşi în lupte apărând hotarele, glia
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străbună. Astăzi, toate acestea nu mai înseamnă nimic. Luptele glorioase, amintirile din ostăşie
sunt trecute cu vederea.
Acum, cei din fruntea ţării rămân pasivi la dispariţia pământului străbun pentru care şiau vărsat sângele bieţii soldaţi luptând uneori aproape desculţi pe ploi şi ninsori mândri că luptă
pentru ţară. O seamă de neaveniţi pradă azi pământul, pădurile, apele şi clădirile noastre. Şi totul
este tolerat, iată, de dragul voturilor acestor şantajişti pentru noua clasă dominată de prădători.
Azi găsim la cârmă o armată de politicieni, secretari de stat, miniştri, şoferi ai şoferilor,
purtători de cuvânt care abundă (se pare că este caracteristica naţiunii noastre), amante angajate
pentru a sta degeaba, beizadele ale grangurilor care sug din avuţia poporului. Politicieni, clienţi
permanenţi ai fotoliilor anumitor posturi TV, care distorsionează adevărurile manipulând
„prostimea”. Izurile lor pestilenţiale pare a răzbate de pe însăşi ecranele TV-urilor respective
producând o imensă greaţă oamenilor oneşti câţi au mai rămas în ţara română. Fosile ce
consumă şi nu produc nimic.
Cântece patriotice, poezii patriotice se mai pot auzi doar la diverse festivităţi
comemorative. Lipseşte însă suflul acela, harul patriotic ce făcea cândva ca cei prezenţi la astfel
de întruniri să lăcrimeze de emoţie.
Homosexualitatea este, în schimb, considerată o problemă prioritară menită să distrugă
familia tradiţională, cuibul părintesc în care vlăstarele se pot dezvolta armonios şi învăţa regulile
bunei cuviinţe moştenite din tată în fiu. În aceste vlăstare ale noastre constă viitorul naţiunii şi nar trebui lăsate la voia întâmplării. Ilariantă este ideea care preconizează a se impune predarea
educaţiei sexuale (cu exemple) încă de la cele mai fragede vârste (de curând practice?!). Pe un
post TV s-a anunţat emiterea unui program în care se spune că „educaţia sexuală trebuie să
înceapă chiar de la naştere”.
Familii distruse încurajându-se legăturile extraconjugale, dezmăţul, orgiile, perversiunile.
Femei cu copii abandonaţi. Copii abandonaţi, deveniţi infractori şi criminali.
Infatuarea, ignoranţa, arivismul, sfidarea predomină şi înfloresc. Luptele nesfârşite nu
vizează noţiuni de dreptate şi echitate ci interesele celor avuţi şi a celor de la putere. Pentru un
vot în alegeri se sacrifică totul inclusiv propria familie.
Bieţii români în ţara lor şi în timp de pace manifestează în grupuri numeroase pentru
dreptul de a nu fi stingheriţi în a-şi vorbi limba natală şi a avea posibilitatea ca fiii lor să studieze
în limba lor străbună.
Se permite, de asemenea, ca românii să fie şicanaţi ori de câte ori îşi sărbătoresc diverse
evenimente naţionale, fiind stânjeniţi şi umiliţi. Se pune întrebarea: Cine îngăduie aceste abateri?
Şi cui foloseşte?
În mai toate sectoarele începând cu armata, învăţământul sănătos şi sfârşind cu
pensionarii, s-au operat reorganizări în aşa fel încât s-au produs nenumărate neajunsuri
bulversând în mare parte bunul mers al activităţilor.
Dar câte întrebări mai pot fi! Ca de exemplu: Când au mai existat atâtea clanuri mafiote?
Şi de ce? Lista nelegiuirilor şi abuzurilor, ale crimelor este nesfârşită dealtfel.
Dar iată, împotriva incomozilor, a celor care pronunţă şi numai un singur cuvânt ce nu
este pe placul puternicilor se declanşează un război furibund. Rând pe rând, aceşti oameni sunt
distruşi prin metode diabolice fabricate. Accesând „istoria” recentă mai ales, se poate lesne
constata acest fapt. Cât privesc legile, acestea se concep aproape în exclusivitate în scopul de a
proteja infractorii cu... ştaif.
Şi tu, bietule român de rând, îndrăzneşte să atragi atenţia asupra nedreptăţilor şi
abuzurilor, dacă doreşti să se abată asupra ta cele mai aspre afronturi. Vei fi hulit şi desfiinţat
pentru totdeauna. Aceasta-i democraţia zilei. Mai mizerabilă decât în comunism!
Aşa încât poate că eu acceptând a uita tot mai mult, înmormântez cu jale tot ce-a fost:
amintiri, onestitate, bună credinţă, dreptate. Astfel de calităţi ar trebui să definească şi să
caracterizeze dragostea de ţară şi neam. Uitarea să fie singurul leac? Asta-i întrebarea!
Păcat de ceea ce va cădea pe capetele urmaşilor noştri care vor avea curajul să înfrunte
toate neajunsurile, rămânând credincioşi vetrei străbune.

56

Col.(rtr) Puiu Șaramet

GENERALUL VASILE APOSTOL - 70 DE ANI
Interesantă ideea de a sărbători schimbarea prefixului la cifra 70, printr-o carte biografică,
aniversară! Această idee este valabilă numai în măsura în care ai ce arăta că ai făcut într-o viață
de om până la această frumoasă vârstă. Și
sărbătoritul nostru chiar are ce să ne arate.
Și pentru că, și eu mă pot regăsi în
mulțimea de prieteni pe care îi are VASILE
JENICĂ APOSTOL - așa mi-a plăcut mie
să-i folosesc în apelativ și numele tatălui pot spune, cu mâna pe inimă, că este un
privilegiat al sorții, care, într-adevăr are cu
ce se lăuda că a realizat în această viață. Și
sunt mai mult decât convins că va avea și cu
mulți ani de acum înainte.
VASILE JENICĂ APOSTOL s-a
născut la Bârsănești, județul Bacău, în ziua
de 7 octombrie 1948, cu 28 de zile înainte de a mă naște și eu, la Probota, județul Iași, în ziua de
4 noiembrie a aceluiași an, fără să știm unul de altul până la vârsta de 30 de ani, când amândoi,
cu gradul de locotenent major, ne-am întâlnit în cadrul aplicației anuale (1978) a Academie
Militare București, ai cărei cursanți, în anul doi, în postura de ofițeri-elevi, cum ni se spunea pe
atunci, eram. Eu, în statul major al unui regiment de tancuri, al diviziei ce acționa în ofensivă, al
cărei comandant era chiar locotenentul major VASILE JENICĂ APOSTOL, pe care îl știam
numai din vedere, și despre care auzisem mai multe istorioare, printre care și aceea că se bătea,
cu șansele cele mai mari, pentru titlul de șef de promoție, așa cum fusese și în Școala Militară
Superioară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pe care o absolvise în anul 1971,
numele lui fiind trecut pe Placa de Onoare, din marmură, a șefilor de promoție ai acestei
instituții. El a terminat cu doi ani în urma promoției noastre - care a finalizat studiile în anul
1969 - dumnealui fiind timp de doi ani învățător în comuna natală, și după aceea a dat admiterea
la infanterie. Și nu numai că ne-a ajuns din urmă, dar ne-a întrecut, și acolo a rămas, în
permanență în fruntea promoțiilor din care a făcut parte.
Când a pășit în cortul nostru de comandament, țanțoș ca un curcan, cu pieptul bombat, cu
umerii trași înapoi, cu o față zâmbitoare, în care nasul proeminent îi dezvăluia hotărârea,
fermitatea și prestanța, mi-am zis că acesta e prototipul infanteristului sadea, în care succesul îi
stă în permanență la picioare.
Și nu m-am înșelat! Din momentul în care a început să ne vorbească, și să ne ia la
întrebări despre stadiul de pregătire în care ne aflam, ne-am dat seama că e stăpân pe situație și
nu prea avem cum să-l aburim, noi încercând să ne justificăm întârzierile, plecând de la premisa
că e din mijlocul nostru, coleg cu noi, și el ne-a tăiat-o scurt cu un citat din Napoleon: „Când
ceva e urgent, deja e prea târziu!” Ne-a precizat care-i viziunea lui și modul în care trebuie să
ne desfășurăm acțiunile de luptă pentru a avea câștig de cauză în disputa cu adversarii noștri din
divizia ce acționa în apărare, a făcut câteva corecturi pe hărțile noastre la care lucrasem toată
noaptea, și acum trebuia să le refacem de la zero, și a zis că acuma pleacă, că îl așteaptă
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comandantul Academiei, generalul de armată ION TUTOVEANU, să meargă cu elicopterul în
recunoaștere, dar va reveni la noi să vadă cum ne-am însușit misiunea care ne-a dat-o el personal.
Nu vă mai spun cum am rămas cu toții după plecarea lui: siderați, muți de uimire și plini de
invidie, pentru că un coleg de-al nostru, locotenent major cu trei steluțe mici, putea să se poarte
atât de natural, precum un general autentic. Apoi am văzut de multe ori elicopterul rotindu-se pe
deasupra noastră, și mai departe, în zare, peste dealuri, prilej cu care am făcut tot felul de
comentarii și discuții între noi, despre generalul cel mic, APOSTOL, și generalul cel mare, cu
patru stele, TUTOVEANU, o adevărată legendă vie a Armatei Române: de loc din Liești,
Tutova, azi Galați, a trăit (99 de ani și 7 luni) toate evenimentele secolului XX; născut în anul
izbucnirii Primului Război Mondial; a plecat să-și elibereze frații de peste Prut de sub robia
bolșevică, la comanda unei companii de dorobanți, cu gradul de locotenent; a ajuns până la
Cotul Donului unde destinul i-a hărăzit prizonieratul la ruși; a decis că trebuie să supraviețuiască
și s-a întors cu Divizia Tudor Vladimirescu, cu toți cei care au crezut că, dacă nu au putut să
readucă Basarabia la patria mamă, ar trebui să încerce – în linia întâi - eliberarea Ardealului de
Nord, și au reușit; în anii războiului rece, a condus, mai întâi, Direcția Operații; apoi ca Șef al
Marelui Stat Major, a purtat timp de 11 ani (1954-1965, record neegalat) povara răspunderii
pentru soarta Armatei României – a unei Românii aflate efectiv sub ocupația sovietică; dar a
avut și satisfacția să vadă Armata Roșie, plecând pentru totdeauna dintr-o țară în care parcă
începea să renască; în postura de comandant al Academiei Militare București (1965-1981), a
vegheat la formarea a zeci de promoții de ofițeri de comandă și de stat major. Fără să mai punem
la socoteală vorbele lui memorabile în disputele din mediul cazon, si nu numai, dar în special cu
doamna decan a Facultății de Filologie, ale cărei cămine studențești erau vizavi, peste o stradă și
un parc, de localul Academiei Militare, și fiecare își apăra progeniturile din curtea proprie, în
pertractările create ca urmare a exuberanței tinereții ce le era proprie și la îndemână
combatanților din cele două tabere, nu întotdeauna antagonice.
Bineînțeles că tânărul și ambițiosul locotenent major n-a mai revenit la noi, să ne
controleze dacă i-am urmat sfaturile, sau nu, dar, atunci în acele zile, și el, precum mulți dintre
șefii de promoție ai academiei, a intrat în galeria celebrităților, aproape în legendă, prin modul
magistral în care a raportat hotărârea, precum și prin modul în care a condus acțiunile și
manevrele ce au dus la adjudecarea victoriei diviziei pe care o comanda.
A doua întâlnire cu VASILE JENICĂ APOSTOL a avut loc peste un an și jumătate,
după ce, la terminarea Academiei Militare București, el fusese repartizat ca șef de stat major la
Regimentul Mecanizat din Piatra Neamț, iar eu la Regimentul 79 Antitanc din Tecuci, și ca
urmare a rezultatelor, el a fost promovat pe funcția de comandant de regiment, la Regimentul
301 Mecanizat „Petru Rareș” din Galați, iar eu am revenit de unde plecasem, adică la familie, și
cu munca în același regiment. Unde n-am lucrat împreună, decât șapte luni de zile, eu fiind
promovat apoi în Comandamentul Armatei a 2-a de la Buzău, de unde, ulterior, am venit de
câteva ori în inspecție la regimentul din Galați, acolo unde mă formasem ca tânăr ofițer, și la
vreo două alarme. Totuși, în puținul timp cât am lucrat sub comanda sa directă, am reușit să-l
cunosc mai bine pe căpitanul din capul regimentului, și să constat că nu si-a dezmințit
pregătirea înaltă de la finalul studiilor din Academia Militară București.
În primul rând, mă uimea prin modul în care îmbina arta de a conduce cadrele militare
în vârstă, ce se găseau în fruntea majorității batalioanelor, a subunităților de regiment și din
statul major al regimentului, majoritatea cu gradul de locotenent colonel - el fiind căpitan - iar
pe cealaltă parte, cu entuziasmul cadrelor tinere de la plutoane și companii.
Avea o uimitoare putere de convingere, cumulată și potențată de un talent oratoric
autentic, pe care îl folosea cu mare artă în atingerea scopurilor propuse. Jovial, inventiv, deschis,
îmbina sau împăna vorbirea cu bancuri savuroase, sau cu citate celebre. Și o particularitate
caracteristică cu care l-a înzestrat mama natură, ce-i aparținea în exclusivitate numai lui: avea o
rezonanță redundantă în glas când rostea cuvintele, unul după altul, cu care obținea un efect
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uluitor asupra asistenței, prin armoniile ce funcționau ca un dublu ecou întârziat asupra
subconștientului tuturor celor care-l ascultau. Și cu atât mai mult atunci când râdea - cu râsul său
ușor sau cel sofisticat - care nu făcea rabat de la acest fenomen de rezonanță naturală, iar efectul
era garantat: fascina și fermeca auditoriul care se simțea că este supus unei adevărate terapii
naturale.
Și mai avea un adevărat talent în a stabili corect prioritățile, și asta reprezenta una din
cele mai importante însușiri ale unui comandant.
Fără prea multe preparative a reușit în scurt timp să instituie un sistem în care orice efort
trebuia să fie recompensat, iar, inactivitatea și neglijența să fie sancționate cu promptitudine. O
adevărată frenezie de întreceri și competiții era atât la câmpul de instrucție cât și în sălile de
activități recreative precum și pe terenurile de sport, în care spre surprinderea generală s-au
trezit angrenate și cadrele vârstnice. În felul acesta calificativele mari la toate categoriile de
instrucție, la controale și inspecții veneau de la sine, spre bucuria tuturor.
A treia întâlnire a noastră a venit în condițiile complexe de după evenimentele din
decembrie 1989, când colonelul VASILE JENICĂ APOSTOL a fost numit comandantul Școlii
Militare de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, acolo unde eu, cu gradul de locotenent
colonel, aveam deja o vechime de opt ani ca lector în catedra de științe sociale, și-n urma
rămânerii fratelui meu în R.F. Germania, după turneul Filarmonicii din Timișoara din anul 1988,
am fost mutat, până la trecerea în rezervă, cum se proceda pe vremea aceea, la catedra de
instrucția tragerii, cu motivația că glonțul are aceiași traiectorie și la capitaliști și la socialiști.
Norocul meu că au venit evenimentele din Decembrie 1989, care au schimbat datele problemei,
și m-au scăpat de necaz.
Îmi amintesc, ca și cum s-ar fi petrecut ieri, momentul din ziua aceea de luni, 5 februarie
1990, în care generalul colonel ION HORTOPAN, adjunct al ministrului și șef al
Comandamentului Infanteriei și Tancurilor, a venit să-l prezinte pe noul comandant al instituției
militare din Sibiu, care în momentul când a început să dea citire Ordinului ministrului Apărării
Naționale, a fost întâmpinat cu fluierături și huiduieli, cu toate că în prealabil negociase cu
liderul de atunci al elevilor militari, el. plt. adj. MIRCEA GOLOGAN, astăzi comandantul
Brigăzii 81 Mecanizate din Bistrița, care inițial declarase că toți elevii vor face grevă de
solidaritate cu colonelul AUREL DRAGOMIR, comandantul pe care îl avuseseră încă de la
admiterea în școala militară, și care-i condusese pe timpul Revoluției, în care accentele cu mare
încărcătură dramatică n-au lipsit nici în cazarmă, și cu atât mai mult în cadrul cetății, și drept
urmare se vor opune, cu armele, schimbării din funcție a acestuia. Iar mai marele de la București
l-a convins că nu se poate face grevă cu armele în mâini, și i-a propus, iar el a acceptat, să-l ia cu
dânsul în capitală și să-l prezinte ministrului Apărării Naționale, unde să-și susțină cererile și
doleanțele celor pe care-i reprezintă, ceea ce s-a și întâmplat, bineînțeles, fără ca aceasta să se
soldeze cu altceva decât cu o cunoaștere mai bună a stării de spirit ce domnea atunci în instituția
militară de învățământ.
Imediat după ceremonialul de numire în funcție, au avut loc, în aula instituției, adunări
pe categorii de personal, începând cu tinerii învățăcei contestatari, în care noul comandant, fără
a mai fi însoțit de generalul HORTOPAN, și-a expus proiectul mandatului temporar pentru care
a fost trimis la Sibiu.
Și aici intervine talentul oratoric înnăscut al noului și tânărului comandant de instituție
militară, VASILE JENICĂ APOSTOL, care la finalul acestor adunări, a reușit să liniștească
apele.
Cu fața neîntrerupt zâmbitoare, cu o vorbă sigură, ne-a ținut un discurs superb, de o
claritate și o solemnitate a expresiei nemaiîntâlnite, care a avut darul de ai convinge pe toți că
problemele ce păreau atât de complicate și de încâlcite își vor găsi o rezolvare promptă și sigură
în perioada imediat următoare. A încheiat cu un citat celebru dintr-un poet tragic grec, Agathon:
„Un conducător trebuie să țină minte trei lucruri: mai întâi că el conduce oameni, al doilea că
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îi conduce după legi și al treilea că nu conduce totdeauna.” No comment! Fără comentarii!
Săptămâna următoare a fost chemat la București, unde a fost avansat de la gradul de
colonel, la înalta demnitate de general cu o stea, iar la întoarcere, timp de multe zile n-a mai
părăsit cazarma, discutând în permanență cu oamenii și informându-se. Prima ieșire a fost când
a participat la Adunarea de pomenire și de comemorare a martirilor Revoluției, pe 22 februarie,
la două luni de zile de la sacrificiul lor, în Piața Libertății, fostă Republicii, ulterior Piața Mare,
unde IPS Mitropolitul Ardealului ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, cu un sobor de preoți, a oficiat o
slujbă religioasă, la care au participat, alături de cetățeni ai municipiului Sibiu, MIRCEA
TOMUȘ, președintele Consiliului Județean Provizoriu de Unitate Națională (denumire
schimbată prin Decret în ziua de 19.02.1990, din Consiliul Județean Sibiu al Frontului Salvării
Naționale), CORNELIU BUCUR, vicepreședinte al Consiliului Județean Provizoriu de Unitate
Națională, IOAN BOGDAN, președinte al Consiliului Municipal Provizoriu de Unitate
Națională, astăzi academician, și General VASILE APOSTOL, comandantul Garnizoanei Sibiu.
După evenimentele dramatice ce au avut loc în Sibiu pe timpul Revoluției din Decembrie
1989, care s-au soldat cu 98 de morți – dintre care 6 ai instituției noastre – și o sumedenie de
răniți, care au lăsat urme adânci în conștiința și starea de spirit a fiecăruia dintre noi, s-au creat
clivaje mari între diferite categorii de oameni, și firesc și între diferitele categorii de personal din
cadrul instituției militare de învățământ sibiene, ceea ce a îngreunat cu mult modul în care se
putea și trebuia să fie condusă sau manageriată – termen adoptat imediat după tragicele
evenimente - Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”.
Acest fapt nu l-a speriat prea mult pe noul comandant, deși unele temeri avea, dar pe
care, firesc, nu le arăta sub nici un motiv către subordonați, dar mi le spunea doar mie, în calitate
de prieten, în lungile discuții purtate în după-amiezile și serile târzii pe care le petreceam
împreună, eu fiind acuma în postura de șef al Casei Armatei din Sibiu – temporar a zis, și așa a
fost – odată cu plecarea dânsului și cu venirea unui nou comandant, am trecut la Institutul
Militar de Infanterie și Chimie Militară „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Deocamdată, dumnealui era „chiriaș” la mine în Căminul militar, care era în
administrarea Șefului Casei Armatei din Sibiu. Și discuțiile noastre despre actualitatea militară
și din învățământul militar se prelungea cu cele despre familii precum și multe pe teme de istorie,
eu fiind în anul V, ultimul, la Facultatea de Istorie Filozofie a Universității din București, iar el
fiind un împătimit al istoriei, dovadă fiind cele nouă cărți pe care le-a scris până în prezent,
dintre care șapte pe această tematică. După ce, în luna iunie a acelui an, mi-am susținut
examenul de licență, mi-a cerut lucrarea de licență și o parte din lucrările ce le-am folosit la
redactarea ei, și multe discuții s-au înfiripat pe marginea acestora. Am urmărit împreună finalele
Campionatului Mondial de Handbal Masculin, desfășurat în luna martie în Cehoslovacia, unde
echipa României condusă de antrenorul Cornel Oțelea a obținut locul trei, după ce am ratat
intrarea în finală în urma înfrângerii la mustață în fața echipei Ungariei. De asemenea, am
urmărit împreună meciurile de fotbal susținute de echipa reprezentativă a României la Copa del
Mondo 90, Italia, la începutul lunii iulie, 1990, unde generația de aur a fotbalului românesc, din
care făceau parte Gheorghe Hagi, Marius Lăcătuș, Ladislau Bölöni ș.a., a dat prima probă într-o
competiție de mare anvergură, când, sub bagheta lui Emeric Jenei, tricolorii au depășit faza
grupelor, dar în optimi am fost eliminați de echipa Irlandei, după executarea loviturilor de
departajare.
Participam, obligatoriu, la toate adunările cu cadrele militare și cele didactice și eram la
curent cu eforturile ce se făceau pentru reformarea și modernizarea învățământului militar și
transformarea acestuia în învățământ superior, eu venind în întâmpinarea acestora cu multiple
acțiuni și evenimente culturale ce le-am inițiat atunci, și care aveau în centrul atenției,
implicarea studenților militari în viața cetății și a țării, printre care unele de mare anvergură și de
mare durată, cel mai de succes fiind Festivalul Național de Umor Cazon „Podul Minciunilor”
ce a ajuns ulterior până la ediția a XXII-a, după care a sucombat, precum și Salonul
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Internațional de Fotografie cu Tematică Militară, ediția întâi cu fotografii din Revoluția din
Decembrie, ulterior, până la ultima ediție, a VII-a, urmărind teme diverse, de interes atât pentru
artiștii fotografi cât și pentru marele public, Sibiul fiind recunoscut ca orașul ce a organizat, în
anul 1982, primul Salon Internațional de Artă Fotografică din România.
Pot să afirm cu convingere că stilul de lucru al lui VASILE JENICĂ APOSTOL era unul
democratic, consultându-și nu numai adjuncții, și ceilalți factori de răspundere, ci pe oricine
avea ceva de spus, individual sau în cadru organizat, comandanți de subunități, profesori,
studenți militari, personal civil. Era un comandant charismatic, care îmbina în mod fericit
prudența cu generozitatea, compasiunea cu bunul simț, inteligența și umorul cu aspectul
impunător. Putea să fie lingușitor, dar în același timp putea să intimideze, să se dezlănțuie și să
fie plin de emfază, dar până la urmă respecta cu scrupulozitate legile și regulamentele militare.
Nu se eschiva când era vorba de asumarea unui risc calculat. Nu uita să mulțumească tuturor
pentru ajutorul acordat. Discursurile sale la adunările cu personalul erau cu adevărat uimitoare,
atingând toată gama de inflexiuni, de la un ton profund la unul jucăuș, de la un ton ferm la unul
mai degajat, de parcă se vedea aievea cum sala vibrează de energie, și cum starea sufletească a
oamenilor devenea mai bună cu fiecare cuvânt pe care-l rostea. Iar firul călăuzitor al acestora îl
reprezenta încercarea de a-și schimba mentalitatea propriei persoane, precum și pe a celor pe
care-i conducea, în acord cu repeziciunea schimbărilor ce aveau loc atât în societatea
românească, în general, cât și în special în mediul militar și-n învățământul militar românesc.
În fiecare zi de joi, la orele 18.00, participam la ședințele săptămânale de audiență ale
Comandantului Garnizoanei - deși asta nu era prevăzută în vreun regulament militar, „dar nici
nu era interzisă, zicea generalul, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine” – ședințe
ce aveau loc în Sala de Consiliu a Casei Armatei, și nu la Comenduirea de Garnizoană, așa cum
se practicase până la venirea dânsului. Solicitările oamenilor erau din cele mai diverse, de la
recuperarea neacordării la timp a gradului următor de către vechiul regim, la nevoia de
apartament pentru familie în urma mutării, la ordin, în Garnizoana Sibiu, în a doua jumătate a
anului 1989, solicitarea de a se restitui în avans părțile sociale cu care contribuise fiecare salariat
la dezvoltarea economiei socialiste, și acuma noul regim le restituia în întregime, dar în mod
eșalonat, unii solicitau dreptul legal de a li se permite purtarea permanentă a pistolului, pentru
apărarea proprie, deși trecuseră deja multe luni de zile de la perioada în care ar fi fost necesară o
astfel de măsură, și multe altele, printre care unele de mică importanță cum ar fi certurile în
familie sau cu vecinii, dar care făceau parte din viața cotidiană. Și generalul trebuia să găsească
o modalitate de rezolvare, nu întotdeauna pe placul celor ce au solicitat audiența, dar multe din
ele găsind rezolvări firești, în acord cu posibilitățile legale ce le avea la vremea respectivă
Comandantul Garnizoanei Sibiu.
La ceremonialul de avansare la gradul de locotenent a promoției 1990, a fost prezent și
ministrul Apărării Naționale, generalul VICTOR ATANASIE STĂNCULESCU, dar numai la
masa festivă, și asta din teama de a nu păți la fel cu generalul HORTOPAN, și implicit nounumitul comandant, în urmă cu cinci luni de zile. După ce a fost prezent la ceremonialul de
avansare a promoției de tineri ofițeri artileriști, s-a deplasat în instituția noastră, unde a fost
întâmpinat de garda de onoare, în pofida ordinului dat, de a nu fi primit cu gardă de onoare, și
după ce comandantul l-a informat în amănunt că totul este în ordine și apele s-au liniștit de mult,
s-a deplasat la Sala de sport, participând la masa festivă, ce s-a desfășurat într-un climat ce l-a
impresionat plăcut pe ministrul prezent, care a și dansat cu una dintre cele mai frumoase fete
avansate la gradul de locotenent, cărora colegii îi spuneau cu maliție, Miss Revoluția 1989, care
era și șefa de promoție a armei sale, chimie militară, șeful promoției pe instituție, cel care fost
trecut pe Placa de onoare, fiind locotenentul de infanterie MIRCEA GOLOGAN.
Și nu a trecut prea mult timp, până când în data de joi, 31 ianuarie 1991, generalul
VASILE JENICĂ APOSTOL a fost chemat la București, și ministrul Apărării Naționale i-a spus
că, după ce s-a convins personal, când a fost la masa festivă, că faima de pacificator de care se
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bucură era îndreptățită, și că rezultatele obținute de instituția militară sunt foarte bune, iar
experiența anterioară de 5 ani de zile ca șef de stat major al diviziei de la Brăila, îl recomandă să
fie promovat în funcție.
Și astfel, după exact un an de zile, în care au intrat și cele șapte zile de predare a
comenzii, generalul cu o stea, VASILE JENICĂ APOSTOL, și-a încheiat mandatul de
comandant al Garnizoanei Sibiu și al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, fiind
noul comandant al Diviziei 1 Mecanizate din București, începând cu data joi, 7 februarie 1991.
Toată această perioadă a fost cât se poate de agitată, cu presiuni venite din multe direcții,
dar căreia VASILE JENICĂ APOSTOL, împreună cu întregul personal al instituției, au reușit
să-i facă față, orientând procesul de învățământ într-o direcție corectă, care în final s-a
materializat prin obținerea statutului de învățământ militar superior.
Cea de a patra întâlnire a noastră a fost mai scurtă, dar cu atât mai interesantă, când am
făcut parte din delegația militară condusă de generalul de divizie VASILE JENICĂ APOSTOL,
locțiitorul comandantului Statului Major al Forțelor Terestre, care la reciprocitate, ne-am
petrecut concediul de odihnă în Turcia, în perioada 23.09 – 03.10.2003. Delegația, formată din
șeful delegației, generalul cu două stele APOSTOL, doi generali cu o stea, de la jandarmi,
VELICU și RĂDOI, trei colonei de armată, dintre care subsemnatul din postura de locțiitor al
comandantului Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, un colonel de la
jandarmi, un locotenent colonel, un maior și un căpitan, toți trei din ministerul apărării,
bineînțeles fiecare însoțit de nevastă, am plecat cu un autocar din București, cu girofar
antemergător, ce s-a schimbat la prima trecere a graniței cu unul bulgăresc și la a doua, cu unul
turcesc, până am ajuns la Istanbul, de unde a fost punctul de începere a concediului. Am avut
parte de un concediu cu totul deosebit, cu vizitarea multor obiective militare și civile, atât în
metropola de pe Bosfor, cât și pe timpul traversării Podișului Anatolia, de la nord la sud, până
am ajuns în stațiunea de vis Antalya, într-o locație de același calibru, Ciolaclî, aparținând
Trupelor de Jandarmi.
Am avut parte de primiri la cel mai înalt nivel protocolar, la care șeful delegației a
răspuns pe măsura rangului pe care-l avea, de seri de recreere împreună cu familii de generali și
ofițeri turci, spectacole de muzică și de balet în ambianța unui teatru antic, vizitarea unei fabrici
de porțelan, vizitarea unor locuri pitorești, monumente ale naturii cu chei sălbatice, peșteri cu
râuri subterane, doline, locuri carstice și un parc dendrologic, voiaj cu vaporașul pe râurile ce
coboară de pe înălțimile munților către mare, vizitarea unei impresionante cetăți antice în
Alanya, dispusă pe stânca unui promontoriu foarte înalt ce avansa mult în apele Mării
Mediterane, picnicuri etc., și nu în ultimul rând activități specifice sezonului marin pe Plaja
rezervată numai generalilor, la care, grație șefului delegației, care nu s-a lăsat până n-a obținut
concesia, am avut acces și noi ceilalți cu grade mai mici. La întoarcerea în Istanbul, ne-am
plimbat cu vaporul pe Marea Marmara, însoțiți în permanență, pentru siguranța și securitatea
noastră, de o navă de război, am făcut cumpărături în Marele Bazar, am vizitat Topkapi și alte
muzee, Sfânta Sofia, Moscheea Albastră și alte moschei, iar în seara de final, am avut parte de o
recepție fastuoasă dată de generalul comandant al Marii Metropole, într-un Restaurant de mare
lux, dispus pe malul Bosforului.
Acestea au fost cele patru întâlniri de serviciu pe care le-am avut, noi doi, pe parcursul
carierei militare, ambele de succes, în raport cu valoarea recunoscută a fiecăruia, întâlniri pe
parcursul cărora ne-am cunoscut, ne-am apropiat și ne-am apreciat reciproc.
Pentru că și acum, de când suntem pensionari militari, ne mai întâlnim, când suntem în
trecere, eu prin Bârsănești, în drum către locurile natale, și el prin Sibiu, către alte zări.
Bucuroși că am ajuns la vârsta asta frumoasă de 70 de ani, pentru care trebuie să fim
mulțumiți că am atins-o, este musai să ne menținem în continuare, în permanență, într-un tonus
activ-pozitiv, să nu ne lăsăm și să reușim s-o prelungim cât mai mult, în regim de sănătate, de
împliniri, de bucurii și fericire alături de cei dragi.
Acum, la ceas aniversar, te rog să primești, dragă VASILE JENICĂ APOSTOL,
expresia sentimentelor mele de stimă, considerație, prețuire, camaraderie și adevărată prietenie!
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Col. (rtr) Ştefan-Cornel Rodean
președintele Cenaclului Umoriștilor Sibieni „Nicolaus Olahus”

CURENTU
De mai bine de două săptămâni, viața domnului Sebastian Apostoaie, profesor pensionar
de 66 de ani, este dată peste cap din cauza unei probleme de sănătate care l-a luat prin
surprindere, exact într-un moment în care starea sa generală, psihică și fizică, era mai mult decât
mulțumitoare. Dar, despre ce este vorba?
După ce, timp de două zile, la sfârșit de săptămână, a resimțit dureri de cap inexplicabile,
lunea dimineața și-a dat seama că are vedere dublă și alte tulburări vizuale. În acel moment, nu a
mai stat pe gânduri, și-a luat soția și, cu un taxi, s-a prezentat la Urgențe.
Acolo a fost primit foarte bine, în scurt timp s-a stabilit diagnosticul „pareza nervilor
oculomotori stânga” și, tot în timp relativ scurt, s-au eliminat (cel puțin pentru moment) și
principalele cauze majore care, de obicei, dau asemenea necazuri. Mai rămânea, totuși, să fie
planificat la un examen RMN, la cel mai performant aparat din oraș, așa că, până atunci, a fost
internat la Clinica de Neurologie a Spitalului Universitar, pentru a fi ținut sub observație,
continuarea investigațiilor și tratament.
În salon - viața obișnuită din spital, din care nu lipsesc nesfârșitele vizile ale
aparținătorilor, rudelor mai îndepărtate, prietenilor, colegilor, vecinilor, toți venind încărcați cu
mâncare, fructe, sucuri, apă și, bineînțeles, cu păreri și sfaturi.
La bolnavul din dreapta, de lângă ușă, vine soția. Omul a fost internat în urmă cu o
săptămână în stare gravă, este diabetic, a făcut al doilea accident vascular cerebral, dar s-a
recuperat miraculos. La vizita de dimineață, doctorul i-a spus că mâine îl externează și că, de
acum înainte, va trebui să țină mai bine sub control diabetul, să aibă grijă la hipertensiunea
arterială, să mănânce conform regimului stabilit ș.a.m.d. Bineînțeles că soția lui era informată cu
toate aceste probleme dar, înainte de plecare, începe să-l dojenească pentru cu totul altceva:
- Vai, Nicule, ai văzut ce ne-ai speriat?! Nu ți-am spus de atâtea ori să nu mai stai în
curent? Vrei să paralizezi de tot, să fii o legumă pentru toată viața și să ne chinui și pe noi? Gata,
după ce ieși din spital, stau eu cu ochii pe tine, dacă tu nu știi să te ferești de curent!
Adică, nici vorbă de diabet, de hipertensiune, regim alimentar, curentul a fost și rămâne
principalul pericol!
Pentru a nu mai fi martor la asemenea discuții, domnul Apostoaie își ia telefonul de pe
noptieră și iese pe hol. Face doar două ture dus-întors și este abordat de o femeie slabă, strâmbă
și tremurândă:
- Domnu, nu vă supărați, nu știți cât e ceasul?
- Douăsprezece fără un sfert, îi răspunde Apostoaie, vădit fără chef de conversație.
Dar, doamna insistă:
- Văd că aveți probleme cu ochii, v-a tras curentu?
- Nu știu doamnă, acum se investighează problema, aici noi trebuie să ne lăsăm pe mâna
doctorilor, știu ei ce fac!
- Lăsați, că și eu mă chinui de vreo zece ani cu nenorocitul ăsta de parkinson, de când am
fost la înmormântare la tăticu – Dumnezeu să-l ierte! – și îi tot spuneam lu bărbatu-meu:
„Dorele, mai închide și tu geamul ăla de la mașină, că mă înnebunește de cap curentu!”.
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Domnule, luați seama, curentu e dat dracului, face ravagii în corpul omului!
Apostoaie dă să intre în salon, ca să scape de femeie, când îi sună telefonul:
- Salut, Sebi, măi bătrâne, sunt colegul tău de facultate, Dan Vasile, nu am vorbit de mult
la telefon cu tine, dar am auzit de pe la alți colegi că ai probleme cu ochii, cică te-ar fi tras
curentu. Ia zi, ce mai faci, cum te simți? De unde ai luat curentu ăla nenorocit?
- Măi Dane, ce să-ți spun, sunt la o clinică de neurologie, spital universitar de urgență,
aici sunt medici foarte buni, cu metode de investigare moderne, nu se știe, deocamdată, cauza,
dar am început un tratament care se pare că dă ceva rezultate, mici, dar vizibile, spun ei.
- Da, măi, bine, nu te mai obosesc acum, lasă că te mai sun eu, dar, ascultă la mine: „La
anii noștri mai trebuie să ne uităm și prin buletin. Asta e! Și, atenție: buletinul și curentu nu iartă!
Ha, ha, ha!”
Sebi Apostoaie închide telefonul și intră din nou în salon. Între timp a fost adusă masa de
prânz. Vecinul din față-stânga ia o lingură de supă și răspunde, apoi, precipitat, la telefon:
- Ddda... cumpo... cum zici? Și eu m-am ggâdit la fel, tiam eu, ai deptate, asa ete!
Apoi, radios, către ceilalți bolnavi:
- Ggata... m-am llămuit! S-a uitat... fiica mea pe itenet si a afat... că pobemele mee... sunt
de la cuent!
La care, domnul Apostoaie nu se poate abține:
- Păi, domnule, azi dimineață doctorul ți-a spus că ai făcut un accident vascular cerebral,
care s-a văzut și la computer tomograf.
- Si... acidentul... ceebal de la ce... a fost făcut?
- Cum de la ce? De la tensiunea foarte mare, doar ți-a spus doctorul!
- Donule... mă înebuești, nu înțeegi... că și tesiunea... tot de la cuent a fost? Itenetul stie
acum tot, mi-a spus... fiica mea, și să stii... că nu e poastă!
Și, mai luând o lingură de supă:
- Mâcaea... ata nesăată... n-ae... niciun gut! Ae cineva... nite sae?
La bolnavul din stânga vine sora sau cumnata, o femeie grăsuță, debordând de energie,
cu aerul că știe tot și este foarte sigură pe ea. Drept pentru care, îi cântărește din priviri pe toți
bolnavii din salon și îi încurajează: „O să fie bine! Dumnezeu este mare!”
Apoi se năpustește asupra fratelui (cumnatului):
- Ia zi, tensiunea ți-au mai luat-o, că la internare aveai 21 cu 12?!
- Da, mi-au luat-o în fiecare zi și mi-au spus că e mult mai bună ca la început.
- Cât ai avut?
- Ieri a fost 14 cu 8, iar azi 13 cu 8.
- Și ți s-a spus că asta de azi este bună? Cine ți-a luat-o?
- Un doctor tânăr, care face ucenicie, nu știu cum se numește...
- A, da, este rezident, nu știe!
Și, uitându-se spre toți în salon:
- Vă zic eu, am o prietenă foarte bună, asistentă cu mare vechime, care m-a lămurit cum
e cu tensiunea. Cea mai bună tensiune este 12 cu 7. Bună este și 13 cu 7. Nu este rea nici 14 cu 7
sau 14 cu 8. Dar, măi oameni buni, 13 cu 8 este ca-tas-tro-fa-lă!! Asta arată că în organism este
o infecție puternică! Doamne ferește, te internezi cu o problemă și dai de altele! De fapt, nici nu
ar fi de mirare să fi pătruns în salon vreun virus, la ce curent este aici! Aveți grijă la curent,
domnilor!
Tensiunea fiind prea mare în salon, domnul Apostoaie iese pe hol. Sună telefonul. Un
prieten bun îl ia la rost:
- Vai, măi Sebi, de ce n-ai avut grijă de tine, nu ți-am spus că ești băgat în prea multe
treburi și te obosești prea tare? Cum te mai simți? Ce ți-au găsit? Eu, repet, cred că toate astea ți
se trag de la faptul că muncești prea mult la calculator.
- Sandule, mulțumesc pentru grijă, dar să lăsăm doctorii să-și facă treaba și să se
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pronunțe. Oricum, nu cred că este de vină calculatorul.
- Sau, poate, te-a tras curentu!
- Măi, m-ați înnebunit cu toții cu curentu vostru! – răbufni Sebi. Eu, oricum, nu prea stau
în curent, nu am aer condiționat nici acasă, nici în mașină, în ultima vreme nu am făcut niciun
drum lung cu geamurile autoturismului deschise, nu am stat mai mult în niciun loc public cu
aerul condiționat aproape de mine... Ce tot îi dați cu curentu??
***
În sfârșit, vine și ziua externării din spital a domnului Apostoaie. Medicul se mai uită o
dată în ochii lui, îi plimbă ciocănelul prin față, sus-jos, stânga-dreapta și spune mulțumit:
- Da, este mai bine, se mișcă și stângul. La RMN-ul de ieri nu s-a văzut nimic deosebit,
astăzi plecați acasă, luați medicamentele prescrise și, cu multă răbdare, în câteva luni, sperăm să
se amelioreze substanțial vederea dublă. Mai e ceva?
- Și, totuși, domnule doctor, care să fi fost cauza?
Întrebare la care domnul medic primar, lector universitar, doctor în științe medicale, a
răspuns senin, sub privirile rezidenților care-i sorbeau învățătura:
- V-a tras curentu...

65

Cpt. c-dor av. (rtr) Nicolae Munteanu
Membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

PANTELICĂ

Într-o seară pe la nouă,
Pantelică sta la masă.
Un crâmpei de lună nouă
Răsărea de după casă.

S-a-mpăcat încet cu gândul
Că așa e rânduit
Când îți vine-odată rândul
Toate au luat sfârșit.

Cineva nitam-nisam,
Cum se-ntâmplă uneori,
I-a bătut o dată-n geam
Și apoi de două ori.

Hotărât să-și țină firea,
Cum făcea și în trecut,
Îl va ajuta gândirea
Ce mai are de făcut.

Neștiind ce se petrece,
La-nceput nu a răspuns,
Judecând cu calm, la rece,
Doar nimic n-avea de-ascuns.

Din dulap și-a scos costumul
(Doar pe-acela îl avea)
Negru-mat, precum e
scrumul
Și-o cămașă albă-nea…

Mai privi atent spre masă,
Spre-o lumină jucăușă
Și simțind că nu-i mai pasă,
Se-ndreptă încet spre ușă.

S-a mbrăcat, „la patru ace”
Și-n ideile confuze
A gândit: „de nu îi place,
Treaba ei, să mă refuze!”

Cum știa că o să plece,
Că așa îi este scris,
Apăsă pe clanța rece,
Ușa larg i s-a deschis.

Testament? Dar pentru cine?
Să provoace vreun scandal?
Să-l blesteme fitecine,
Să se-ajungă-n tribunal?

Dincolo de prag, în noapte,
Auzi ca-ntr-o derută,
Răspândite, niște șoapte
Și o voce cunoscută.

Totuși, vrea ca să se știe,
La tâlhari și la mișei
Lasă-ntreaga sărăcie,
Să o-mpartă între ei.

O vecină pisăloagă
(Peste drum cu casa)
A venit la el și-l roagă
Să îi bată coasa.

A zâmbit într-o părere
Către perdeluța-albastră
Și s-a tras, așa n tăcere,
Mai aproape de fereastră.
Cu-o privire indiscretă,
Ca a unui om integru,
Desluși o siluetă
De femeie, toată-n negru.
Când privi a doua oară,
Prefăcut că nu-i pasă,
Sub a lunii rază clară
A văzut sclipind o coasă.
Gata! Asta este viața,
Ghemul i s-a deșirat,
A ajuns la capăt ața,
Firul azi s-a terminat.
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La dușmani și la lichele
(Actuali și din trecut)
Doar necazurile cele
Care ei i le-au făcut.

Bunilor prieteni lasă
Tuturor, în ultim ceas,
Vorbă dulce și frumoasă,
Un cuvânt de bun rămas.
Părăsește-această lume
Și amicii și dușmanii,
Va lăsa în urmă-un nume
Ce-l vor șterge mâine anii.

Col.(rtr) Ioan Lăpădat

preot C-tin Ivan

Vicepreședinte al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

SĂRATA – VECHE COMUNĂ DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI
Sărata este aşezată la circa 2 km sud de şoseaua naţională
Sibiu – Braşov, la 36 km de Făgăraş. Străjuită de două dealuri, în
est şi vest, străbătută de o vale nu foarte bogată în apă, care trece
prin mijlocul satului cu grădini pline cu meri, peri, pruni, nuci, cu
fagi şi stejari seculari, este o oază de verdeaţă de un pitoresc
aparte, iar la sud se înalţă falnic Munţii Făgăraşului cu vârful
Negoiu (2535 m).
Satul se învecinează la est cu Scoreiu, în vest cu Porumbacu
de Jos şi Porumbacu de Sus, în nord, hotarul satului este mărginit
de râul Olt, iar la sud Creasta Carpaţilor. Dintre toate satele din
Ţara Făgăraşului, terenul Sărăţii este unul care are cele mai multe
dealuri şi un teren agricol destul de greu de lucrat.
Din cele mai vechi timpuri, Sărata a aparţinut de Ţara
Făgăraşului, locuitorii săi luând parte la toate evenimentele şi
frământările prin care a trecut acest ţinut. La reforma
administrativă din anii 1951 – 1952, Sărata a trecut din judeţul Făgăraş, care a fost desfiinţat, în
judeţul Sibiu, pierzându-şi calitatea de comună şi devenind sat, în cadrul comunei Porumbacu de
Jos.
Numele de Sărata este destul de uşor de stabilit din punct de vedere al provenienţei.
Denumirea se trage de la câteva izvoare de apă sărată care se găsesc pe hotarul comunei. Înainte
de anul 1980, un grup de medici specialişti din Sibiu făceau recomandări pentru folosirea apelor
cu calităţi tămăduitoare din zona Sibiului, printre care: Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Bazna
şi Sărata. Din păcate, din cauza indiferenţei acestea au ajuns într-un stadiu de degradare complet.
Prima atestare documentară a comunei Sărata este datată la data de 27 decembrie 1391, de
către Mircea cel Bătrân, cu ocazia unei danii făcută la Mănăstirea Scoreiu, situată undeva la
marginea pădurii, pe terenul Scoreiului, în vecinătatea Cârţişoarei. Prin această diplomă Mircea
cel Bătrân dăruieşte: Boierilor săi, Egumeniul Stanciu şi fratelui său Călin şi urmaşilor acestora,
întreg hotarul satului Scorei, cuprins între aceste mezuini cu Ţara Românească; cetatea aşazisă a Cârţii, Valea Opatului, Piatra Oabla, Râul Laita Scorelul Bătrân, Valea Viţonilor,
Unghiul cu Frasini, Pârâul Saşilor, Valea Sărăţii, Ţolfa Tunsului şi Apa Tunsului. Scoreul cel
Bătrân este graniţa dintre Sărata şi Scoreiu.
Există date destul de vechi despre biserica şi preoţii din Sărata. În cartea sa, intitulată
„Viaţa bisericească a românilor din Ţara Oltului, scrisă în 1930”, Ştefan Meteş închină un
capitol Sărăţii, prin care arată: „În 1680, cunoaştem 2 preoţi din această comună: Oprea, Alias
Brătilă şi Oprea, fiul lui Man Libertin. Aceştia nu se bucurau de niciun privilegiu. La 1688 sunt
tot doi preoţi: Oprea Brătilă şi Aldea Alias Calafar”.
Biserica ortodxă existentă a fost construită între anii 1800 – 1806, cu hramul „Naşterea
Domnului”. Nu se cunosc fondatorii, dar tradiţia povesteşte că această construcţie, precum şi
pictura au fost executate pe cheltuiala baronului Bruckenthal, însă este puţin probabil, ţinând
cont că acesta a trăit între anii 1721 – 1802. Ştefan Meteş arată în cartea sa că în 1804 moare
preotul Gavril Calefar, iar în 1805 preot era Gavril Stanciu şi că biserica a fost construită în
timpul acestuia.
Biserica este construită în stil bizantin, pereţii sunt de cărămidă, turnul din cărămidă şi
piatră. Turnul este etajat şi acoperişul este în formă de piramidă cu 8 laturi, pe un patrulater în
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partea de jos. Pictura a fost începută în 1806 dar nu se cunosc pictorii, deoarece inscripţiile
păstrate nu indică aceste detalii, dar date fiind asemănările foarte mari cu picturile altor biserici
(Mohu, Colun, Veştem, Cârţişoara), se sugerează numele fraţilor Grecu din Săsăuş. Această
pictură este în frescă, foarte frumoasă şi în stare destul de bună, având în vedere culorile alese,
dar din cauza arderii lumânărilor de ceară în decursul multor ani, pictura s-a afumat, fapt ce a
impus curăţirea picturii prin lucrările de restaurare începute în anul 2000, preot fiind părintele
Miu Ioan. Pentru vechimea şi frumuseţea picurii, dar şi buna conservare, această biserică a fost
declarată monument istoric prin H.C.M nr. 1160 din 24.06.1955.
Biserica are următoarele dimensiuni, în interior: pronaosul are 5,50 m / 6,80 m, naosul
9,65 m / 6,85 m, altarul 3,90 m / 4,30 m. Zidurile măsoară în grosime 0,75 m. Legături de fier,
puse înainte de primul război mondial, împiedică lărgirea unor crăpături în bolți și asigură
soliditatea bisericii. Deasupra naosului și pronaosului sunt cupole așezate pe arcuri puternice.
Cupola ce acoperă naosul e mai strâmtă decât culmea arcurilor și se reazemă pe cărămizi lăsate
de pe arcuri spre interiorul bisericii. De la paviment la vârful cupolei naosului e o înălțime de 6
m, la a pronaosului 5,80 m, iar la bolta altarului 4,20 m. Absida altarului are la bază 5 laturi.
Deasupra pereților de lângă naos se deschide o boltă în formă de leagăn întors (berceau). Altarul
are trei ferestre: spre nord, sud și est, naosul câte două de fiecare perete, pronaosul câte una.
Turnul, nava lăcașului și altarul sunt acoperite cu țiglă. Turnul are un etaj, cu acoperișul în
formă de piramidă cu opt laturi pe bază patrulateră. Acoperișul cu două pante al bisericii se
termină în pignon (fronton), deasupra altarului. Acoperișul altarului e cu 1,50 m mai scund
decât al bisericii și are muchiile impuse de forma absidei.
Deasupra intrării, pe turn, se găsește un chip al Maicii Domnului, pe tron, cu pruncul Iisus
în brațe, între doi îngeri zugrăviți întregi. În pronaos, în vârful cupolei, Maica Domnului,
ridicând mâinile în sus, în atitudine de adorație. Pe pieptul Maicii Domnului, în medalion,
pruncul Iisus binecuvântând cu amândouă mâinile. De jur împrejurul Maicii Domnului sunt
îngerii, grupați în cete, pe un paviment cenușiu, având la spatele lor bolta înstelată. Sub cetele
îngerești, un șir de apostoli, despărțiți unii de alții prin coloane
de arcadă. Pandantivii sunt ocupați de cuvioșii părinți: Andrei
Criteanul, Ioan, Cozma și Ioan Damaschinul. Pe peretele nordic
au fost înfățișate raiul și iadul, despărțite numai prin ambrazura
ferestrei.
Pe cupola naosului, Iisus Hristos Pantocrator. Împrejur,
cetele îngerești, alcătuind patru grupe, se despart prin capete de
Heruvimi și Serafimi. Urmează un șir de apostoli, toți cu
epitrahil și evanghelii legate în aur ori deschise. Pe arcul dinspre
tinda femeilor, au fost înfățișate episoade din Judecata lui Iisus.
În altar au fost pictați diaconi și arhierei. Mai apar și
prooroci. Sunt înfățișate și Duminecile Penticostarului. Pe boltă,
Dumnezeu Tatăl binecuvântă cu dreapta, iar cu stânga ține globul
lumii, împodobit cu crucea.
Preoţi slujitori ai bisericii ortodoxe din Sărata:
Oprea Bratilă
Oprea Man
Alde Calefar
Toms, mutat disciplinar la Ocna(1761)
Gavril Calafar 1788
Gavril Stanciu 1805
Avram Stanciu 1812 – 1857
Ioan Calefar 1846 – 1875
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Dionisie Calefariu 1858 – 1892
Ioan Lupea 1892 – 1897
Ioan Mandeal 1897 – 1907
Gavril Paştea 1907 – 1947
Viorel Paştea 1947 – 1990
Ioan Miu 1990 – 2017
Constantin Ivan 2017 – prezent

Col. (rtr) Victor Neghină
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

35 DE ANI ÎN UMBRA SCUTULUI DE OȚEL AL ARMEI CU CELE
MAI ÎNALTE TRAIECTORII ȘI TRADIȚII MULTISECULARE
- interviu cu domnul col. (rtg.) Ioan Lăpădat, membru din 2002 în comitetul de conducere
ANCMRR „General Ilie Șteflea”, filiala județeană Sibiu În debutul interviului, vă rog să prezentați cartea dumneavoastră de vizită.
M-am născut în comuna Alma, județul Sibiu. Am intrat cu examen de admitere la Liceul
Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, în anul 1964. După absolvirea liceului, am optat pentru
arma artilerie și rachete la Școala Militară Superioară de Ofițeri „Nicolae Bălcescu” din Sibiu,
pe care am absolvit-o în decembrie 1969, cu gradul de locotenent, din motive politice
internaționale (intervenția URSS și a altor țări din Tratatul de la Varșovia în Cehoslovacia), a
doua promoție după cea de la 23 august, același an.
După absolvire, am fost repartizat în aceeași instituție, pe funcția de comandant pluton al
elevilor din anul întâi, cărora le-am fost comandat până la absolvirea școlii, în august 1972.
Menționez faptul că am un respect deosebit pentru această promoție de ofițeri pe care am
comandat-o, păstrând cu aceștia strânse legături chiar și în prezent. În acest sens, evidențiez un
singur aspect elocvent, și anume: la toate întâlnirile colegiale ale acestei promoții dar și ale
altora, sunt invitat să mă bucur împreună cu ei de depănarea amintirilor din anii de școală, dar și
pentru performanțele lor realizate în carieră.
După absolvirea promoției de ofițeri 1972, am fost numit la o nouă serie de elevi, 19721975, dar nu a fost dat să merg cu aceștia până la capăt, deoarece, în aprilie 1973, ca tânăr
locotenent, am susținut examen de admitere și am fost admis la Academia Militară Generală,
București - Facultatea Arme - Secția Artilerie și Rachete. Am urmat cursurile acestei instituții
militare de învățământ superior în perioada 1973-1975, pe care am absolvit-o cu rezultate foarte
bune. La terminarea acestei instituții, în august 1975, am fost repartizat pe funcția de ofițer 2, în
Statul Major al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Artilerie ”Ioan Vodă” din garnizoana Sibiu.
În această funcție, am avut posibilitatea să pun în practică cele studiate în Academie,
fiind îndrumat permanent de ofițeri cu experiență bogată în activitatea de organizare și
conducere și de stat major, precum col. Neamțiu Eugen, col. Iliescu Balcic, col. Mităchescu
Petru, col. Raicu Vasile, col. Manu Petre și, nu în ultimul rând, fostul comandant al acestei
instituții, col. Pavelescu Nicolae. Pentru rezultatele foarte bune obținute în această funcție, am
fost avansat înainte de termen de la gradul de căpitan la cel de maior în 30.12.1982, iar în 1983
am fost numit în funcția de șef al Secției Învățământ și Pregătire de Luptă, funcție prevăzută
pentru gradul de colonel.
În august 1987, prin Ordinul șefului Comandamentului Artileriei, am fost selecționat și
numit comandatul Bazei 62 Tehnică Mobilă de Rachete Mârșa jud. Sibiu, până în august 1991.
În această perioadă am executat și o misiune de trageri reale cu rachete operative în poligonul
din KAPUSTIN YAR (URSS), fiind apreciat cu calificativul excepțional. În anul 1991 am fost
numit ca prim locțiitor pentru învățământ (și prorector) în Institutul Militar de Artilerie și
Geodezie ”Ioan Vodă” din garnizoana Sibiu. Am ocupat această funcție până în anul1997, când
Institutul s-a transformat în Școala Militară de Aplicație pentru Artilerie și Rachete „Ioan
Vodă”. Pentru rezultate foarte bune obținute în activitatea de comandă și stat major, am fost
avansat a doua oară înainte de termen de la gradul de lt.col. la cel de colonel, la data de
25.10.1992.
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În acea perioadă de profunde schimbări și transformări în domeniul învățământului
militar, am fost împuternicit pe funcția de comandant al Institutul Militar de Artilerie și
Geodezie „Ioan Vodă”, până la transformarea acestuia în Școală de Aplicație (iunie 1997).
După transformarea institutului militar în școală de aplicație, am fost numit în funcția de
locțiitor pentru învățământ al comandantului școlii, funcție pe care am ocupat-o până în
septembrie 2001, moment când am solicitat trecerea la pensie la limită de vârstă.
Așadar, de-a lungul întregii cariere de ofițer active, am ocupat numai funcții de stat
major și de comandă și am fost apreciat numai cu calificative foarte bune, fapt pentru care am și
fost avansat de două ori înainte de termen. De altfel, cu ocazia trecerii în rezervă, pentru
rezultatele foarte bune obținute în cariera militară, am fost decorat de către președintele
României, Emil Constantinescu, cu medalia ”Crucea Serviciul Credincios” – clasa a III-a.
Ce va determinat să vă dedicați viața militară armei cu cele mai înalte traiectorii
(artilerie și rachete)?
Încă de copil mi-a plăcut haina militară, iar când am fost elev la Liceul Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza, unul din comandanții mei, artilerist de carieră, mi-a insuflat dragostea
pentru această armă. Alte motive pentru care am ales această armă au fost excursia de studii pe
care am efectuat-o la arma artilerie din cadrul școlii de ofițeri din Sibiu și participarea la
tragerile demonstrative pe timp de zi și de noapte în poligonul Cincu, dar și tradițiile acestei
arme au constituit pentru mine o chemare de a deveni mânuitor al armei cu cele mai înalte
traiectorii.
Ce amintiri mai păstrați din Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza și din anii
când ați fost elev la Școala Militară Superioară de Ofițeri ”Nicolae Bãlcescu” din Sibiu?
Aceste perioade sunt foarte importante pentru mine, în primul rând, pentru pregătirea
excepțională pe care am primit-o pe linie de specialitate, foarte benefică pentru a putea ocupa
funcția de comandant pluton de artilerie și, în al doilea rând, pentru educația civilă și militară pe
care am primit-o din partea foștilor mei comandanți și profesori, educație care mi-a fost de un
real folos în carieră dar și în constituirea familiei și trăirea unei vieți frumoase.
Păstrez și acum în memorie dăruirea de care au dat dovadă foștii profesori și lectori pentru
a ne învăța meseria armei, pentru a fi foarte buni comandanți de plutoane și pentru a fi în măsură
să asigurăm o educație corectă viitorilor ofițeri în arma artilerie și rachete.
În acest sens, apreciez că, în prezent, în domeniul învățământului militar de artilerie și
rachete terestre trebuie făcută o schimbare radicală pe linia pregătirii de specialitate.
Învățământul din Academia Forțelor Terestre, în cei trei ani de pregătire, trebuie să fie mai
apropiat de nevoile armei în pregătirea viitorilor comandanți în structurile artileriei armatei
române.
Vorbiți-ne despre anii petrecuți în Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie ”Ioan
Vodă” Sibiu.
În această perioadă m-am format ca un bun comandant, am înțeles rolul meu de formator al
viitorilor ofițeri de artilerie precum și modul de lucru al acestora cu viitorii subordonați de la
unități.
Perioada petrecută în școala de ofițeri m-a ajutat foarte mult și în munca de comandant cu
militarii în termen pe linie de specialitate, la unitatea de rachete terestre. Pentru mine, anii
petrecuți în școală au fost o lecție de comportament și activitate civică în calitate de comandant,
fiindu-mi și de un real folos în închegarea propriei mele familii.
Vorbiți-ne despre anii când ați fost comandant la Unitatea Militară de Rachete din
garnizoana Mârșa județul Sibiu.
Am fost numit comandant al acestei unități în luna august 1986 când ocupam funcția de
șef al secției învățământ și pregătire de luptă în Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie
”Ioan Vodă” Sibiu. După numirea în această funcție, am urmat un curs de specializare în tehnica
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Rachete Operative, în perioada octombrie 1986-februarie1987, la Centrul de Pregătire din
garnizoana Ploiești.
În paralel cu specializarea mea la acest curs, unitatea se pregătea pentru executarea unei
misiuni de luptă cu trageri reale în luna septembrie 1987, în poligonul KAPUSTIN-YAR
(URSS), timp în care unitatea era verificată de o comisie specială de două ori pe lună în vederea
admiterii la trageri. Amănunte despre modul cum s-a desfășurat această activitate am scris în
articolul ”O MISIUNE ÎNDEPLINITĂ”, publicat în revista Rezervistul Sibian nr. 1/2018,
editată de ANCMR și R „General Ilie Șteflea” filiala Sibiu.
Pentru mine activitatea desfășurată în UM Mârșa a fost o lecție de profesionalism și de
dăruire din partea întregului colectiv de cadre și de militari în termen, care și-au îndeplinit cu
calificativul ”EXCEPȚIONAL” misiunea, fiind apreciați și recompensați de eșalonul superior.
Despre împliniri familiale ce ne puteți spune și cum sprijiniți soția în activitate?
Pe linie familială pot să spun că sunt foarte mulțumit. Împreună cu soția, după căsătorie,
am construit o casă în Sibiu, am o fiică economist, căsătorită, am trei nepoți, cel mare în clasa
IV-a la secția germană și gemeni de 8 ani în clasa I-a, tot la germană. Toți trei învață foarte bine,
fapt pentru care suntem foarte mândri de ei, fac foarte mult sport (handbal, înot), deoarece vor
să-l urmeze pe tatăl lor, fost handbalist la Clubul Sportiv Dinamo București.
După 5 ani de comandant al unității militare de la Mârșa, ați fost mutat din nou la
Institutul Militar de Artilerie și Geodezie „Ioan Vodă” Sibiu. Spuneți-ne cum a fost
această mutare?
Activitatea desfășurată la UM Mârșa a constituit un plus de experiență în pregătirea
practică pe linie de specialitate a viitorilor ofițeri de artilerie și rachete. Aveam experiența
practică de la o unitate operativă și știam cu ce probleme se vor confrunta viitorii absolvenți
încadrați la trupe, pregătindu-i pentru îndeplinirea viitoarelor funcții în structurile artileriei
terestre și antiaeriene.
Am realizat legături mai strânse cu unitățile operative de artilerie și rachete din teritoriu,
unde elevii urmau să execute stagiul de practică la comandă și nu în ultimul rând cu centrele de
pregătire din garnizoanele Brăila, Lugoj, Tg. Jiu, unități care erau subordonate școlii.
Dacă ar fi să luați viața de la început, tot armei de artilerie și rachete ați dedica-o?
Cu siguranță, DA!
În ceea ce mă privește, această armă a fost ca a doua familie, am fost trup și suflet pentru
pregătirea personală și a subordonaților mei. Acest lucru m-a ajutat ca tânăr locotenent să
reușesc la examenul de admitere la Academia Militară Generală - Facultatea Arme - Secția
Artilerie și Rachete, seria 1973-1975.
Sunt mândru că astăzi, în orice colț al țării, mă întâlnesc cu foști elevi artileriști, care la
rândul lor sunt mândri de cariera pe care au urmat-o.
În concluzie, afirm cu tărie faptul că arma artilerie și rachete va rămâne veșnic o armă de
bază în sprijinul forțelor terestre în luptă. Menționez, cu toată sinceritatea, că în performanțele
mele din carieră, un rol important l-a avut soția mea, care mi-a fost alături în toate momentele
vieții, ajutându-mă să trec cu succes peste inerentele privațiuni ale carierei militare.
Cum își petrece col.(rtg) Ioan Lăpădat anii senectuții?
Perioada pe care am parcurs-o după ieșirea la pensie a fost una foarte activă, mi-am ocupat,
inițial, timpul cu mici afaceri în familie, iar în prezent, împreună cu soția, ajutăm fiica și
ginerele în pregătirea și educarea nepoților.
În timpul liber, când nu suntem ocupați cu nepoții, mergem la țară, în apropierea Sibiului
unde ne relaxăm, cultivăm legume BIO necesare familiei. De asemenea, particip la unele
excursii organizate de filiala județeană Sibiu a ANCMRR, precum și la activitățile culturale și
festive organizate pe plan local de garnizoana Sibiu. Sunt invitat la toate ceremoniile desfășurate
în Școala de Aplicație Artilerie Terestră și Antiaeriană „Ioan Vodă”, precum la depunerea
Jurământului de Credință, avansarea promoțiilor, la sărbătoarea Zilei Artileriei și la alte
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activități cu caracter cultural și științific.
Ce mesaj de suflet doriți să transmiteți militarilor care slujesc patria sub drapel, sub
scutul de oțel al artileriei?
Aș dori să le transmit, în primul rând, un îndemn de iubire și respect pentru arma și
specialitatea pe care și-au ales-o și, în al doilea rând, să fie patrioți, indiferent ce se întâmplă pe
plan politic.
Să nu uite niciodată că iubirea de țară este sacră, dar să aibă grijă și de familie și propria-i
persoană. Aceste îndemnuri s-au constituit în principiile care m-au ghidat întreaga viață și care
au stat la baza succeselor pe care le-am obținut în cariera de ofițer al armatei române în cei 35 de
ani de carieră.
Vă adresez calde mulțumiri pentru amabilitatea cu care ați acceptat acest demers care, prin
conținutul său, în mod categoric, poate fi o lecție de învățătură pentru actualele și viitoarele
generații de ofițeri în arma artileriei. În același timp, conținutul interviului constituie și un motiv
de bucurie în viața camarazilor din asociație, dar și o confirmare că alegerea dvs., începând din
anul 2012, în organul de conducere al asociației. Vă dorim sănătate și noi împliniri în familie și
în viața de toate zilele.

Miturile securității comuniste deslușite la
Cercul Militar Sibiu
- interviu cu
General de brigadă (rtr.) prof.univ. dr.
Cristian Troncotă -

Joi, 26 iulie, seniorii militari sibieni au avut oaspeți de onoare pe cunoscuții istorici
prof.univ. dr. general de brigadă SRI (r.) Cristian Troncotă și prof. univ. dr. Corvin Lupu, autori
ai mai multor lucrări științifice dedicate activităților serviciilor de securitate din România. Cu
prilejul acestei întâlniri, au lansat cea mai recentă carte, Prăbușirea mitului Securității. După
prezentarea cărții de către cei doi coautori, aceștia au răspuns la întrebările venite din partea
celor prezenți au acordat autografe celor care au ținut să-și completeze bibliotecile personale cu
această carte de o valoare istorică excepțională. Celor doi autori le-au fost adresate mulțumiri în
numele celor prezenți, de către col.(r.) Ion Părean, președintele ANCMR și R „General Ilie
Șteflea” filiala Sibiu, care le-a lansat și invitația la o nouă întâlnire cu seniorii militari sibieni.
La întâlnire cu cei doi distinși istorici, împreună cu membrii Asociației Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „General Ilie Șteflea” filiala Sibiu, au trăit bucuria de
a fi prezenți și membri ai Cenaclului Literar „George Topârceanu” al Cercului Militar Sibiu,
membri ai Uniunii Scriitorilor din România filiala Sibiu și mulți alți sibieni, care sunt nelipsiți la
activitățile organizate la această instituție de cultură a armatei. Între cei prezenți, am trăit
bucuria de a fi și eu, ceea ce mi-a prilejuit ocazia de a-mi îmbogăți biblioteca personală cu o
nouă carte de excepție, pe care strălucesc autografele celor doi autori. Lansarea noii cărți mi-a
oferit prilejul să realizez prezentul interviu cu unul dintre cei doi coautori, dl. Cristian Troncotă,
căruia îi transmit cele mai sincere mulțumiri. Cartea povestește, în opinia celor doi istorici,
adevăruri ascunse despre generalul Iulian Vlad, ultimul șef al Securității lui Nicolae Ceaușescu,
și despre instituția Securității regimului comunist din România, pe care o consideră vinovată de
genocidul din decembrie 1989.
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Ce doriți să cunoască cititorii despre dvs.? Sau, altfel exprimat, să vă prezentați
cartea de vizită.
Pentru cei care mă cunosc mai puțin, le transmit faptul că profesia mea de bază este
aceea de profesor de istorie. Am terminat studiile universitare în 1980, cu recomandarea de a
putea fi angajat în cercetare. După terminarea stagiului de trei ani, în învățământ, tot la
recomandarea facultății de istorie și filosofie din Universitatea bucureșteană, am lucrat la Arhiva
Ministerului de Interne, care includea și Arhiva Departamentului Securității Statului. După
înființarea SRI, în martie 1990, am fost încadrat la Arhiva acestei instituții. În 1994, în urma
unui concurs am fost încadrat ca lector universitar la Institutul Superior de Informații, devenit
ulterior Academia Națională de Informații. Doctoratul l-am susținut în octombrie 1997, la
Academia de Înalte Studii Militare, cu o teză care a avut ca temă de cercetare Rolul Serviciului
Secret (Special) de Informații în fundamentarea politicii și strategiei românești (1937-1945). În
cei 16 ani petrecuți la ANI, am urcat treptele profesionale de la lector universitar la profesor
coordonator de doctorat, iar ca funcții am fost: secretarul Senatului, șef de catedră, șef de
departament, decan și șeful Școlii doctorale. Am trecut în rezervă, la limită de vârstă, în 2009,
cu gradul de general de brigadă. În calitate de cadru didactic am predat cursuri cu tematici legate
de istoria serviciilor de informații, studii de securitate și intelligence. Din 2013, în urma unui
concurs, am fost încadrat ca profesor universitar pe termen nelimitat la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, unde activez și în ziua de astăzi.
Ați fost implicat în evenimentele din decembrie 1989?
Da, dar nu fizic, ci moral, dar și cu sufletul. Alături de majoritatea covârșitoare a
românilor nu ne-am opus, ci am asistat și ne-am bucurat, cu mâinile în sân și în fața
televizoarelor, de prăbușirea regimului dictatorial și inițierea unui program de reforme
democratice. Gustul amar provine din execuția de la Târgoviște, în sfânta zi de Crăciun, ceea ce
nu se cade la un popor în majoritate copleșitoare creștin. Ce s-a întâmplat în anii următori și
unde am ajuns este o cu totul altă problemă care merită o analiză separată. Eu, ca istoric, înțeleg
prin evenimentele din decembrie 1989, revolta populară provocată de condițiile de trai sub
limita de rezistență a românilor, implicarea serviciilor secrete străine „din est și din vest” pentru
ca „mămăliga românească” să explodeze, trădarea la vârful instituțiilor fundamentale (Securitate
și Armată), dar și a PCR-ului, concomitent cu o lovitură de stat, orchestrată de un grup pucist
din care majoritatea era reprezentată de comuniști prosovietici. A mai fost și „asasinatul politic”
(după expresia juriștilor francezi) al soților Ceaușescu, pierderea controlului asupra suveranității
statului, simultan cu prăbușirea instituțiilor statului, moartea a 1115 oameni (sau 1855 de răniți
prin împușcare, cifră vehiculată în dosarul revoluției redeschis de procuratură), rănirea altor
3000 și arestarea a 924 de persoane. Toate acestea, împreună cu mineriadele, protestul
anticomunist din Piața Universității întins pe 53 de zile, primele alegeri libere și referendumul
pentru Constituție, ceea ce reprezintă calea „originală” a revoluției române care a făcut posibilă
trecerea de la socialismul autoritar direcționat spre comunism la un regim pe care și astăzi toți
românii și-l doresc democratic. Abuzurile instituțiilor de forță, prin încălcarea gravă a
drepturilor omului, recunoașterea de către fostul președinte Traian Băsescu că România este un
stat mafiot, solidarizarea actualului președinte cu cei care protestează ilegal contra guvernului
reprezintă doar câteva aspecte care compromit grav sistemul democratic din țara noastră. Ca în
decembrie 1989, și acum, sunt convins că majoritatea românilor au rămas consecvenți ideii de
democrație, sau mai bine spus, după cum se exprima Nicolae Iorga, ard de dorința ,,de a avea
dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor”.
Ce v-a determinat și continuă să vă preocupe cercetarea documentelor de arhivă
privind evenimentele din decembrie 1989 și publicarea concluziilor într-un număr
însemnat de cărți?
Evenimentele din decembrie 1989, la fel ca și revoluția anticomunistă din România, care
în opinia mea se încheie o dată cu intrarea în vigoare a Constituției din 1991, când începe să-și
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arate și efectele, reprezintă momente istorice de mare importanță în istoria Românilor, la fel ca
și revoluția din 1848, Unirea principatelor, Războiul de Independență, Marea Unire. Este normal
ca orice istoric să-și iubească mai întâi de toate istoria poporului din care face parte. Datorită
anilor petrecuți, nu mai puțin de zece, în arhiva care conserva documentele serviciilor secrete și
de securitate românești, era normal să mă specializez într-o asemenea direcție de cercetare. Și
cum evenimentele din decembrie 1989, ca și perioada revoluției anticomuniste au fost
influențate de activitatea intensă a serviciilor secrete române, dar și străine, pe alocuri chiar în
colaborare, este firească preocuparea unui istoric, în sensul de a se documenta cât mai profund
asupra tuturor aspectelor ce presupune realitatea unor astfel de fapte istorice.
Despre colaborarea cu distinsul istoric prof. univ. dr. Corvin Lupu ce ne puteți
spune și ce v-a determinat această colaborare?
L-am cunoscut pe dl profesor Corvin Lupu în iunie 2006, când, în calitate de
coordonator al celei de a treia promoții a Colegiului Superior de Siguranță Națională, am făcut o
vizită împreună cu majoritatea cursanților la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, precum și
la Universitatea Trupelor Terestre. Am fost foarte bine primiți de autoritățile universitare, civile
și militare din Sibiu, iar prof. Corvin Lupu și regretatul general Nicolae Uscoi au fost permanent
lângă noi. Am fost invitat să conferențiez în fața studenților sibieni în amfiteatrul cel mare din
incinta facultății de drept. La sfârșit, dl prof. Corvin Lupu, mi-a spus, citez cu exactitate din
memorie, pentru că au fost cuvinte care m-au emoționat profund: „Întrucât ați fost aplaudat de
studenți la sfârșitul conferinței, conform tradiției înseamnă că vă vor la curs”. Toamna am fost
deja invitat la masteratul de relații internaționale și studii de securitate, iar în anul următor am
primit o normă la plata cu ora. De atunci și până în prezent, predau cu cea mai mare plăcere la
această universitate sibiană. Într-un an, am predat și cursul de Politici și strategii de securitate la
Universitatea Forțelor Terestre. Fără îndoială că am legat o strânsă prietenie cu dl profesor
Corvin Lupu, am participat împreună la mai toate lansările de carte, atât ale mele cât și ale
dumnealui, și iată că am ajuns să publicăm împreună o carte, al cărui subiect nu putea fi altul
decât evenimentele din decembrie și revoluția anticomunistă din România. Domnia sa, după
cum se cunoaște foarte bine, are deja două cărți fundamentale publicate pe tema aceasta, ceea ce
înseamnă că dacă a acceptat să semnăm împreună Prăbușirea mitului Securității înseamnă
înainte de toate o încredere reciprocă de nezdruncinat.
Vă propun să prezentați cititorilor activitatea dvs. de cercetare a evenimentelor din
decembrie 1989 și în câte cărți se regăsesc acestea?
În lucrarea Duplicitarii, ediția a doua, 2014, am dedicat ultimele două capitole
evenimentelor din decembrie 1989: Rolul sovieticilor în revoluția română și Sfârșit sângeros.
De asemenea, în lucrarea Momente și personalități din istoria serviciilor secrete românești
(1924-1989), 2017, în ultimul capitol am inserat un studiu mai amplu despre Discursul
antisecurist în spațiul public românesc – momentul decembrie 1989. Și desigur, multe fișe de
studiu, informații inedite și evaluări proprii sunt prezentate în cartea semnată împreună cu prof.
Corvin Lupu, Prăbușirea mitului Securității, 2018. Ca proiect, de viitor, nu fac decât să continui
ceea ce am început în 2009, la revista „Lumini și umbre”, revista cadrelor militare și în rezervă
din SRI, unde în primii șase ani am fost redactor-șef, adică recuperarea istoriei orale a foștilor
ofițeri de securitate. Am realizat până în prezent câteva dialoguri extrem de interesante cu foști
ofițeri de contrainformații, cei care au lucrat într-o structură (Direcția a IV-a) atât de mult
criticată de către ultimul șef al DSS, fostul general-colonel de securitate Iulian Vlad.
Despre noul volum, Prăbușirea mitului Securității, ce ne puteți relata, respectiv
motivația cercetării scrierii acestei cărți?
Fără falsă modestie, vă spun că m-am numărat printre primii istorici care au scris pe bază
documentară despre trădătorii instituției securității regimului comunist din România. Mai întâi
am susținut o comunicare la Cercul Militar Sibiu, prin 1997, la o conferință internațională. De
atunci și până în prezent am adunat foarte multe informații, atestări documentare și mărturii ale
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unor foști ofițeri de securitate. Toate se leagă foarte bine. Îmi pare nespus de rău că am ajuns să
cercetez o astfel de temă. Dar face parte din universul cercetării istorice. Nu întotdeauna, ca
istoric întâlnești aspecte care să-ți facă plăcere. Poate sunt mult mai multe cele care devin
incomode. Dar adevărul istoric trebuie spus. Fac parte din categoria de istorici („naivi” după
unii) care consideră că adevărul istoric poate fi reconstituit, fără nici un fel de cosmetizări sau
ingerința unor interese ascunse. Deci, tema trădării m-a determinat și încă mă determină să
aprofundez studiile mele istorice. Este vorba despre trădări care s-au produs în rândul ofițerilor
dintr-o instituție a statului român care trebuia să apere securitatea națională. În perioada 19781989 am identificat 32 de „defectori-transfugi”, adică cei care fiind în misiune au dezertat.
Generalul Iulian Vlad vorbește despre 60 de astfel de cazuri. La aceștia mai putem adăuga mulți
alții, numiți în limbajul de specialitate „defectori interni”, adică cei care au fost recrutați de
servicii secrete străine și au rămas în țară. Rămân convins că reconstituirea cât mai corectă a
cauzelor care au determinat trădările dar mai ales a consecințelor lor, vor constitui un capitol din
istoria națională asupra căruia se poate reflecta și formula concluzii dintre cele mai sănătoase și
benefice intereselor naționale, actuale și de perspectivă. A-i prezenta pe trădători ca mari eroi
naționali, așa cum a făcut fostul general de securitate Iulian Vlad, înseamnă din punctul meu de
vedere o adevărată blasfemie, o insultă la adresa memoriei acestui popor. Nici acum nu-mi iese
din cap afirmația făcută, în februarie 1990, de către fostul meu șef de la arhivă, care lucrase ani
buni pe linie de cadre alături de generalul Iulian Vlad: „Așa-i că trădară ai noștri, Cristiane?”.
Iar destăinuirile pe care mi le-a făcut, ca argumentație m-au cutremurat. Iată motivul pentru care
timp de 28 de ani nu am încetat să răscolesc arhive să mă documentez și să încerc să scot
adevărul la lumină. Aici, trebuie să recunosc, am întâlnit în dl profesor Corvin Lupu un
cercetător, un comunicator și un colaborator redutabil.
Vă propun, în continuare, să ne vorbiți mai pe larg despre Planul Dniestr.
Nu există în arhivele din România sau, deocamdată, nu a fost identificat un document
care să ateste informații despre un asemenea plan. Nu exclud existența lui în arhivele serviciilor
secrete de la Moscova. Despre el ne dă informații, care în mare parte se verifică faptic, generalul
defector Ion Mihai Pacepa, în cartea sa Moștenirea Kremlinului. Problema este că cele relatate
de acest memorialist s-au întâmplat în decembrie 1989. Mulți sunt tentați să creadă că nu există
un astfel de plan, dar el a fost formulat de Pacepa, ca proiect de înlăturare a lui Ceaușescu. „Noi
cei de aici (adică din diaspora – C.T.), împreună cu cei de acasă (adică cu trădătorii din
instituțiile de forță din România - C.T.), l-am răsturnat pe Ceaușescu”, avea să recunoască
memorialistul-defector într-un interviu acordat unui ziarist spaniol. Iată și motivul pentru care
problema trădării trebuie studiată serios în contextul evenimentelor din decembrie 1989.
Domnul profesor Corvin Lupu a descoperit și a demonstrat, pe bază documentară, fără putință
de a fi contestat, că între Ceaușescu și Securitate au existat profunde neînțelegeri, încă din 1956,
care, ulterior, s-au transformat într-o luptă ascunsă dar feroce, în sensul care pe care. Și am fost
cu toții martori, în decembrie 1989, cât de sângeros s-a sfârșit această luptă. Desigur că, atunci
în decembrie 1989 am fost cu toții bucuroși că am scăpat de Ceaușescu, fără să ne dăm seama că
acest lucru a fost posibil prin trădare și mult sânge inutil, vărsat de români. „Nici nu se putea
altfel”, adică fără ca Securitatea să se fi dat la o parte, susțin la unison mulți memorialiști și
participanți la revoltele populare. Numai că în perspectiva istorică, trădarea celor din instituțiile
de forță are repercusiuni pe care le simțim din plin astăzi. Cea mai importantă o consider a fi
vrajba dintre români, manipulată de străini și acutizată mai ales în acest an în care serbăm o sută
de ani de la Marea Unire. Românii au început deja să se întrebe ce este de preferat: un regim
autoritar, în care românii să fie uniți în jurul conducătorului, sau un regim care mimează
democrația, dar ne învrăjbește pentru a putea fi mai ușor manipulați de către străini?
Vedeți ce rol important poate juca istoria, atunci când este reconstituită corect.
Ce spun documentele de arhivă despre implicarea unor servicii secrete străine în
pregătirea și derularea evenimentelor din decembrie 1989?
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Există foarte multe atestări documentare și mărturii ale memorialiștilor, ca să nu mai
amintesc de reflexiile analiștilor, din care rezultă fără putință de tăgadă, amestecul serviciilor
secrete în evenimentele din 1989, ca și, per ansamblu, în revoluția anticomunistă din România.
Din punctul meu de vedere, era și straniu să nu se fi implicat. Problema este alta. De ce n-au
realizat lovitura de stat anticeaușistă comuniștii români prosovietici, dar fără ajutor străin?
Ajutorul străin înseamnă înaltă trădare, după toate codurile penale. Ce putea rezulta în urma
acestei trădări? Nimic bun pentru România, pentru regimul democratic, pentru interesele
naționale de moment și de perspectivă. Acolo unde pune oficial piciorul un serviciu secret mare,
adică cel care reprezintă interesele unei mari puteri, nu-l mai retrage niciodată. A fost o naivitate
din partea lui Ceaușescu să creadă că, după 1965, promovând o politică de distanțare față de
Moscova, a scos toți agenții sovietici din țară. După plecare armatei sovietice (1958) și, mai ales
după retragerea consilierilor sovietici din Securitate (decembrie 1964), sovieticii au lăsat rețele
de agenți de dimensiunea unor adevărate sindicate. Și acest lucru s-a văzut și s-a resimțit din
plin în decembrie 1989. Chiar este cineva atât de naiv să creadă că după rolul important jucat de
agenții sovietici în revoluția română, o dată cu intrarea României în NATO (2004), agenții
sovietici au plecat? Mai mult ca sigur că „au plecat pentru a rămâne” (partir pour rester), după
expresia unui academician francez, Jean François Deniau. Dar, cu certitudine, după intrarea în
NATO și cooperarea cu noii aliați strategici, au pătruns oficial și s-au solidificat și rețele de
agenți de influență occidentală. Ce a devenit România? Nu cumva un câmp tactic de confruntare
între rețelele occidentale și cele rusești? Au toate acestea vreo legătură cu dezbinarea din
societatea românească? Încotro ne îndreptăm? Mai avem vreo șansă să facem curățenie și să
redevenim stăpâni la noi acasă? După cum vedem că evoluează situația, pesimismul și
resemnarea încep să devină predominante în societatea românească. „Vânduții străinilor”
domină în toate domeniile. Să fie asta o altă consecință a trădării din decembrie 1989? E bine
să-i lăsăm și pe cititori să-și formeze propriile opinii.
Despre eroul principal al cărții, General Iulian Vlad, ce ne puteți spune?
Multe! Chiar foarte multe, dar nu e locul aici. O să încerc să rezum. Era un om care
impunea respect prin ținută, prin modul de a se exprima, deși mulți îl percepeau ca fiind foarte
exigent și aspru, explicabil și de înțeles pentru un militar la asemenea nivel. Îmi aduc aminte că
în vara lui 1988, cred că prin iulie, într-o dimineață, când am intrat ajutor ofițer de serviciu pe
Centrul de Informatică și Documentare, de la etajul întâi al clădirii, de lângă Biserica
Kretzulescu, l-am zărit pe generalul Vlad mergând pe jos, pe Calea Victoriei, îndreptându-se
spre clădirea care adăpostea centrul de comandă al Ministerului de Interne și al Departamentului
Securității Statului. Am întrebat și eu pe colegii mai în vârstă, despre ce este vorba și mi s-a
răspuns prompt că așa îi place generalului Iulian Vlad să facă plimbări dimineața, fapt pentru
care de multe ori vine pe jos la serviciu. L-am mai întâlnit pe generalul Iulian Vlad la arhivă și
m-a impresionat stăruința și chiar rigoarea cu care studia dosarele solicitate. În cartea mea
Duplicitarii, atât în prima ediție din 2003, cât și în a doua din 2014, l-am prezentat pe generalul
Iulian Vlad foarte echilibrat, ținând cont de faptul că era în viață și putea oricând să intervină
public să facă declarații sau să-și publice o carte de memorii în care să aducă multe aspecte
inedite și doar de el știute. Primele semnale de alarmă privind activitatea lui trădătoare mi-au
venit nu numai de la unii memorialiști, pe care-i puteam bănui de subiectivism, ci chiar din
documentele oficiale publicate. Mai întâi stenograma ședinței CPex, din 17 decembrie 1989,
document care atestă, în toate variantele sale, că la afirmația lui Nicolae Ceaușescu potrivit
căreia atitudinea lui Iulian Vlad la Timișoara a fost una trădătoare, pentru că nu a acționat cu
răspundere, acesta se exprimă: „Da! Aveți dreptate”. Adică recunoaște că nu și-a îndeplinit una
dintre funcțiile fundamentale ale instituției Securității, și anume prevenirea. Deci nu era vorba
de a trage în mulțime, pentru că nici o lege nu prevedea acest lucru, ci de a preveni ajungerea la
acele proteste. În dialogurile cu Aurel Rogojan, Iulian Vlad afirmă că, încă din vara lui 1989 nu
l-a mai informat pe Ceaușescu despre starea de spirit a populației, care era total negativă, deși o
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astfel de sarcină intra în atribuțiile sale de șef al DSS. Apoi, în Declarația din 2 februarie 1990,
dată pentru Parchetul Militar în condiții de arest, îi arată cu degetul pe cei din Direcția a V-a,
Trupele de Securitate, USLA și alte unități centrale din fostul DSS, acuzându-i de activități
teroriste. Din cercetările realizate ulterior, chiar în condiții de totală ostilitate față de ei și de
instituție, a rezultat cu claritate că nu ofițerii din aceste unități au fost implicați în acțiunile
teroriste sau diversioniste. Iulian Vlad a dovedit astfel că este un oportunist macabru, vrând să
iasă în întâmpinarea aberațiilor lui Ion Iliescu spuse pe postul național de televiziune, încă din
după-amiaza zilei de 22 decembrie 1989, cum că „teroriștii-securiști trag din orice poziție”. De
asemenea, în Memoriul înaintat lui Ion Iliescu, din 20 martie 1990, scrie clar și fără echivoc:
„Într-adevăr, pe dictatorul Ceaușescu l-am trădat”. Cu o altă ocazie, fiind întrebat ce a fost în
decembrie 1989, revoluție sau lovitură de stat, Iulian Vlad a răspuns: „A fost o lovitură de palat
cu concursul Securității”. Prin urmare, a recunoscut că Securitatea, în loc să apere statul și
instituțiile sale, a participat la o lovitură de stat care a dus la prăbușirea tuturor instituțiilor
statului. În dialogurile cu istoricul Alex Mihai Stoenescu, Iulian Vlad recunoaște și amestecul
străin în evenimentele din 1989. Mai mult, spune că unii dintre morții din decembrie 1989 se
datorează „celor care au tras din rândurile acestor forțe străine”. Ce să înțelegem din aceste
informații puse cap la cap, că Securitatea a participat la lovitura de palat alături de forțe străine?
În toate codurile penale, un astfel de fapt este încadrat la înaltă trădare, cea mai gravă infracțiune
la adresa securității unei națiuni. Și ne mai mirăm astăzi de ce oamenii nu mai au încredere în
instituțiile statului, cu excepția Bisericii și Armatei. Am căutat doar să punctez câteva aspecte
esențiale care să reflecteze drumul parcurs de mine, ca istoric, de la respect și admirație față de
generalul Iulian Vlad la o profundă dezamăgire.
În decembrie 1989, au planat pericolele unor intervenții militare străine asupra
României?
Începând încă din aprilie 1989, și-au făcut apariția în România, în diferite orașe mari, eu
cunosc mai bine situația de la Sibiu, grupuri de tineri cu o înfățișare atletică. Aveau un
comportament ciudat, în sensul că studiau diferite locuri din piețele publice și chiar mansardele
unor clădiri mai înalte. Apoi, în toamnă, prin octombrie-noiembrie, au început să vină masiv
turiști din Uniunea Sovietică, Ungaria, Iugoslavia. Dar, marea majoritate erau sovietici. Despre
aceștia, Sergiu Nicolaescu spunea că doar jumătate dintre ei erau turiști. Deci, ceilalți ce erau?
Printre acești turiști se aflau infiltrați și luptători din trupele speciale sovietice. Un astfel de grup
a fost condus de generalul Cinchiz Abdulaev care a acționat la Timișoara și în alte orașe din
Ardeal. Un alt grup a fost condus de generalul Dimitri Nicolaevici Fonareff care a acționat la
București. După cum a recunoscut în declarațiile date în fața Comisiei parlamentare pentru
evenimentele din 1989, fostul prim-ministru Petre Roman, toți acești turiști-neturiști au plecat
din România abia în octombrie 1990. Acest aspect a fost confirmat și de Sergiu Nicolaescu, dar
și de generalul Stănculescu. Ce să înțelegem de aici, că toți acești străini din țările învecinate și
prietene erau în realitate militari îmbrăcați civil cu sarcini de a-i ajuta pe români să scape de
Ceaușescu? Corect! Gorbaciov se angajase în vara anului 1988 în fața Adunării Generale ONU
că URSS nu va mai trimite unități militare în alte țări, așa cum se întâmplase în Ungaria în 1956,
în Cehoslovacia în 1968 ori Afganistan în 1979. Și se pare că s-a ținut de cuvânt. Nu i-a trimis
îmbrăcați în haine militare ci în civil. Numai că plecarea lor în octombrie 1990 ne mai spune și
altceva. Nu cumva au avut și misiunea de a ajuta noua conducere „democratică” a României de
a-și consolida puterea? Dacă așa au stat lucrurile, deducem de aici că toate evenimentele
petrecute pe scena politică românească până în octombrie 1990, respectiv primele trei mineriade,
ciocnirile interetnice de la Târgu Mureș din martie, Piața Universității ori alegerile din mai s-au
desfășurat sub stricta supraveghere a acestor turiști-neturiști străini. Generalul Stănculescu, cu
care am avut mai multe întâlniri, mi-a mărturisit, la un moment dat, că acești străini care au
părăsit România în octombrie 1990 nu erau mai mulți de 4000. După cum am menționat anterior,
generalul Iulian Vlad știa și el, chiar bine de tot despre prezența și implicarea străinilor în
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evenimentele din decembrie 1989, dar nu a avut curajul să vorbească despre așa ceva în
declarațiile date în fața organelor de procuratură militară. I-au „scăpat porumbeii” doar în
dialogurile cu istoricul Alex Mihai Stoenescu, deci după ce istoriografia descoperise acest lucru.
Autorii străini au vorbit încă de la început despre amestecul sovieticilor în revoluția română,
numai că guvernanții de la București, mai ales cei care fuseseră implcați direct în acele
evenimente, se făceau că nu aud sau că nu văd. O astfel de atitudine o au și cei de la Institutul
pentru Revoluția română din decembrie 1989. De ce? Pentru că, dacă se recunoaște prezența și
rolul străinilor, implicit se recunoaște înalta trădare. Dacă nu se vorbește despre străini, atunci
cei implicați, câți încă mai trăiesc, se cred îndreptățiți să nu sufle o vorbă despre trădare.
Despre activitatea Securității din jud. Sibiu, în decembrie 1989, ce ne spun
documentele de arhivă?
Am scris pe larg despre ce s-a întâmplat la Sibiu în decembrie 1989, într-un studiu
intitulat Masacrul de la Sibiu, pe care l-am publicat în revista „Arhivele Totalitarismului”, nr. 34/pp.108-120, publicație de specialitate trimestrială aflată sub egida Academiei Române și pe
care l-am reluat cu unele completări și reformulări în cartea Duplicitarii (2014). Am folosit o
gamă largă de documente, în special mărturiile celor implicați. În pofida tuturor inepțiilor
debitate de Ion Iliescu și principalii săi răspândaci pe postul național de televiziune în dupăamiaza de 22 decembrie 1989 despre așa-zișii teroriști ai Securității, concluziile rezultate în
urma studierii atente a documentelor sunt foarte clare. La Sibiu, ca și în restul țării, Securitatea
nu a fost implicată în represiune. Și nu putea să se implice în represiune, pentru că de la vârf sau dat ordine clare de neimplicare, adică de „trădare a poporului și a socialismului” după cum la acuzat Ceaușescu pe Iulian Vlad, iar acesta a recunoscut. Teza iliesciană despre „teroriștiisecuriști” s-a realizat după un model maskirovka de către grupul pucist, pentru a anihila orice
încercare sau formă de posibilă rezistență a instituției Securității. Puciștii nu au știut un aspect
esențial, și anume că Securitatea era total deprofesionalizată, după cum a recunoscut cu
franchețe generalul Iulian Vlad, în Raportul din 31 martie 1990, înaintat Parchetului militar. Și
această deprofesionalizare s-a produs în ultimii zece ani, datorită unor ordine și pretenții
aberante ale lui Ceaușescu, dar și faptului că au fost puse în aplicare și mai absurd și în mod
excesiv de către generalii din conducerea acestei instituții. Afirmația este demonstrată de mii de
documente din Arhiva fostei Securități. Aproape că nu există document descoperit și publicat de
CNSAS care să nu reflecte acest lucru. Și un alt aspect. Nici astăzi, după 28 de ani de la acele
evenimente, nu există la parchetele militare nici măcar un singur dosar în care să fie demonstrată
implicarea vreunui cadru de securitate în decesul unui oarecare protestatar. Ceea ce este
particular la Sibiu, faptul că „securiștii” nu numai că nu au fost cei care au participat la
represiune ci, dimpotrivă, au fost victime. Au murit două cadre de securitate și 23 de cadre din
Miliție. Mai mult, condițiile inumane în care au fost ținuți la bazinul de înot de la Școala
Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, adică cei arestați din rândurile cadrelor din
Ministerul de Interne reprezintă un alt argument de necontestat privind represiunea nedreaptă,
privarea ilegală de libertate și supunerea la tratamente inumane asupra acestei categorii socioprofesionale. Ceea ce m-a surprins este faptul că cel care poartă răspunderea pentru aceste grave
ilegalități, respectiv colonelul Aurel Dragomir, comandantul Școlii de ofițeri și comandantul
Garnizoanei Sibiu a fost felicitat de generalul Iulian Vlad „pentru tot ceea ce a făcut”. Și, acum,
știm foarte bine că a făcut numai nemernicii. M-a mai surprins și un alt lucru. Când l-am întrebat
pe generalul Stănculescu într-o discuție particulară, de ce nu a dat ordin să se oprească focul
asupra clădirii celor de la Interne, pentru că erau acolo toate cadrele consemnate în interior, mi-a
răspuns că i s-a raportat că cei de la interne au fost cei care deschiseseră focul. Mai târziu aflase
că informația era total eronată, dar a fost prea târziu să mai facă ceva. Iar ofițerii de securitate
care au luat legătura cu generalul Stănculescu, aflat atunci la comanda Armatei, aproape
implorându-l să oprească focul, acesta a răspuns că ar fi bine să se apere și ei. Cu alte cuvinte,
adică să tragă și ei! Păi, acesta nu este război fratricid? Sau era vorba despre un scenariu gândit
78

de alții, adică de cei care au stat permanent în sediul Ministerului Apărării, respectiv atașatul
militar sovietic, iar comandanții armatei nu făceau altceva decât să pună în practică astfel de
ordine, fără pic de discernământ. Ceva asemănător s-a întâmplat și în cazul masacrului de la
Otopeni, victime fiind 50 de militari și cadre de securitate, ca să nu mai vorbim de asasinarea
grupului Trosca în fața clădirii Ministerului Apărării din Drumul Taberei. Nu Armata Română
este de vină pentru toate acestea, ci cei din rândul puciștilor care au ascultat și au transmis
orbește ordinele străinilor. Personal, sunt convins că războiul româno-român de astăzi își are
originea în acel decembrie inutil de însângerat.
Are distinsul istoric prof.univ. dr. general de brigadă SRI (r) Cristian Troncotă și
alte proiecte în derulare, referitoare la evenimentele din decembrie 1989?
Mă interesează să adun cât mai multe informații, date, relatări, confesiuni și chiar opinii
de la foștii ofițeri de securitate care au lucrat în structurile de contrainformații, mai ales cei care
au făcut parte din UM 0632, adică cei ce îi protejau pe colegii lor din structurile informativoperative. Mi-au demonstrat în mai multe rânduri că știu foarte multe lucruri și că sunt dispuși
să împărtășească din experiența lor profesională. Izvoarele istorice memorialistice sunt la fel de
valoroase ca și cele arhivistice. Se pot verifica și completa reciproc. În măsura în care se
conturează aspecte inedite, în mod evident voi fi primul care le voi da publicității.
În numele cititorilor vă adresez cele mai sincere mulțumiri pentru amabilitatea cu care ați
acceptat realizarea acestui proiect de interviu și, cu atât mai mult, pentru valențele sale istoricodocumentare. În numele celor care au participat la întâlnirea cu dvs., vă transmit, în același timp,
urarea de sănătate și har pentru a vă îndeplini proiectele pe care le aveți în derulare și vă
așteptăm cu brațele deschise la o nouă întâlnire la Sibiu.
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Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman
Jocuri apărute în volumul „60 de ani de rebus” la editura Salgo din Sibiu

Soluţiile jocurilor apărute în nr. 18 (trim. 2/2018) al revistei:
Integrama ACCIDENTE - C M MS A CALAMITATE TELURIC M MASURA
UFO OSTRACIZAT T ATONALI ARS AL TIV ROSU EM E F SA AE U
FALIMENTAR O OEP TEMA CUTREMURAT MOIR INSI.
Integrama CALEIDOSCOP – E A O E U ELIBERATOR ADORATORI
OSENE ELAN TOA PRESA FILMARI ER COERENTA JIGNITA NA TITLU
U R DA E RANIT TC PISATA TEAMA O SARE SACRAL RAITE.
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Fotbal... MONDIAL
La o dezlegare corectă, veţi afla 10 ţări participante la Campionatul Mondial de
fotbal (Rusia-2018), precum şi 12 fotbalişti ce au evoluat pe stadioanele C.M.
(din tabelul de mai jos). precum şi alte repere din fotbalul... mondial. SUCCES!
Ţări: Anglia, Argentina, Belgia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Franţa,
Portugalia, Spania, Serbia.
Jucători: Aguero, Cavani, Giroud, Hazard, Iguain, Inui, Kane, Kante, Mane,
Mina, Penedo.

Orizontal:
1) Noua campioană a lumii...(4-2 cu Croaţia în finală) 3) Spus ca lumea. 5)
Aproximativ...la debutul campioanei! 7) Nu-i asta. 8) Locul 1 mondial pentru România! (la
fotbal, desigur) 9) ... 10) ... - ... - Mediu propice pentru transmisii TV şi radio. 12) Ianuarie
(pop.) 13) Termeni de mare apreciere pentru golgheteri. 15) Verb de mare valoare, cu
Messi sau Ronaldo în teren... - Viitoarea ţară gazdă a C. M. (2022) 16) Făceau parte dintrun vechi lot al Turciei. 17) ... 18) Elveţia…pe extreme! 19) Debut...Italia! 20) Golgheterul
englez al acestui mondial de fotbal. 22) Elveția…62! 26) Regele fotbalului românesc...la
Viitorul ! 27) Singura prezenţă de la noi, portarul panamez ... (Dinamo Bucureşti) – Nota
din...plasă! - Elveţia...23! 29) Teren lung de 120 m. 30) Debut...Iguain! 31) ... 32) Celebră
rasă de taurine (din lotul austriac!). 33) Se ocupă de tot ce-i frumos (de pildă, o reuşită
ţesătură de pase!) - FRANŢA 45! 34) Celebru fundaş englez 36) Fata din lotul...danez! 37)
Plini de ulei, după o şedinţă de masaj. 38) Modric în finală! - Club de fotbal islandez...în
valuri! 39) ... 40) Asigură un teren uscat...pe ploaie. 41) Preot musulman 42) Progres...în
clasament (pl.) 44) Vechi golgheter polonez. 45) Portugalia 67! 46) NIGERIA pe extreme! Loc de distracţie (la debutul spaniolilor!) - ... 47) Trecut pe lista marcatorilor. 48) Celebru
pictor spaniol (Salvador).

Vertical:
1) Franţa-Portugalia 1 - 1! - A ocupat un binemeritat loc 2 la recenta ediţie a C.M. de
fotbal. 2) ... - Trimise înapoi...la ţară. 3) Împuşcat...la francezi - Capitala...lotului de
argint! 4) Fularul lui...SALAH! - Cam leneşe... 5) Bătrâna Doamnă a fotbalului românesc
(siglă) 6) ... – Adversara noastră din Liga Națiunilor. 7) Precum...dăolică, maică! (pop.) 8)
... - A strica...grav. 9) ACŢIUNE ÎN VITEZĂ, PE EXTREMĂ. 11) Absenţă de marcă la
Mondial.13) Portugalia 23! 14) Locul 3, după un meci de departajare cu Anglia. 15)
Quality assurance plan (siglă) 17) Final la box!18) Belgia în finală! 19) ... 20) ... 21) ...Costa.
22) ... 23) ... 24) Număr de spectatori pe arene. 25) ... 26) Royal Navy Rugby Union (siglă)
28) Bune la război. 29) Poet maramureşean (Tiberiu) 30) Oraş în Ungaria. 32) Ăstea chiar
sunt...vârfuri! 34) Un fel de impresari (pop.) 35) Debut… Serbia! 36) Toiul întrecerii la
Cluj! 37) ... 38) Formulă des întâlnită în lotul olandez. 39) Răcnet din răsputeri (vezi
galeriile noastre) 41) Bune...în plasă! (sg.) 42) Fostă echipă mureşeană în primul eşalon
(siglă) 43) Farmecul fotbalului (sg.) 44) PENEDO...13! 45) FRANŢA...în finală!!
Dicţionar: QAP, TUE, RNRU.
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În atenţia colaboratorilor:
Stimaţi colaboratori, pentru o bună relaţie a transmiterii şi publicării articolelor dvs.,
vă rugăm să respectaţi câteva recomandări: Articolele pentru revista nr.20 / 2018 se vor
transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la 1
noiembrie 2018. Este recomandat ca textul să fie scris în format A4 (coală ministerială
obişnuită), cu litere tip Times New Roman, mărimea 12. Imaginile se ataşează la
documentul transmis în format „jpeg”, neinserat în document.
Se primesc (cu prioritate) materiale din partea autorilor din judeţul Sibiu (cu
prioritate ale membrilor ANCMRR) care vor trata evenimente, locuri, eroi, monumente
etc. de pe teritoriul judeţului nostru.
Nu se primesc materiale apărute în alte publicaţii!
Costul revistei: 10 lei / exemplar, respectiv 8 lei / exemplar pentru abonaţi.

Excursii organizate de Filiala Județeană
Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR, în
trimestrul al III-lea a anului 2018

26 iunie-2 iulie 2018 pe traseul: Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Pitești – București –
Drajna – Hârșova – Tulcea (croazieră pe Dunare, cu vaporul, până la Sulina;
Mănăstirile Saon, Cocoș, Celic Dere, Complexul paleocreștin Niculițel; Muzeul
Deltei Dunării etc.) – Babadag – Cetatea Enisala – Jurilovca – croazieră cu
șalupe pe lacul Golovița (Razim) – Gura Portiței – retur Tulcea – Cetatea Histria
– Constanța – Costinești – Mangalia – Capul Kaliakra – Balcic (grădina
botanică și Castelul Reginei Maria) – retur la Costinești – Medgidia – Adamclisi
(Tropaeum Traiani) – Mănăstirea Peștera Sf. Andrei – Mănăstirea Dervent –
Ostrov – trecere cu bacul la Călărași – Lehliu Gară – București – Pitești –
Râmnicu Vâlcea – Sibiu;
7 iulie 2018 pe traseul Sibiu – Sebeș - Petrești - Șugag – Barajul lacului Tău –
Mănăstirea Oașa – Barajul lacului Oașa – Pasul Tărtărău – Cabana Obârșia
Lotrului – Pasul Urdele – Stațiunea Rânca (tur de stațiune și masa de prânz) –
reîntoarcere la Obârșia Lotrului – stațiunea Vidra – Voineasa – Mănăstirea
Malaia – Brezoi – Sibiu;
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14-18 iulie 2018 pe traseul Sibiu – Mediaș - Dumbrăveni – Bălăușeri – Târgu
Mureș - Reghin – Bistrița – Pasul Tihuța – Vatra Dornei – Câmpulung
Moldovenesc – Gura Humorului (Mănăstirea Voroneț) – Hotel „Aldi” // Hotel
„Aldi” - Gura Humorului (Mănăstirea Umor) – sud Fălticeni – Pașcani –
Ruginoasa (Castelul Cuza) – Târgu Frumos – Iași (Parcul Copou, Palatul
Culturii, Mitropolia Moldovei etc) – Hotel „Ciric” // Hotel „Ciric” –
Mănăstirea Hadâmbu – Vaslui – Monumentul lui Ștefan cel Mare de la
Podu’Înalt (com. Băcăoani) – Bârlad – Murgeni – Stănilești – Huși – Iași (Hotel
„Ciric”) // Hotel „Ciric” – Târgu Frumos – Hârlău – Botoșani – Ipotești (Casa
memorială Mihai Eminescu, lacul cu nuferi ) – Botoșani – Barajul și lacul de la
Stânca – Costești (pe Prut) - Ștefănești – Iași (Hotel „Ciric) // Hotel „Ciric” –
Iași – Târgu Frumos – Miclăușeni (Castelul Sturza) – Mircești (Casa
memorială Vasile Alecsandri) – Pașcani – Târgu Neamț (Humulești- Casa
memorială Ion Creangă) – Pipirig – Poiana Largului – Barajul Bicaz (lacul
Izvorul Muntelui) – Cheile Bicazului – Lacu Roșu – Gheorgheni – Sovata –
Bălăușeri – Dumbrăveni – Mediaș - Sibiu;
11-15 august 2018 pe traseul: Sibiu – Mediaș - Sighișoara – Cristuru Secuiesc –
Odorheiul Secuiesc – Zetea – Joseni – Gheorgheni – Lacul Roșu – Cheile
Bicazului – Bicaz – Piatra Neamț - Târgu Neamț - sud Fălticeni – Păltinoasa –
Cacica (salina și biserica) – Marginea - Rădăuți // Rădăuți Mănăstirea
Bogdana – Mănăstirea Putna – Marginea – Mănăstirea Sucevița – Mănăstirea
Moldovița – Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului (Mănăstirea
Voroneț) – Suceava (Cetatea de Scaun a Sucevei) – Mănăstirea Pătrăuți –
Dornești - Rădăuți // Rădăuți – Marginea - Solca - Gura Humorului
(Mănăstirea Humor) - Câmpulung Moldovenesc – Cârlibaba – Pasul Prislop
(mănăstirea) – Borșa – Moisei (monumentul) – Mănăstirea Bârsana – Ocna
Șugatag -Stațiunea montană Șuior (Mogoșa) // Șuior – Sighetu Marmației
(Memorial și Biserica ucraineană) – Săpânța (Mănăstirea Perii Săpânței și
cimitirul „vesel”) –– Pasul Huta-Certeze – Negrești-Oaș - Orașu Nou – Seini –
Baia Mare (Piață centrală; Turnul lui Ștefan) – Baia Sprie - Stațiunea montană
Șuior (Mogoșa) // Șuior - Baia Mare – Târgu Lăpuș - Rohia – Dej – Gherla –
Cluj (centura) – Turda (Monumentul și mănăstirea Mihai Viteazu) – Buru –
Rimetea (Mănăstirea Sf. Ioan) – Cheile Vălișoarei (Aiudului) - Aiud – Teiuș Mănăstirea Râmeți – Teiuș - Alba Iulia (centura) – Sebeș - autostradă - Sibiu;
10-14 septembrie 2018 pe traseul: Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Drăgășani – Caracal
– Roșiorii de Vede – Alexandria – Mihăilești (jud.Giurgiu) – București –
Autostrada A2 – Drajna – Slobozia – Hârșova – Topolog – Cataloi –Tulcea //
Tulcea – Mahmudia – Murighiol – croazieră cu șalupele pe brațul Sfântu
Gheorghe – comuna Sfântu Gheorghe – ieșirea canalului în Marea Neagră
retur la Murighiol și Tulcea // Tulcea – Mănăstirea Saon – Niculițel Mănăstirea Cocoș - Telița – Mănăstirea Celic Dere – Cataloi – Tulcea // Tulcea
– Babadag – Cetatea Enisala – Jurilovca – croazieră pe locul Razim (Golovița) –
Gura Portiței - țărmul Mării Negre – retur la Tulcea prin com. Arighiol // retur
Tulcea – Alexandria – Sibiu (pe traseul urmat la plecarea în Deltă);
84

