Col. (rtr) Ioan Părean

Deșteaptă-te, române… dar, deșteaptă-te,
măi, odată!
De vreo treizeci de ani ne începem ziua cu imnul
nostru actual: Deșteaptă-te, române! Ne tot deșteptăm,
dar …tot proști rămânem. S-au deșteptat, în schimb,
„dragii” noștri conlocuitori. S-au deșteptat toți, chiar și
țiganii. Numai noi, majoritarii, dormim în „somnul cel de
moarte” și nu vedem sau, nu ne pasă că suntem călcați pe
grumaji de tot felul de jigodii. Unele autohtone, iar altele
venite de aiurea. Unele au venit recent, după ʼ89, iar altele
ne călăresc de câteva sute de ani. Se vede treaba că ne-a
rămas, încă, în subconștient, mentalitatea de iobag valah
răbdător și umil, care nu este capabil să se conducă singur.
Deși suntem majoritari în țara asta, vedem în cei care ne-au
batjocorit veacuri de-a rândul, singura soluție de a ne
conduce eficient. Se vede… și se simte. Am crezut în tot
felul de lozinci mobilizatoare din timpul campaniei
electorale. Nu știam că, în timpul când se golește țara de
tineri, vom vedea „Olimpiada melcilor”. Cine
achiziționează mai multe case este cel mai tare. Melcii se
mulțumesc cu o singură casă pentru un individ, dar celor
cărora noi le-am dat puterea nu le ajunge, vor câte-o casă
pe fiecare meridian al Planetei și chiar pe fiecare paralelă,
dacă se poate. Prostimea poate să stea și în apartamentul
umil din blocurile comuniste, că nu moare. Nu-i vorbă, că
sunt și valahi de-ai noștri care o duc ca în sânul lui Avraam.
Au vândut flota, au prăbușit economia națională, au
înstrăinat chiar și pământul udat cu lacrimi și sânge de
strămoșii care acum se zvârcolesc în morminte, văzând
cum se prăduiește bruma de avere adunată cu greu de ei.
Deșteaptă-te, române!
Autostrăzile, care sunt în lucru, se prăbușesc înainte
de inaugurare, deși studiile geologice din teren au costat
mai mult decât lucrarea propriu-zisă. Niciodată n-a răspuns
cineva pentru întârzierea finalizării unui obiectiv sau
pentru lucrul prost făcut. La noi nu se întârzie cu ziua, ci
cu anii. Se fac inaugurări fastuoase pe diferite etape de
construcție, nu la finalizare. Recent, cu mult tam-tam, s-a
inaugurat o măreață construcție națională, deși era
finalizată „doar” 95%, deci la mustață sau… la mustață și
barbă. Chiar nimic nu putem finaliza la termen? Nu suntem
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noi chinezi sau japonezi, dar nici n-am venit din mijlocul Africii, precum „mult prea iubiții
migranți”.
Și am sărbătorit Centenarul. Vai de el Centenar! Războiul rece dintre Palate continuă,
parcă mai înverșunat ca acum câteva săptămâni. Se trage din toate pozițiile. Între conducătorii
noștri politici se fac schimburi de priviri cu ură, ca între dorobanți și turcii de la Plevna.
Parada militară, pe care o așteptam să-mi încarc bateriile cu mândrie cazonă, m-a
dezamăgit. Primul tanc din paradă a refuzat să plece, avioanele de vânătoare nu și-au luat zborul
din cauză …de gheață, iar pe jandarmi, privitorii sau doar o parte dintre ei, i-au „tratat” cu dosul.
Nici acum nu pricep de ce luptătorii care defilau pe Bulevardul Aviatorilor erau vopsiți pe fețe
ca indienii americani… erau doar la paradă, nu la război. Așa arătau, probabil, mult mai fioroși.
În loc să prezinte frumusețea bărbaților români într-un moment de sărbătoare, erau precum
hornarii, proaspăt ieșiți din coșurile de fum. Sau, așa sunt cerințele NATO? Să nu mai vorbim de
pasul de defilare, care n-are nimic din forța și bărbăția paradelor de odinioară. Uite așa am
devenit nostalgic. Nu o să mai avem armata pe care am avut-o, în vecii-vecilor. Dar nici n-am
avea bani ca s-o întreținem. A fost odată, ca niciodată, când România avea Armată! Noroc cu
umbrela americană și…cu speranța că se va deschide când o veni ploaia peste noi !!!
Și ar mai fi multe de spus sau de scris.
Oare ne vom deștepta vreodată din somnul cel de moarte?

Profesor Damian Todiță

Irimie Ioan Marian

ZBORUL MARII UNIRI
În șirul evenimentelor care au pregătit Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918,
Zborul Marii Uniri are o însemnatate cu totul aparte. Dorința de unire cu Țara era demult o
certitudine și finalul războiului a apropiat nesperat de mult momentul favorabil relizării acestui
deziderat, dar era necesară o legătură urgentă cu oficialitățile de la Iași căci, după cum afirmă
istoricul Vasile Netea, „...atitudinea României, prin poziția și relațiile sale diplomatice, avea să
fie determinantă pentru desfășurarea ulterioară a evenimentelor”. Chestiunea aceasta s-a discutat
în 11 noiembrie 1918 în casa lui Ștefan Ciceo-Pop din Arad și, având în vedere condițiile
meteorologice și obstacolele ce se puteau întâlni în trecători, s-a decis pregătirea a trei echipe
care să ia drumul spre Iași.
A pornit mai întâi echipa formată din Petre Popovici și sublocotenentul Emil Colbazi. La
Brașov, au fost întorși din drum de soldați germani. Au încercat să-i ocolească, dar viscolul din
Vama Buzăului a fost de netrecut. În aceste condiții, s-a ales alt itinerar. La 14 noiembrie,
pornesc din Sibiu cu automobilul prof. dr. Nicolae Bălan și căpitanul Victor Precup, nepot al lui
Ștefan Ciceo-Pop. Străbat un drum lung, dar mai accesibil, prin Mediaș-Tg.Mureș-ReghinBistrița- Vatra Dornei și, după trei zile ajung la Iași. Profesorul Bălan a fost primit imediat de
oficialii români (C-tin Coandă, prim ministru, gen. C-tin Prezan, frații Brătianu, N. Iorga) și le-a
adus la zi informațiile despre situația din Transilvania. S-a întâlnit apoi cu diplomații francezi,
englezi și americani aflați la Iași, apoi cu regele Ferdinand. Tuturor le-a prezentat „Voința
nestrămutată a poporului român din Ungaria și Transilvania de a se uni cu regatul României”.
Autoritățile române au decis să răspundă C.N.R.C. printr-o scrisoare semnată de
I.I.C.Brătianu. Tocmai se dezlănțuise o iarnă timpurie și aspră care putea fi un obstacol în calea
soliei, dar mai erau și alte primejdii. De aceea s-a decis să se recurgă la aviație. Până la
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decolarea avionului, politicienii pregătesc documentele, se tipăresc manifeste. Profesorul Bălan
redactează o lungă scrisoare către Vasile Goldiș, alta pentru dr. Vasile Suciu, președintele
Consiliului Național din Blaj. Bazându-se pe cele discutate cu oficialii de la Iași, îl sfătuiește pe
Goldiș să acționaze cu hotărâre pentru realizarea unirii. „Tratativele cu guvernul maghiar, dacă
s-ar mai afla încă în desfășurare, să se întrerupă imediat, ele fiind complet inutile... să se
convoace cât mai neîntârziat cu o largă participare populară, adunarea la Alba Iulia, înainte de
intrarea armatei române în Transilvania, unirea să se proclame fără nici o rezervă sau autonomie
și, totodată, să se facă demersuri pentru a se obține adeziunea sașilor, a șvabilor și a secuilor”.
Să nu intre în amănunte în legătură cu problemele teritoriale din Banat.
În seara zilei de 18 noiembrie, a sosit la Grupul 1 Aviație de lângă Bacău ordinul de a se
pregăti un avion pentru o misiune peste Carpați, A fost o surpriză uriașă pentru că „...nori joși,
mohorâți acopereau vederii noastre Carpații, aflați ici, la numai câteva minute de zbor”. S-a
recurs la voluntariat. Maiorul Atanase Enescu insistă pe două condiții: pilotul să fie antrenat în
zboruri pe distanțe lungi și să aibă aptitudini în navigația la vedere, A fost ales locotenentul
Vasile Niculescu din Escadrila de observație F4, care se afirmase în bătălia de la Mărășești,
specialist în aterizări scurte. El va pilota avionul Farman 40 nr.3240, biplan cu suparafața de 40
m.p., fuselaj solid din țevi de oțel legate cu numeroase corzi de pian. motorul un Renault de 80
c.p. cu 8 cilindri, robust și de mare siguranță, viteza maximă 100 km./h. Din carlinga în formă
de copaie, pilotul poate vedea în toate direcțiile, ca dintr-un balcon.
Ordinul de la Iași glăsuia: „Pregătiți un avion care să aterizeze la Blaj. Pasagerul sosind,
va da lămuriri”. De ce s-a ales Blajul, este ușor de înțeles. În acest centru istoric al românilor se
constituise la 4 noiembrie Consiliul Național, condus de dr. Vasile Suciu, cu o gardă națională
formată din studenți de la Teologie, mulți și activi; de aici se putea comunica rapid și sigur în
toate direcțiile unde trăiau românii.

„Pasagerul” de la Iași a sosit după câteva zile de așteptare, când erau ceva semne că
vremea se va îndrepta. Căpitanul Victor Precup aducea „gentuța” cu actele oficiale și un sac cu
manifeste. A lămurit misiunea echipajului și a aprobat itinerarul. A fost demontată mitraliera de
pe Farman, pentru a-i diminua greutatea, în schimb i s-a montat un rezervor suplimentar. S-a
renunțat la parașute, dar s-a procurat îmbrăcăminte groasă.
Sâmbătă, 23 noiembrie, „norii începuseră să se dezlipească de munți și să se împrăștie
câte puțin”. Se decide decolarea. Sunt îmbibate cu parafină topită mănușile, ciorapii, fața. În fața
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unei asistențe numeroase, năpădită de emoție, de pe un teren cu zăpadă de 20 de cm., avionul
decolează la ora 10,30 și ia înălțime prin câteva viraje largi. După mai bine de două ore pe ruta
Bacău-Moinești- Asău- Țara Bârsei, apare în zare Blajul. Precup arată spre Câmpia Libertății, pe
care o știa bine, Niculescu înțelege și face câteva viraje deasupra orașului. Plouă cu manifeste
peste Blaj. Oamenii înțeleg și izbucnesc în urale: „Vin ai noștri!” Niculescu pune roțile
avionului pe câmpia înzăpezită, răsuflă adânc și așteaptă. Primul blăjan care s-a apropiat era un
flăcăiaș. Are loc un dialog care ar fi bun de motto pe prima pagină a capitolului care marchează
o etapă nouă în istoria noastră:
- Cine sunt stăpâni aici, măi băiete?, întreabă pilotul.
- Românii, mă rog frumos, Dom`le!”
Lumea se adună și entuziasmul se dezlănțuie. Primii oficiali sunt de la Mitropolie, dr.
Victor Macavei și Gavrilă Precup. Ziarul „Unirea” scria în ediția de seară:
„Din Țara Românească ne-a sosit azi la ora 1 d.d. locotenentul pilot Niculescu din Armata
Română și căpitanul Precup, originar din Transilvania: au sosit cu aeroplanul, împrăștiind apelul
pentru Blaj. Dânșii au plecat de la Bacău și au parcurs drumul până la Blaj în două ore. Lumea a
alergat din toate părțile, aclamând aeroplanul cu culorile românești. După câteva virajuri peste
oraș, aeroplanul a aterizat pe Câmpul Libertății. Toată lumea a grăbit într-acolo prin gheață,
zăpadă și tină, ca să strângă mâna fraților ce ne-au adus solia mântuirii. Ei ne-au spus că Armata
Română a trecut Carpații prin zăpadă de doi metri și că vine să ne îmbrățișeze cu dragoste de
frați și să anunțe locuitorilor străini de pe plaiurile românești că vine în numele păcii și al
libertății tuturor neamurilor”.
Cu ajutorul oamenilor, avionul a fost împins lângă „Piatra Libertății” și dat în grija
căpitanului Virgil Pop, care și-a ales pentru pază 18 studenți din Garda Națională. Ca să poată fi
pornit a doua zi, s-a scos uleiul din motor și toată noaptea s-a făcut foc în jurul lui.
Niculescu și Precup sunt duși cu trăsura la Castelul Mitropoliei în uralele mulțimii. Aici
Precup dă vicarului Suciu documentele aduse de la Iași, apoi se face o analiză a situației. În
acest timp sosesc la Mitropolie membrii Consiliului Național din Blaj și se întrunesc în cea de a
treia ședință a acestui organism. Din procesul verbal deslușim ce s-a discutat și ce s-a hotărât:
S-a făcut „expunerea situației după informațiile ce le-au adus cei doi aviatori”. „...Cercurile
conducătoare (din România n.n.) n-au fost deloc orientate despre situația de la noi și despre
mișcările de aici”. „Toată lumea așteaptă să se declare neamul nostru ce soartă vrea să-și
construiască pe viitor”. S-a stabilit imediat cine va duce urgent documentele la Arad și la Sibiu,
iar dr Suciu să înștiințeze toate consiliile naționale despre aceste evenimente.
Toată noaptea s-a lucrat la redactarea documetelor ce urmau să fie duse la Iași, iar ziarul
„Unirea” pregătește un număr festiv, în care se află și relatarea despre plecarea avionului. „Cei
doi fiind îmbrăcați în haine groase și încălțăminte de blană, s-au apropiat de avion și după ce au
constatat că avionul a dormit bine,... locotenentul Vasile Niculescu merge pentru a cerceta
terenul pe unde-și va lua zborul, după care s-a întors la avion și a încercat să tragă de elice, care
abia se mișca, fiind că la sosire uleiul a fost scurs într-un vas, ca la plecare să-l pună înapoi
fierbinte. Au fost rugați cei care au fost în gardă să încălzească uleiul la foc și, urcându-se în
avion a început așa fierbinte să-l treacă prin motor”. Numeroți blăjeni scriu mesaje pe aripile
avionului. Domnișoarele umplu carlinga cu flori. Mulțimea cântă „imnurile naționale”. Tânărul
avocat Ionel Pop se apropie de Niculescu și-i oferă o bucată de rocă albă, zicându-i: „Primiți din
partea Blajului această amintire. E din crucea lui Avram Iancu”. Pe hârtia cu care era învelită
piatra, era scris un text evocativ despre evenimentul din 23-24 noiembrie 1918 și meritele
autorilor lui. Reluăm din ziar: „Aeroplanul român a plecat, îndărăt la Bacău, duminică, în 24
noiembrie, la orele 11 a.m. în fața unui public imens din Blaj și jur... Aviatorii ne-au zis cu drag
-La revedere- apoi, după un foarte îndrăzneț viraj, avionul s-a pierdut la marginea zării spre
răsărit”. Din amintirile lui Niculescu reiese că au avut unele dificultăți din cauza ceții. Au
aterizat la Bacău, aproape de ora 14. Nu i-a așteptat nimeni; explicabil: nu se putea ști când și
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dacă se mai întorc. A doua zi au decolat spre Iași, unde au predat documentele aduse, apoi...
fiecare cu drumul lui. Ne putem imagina cum s-au despărțit cei doi temerari. Nu sunt documente
că s-ar mai fi întâlnit.
Locotenentul Vasile Niculescu s-a întors la flotila sa, îndeplinindu-și cu modestie
îndatoririle. N-a făcut niciodată caz de misiunea îndeplinită la Blaj. Avionul Farman 40 cu
nr.3240 a fost doborât peste câteva luni undeva lângă Sibiu. În iunie 1919, Niculescu a căzut
prizonier la ruși dincolo de Nistru, dar a scăpat într-un schimb de prizonieri. După război, a
continuat să lucreze în aviație, din 1921 „în civilie ”, s-a căsătorit, bucurându-se o vreme de cei
trei copii. Cu suișuri și coborâșuri, cu multe dificultăți și dezamăgiri, ajungând la gradul de
căpitan, a fos trecut în rezervă la vârsta de 46 de ani. Caută preocupări „complementare”.
Pictează, sculptează, crește albine, își improvizează un aparat de radio, se ocupă de creșterea
fetițelor (băiatul s-a prăpădit prematur). În timpul războiului a fost mobilizat în mai multe
rânduri. Legionarii l-au pus prefect de Botoșani, dar a rezistat doar patru luni. Pentru aceasta, în
1948 a fost internat în lagăr. A făcut recurs și i-a fost acceptat pe motiv că „nu a fost nicicând
cercetat pentru activitate legionară”. Tatonează legături cu foștii camarazi sau cunoștințe, unul
fiind doctorul Ionel Pop, cel care i-a dat piatra din monumentul lui Avram Iancu. Află că i se
spune „pilotul Unirii”. În modestul atelier improvizat repară ochelari, stilouri, genți în tovărășia
nepoțelului. Vin la el câțiva jurnaliști care i-au nemurit memoriile (C-tin Ivaneș în 1979). S-a
dus în veșnicie la 24 aprilie 1981, în casa lui din Rădăuți.
Din tumultoasa viață a lui Victor Precup, vom prezenta în continuare doar câteva
secvențe. S-a născut și a copilărit într-o familie „astristă” din Miercurea Sibiului (tatăl lui era
funcționar la Primărie). I s-a decis o carieră militară. A fost mobilizat pe front și după mai multe
evenimente a fost avansat la gradul de căpitan. Împreună cu alți camarazi, la începutul lunii
noiembrie 1918 a dezertat și s-a prezentat la Arad unde unchiul său, Ștefan Ciceo-Pop, îi va
încredința misiuni de mare însemnătate, cum a fost cea de la Iași, alături de profesorul Nicolae
Bălan. După Marea Adunare Națională de la Alba Iulia va fi mereu prezent în focul
evenimentelor. În 1919 este la Budapesta, alături de armata română, în 1920 este în Reg.6 Inf.
cu gradul de maior și urmând Academia Militară specialitatea Informații militare. Peste doi ani
este lt.colonel în Comandamentul Basarabiei, având funcția de subșef la Statul Major, Insp.Gen.
al Inf.
După plecarea prințului Carol din țară,
devine om de legătură împreună cu Manoilescu.
Când politicienii decid să-l aducă pe Carol înapoi,
Precup este trimis la Paris. Avea o mare
rugăminte: să n-o aducă pe Elena Lupescu. Carol
a promis, dar nu s-a ținut de cuvânt și nici n-a
găsit o cale de conciliere cu Precup. De aici a
pornit decizia de a-l înlătura pe rege. A decis să
dea lovitura în preajma sărbătorii de Paști 1934
(Vinerea neagră), dar complotul a fost descoperit.
S-au dat ani grei de temniță, Precup a fost
condamnat la zece ani și a fost încarcerat la
Doftana. A fost încercarea vieții sale. A fost
eliberat la propunerea lui Antonescu, la 11
septembrie 1940. În timpul războiului, s-a retras
în anonimat, preocupat de mica afacere PORTEX.
A fost reactivat de Emil Bodnăraș, în
cadrul gărzilor patriotice. La 12 aprilie 1945,
cunoscutul luptător antifascist Victor Precup a
fost înaintat la gradul de general de brigadă, prin
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înalt decret regal. În acești ani tulburi, parcurge un drum ascendent, fiind considerat un
nedreptățit al regimurilor trecute. A lucrat o vreme la Direcția Superioară a Culturii, Educației și
Propagandei. În 1946, a fost ridicat la gradul de general de divizie și numit Cdt. al Corpului 6
Teritorial Cluj.
Cu această ocazie, a fost un om de bază în organizarea alegerilor parlamentare din
noiembrie 1946 și asigurarea liniștii în continuare în zona Clujului. A fost apoi detașat la
comanda Regiunii IV Militare Iași, de unde va fi trecut în rezervă. A continuat însă să fie o
persoană activă.
La 6 martie 1948 a fost instalat în funcția de primar al Clujului. În patru luni de primariat,
a reușit câteva relizări notabile: s-a sărbătorit aducerea gazului metan, s-a dezvoltat rețeaua de
apă, a început refacerea clădirilor distruse de bombe, subvenționarea căminelor de copii,
defalcarea a 2 ha. de teren din parcul orașului pentru stadion, reluarea zborurilor aeriene spre
capitală etc. A fost înlocuit cu un „vechi luptător pentru cauza clasei muncitoare”, Vasile Deac.
S-a mutat la București, unde a fost „promovat” în funcții decorative: consilier tehnic în
Ministerul Forțelor Armate, președinte la C.G.M., apoi președinte la A.V.S.A.P. I-au parvenit
informații că asupra activității trecute planează anumite bănuieli. A făcut memorii în care cerea
lămuriri, dar n-a primit răspuns. În 1958, sănătatea i-a dat unele semnale. S-a dus la Olănești
pentru o cură obișnuită. La 2 septembrie 1958, pe drumul de întorcere, a murit în automobil. O
moarte stupidă, care mai cere și astăzi lămuriri.
Câtă vreme au fost în viață cei doi temerari, Zborul Marii Uniri a rămas în deplin
anonimat. Târziu, când Niculescu abia mai repara câte un ceasornic, a fost abordat de jurnaliști.
Tot în acea vreme Doru Munteanu a început să scrie romane în care Victor Precup este erou
legendar (ex, „Vinerea Neagră”). A urmat Vasile Netea cu „O zi din istoria Transilvaniei”, apoi
comandor George-Paul Sandachi cu „Zborul Marii Uniri”. În condiții istorice favorabile, la 23
noiembrie 1993, a fost reeditat Zborul Marii Uniri cu avionul AN-2 nr.31, apoi, la 23 noiembrie
2008, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire, s-au organizat la Bacău acțiuni
aniversare pentru evocarea Zborului Marii Uniri. Atunci, Victor Precup a fost declarat cetățean
de onoare al Bacăului și s-a decis ca o stradă din oraș să-i poarte numele. Informații despre
Victor Precup se mai găsesc în „Legendele Clujului”, autor Ioan Silviu Nistor, „Primarii
Clujului”, autor Marian Lazăr și în „Reveniri în timp și spațiu”, autor D. Todița.
În casa lui din Cluj-Napoca se mai păstrează obiecte personale (ex.lada de campanie a
căpitanului Precup, decorații militare) și documente (scrisori din Doftana etc.). La Cluj-Napoca,
la 23 noiembrie 2014, pe casa în care a locuit o vreme, urmașii săi au reușit să așeze o placă de
marmură pe care se află următorul text:
ÎN ACEST IMOBIL A LOCUIT G-RAL COL. PRECUP VICTOR, PRIMAR
AL MUN.CLUJ ÎN ANUL 1948, COMANDANT AL ARMATEI A IV-A
ROMÂNE, COPILOT AL ZBORULUI BACĂU-BLAJ DIN 23 XI 1918,
NUMIT ”ZBORUL MARII UNIRI”. 1889-1958
Victor Precup a fost așezat pentru veșnicie în cripta familiei sale din Miercurea Sibiului,
îngrijită cu respectul cuvenit de către Despărțământul ASTREI din localitate și semnatarul
acestor rânduri.
Memoria lui Vasile Niculescu a fost evocată la comemorarea care a avut loc recent la
Rădăuți (24 aprilie, data morții sale).
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Gl. mr. (rtr) Radu Theodoru
- veteran de război -

EROICA
ARMATĂ ROMÂNĂ ȘI MAREA UNIRE
PRECIZĂRILE NECESARE... Am constatat că atunci când se vorbeşte despre bătălia
ofensivă purtată de Armata 2-a, comandată de generalul Averescu, în vara anului 1917, mentalul
public influențat de istoriografia noastră o fixează şi mai ales o limitează strict la Mărăști, întrun fel, cheia dispozitivului defensiv al armatelor de invazie germano-austro-ungare, când, de
fapt, frontul Armatei a 2-a avea o descindere de 37 kilometri. Aceeaşi optică limitativă, atunci
când se vorbeşte despre bătălia defensivă purtată de Armata I-a, comandată de generalul
Constantin Cristescu, până la 12 august 1917 când, în urma crizei de comandament pricinuită de
generalul rus Aleksandr Iosifovici Ragoza, a fost înlocuit cu generalul Eremia Grigorescu,
bătălie numită „de la Mărășești”, cu toate că frontul Armatei I avea o deschidere de 39 kilometri.
În ambele cazuri, pe frontul celor două Armate s-au dat lupte cumplite, localități,
înălțimi, cursuri de ape înscriindu-și numele cu belşug de sânge ostășesc în hronicul războiului
Mănăstioara, Încărcătoarea, Valea Șușiței, Soveja, Cașin, Răcoasa, Monâia, în fâșia de ofensivă
a Armatei a 2-a, la Armata I, Doaga, Valea Putna Seacă, Răzoare, Valea Zăbrăuțiului, Pădurea
Călini alcătuiesc capitolele eroice care, prin însumare și sinteză, înscriu în istoria românilor
momentele de răscruce numite Mărăști și Mărășești.
CRIZELE DE COMANDAMENT alcătuiesc un capitol dificil al istoriografiei noastre
militare. Din motive extraistorice, diplomatice, oportuniste, politice sau, mai rău, slugarnice,
crizele de comandament declanşate exclusiv de generalul Aleksandr Iosifovici, comandantul
Armatei a 4-a ruse intercalată între cele două Armate române, nu sunt analizate în bătălia
Mărășeștilor funcţie de complexul politic, militar, psiho-moral care le-au motivat, trecându-se
cu un fel de diplomaţie curtenitoare peste consecințele de maximă gravitate în desfășurarea
operaţiunilor de pe frontul Mărășeștilor. Consecințe care, fără intervenţia rapidă şi energică a
comandamentelor şi trupelor noastre ar fi condus la dezastru.
1.-În mentalul generalilor ruşi de pe front exista ideea fixă indusă de conducerea
supremă țaristă, conform căreia, după insuccesele noastre în vara-iarna 1916, Armata și
conducerea statului ar fi trebuit să părăsească teritoriul naţional, retrăgându-se în adâncimea
Rusiei. De aici toate întârzierile planificate, lâncezeala intervențiilor în campania din Dobrogea,
în bătălia pentru București, retragerea ca manevră tactică vizând scopul politic, dislocarea
administrației de stat în imensitatea rusească și disoluția României.
2.-Acest fond a fost percutat la începutul anului 1917 de evoluțiile politice din Rusia cu
efecte grave în coeziunea, disciplina, moralul armatei ţariste de pe fronturile de luptă, minată de
acțiunile subversiv-dizolvate ale iudeo-bolșevismului. Ținta principală a subversiunii în armata
țaristă a fost corpul ofiţeresc în general și corpul generalilor în special. Generalul Ragoza a fost
în iunie-august 1917 victima acestui complex care nu numai că i-au anulat prerogativele
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obligându-l să manevreze între realitatea câmpului de luptă, obligaţiile asumate față de aliatul
român, ordinele confuze ale noii puteri, dar mai ales să facă față presiunilor maselor soldățești
anarhizate din rândul cărora îi putea veni glonțul.
1917. În armata rusă se abolesc regulamentele și instrucția. Se înfiinţează comitetele
soldaţilor care dezertează la nesfârșit, problemele companiilor, batalioanelor, regimentelor, până
la eşalonul Armată. La Armata 4-a pe care o comanda, 40 000 de militari făceau parte din
comitete, comisii şi alte organizaţii politice, fiind scoși din ordinea de bătaie. Se stabilise un flux
propagandistic de la inamic la poziţiile ocupate de ruşi. Nemţii depozitau materiale de
propaganda în locuri ştiute împreună cu gazeta VORWARTS, ediţie specială în limba rusă.
Ruşii ridicau pachetele, răspândind materialele nemţeşti pe toată linia frontului. Nu toate
subunităţile ruseşti au fost anarhizate. Nici toate armele. Artileriştii rămân consecvenţi statutului
militar. Se anarhizează mai ales infanteria.
1917-5 iunie, înaintea marilor şi eroicelor noastre bătălii. Comitetele Diviziilor 13 şi 34
ruse, cu de la sine putere, încheie cu germanii înţelegeri scrise prin care le angajează să nu mai
lupte.
Comandamentul Armatei a 9-a germană, raport către Marele Cartier nr. 6196 din iunie
1917. Citez: ...Din tratativele din ultimele zile s-a câştigat impresiunea că divizia 34-a rusă…
deputaţii ei au acum voinţa fermă şi puterea de a sili pe superiori să facă o încheiere scrisă cu
noi pentru o îndelungată suspendare a ostilităţilor pe această porțiune de front.
1917-6 iunie, atenție la rapiditatea răspunsului, derutând importanța acțiunii, Ludendorff
emite ordinul nr.2076 prin care îl autorizează pe generalul von Morgen, comandantul Corpului I
rezervă să încheie cu comitetele diviziilor 13 și 34 ruse o înţelegere de suspendare a ostilităților.
Întoarcerea la artileriști. Infanteriştii le gonesc observatorii din primele linii. Convin cu
germanii să le semnalizeze poziţiile propriilor baterii care vor deschide focul spre a fi nimicite
de artileria germană. Argument? Articolul 2 din convenţie. Pentru a sprijini dorința generală a
infanteriei ruseşti, de a împiedica orice tir al artileriei rusești, se va răspunde din partea
germană cu un număr îndoit de proiectile… Fără comentarii.
Şeful Statului Major al Armatei a 4-a rusă, generalul Nikolai Monkewitz, despre bătălia
de la Mărășești: ...Pentru trupele ruse... a fost cântecul lebedei. Chiar în cursul bătăliei,
atitudinea unor unități a fost cu adevărat criminală. O divizie aproape completă a luat-o la fugă
la primul contact cu inamicul. Ea fusese șase luni înapoiată frontului diviziei 124, ocupându-se
exclusiv cu politica și semănând spaima în populaţie, prin insubordonările şi jafurile sale…
Generalul Ragoza, comandantul Armatei a 4-a, a publicat printr-un Ordin de zi pe Armată
actele ruşinoase ale acestei trupe. Dar comitetele divizionare se supărară și decretară că
generalul Ragoza trebuie trimis în judecată… Comisarul delegat de guvernul provizoriu pe
frontul român, „tovarăşul” Tiesenhausen/Khazar/ nu găsi nimic altceva mai bun decât să ceară
generalului Ragoza schimbarea Ordinului de zi…
Pus în acest complex şi dramatic moment al comenzii sale, generalul Ragoza s-a protejat
de o acţiune criminală a bolşevicilor din Marea Unitate pe care o comanda, stabilindu-și postul
de comandă la Bârlad, foarte departe de linia frontului și spre a păstra măcar formal, Armata 4-a
a protejat-o prin retrageri succesive la primul atac inamic, împotriva tuturor înţelegerilor cu
aliatul român, lăsând goluri mari în dispozitiv, speculate de germani, închise de noi prin lupte
crâncene și numeroase pierderi de vieți ostășești. Mai mult, a vrut să impună Marelui Cartier
retragerea întregului dispozitiv româno-rus la nord de Mărășești.
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CE ASCUNDE ISTORIOGRAFIA OFICIALĂ spre paguba generaţiilor de cititori
dornici să afle adevărul despre acest război la cere un întreg popor a participat. Dacă generalul
de corp de armată Aleksandr Iosifovici Ragoza a creat criza de comandament dintr-o serie de
motive socio-politice-militare pricinuite de zisa revoluţie bolşevică și prăbușirea regimului țarist
pe care-l slujise o viață, criza de comandament creată de generalul Averescu în preziua
declanşării ofensivei Armatei a 2-a pe care o comanda, nu are nici o justificare, motivele fiind
derizorii: ţâfnele și orgoliul nemăsurat puse mai presus de interesul naţional care, atunci,
însemna începutul luptei pentru eliberarea părții de țară cotropită de invadatori. Reabilitarea
oştirii care suferise înfrângerile din anul precedent. Justificarea imensului efort de dotare cu
tehnica de luptă modernă, de instruire, de reorganizare, îndeosebi de valorificarea spiritului
combativ al luptătorilor, al dorinţei unanime de luptă… „Instrucţiunile operative nr.29” fuseseră
lucrate minuţios la Marele Cartier General. Secția operații - de maiorul Ion Antonescu, viitorul
mareșal, primiseră avizul generalului Prezan. Dispozitivul ofensivei se executase conform
„Proiectului de operaţiuni” întocmit de Armata 2-a. Deci, în ajunul declanşării ofensivei,
comandantul care trebuia s-o conducă trimite Marelui Cartier General un raport lung care se
încheie, citez: „…Nu-mi asum răspunderea acțiunii care începe mâine…”
Momentul bine ales a explodat conflictul la vedere sau subteran dintre generalul
Averescu și binomul maior Antonescu-general Prezan, adică eşalonul superior de analiză,
decizie și comandă… Trecem peste vânzoleala la vârf când regele, comandantul suprem,
convoacă în toiul nopţii pe şeful misiunii militare franceze generalul Berthelot, pe comandantul
armatei ruse de pe frontul român, generalul Scerbacev, pe generalul Prezan… Stupoare.
Discuţii. Nehotărâre… și acţiunea salvatoare a maiorului Ion Antonescu. Fără să piardă vremea
umblând după aprobări, redactează ordinul ferm către Armata 2-a, citez: „Executați operaţiunea
pe răspunderea Marelui Cartier General…” Generalul Prezan semnează, asumându-şi
răspunderea, care, din perspectiva timpului, a dobândit valorile istoriei.
NOTA 1. Feldmareşalul Mackensen speculează abil, precum a făcut-o în Dobrogea,
starea dezagregantă a armatei ruse. Mută atacurile forţelor de izbire germane din sectoarele de
front apărate de români, în sectoarele apărate de ruşi.
Criza de comandament creată de generalul Averescu n-a implicat cu nimic „Proiectul de
operaţiuni” întocmit cu înalt profesionalism și cu responsabilitate patriotică de către
comandantul Armatei a 2-a, generalul Averescu dovedindu-și excelenta capacitate profesională,
ataşamentul şi grija fața de luptătorii din primele linii, hotărârea și forţa de a stăpâni şi conduce
bătălia.
NOTA 2. Consider aceste pagini, ca pe o informare menită să deschidă perspectiva reală,
necosmetizată a celor două momente cheie ale Războiului Reîntregirii Neamului; MĂRĂȘTI și
MĂRĂȘEȘTI, chezășia statalității și piatra de temelie a Marii Uniri. A menţine bătălia ofensivă
a Armatei a 2-a române, ca și bătălia defensivă a Armatei I română în cadrul strict al istoriei
militare, abia schiţând bolșevizarea și defecţiunea armatei ruse de pe frontul Moldovei, este o
manufactură minimalizatoare, făcută cu scopul de a transfera politicului meritele salvării
României de către eroica ei Oştire.
Fără menţinerea statalității de către Armată n-ar fi putut exista 1 Decembrie 1918, iar la
tratatul de pace de la Paris, România s-ar fi ilustrat prin lipsă.
(Va urma)
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Prof. univ. dr. Corvin Lupu
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Activitatea Securității de Aport Valutar Special

Una dintre activitățile Securității, căreia i
s-a dat o foarte mare importanță, a fost cea de
aport valutar special. Ea a constat în
implicarea Securității în a obține fonduri
valutare și aur, în principal pentru bugetul de
stat, dar și pentru a reține un procent pentru
susținerea unor operațiuni informative care
necesitau finanțări care nu erau prevăzute în
cadrul alocațiilor bugetare ale Securității.
Inițial, activitatea aceasta a fost ordonată ca
una de mici dimensiuni, care privea doar
recuperarea în folosul statului român a unor
sume de bani, aur și valori imobiliare care
aparțineau unor români bogați care nu aveau
moștenitori, sau nu îi cunoșteau.
Este cunoscut faptul că, după 23 august
1944, mii și mii de români bogați au fugit cu
banii în Occident, de teama Armatei Roșii și a
perspectivei ca România să devină stat
bolșevic. Majoritatea dintre cei care plecau
făceau anterior credite, obținând de la bănci
sumele maxim posibile, garantând cu
imobilele din țară, cu întreprinderi, ateliere,
terenuri, păduri, vapoare etc, după care
părăseau România și se stabileau în
străinătate. Băncile au fost devalizate. Averile
au ajuns în Occident.
Această operațiune de obținere de valută
de către Securitate a primit numele de cod
„Moștenirea”, având indicativul „M”.
Conform informațiilor oferite de gen. Pacepa,
după dezertarea sa, ea a fost ordonată curând
după înființarea Direcției de Informații
Externe (1951). În vederea reglementării
acestor activități valutare, în anii 1957 și
1966, au fost emise două Hotărâri ale
Consiliului de Miniștri, iar în 1960 s-a emis
un decret al Consiliului de Stat. Conform
acestor acte normative, 80% din fondurile
valutare recuperate trebuiau predate Băncii de
Stat a României, iar 20% din sume se
10

depuneau într-un cont valutar special al
Ministerului de Interne, pentru a fi folosite de
către Securitate. Gl. Pacepa a declarat că, la
nivelul anului 1955, când a început el să
activeze în DIE, modul de lucru în cadrul
acestei operațiuni era acela ca ofițeri DIE sub
acoperire consulară să contacteze bogătașii
români din Occident și să-i convingă, sau să-i
șantajeze, să-și doneze averile unor școli,
așezăminte, biserici sau alte instituții din
România. O altă metodă a fost aceea de a crea
falși nepoți și strănepoți ai acestor bogătași.
Aceste procedee se foloseau doar pentru
etnicii români, pentru că evreii fără
moștenitori nu-și cedau averile în România, ci
în Israel.
În cartea sa intitulată „Ultimul curier
ilegal. Amintirile unui spion român”,
colonelul DIE/DGIE/CIE, Cornel Nemetzi, a
indicat în mod eronat că Operațiunea
„Moștenirea” ar fi fost creația generalului
Pacepa, în anii ‘70 și că primul șef
împuternicit cu această operațiune ar fi fost
colonelul, viitor general, Vasile Angelescu,
sediul unde își desfășura activitatea colectivul
O.V. fiind la Viena. Compartimentarea,
conspirativitatea și secretul muncii în
Securitate sunt cauzele pentru care nici ofițeri
cu răspunderi importante, cum a fost col.
Cornel Nemetzi, instructor de ofițeri ilegali
deplin conspirați în Occident și curier al
DIE/CIE/SIE, nu cunosc multe din realitățile
istorice din instituția Securității.
În 1958, în cadrul DIE, s-a creat un
colectiv specializat exclusiv pe aport valutar
special. Cu timpul, activitatea acestui colectiv
a cuprins și obținerea de sume în valută de la
etnici evrei și germani cărora li se promitea
aprobarea plecării definitive din țară. Este
vorba despre alte sume decât cele stabilite și
convenite de statul român cu Israel și cu

Germania Federală pentru achitarea de către
aceste state a unei părți din costurile statului
român cu școlarizarea gratuită a celor care
părăseau definitiv România. Îngrijirea
gratuită a sănătății, de la naștere până la
plecarea definitivă din țară și destabilizarea
pe care o creau prin golurile lăsate la locurile
de muncă, nu a fost niciodată compensată.
În anul 1975, colectivul de operațiuni
valutare a fost constituit într-un sector aparte,
denumit Operațiuni Valutare (O.V.), condus
de gen. Gheorghe Marcu. În perioada 19731977, prin acțiuni specifice acestui
compartiment, a fost adusă în țară suma de
171,6 milioane de $ și peste 210 kg de aur,
din donații, moșteniri și succesiuni, aurul
fiind depus la tezaurul Băncii Naționale.
Este important de menționat că prin
documente emise de conducerea României
s-a cerut organelor de Securitate să se obțină
sumele în valută prin acțiuni legale, dar, pe de
altă parte, s-a solicitat dublarea sumelor
obținute, ceea ce era dificil în condițiile
necesității respectării legislației interne și
internaționale. Și cum „stăpânul învață sluga
hoață”, sarcinile „de plan” stabilite de partid
au făcut ca șefii DIE să accepte și să dispună
subordonaților din Sectorul O.V. să ia măsuri
pe lângă lege și anume: s-au folosit fonduri
valutare existente la dispoziția DIE pentru a
se face achiziții de produse prohibite la export
sau la import și revânzarea lor, cu alte cuvinte
se făcea contrabandă fără aprobarea
conducerii țării, la ordinul șefilor DIE. De
asemenea, s-a trecut la achiziționarea cât mai
ieftină a unor produse valoroase ale
economiei naționale, la prețuri cât mai mici și
la revinderea lor cu prețuri mai mari pe piața
internațională. Primele produse căutate și
speculate au fost cereale, ulei, zahăr, metale
neferoase, metale prețioase, pietre prețioase,
băuturi și țigări. Astfel, Securitatea devenea
un speculant al produselor economiei
românești, o foarte mare parte a sumelor
uriașe care s-au adunat nefiind raportată
conducerii țării și nici ținută în conturi la
vedere, ci ținută în diverse bănci pe numele
unor directori de credit, cu toții ofițeri de
securitate deplin conspirați.
Atribuirea de sarcini de a desfășura

activități comerciale nu este un atribut al
culegătorului de informații, ci o activitate
ministerială, guvernamentală. În momentul în
care ofițerii de Securitate au fost transformați
din apărători ai securității statului în
comercianți și producători de bani prin
contrabandă făcută cu aprobare și în traficanți
ai muncii unei întregi țări, tentațiile de
îmbogățire de la șefi până la baza sistemului
au fost foarte mari. Preocuparea noilor
„comercianți” ai României a devenit aceea de
a obține cât mai multe foloase pentru ei și de
a alimenta cât mai bine conturile pe care le
administrau, nu să se vândă producția cât mai
bine în interesul țării. Comisioanele pe care
beneficiarii produselor românești le acordau,
au făcut ca să se accepte prețuri scăzute, care
uneori erau fără profit, sau, în unele cazuri, se
vindea sub prețul de producție. Sumele
depozitate pe numele directorilor de credit
produceau dobânzi importante, care nu erau
decât în mică măsură puse la dispoziția țării.
Activitatea Securității de aport valutar a
fost un succes, doar până în anul 1978
strângându-se în contul la vedere deschis
pentru aceste sume 400 de milioane de $.
Ceaușescu a crezut că poate îmbunătăți
activitatea de comerț exterior prin implicarea
mai puternică a Securității în această muncă.
Decizia lui Ceaușescu a fost catalizată de cel
puțin o propunere și de unele informații
privitoare la suspiciunile la adresa
funcționarilor ministeriali de resort, asta cu
atât mai mult cu cât majoritatea funcționarilor
externi din Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale erau
evrei.
În sensul implicării Securității în comerțul
internațional, în 15 octombrie 1982,
Ceaușescu a semnat Decretul Consiliului de
Stat nr. 382, prin care a fost creată
Întreprinderea de Comerț Exterior „Dunărea”,
întreprindere a Securității, organizată ca și
unitate militară cu indicativul 0107, structură
cuprinsă în cadrul U.M. 0544-Centrul de
Informații Externe. Primul ei director și cel
care a organizat-o a fost generalul Aristotel
Stamatoiu, care a devenit ulterior șeful CIE,
adjunct al generalului Iulian Vlad și ministru
secretar de stat în MI cu problemele
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informațiilor externe. După inițialele numelui
său, dar și după renume, Aristotel Stamatoiu
era poreclit „AS-ul”. ICE „Dunărea”
monitoriza întregul comerț exterior al
României, legalitatea și moralitatea tuturor
contractelor încheiate de ministere sau de
direcțiunile întreprinderilor economice ale
României. Întreprinderea era încadrată
exclusiv cu ofițeri acoperiți. În această
activitate nu au fost cooptați civili. Ofițerii
CIE, inclusiv cei de la „Dunărea”, culegeau
informații cu caracter economico-financiar
privitoare la piețele de desfacere, la prețuri, la
concurență, la solvabilitatea unor posibili
beneficiari
ai
produselor
românești,
corectitudinea reprezentanților întreprinderilor românești și ai ambasadelor României,
verificau persoanele de contact din partea
beneficiarilor străini, verificau raportul între
prețul real de producție și prețul de export,
cantități, termene de livrare, culegeau date
tehnice și tehnologice necesare economiei
românești, manipulau licitațiile produselor
românești prin aducerea în licitații de agenți
ai CIE care să ridice prețul prin ofertele lor
etc. Pentru realizarea obiectivelor sale, U.M.
0107 era sprijinită de o unitate internă a
Securității, respectiv U.M. 0650 (Serviciul
Independent pentru Comerț Exterior).
Inițial, se părea că întreprinderea s-a
înființat doar din necesitatea controlului și a
prevenirii actelor de corupție, a prevenirii
penetrării informative străine a datelor
confidențiale din activitățile de comerț
exterior etc. Ulterior, s-a văzut că s-a dorit
adoptarea unui sistem pe care îl practicau și
alte servicii secrete din lume, acela de a-și
crea activități economice prin care să se
îmbogățească, sub acoperirea nevoii de
finanțare suplimentară a activităților operativinformative.
Urmarea a fost că s-au deschis o mulțime
de conturi spre care se drenau sume de valută,
iar Securitatea a devenit un consumator de
valută. După părerea unor foști ofițeri de
informații implicați în operațiuni valutare
speciale, din unele puncte de vedere, se poate
aprecia că, prin aceste măsuri, o mare parte a
aparatului informativ al Securității a fost
deturnată de la activitatea sa principală,
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respectiv de obținere de informații legate de
apărarea securității naționale, la activitatea de
îndeplinire a unor misiuni economice prin
care preluau sarcini care ar fi trebuit să
aparțină aparatului guvernului. De asemenea,
un alt efect pervers al acestei activități a fost
că unii ofițeri de securitate și lucrători din
domeniul comerțului exterior au primit
aprobări tacite pentru a încălca unele
prevederi legale privitoare la activitatea de
comerț exterior. Unii comandanți de nave ai
Navrom-ului au efectuat curse clandestine, iar
sumele rezultate din comerțul practicat erau
predate ofițerilor de securitate pentru A.V.S.
sau pentru I.C.E. „Dunărea”, fără nici un
control. Cu alte cuvinte, acești ofițeri de
securitate, în loc să aducă informații pentru
țară, făceau contrabandă cu aprobare,
corectitudinea vărsării la stat a veniturilor
obținute fiind greu de verificat.
Însuși gl. Iulian Vlad a criticat anumite
aspecte ale activității unităților de aport
valutar special, referindu-se la cele care
încasau sume de valută în contul restituirii
unor cheltuieli de școlarizare pentru cetățenii
de etnie evreiască și germană care doreau să
emigreze în Israel, în Germania și în SUA. În
primăvara anului 1990, Iulian Vlad a declarat:
„Multe prejudicii s-au adus muncii de
securitate, prestigiului instituției și chiar
bunului renume al ţării de către aşa-zisa
activitate de aport valutar, pe care o realizau
cu prioritate unităţile externe U.M. 0544 şi
U.M. 0195, precum şi U.M. 0650 din
Securitatea internă. În afară de faptul că
sumele respective, de cele mai multe ori,
reprezentau o câtime din preţul de vânzare a
mărfurilor şi statul oricum le-ar fi încasat în
condiţiile unor negocieri corecte, ofiţerii de
securitate trebuiau să intre în tot felul de
combinaţii cu străinii, nu de puţine ori
compromițătoare, iar controlul activităţii lor
şi al valutei nu era sigur. Tot atât de rău era şi
faptul că unităţile respective fuseseră într-o
bună măsură deturnate de la misiunile pentru
care au fost create şi care erau utile ţării.
Cu toate încercările pe care le-am făcut de
a scoate din preocupările Securității această
sarcină, sau măcar de o reduce substanțial, nu
am reușit. Dimpotrivă, [Tudor] Postelnicu a

ridicat-o la rangul de atribuție prioritară,
pentru îndeplinirea căreia trebuia să-și aducă
contribuția întregul aparat.
În aceste condiții, a luat ființă și I.C.E.
„Dunărea”, considerată ca fiind una din cele
mai importante „creații” ale conducerii
Securității, Postelnicu ținând-o în subordine
și în perioada în care a fost ministru de
Interne. În afară de faptul că toată lumea știa
că este o unitate de securitate, ba încă a
Centrului de Informații Externe, ceea ce era
inadmisibil era modul cum își selecta pentru
economia națională mărfurile pentru export,
precum și faptul că aparatul Securității și
chiar al întregului Minister de Interne lucra
într-un fel sau altul pentru „Dunărea”,
inclusiv prin acțiuni de influență și presiuni
care se făceau atât la întreprinderile
producătoare, cât și la ministerele tutelare.
Scopul presiunilor era ca directorii să scadă
prețul, astfel ca diferențele dintre sumele care
se vărsau în țară și sumele pe care le încasau
în mod real negustorii securiști să fie cât mai
mari.
De menționat că lucrătorii acestei
întreprinderi de comerț exterior, fiind ofițeri
de informații, erau remunerați ca atare și nu
ca salariații întreprinderilor similare, pentru
care era în vigoare un alt barem, funcție de
realizarea planului. Așa s-a ajuns ca I.C.E.
„Dunărea” să devină erou al muncii socialiste,
iar în jurul Securității aprecierile negative și
atmosfera proastă să se extindă.“
Prin această organizare a comerțului
exterior al României, care ajunsese foarte
dezvoltat și răspândit în întreaga lume,
aparent, s-a pus ordine. În realitate însă, așa
cum s-a văzut ulterior, Securitatea a pus mâna
pe „borcanul cu miere” și nu s-a mulțumit să
se înfrupte din el, ci, în final, a dus borcanul
acasă cu totul și nu a mai vrut să-l împartă cu
țara. Și acest episod face parte din marea
trădare a Securității. Din păcate, acesta a fost
și un „model” pe care Securitatea l-a lăsat
moștenire copiilor ei, respectiv serviciilor de
informații de astăzi.
În timpul regimului Ceaușescu, ofițerii
deplin conspirați ai Securității au reprezentat
un procent de 65%. În timpul regimului
socialist, ofițerii deplin conspirați erau

avansați doar până la gradul de colonel. După
1990, Ion Iliescu a avansat la gradul de
general o serie de ofițeri acoperiți, printre
care Teodor Meleșcanu, Ion Țiriac sau
George Păunescu.
După un model valabil în toată lumea,
ofițerii acoperiți care lucrau în domeniul
comerțului exterior erau dublați de ofițeri ai
UM 0195, de contraspionaj extern, care le
monitorizau activitatea. După 1990, unii
dintre ei, care au lucrat în Guvernul României
ca miniștri, sau care au deținut alte funcții
importante în agenții guvernamentale, au
folosit dosarele lor de urmărire informativă
întocmite de UM 0195 ca argument că au fost
urmăriți de Securitate, deci „victime” ale
instituției, când de fapt erau urmăriți pentru a
fi protejați informativ.
Printre alții, în funcția de miniștri au ajuns
ofițerii acoperiți DIE/CIE Teodor Meleșcanu,
Daniel Dăianu, Mișu Negrițoiu, Eugen
Dijmărescu, Mircea Coșea etc. Fostul
ministru de Finanțe și apoi ambasador, Eugen
Dijmărescu, ca și guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu, au fost deconspirați ca fiind ofițeri
de securitate acoperiți de către însuși fostul
președinte al Consiliului Securității Statului și
ministru de Interne, Ion Stănescu (Szilágyi) și
de generalul Neagu Cozma, fost șef al
Direcției de Contraspionaj a Securității.
În afară de I.C.E. „Dunărea”, Securitatea
a înființat și controlat și numeroase alte
întreprinderi de comerț exterior. Unele dintre
ele au continuat activitatea și după decembrie
1989, majoritatea dintre ele fiind preluate de
foști ofițeri acoperiți care au lucrat în acele
întreprinderi. Vom menționa doar câteva
dintre ele.
Toate întreprinderile de comerț exterior
erau controlate de Securitate, iar unele erau în
subordinea directă a Securității, neavând nici
o relație de subordonare și control din partea
Ministerului
Comerțului
Exterior
și
Cooperării Economice Internaționale. Astfel
de întreprinderi erau ICE „Dunărea”, TERRA,
sau ICE „Carpați”. ICE „Dunărea”
supraveghea întreaga rețea românească de
comerț exterior. Colonelul Viorel Cataramă
conducea firma „Argus” a Securității, ulterior
anului 1990, el constituindu-și propria firmă,
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„Elvila”, care avea același obiect de activitate
cu fosta firmă a Securității, care ar fi trebuit
să fie a României. Dar, pentru ca să fie a
României, ar fi fost nevoie de corectitudine și
ca toate veniturile obținute să se regăsească în
trezoreria statului, nu în conturi secrete
controlate (în ultimii ani ceaușiști) de col.
Cataramă și de gen. Stamatoiu.
Firma TERRA se ocupa cu spionajul și
contraspionajul, mai ales în domeniul
comerțului internațional de arme și cu
vânzarea
armamentului
românesc
în
străinătate. După 22 decembrie 1989, când a
existat interesul ca ICE „Dunărea” să dispară,
fără să lase urme ale conturilor ei secrete,
ascunse de ochii Partidului Comunist și ai lui
Ceaușescu, existând încă operațiuni în
derulare, unele dintre acestea au fost preluate
de firma „Crescent”. Aceasta a fost creată de
CIE în anul 1980, în Pireu/Grecia, pentru a
desfășura activități de Aport Valutar Special.
Primul director al firmei a fost libaneza de
etnie greacă Nadia Fouad Sanbar. Printr-o
procură prin care l-a împuternicit pe soțul ei,
Michael Fouad Sanbar, ea a depus o cerere la
București pentru a deschide o sucursală în
România, care să fie condusă de colonelul
Dan Voiculescu, care era la data respectivă
angajat al ICE „VITROCIM”. Ca urmare, la 1
martie 1982, și-a început activitatea
CRESCENT COMERCIAL & MARITIME
LTD, avându-l pe col. Dan Voiculescu ca
director general. În doar câteva luni, firma
CRESCENT ajunge la o cifră de afaceri de o
sută de milioane de dolari, în timp ce firma
„mamă” din Grecia, la data înființării
sucursalei din România nu desfășurase nici
un fel de activități. Mai mult decât atâta,
Michael Fouad Sanbar ajunge să fie urmărit
de autoritățile SUA pentru legături cu
organizațiile palestiniene ale lui Yasser
Arafat, fapt care determină CIE să desființeze
firma din Pireu și să înființeze o altă firmă cu
numele CRESCENT, în Cipru, în zona greacă,
pe numele unui cetățean britanic, posibil
ofițer deplin conspirat al CIE, pe nume John
Edgington. Sucursala din București a
continuat să fie condusă de col. Dan
Voiculescu, și-a mărit cifra de afaceri la 200
de milioane de dolari anual și a deschis
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sucursale în SUA, Marea Britanie, Austria și
Malta. În 1988, CRESCENT vindea, prin ICE
„Dunărea”, 40% din producția românească de
ciment destinată exportului, iar în 1989, 26%
din aceasta. Jurnalistul Liviu Vălenaș a
descris rezultatele investigațiilor sale
jurnalistice
privitoare
la
operațiunile
financiare de schimbare de conturi și
deturnare de fonduri ale CRESCENT de către
col. Dan Voiculescu, care i-au permis
acestuia delapidarea unor sume foarte mari de
bani din conturile societății și din conturile
intermediare în care a mutat o serie de sume.
De asemenea, cunoscutul jurnalist, fost
lucrător în sistemul românesc de comerț
internațional, se referă și la vânzarea celor
patru vapoare ale firmei CRESCENT și
însușirea sumelor încasate de către col. Dan
Voiculescu.
Trustul ICE „Carpați” a fost o
întreprindere de servicii în domeniul
construcțiilor de toate felurile. Ea era
controlată de Securitate, dar se afla în
subordinea CC al PCR, existând un control
guvernamental al sumelor foarte mari pe care
le încasa din construcțiile pe care le efectua,
cu deosebire în Europa Occidentală și în țările
arabe bogate. O altă întreprindere de comerț
exterior controlată de Securitate a fost
ARPIMEX, care se ocupa cu exportul de
produse din pielărie și marochinărie.
La unele dintre întreprinderile rețelei de
comerț exterior, acolo unde exista acoperire
informativă cvazi-totală, se dispusese
codificat „Operațiunea nr. 1”, constând în
deturnarea de fonduri din încasările făcute de
întreprinderi către conturi intermediare, în
care se depozitau sume și se încasau dobânzi.
Deturnarea de fonduri ale întreprinderilor
statului român/Securității către conturi
intermediare se făcea de către directori de
credit, care cunoșteau numerele, parolele și
codurile de acces și erau cu toții ofițeri ai CIE.
De exemplu, la ARPIMEX, se produceau
bocancii „Colorado”, care se vindeau cu mult
succes în SUA, cu 8 dolari/pereche. Din
această sumă, 7 dolari intrau în contul „la
vedere” al societății, iar un dolar intra într-un
cont intermediar. Mai exista o situație în care
se deschideau asemenea conturi în perioada

achitării datoriei externe a României și cu
ocazia unor datorii pe care banca le acumula
față de societăți care livrau o serie de bunuri
în țară. Diverși creditori ai BANCOREX
blocau diferite conturi în numele acestor
datorii. Pentru a se evita arestarea acestor
sume, se invoca necesitatea deschiderii unor
conturi tranzitorii pe numele unor persoane
fizice. Există ofițeri care au recunoscut că au
primit ordin să deschidă asemenea conturi
tranzitorii. Unul dintre ei este Stelian
Octavian Andronic, care a deschis un
asemenea cont la o bancă din Elveția.
Blocarea banilor țării în conturile bancare
ale ICE „Dunărea” sau în conturi tranzitorii
administrate de directori de credit a lipsit țara
de bani și a determinat guvernul și ministerele
să ia măsuri de austeritate care au generat
mari nemulțumiri în rândul populației. Printre
altele, unele din aceste măsuri au fost
anularea drepturilor bănești suplimentare
pentru muncitorii din sectoarele industriei
grele, extractive, petroliere și toxice.
Există cazuri în care CIE spăla unele
sume de bani pe care le aduna prin
intermediul unor oameni de afaceri aflați în
strânsă legătură cu Securitatea. În revista
„Caietele Institutului Național pentru
Memoria Exilului Românesc (INMER)”, nr.
15/2009, institut și revistă finanțate de
guvernul României, se afirmă că Ion Țiriac a
spălat în RFG bani ai Securității.
Activitățile economice pe care le-a
desfășurat Securitatea erau activități care ar fi
trebuit să fie unele guvernamentale. Ofițerii
de securitate nu au fost cu nimic mai
corecți/mai puțin corupți decât predecesorii
lor din activitatea de comerț internațional,
respectiv de funcționarii guvernamentali. Din
contră, activitatea de comerț exterior nu a mai
putut fi controlată de Guvern, de Banca
Națională, de Ministerul de Finanțe sau de
oricare alt organ de control. În finalul
regimului socialist de stat, absolut toți
lucrătorii
din
domeniul
comerțului
internațional au fost ofițeri de securitate,
agenți sau informatori cu angajament și
subordonare strictă față de Securitate. A fost
o foarte mare greșeală a lui Ceaușescu faptul
că a predat întregul comerț exterior al

României pe mâna Securității. A fost chiar un
gest de inconștiență, paradoxal, făcut în
condițiile în care șeful statului nu avea
încredere în Securitate!? Această măsură a
permis unora dintre securiști să jefuiască țara
la sânge, urmările negative fiind unele
deosebit de mari.
Desigur, nu toți securiștii s-au înfruptat
din jaful României. Unii, mai ales din
securitatea internă, au muncit corect, fără să
știe despre uriașele sume pe care le ascundeau
prin conturi colegii lor de la CIE, în
așteptarea momentului favorabil pentru a le
sustrage. Ofițerii de securitate care au muncit
corect pentru țară au rămas în continuare să
locuiască, până astăzi, în apartamentele lor de
2-3 camere de la bloc, bucurându-se doar
pentru că li s-au dat și lor pensii
îndestulătoare și alte drepturi, pe care românii
de rând nu le au. Dar, cu toate acestea, sunt
vinovați de faptul de a fi acceptat tacit
abuzurile pe care le-au cunoscut, inclusiv
după decembrie 1989. Mulți dintre ei nu
acceptă să recunoască trădarea șefilor
Securității și jefuirea țării de către o parte a
instituției. I-am spus unui amic al meu,
cunoscut ofițer de securitate, care contesta
trădarea șefilor Securității, în frunte cu gen.
Iulian Vlad, că eu știu că el cunoaște faptul că
eu am dreptate. Răspunsul lui a fost elocvent:
„Știu că ai dreptate, dar nu dă bine să
recunosc!”
Una din cauzele care i-au determinat pe
securiștii fundamentaliști să apere omerta cu
orice preț a fost inducerea în rândul aparatului
de securitate a mentalității că dacă ai mâncat
o pâine albă de la acel loc de muncă ai datoria
să nu semnalezi trădările, furturile și nici un
alt fenomen negativ. În acest fel, Securitatea a
rămas încremenită în propria mizerie, iar
ofițerii cu conștiință națională, cei corecți și
patrioți nu au putut să se impună în cadrul
instituției, rămânând la periferia ei.
În final, după 31 decembrie 1989, cele
peste 32 de miliarde de $ adunate pe
parcursul ultimelor decenii, prin specularea și
traficarea muncii poporului român, au fost
sustrase în întregime de către directorii de
credit și șefii informațiilor externe românești.
Aceștia au fost primii interesați să se
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desființeze Securitatea, să i se distrugă
arhivele, mai ales cele contabile și să li se
șteargă urmele. Nu-i deranja deloc faptul că
Securitatea era acuzată că a făcut poliție
politică. Nici măcar nu s-au preocupat să
ascundă poliția politică. Ei aveau o miză mult
mai mare: trebuiau să ascundă uriașa trădare,
care a catalizat devalizarea României. Ofițerii
de securitate implicați în activitatea de comerț
exterior erau cei care au determinat directorii
întreprinderilor românești să-și vândă
produsele
foarte
ieftin,
pentru
ca
întreprinderile CIE să le revândă cât mai
scump. Ei sunt cei care au determinat situația
ca, aparent, economia românească să fie
nerentabilă, pentru ca rentabilitatea ei reală să
se regăsească în buzunarele securiștilor
implicați în aceste operațiuni.
În ianuarie 1990, fiul generalului Aristotel
Stamatoiu a plecat definitiv în SUA,
pierzându-și urma... Anterior, ofițerii UM
0632 deschiseseră un dosar pe numele lui
Aristotel Stamatoiu pentru relații neraportate
cu agenți americani. Gl. Vlad nu a luat nici un
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fel de măsuri, la fel cum a procedat și în
cazurile altor șefi ai DSS. Peste noapte, au
apărut marii bogătași ai regimului „de
tranziție” din România. Cei mai importanți
dintre ei erau securiști, sau aparținători ai lor.
Numele vă sunt cunoscute: frații Păunescu,
Voiculescu, Cataramă, Ioan Nicolae etc. etc.
Alți securiști se vor îmbogăți după 1990, prin
valorificarea imediată a informațiilor
economice externe. Știau exact unde se poate
vinde orice fel de produs, la ce preț și cu ce
profit.
În 22 decembrie 1989, doar în portul
Constanța se aflau deja în așteptare pentru
expediere la export mărfuri în valoare de trei
miliarde de $. Împreună cu mărfurile,
beneficiarii au primit și noile conturi în care
urmau să efectueze plățile. Erau conturile
ofițerilor de securitate răspunzători de
comerțul internațional al României.
Acesta a fost cel mai mare jaf din
perioada României Socialiste.

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

VIZITA GENERALULUI BERTEHLOT LA SIBIU
(1-2 IANUARIE 1919/6 NOIEMBRIE 2018)
ATUNCI ŞI ACUM
În periplul său prin Transilvania, generalul francez Henri Mathias Berthelot a făcut o
vizită şi la Sibiu. Venea de la Arad, unde „garda ungurească sprijinită de numeroase bande a
atacat prin surprindere poporaţia românească, care se adunase să aclame pe generalul aliat”. Era
aşteptat să sosească în 1 ianuarie 1919, miercuri, la ora 19.00. Populaţia a fost anunţată prin
presa vremii – despre eveniment – iar, pentru a-l onora, în 2 februarie, s-a organizat un „conduct
etnografic, la care vor lua parte grupe de bărbaţi şi femei din diferitele comune din comitatul
Sibiului, precum şi din părţile învecinate”. Cei care doreau să participe erau rugaţi să „vie
îmbrăcaţi în portul original, nefalsificat românesc”, având cu ei steagul şi „o tablă cu numele
comunei”. Punctul de întâlnire era în Piaţa Gării, la ora 09.00, de unde urmau să fie dirijaţi.
Pentru participanţii domiciliaţi la mai mare depărtare de Sibiu, s-au organizat două trenuri: unul
cu plecare din Vinţu de Jos, al doilea, de la Făgăraş. Aceleaşi trenuri urmau să-i transporte spre
localităţile de domiciliu, seara.
Berthelot a sosit – cu trenul – mai devreme, miercuri la ora 14.00. A fost întâmpinat în
mod festiv. „În gară, marele şi viteazul fiu al Ardealului generalul Moşoiu cu statul său major,
ministrul de răsboiu Dr. St. C. Pop cu alt stat major în frunte cu generalul Baron de Boier,
mulţime de ofiţeri, Consiliul Dirigent Român, corul Reuniunii de cântări, compania de onoare,
fanfare şi pădure de lume”. După festivitatea de la gară a fost condus la Reşedinţa Preşedintelui
Consiliului Dirigent, dr. Iuliu Maniu (actualul Rectorat). Acolo a avut loc recepţia de primire a
delegaţiilor oraşului, reprezentate de mai multe instituţii, asociaţii, reuniuni şi reprezentanţi
locali.
În dimineaţa zilei de joi, 2 ianuarie 1919, la ora 08.00, un convoi format din şapte
automobile a plecat spre Sălişte. În primul automobil era generalul Traian Moşoiu şi statul său
major. În al doilea, generalul Ioan Boeriu, colonelul Dănilă Papp, maiorul Vlad, Silviu
Dragomir şi Laurenţiu Oanea. În al treilea automobil se deplasa generalul Berthelot şi suita sa.
În celelalte erau: Iuliu Maniu, Vasile Goldiş cu familia, Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan Cicio
Pop cu familia şi Romul Boilă. Convoiul care l-a însoţit pe generalul Henri Mathias Berhelot a
trecut şi prin localitatea Orlat. Iată cum a prezentat periodicul arădean „Românul”, din 30
decembrie 1918/12 ianuarie 1919, modul în care au fost întâmpinaţi generalul şi suita: „O
surpriză neaşteptată întîmpinăm în Orlat, bogata comună grăniţărească. O poartă triumfală
împodobită cu gust şi măestrie ne salută la intrarea în sat. Înaintea porţii, cam 50 de călăreţi
mândri ne închid calea pentru ca să ia în primire automobilul generalului Berthelot. În mijlocul
comunei aşteaptă toţi sosirea noastră: în frunte cu preoţii şi învăţătorii, ţărani şi ţărance, flăcăi şi
fete, toţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare urează bun sosit generalului nostru, aclamându-l în
chipul cel mai însufleţit”. De la Orlat, coloana s-a deplasat la Sălişte, unde a fost întâmpinată de
mulţime de locuitori din satele Mărginimii. Generalul Berthelot a ascultat, vădit surprins,
cuvântul de bun venit – rostit în latină – de către istoricul şi protopopul dr. Ioan Lupaş. De la
Sălişte a plecat, la ora 10.30, spre Sibiu. A ajuns, în Piaţa Mare, după ora 11.00.
Reconstituirea – aproximativă – a sărbătorii de atunci, a fost realizată, la Sibiu, în 6
octombrie 2018, de către Primăria Municipiului Sibiu, în parteneriat cu Academia Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu” şi firma Continental Automotive Systems. Regizorul spectacolului
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a fost Radu Nica şi evenimentul a fost transmis, în direct, de postul naţional TVR. A fost
urmărit, la faţa locului, de oficialităţi române şi străine, dar şi de o mare mulţime de locuitori ai
Sibiului, judeţului şi alţii. De la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” au participat
300 de cadeţi – care au îmbrăcat uniforma de epocă a Armatei Române – şi fanfara Academiei.
Ofiţerii din staff au fost reprezentaţi de cadre în rezervă, dintre care enumerăm: mareşalul
Alexandru Averescu (colonel Fota - Sasu Gheorghe); Feldmarschall-Lieutenant Ioan baron
Boeriu (subsemnatul, foto 1); general Iacob Zadik (colonel Tudorică Sorin); general Traian
Moşoiu (colonel Nica Dan); general Gheorghe Dabija (colonel Bumbuc Ioan); general Ernest
Broşteanu (colonel Lăpădatu Alexandru); general Eremia Grigorescu (colonel Moldovan Carol);
general Gheorghe Mărdărescu (colonel Pogoreanu Doru); un colonel de vânători de munte
(colonel Tudose Ştefan); un colonel de infanterie (colonel Mircea Buteanu); un colonel de
roşiori (colonel Bratu Gheorghe); un colonel de artilerie (colonel Ittu Mihai); un locotenent
colonel de infanterie (colonel Florişteanu Petru). Iuliu Maniu a fost interpretat de colonel Ciocan
Florin iar generalul Berthelot, de Bogdan Roman-Gheorghe (foto 2, 3).
Intrarea generalului Berthelot, în Piaţa Mare din Sibiu, însoţit de preşedintele Consiliului
Dirigent, dr. Iuliu Maniu, s-a realizat cu un automobil (v.coperta spate). Au fost salutate şi
trecute în revistă garda de onoare şi trupele (4,5), apoi s-a mers în pavilionul special realizat
pentru importanta sărbătoare (foto 6).
La 2 ianuarie 1919, au participat la conductul etnografic – care s-a produs înaintea
defilării trupelor – peste 100 de comune, cu aproximativ 10.000 de ţărani şi tot atâţia au fost
privitorii impozantului spectacol. Defilarea localităţilor, care a durat peste două ore, în ordinea
descrisă de periodicul „Românul”, din 1/14 ianuarie 1919, a fost următoarea: Sibiul, cu 95 de
călăreţi (foto 7), Veştemul, cu patru călăreţi şi peste 300 de localnici (foto 8); Cârţa, cu vreo 30
persoane; Boiţa, cu vreo 80; Racoviţa, cu peste 200; Sebeşul de Sus, cu 60; Mohu, cu 16 călăraşi
şi peste 400 localnici; Fofeldea, 50; Hosman, 80; Porumbacu de Jos, 80; Săcădate, 50 călăraşi şi
un alai de nuntă de 300 persoane; Porumbacu de Sus, 60; Sărata, Scoreiu, Arpaşu de Sus;
Arpaşu de Jos; Cârţişoara; Glâmboaca; Colun; Feldioara; Viştea de Jos; Sadu; Şebeşu de Jos;
Poplaca; Bungard; cercul Miercurii, cu reprezentanţi din cele 21 de comune (Apoldu de Jos şi de
Sus, Topârcea, Dobârca, Gârbova, Cărpiniş, Sângătin, Ludoşu Mare şi Mic, Cunţa, Draşov,
Vingard, Doştat ş.a.); Răşinari, cu 65 de călăreţi şi peste 1.000 de pedestraşi; Cut, 70; Avrig, 52
călăreţi; Bradu, 40 localnici; Slimnic, 86; Lancrăm, 30; Ocna Sibiului, 12 călăraşi, 16 căluşari, o
ceată de mineri şi un alai de nuntă; Cercul Nocrichului (Nocrich, 30 persoane; Cornăţel, 12
călăraşi, 200 pedestraşi; Nucet, 15 călăraşi, 200 localnici; Himbad, 18 călăraşi, 60 pedestraşi;
Chirpăr, 54; Alţâna, 60; Bendorf, 20; Ţichindeal, 60; Vurpăr, 40 ş.a.); Şelimbăr, 15 călăraţi, 90
pedestraşi; Şura Mică, 70 persoane; Guşteriţa, 400; Hamba, 100; Caşolţ, 50. A urmat Parohia
greco-catolică a Sibiului, condusă de protopopul Nicolae Togan, cu 60 de steguleţe franceze,
care a creat o atmosferă propice momentului.
După aceea au urmat dansurile, care au „amuzat pe general şi publicul privitor”(9). Au
început căluşerii din Orăştie, au urmat cei din Ocna, apoi iar răşinărenii. Cei din Ocna au mai
jucat şi o „învârtită”. „Cele mai frumoase dansuri au fost însă cele din urmă: bătuta celor din
Cugir şi hora mare jucată şi cântată de întreaga tinerime din Reşinar”. Revista „Luceafărul”, nr.
2 din 1919, concluziona în mod corect şi spectaculos: „Nicăiri însă această luptă surdă între
oraşul străin şi artificial şi satele de un românism străvechiu şi băştinaş nu s-a ilustrat mai bine
ca la Sibiu. Manifestaţia populară, demonstrarea ad oculos a caracterului românesc al acestui
ţinut a îmbrăcat aici forma unui strălucit cortej etnografic care a defilat pe dinaintea generalului
Berthelot. Într-o zi memorabilă, inundată de lumina unui soare primăvăratic, în piaţa mare a
oraşului prin faţa unei tribune împodobite, a defilat în cortej neîntrerupt poporul românesc venit
din vreo şaptezeci de sate, cu steaguri franceze şi româneşti, fiecare sat în frunte cu figura
respectabilă şi energică a preotului – simbol al organizaţiei naţionale – mergând în strae de
sărbătoare, într-o ordine şi disciplină desăvîrşită, însufleţită totuşi de spontaneitatea şi căldura
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manifestaţiilor pentru Franţa şi pentru ilustrul ei fiu, cortejul etnografic al celor 35-40.000 de
ţărani, bărbaţi şi femei, pe jos, călări şi în căruţe avea ceva din splendoarea şi variaţiunea
multicoloră a unui lung şi bogat covor de ţesături naţionale.
Portul ţărănesc în ţinutul Sibiului, cu simplicitatea rafinată a formelor şi culorilor sale, a
avut, o zi de sărbătoare. În aceeaş zi, un cortej mai mic, de cincisprezece sate, a defilat şi la
Sălişte – vestita Sălişte – prin faţa generalului francez, Jocuri naţionale: Căluşerul, Bătuta,
Învârtita au încheiat cortejul etnografic la Sibiu ca şi la Sălişte”.
După definitivarea paradei populare, au defilat trupele, formate din soldaţii aflţi în
subordinea comandantului Comandamentului Trupelor din Transilvania, generalul de brigadă
Traian Moşoiu.
Fotografiile realizate cu ocazia importantei vizite a generalului Berthelot au fost
realizate, la Sibiu, de un renumit fotograf, Emil Fischer. La puţină vreme după plecarea
generalului francez, fotografiile lui Fischer erau scoase la vânzare la librăria „Foii Poporului”.
La fastuoasa paradă au participat – la reconstituire – reprezentanţi din localităţile: Sibiu,
Alţâna; Arpaşu de Jos; Avrig; Bazna; Brădeni; Boian; Bungard; Chirpăr; Cugir; Gura Râului;
Mohu; Răşinari; Retiş; Sadu; Sălişte; Săsăuşi; Şelimbăr; Turnişor; Tălmaciu, Veştem ş.a. Alături
de ei au mai participat reprezentanţi ai Muzeului ASTRA, Ansamblul „Junii Sibiului” şi un grup
de călăreţi din Mediaş. Cea mai impozantă secvenţă a reprezentat-o defilarea trupelor române şi
franceze, care a fost aplaudată îndelung de către privitorii adunaţi în număr destul de mare. Şi
cortegiul etnografic a avut succes, doar că vechiul port popular – de la începutul secolului al
XX-lea – nu a mai putut fi prezentat, locul lui fiind preluat de cel importat din zona Săliştii.
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Prof. Marius Boromiz
Directorul Liceului „Ioan Lupaș”din Săliște

Vizita Generalului Berthelot la Sălişte din 2 ianuarie 1919
La sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919, Generalul Berthelot a întreprins o
vizită triumfală în Banat, Crişana şi Transilvania.1
Contextul intern şi internaţional în care s-a desfăşurat vizita era deosebit de tulbure. O
parte a Banatului era încă sub ocupaţia sârbească, autorităţile noului Regat al sârbilor, croaţilor
şi slovenilor emiţând pretenţii teritoriale asupra acestor teritorii, graniţele între noile state
născute pe ruinele fostului Imperiu Austro-Ungar urmând să fie trasate prin viitoarele tratate de
pace. Până la reglementările prin tratate a graniţelor, între foştii beligeranţi se trasase o linie de
demarcaţie cu totul arbitrară, asigurată cu greutate de trupele aliate de la Dunăre. La vestul ţării,
autorităţile tinerei republici maghiare căutau cu ostentaţie să ascundă realităţile etnice din
teritoriile Crişanei şi Banatului, în speranţa menţinerii lor în cadrele statului maghiar. Armata
română nu primise încă permisiunea trecerii din Transilvania înspre Banat şi Crişana.
Ameninţările la adresa României Mari veneau din toate părţile. Îndelungata stăpânire străină
asupra poporului român din Transilvania şi Ungaria, ce forma marea majoritate a populaţiei din
teritoriile unite cu România, a generat realităţi socio-economice şi demografice care trebuiau
relevate străinătăţii în contextul pregătirilor pentru Conferinţa de pace de la Paris care urma să
hotărască soarta Europei postbelice.
Scopul vizitei Generalului Berthelot a fost acela de informare asupra realităţilor din
teritoriile unite cu ţara prin hotărârea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918 şi de reafirmare a sprijinului Franţei pentru aliatul său de la răsărit.
Generalul pleacă din Bucureşti prin Craiova şi Turnu Severin cu un tren special, însoţit
de colonelul Rosetti, din partea Marelui Stat Major al armatei române. A urmat un traseu lung,
cu opriri îndeosebi în oraşe mai mari: Orşova, Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare,
Cluj, Alba Iulia Sibiu, Braşov. A făcut dese popasuri prin gările presărate de-a lungul traseului.
A fost întâmpinat peste tot de noile autorităţi şi de popor cu entuziasmul celor ce vedeau în el
un mare prieten şi luptător pentru înfăptuirea idealului naţional.2
Din Clujul rezistenţei antiromâneşti, Generalul Berthelot se îndreaptă, prin Alba Iulia
unirii, spre Sibiu. Aici era sediul Consiliului Dirigent şi al Marelui Sfat Naţional, organisme ale
autonomiei româneşti alese la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia să reprezinte voinţa naţiunii până
la unirea definitivă cu ţara. Tensiunile acumulate în decursul periplului prin ruinele încă
fumegânde ale fostului Imperiu Austro-Ungar se risipesc în zilele sejurului sibian al vizitei în
faţa valului de entuziasm românesc revărsat pe străzile Sibiului şi apoi ale Săliştei pe care
generalul a consimţit să o înscrie pe traseul său. 3
Includerea localităţii Sălişte pe agenda oficială a vizitei sale în Transilvania nu a fost
întâmplătoare. Din Resortul de Culte şi Instrucţiune publică, condus de Vasile Goldiş făceau
parte şi săliştenii Onisifor Ghibu, în calitate de secretar general la Instrucţia publică şi Ioan
Lupaş, ca secretar general la Biserica ortodoxă. În plus, în acel moment, prefectul comitatului
Sibiu era dr. Nicolae Comşa.
Regăsim relatări ale vizitei generalului Henri-Mathias Berthelot în presa vremii în
pubicaţii publicaţii precum „Telegraful Român”, din Sibiu, „Românul”, din Arad, „Glasul
1
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Ardealului”, din Braşov sau „Luceafărul. Revistă pentru literatură şi artă”, din Bucureşti.
Sub titlul „Marele general francez Berthelot la Sălişte - Raport special”, în nr. 152 din
12 ianuarie 1919 al ziarului „Telegraful Român” din Sibiu descoperim umătoarea relatare cu
privire la contextul vizitei generalului la Sălişte:
Cea mai măreaţă şi mai înălţătoare zi ce-a avut-o fruntaşa comună Sălişte în viaţa ei de
până acum, e ziua de 20 Decembrie 1918 (stil vechi) (2 ianuarie 1919 stil nou). Se împărtăşeşte
de-o rară şi neaşteptată cinste! Ilustrul general al armatei franceze, Berthelot, vine s-o vadă.
Deşi numai cu o zi înainte a fost încunoştiinţată, s-a făcut tot ce s-a putut într-un răstimp
atât de scurt, ca să fie întâmpinat cu cinstea şi mărirea ce i se cuvine. Prin telefon, se vestesc
comunele din jur, spre a lua şi ele parte, cu tot ce au mai frumos la această mare sărbătoare.
Deşi în miez de iarnă, vremea e senină şi călduroasă de primăvară. Razele soarelui se
scăldau vesele în mândrul şi pitorescul port naţional, în care, ca în ziua cea mare a Paştilor, era
îmbrăcată şi împodobită toată suflarea.
În spre seară, când pregătirile urmau cu zor şi sârguinţă, într-un convoi impunător, cu
fanfare şi călăraşi în frunte, cu falnice steaguri naţionale, urmaţi de un şir întreg de căruţe,
sosesc sdravenii şi mândrii poienari, în străvechiul lor port în căciuli mari cu fundul lat şi în
tohoarce simple fără cusătură pe ele. Ca un preludiu al zilei de mâne, se întinde o horă şi o
seamă de jocuri naţionale, care înflăcăreză pe toţi.
Sosirea înaltului oaspete se aşteaptă pe ora 9 dimineaţa. Abia se luminase bine de ziuă, şi
o mişcare neobişnuită pe toate străzile. Frumoasa Sălişte străluceşte în podoaba steagurilor
franceze şi române. Fiecare casă e arborată. Îndeosebi piaţa e un decor. Balcoanele caselor,
ferestrele, toate împodobite cu covoare şi ţesături naţionale. Peste toate se ridică poarta de triumf
şi tribunele împodobite în fel măestrit cu ramuri de brad şi o mulţime de steaguri. Copilaşi de
şcoală şi tineretul, toţi cu steguleţe în mâini.
În faţa tribunei ce aşteaptă sosirea, pe o altă tribună sta gata de primire impozantul cor al
Săliştei.
Frumoasele şi drăgălaşele coriste, îmbrăcate toate în costume curat sălişteneşti, cu
pahioale, pieptare şi cojoace de vidră, coriştii cu laibere şi căciuli, purtând toţi şi toate cocarde
naţionale, în felul cum erau chitite şi aşezate înfăţişeau un tablou fermecător.
Nu se lasă mai pe jos nici comunele învecinate. Îmbrăcaţi frumos, cu steaguri, table cu
inscripţia comunei şi „Vive la France!”, „Vive le grand general Berthelot!” şi ceteraşi în frunte,
vin cu sutele din toate părţile. Din sus, coboară Galeşul şi Tilişca cu un drăguţ mănunchi de
domnişoare în frunte, gătit frumos, Rodul şi Jina. Din jos, Valea, Sibielul, Cacova, Orlatul şi
Gura Râului. Iar din mijloc, de peste drum Săcelul, Magul şi Aciliul. Nu ştiai în ce parte să
priveşti. Emulau comunele, având fiecare ceva deosebit, caracteristic locului.4
Joi, în 2 Ianuarie, programa festivităţilor ne oferea o piesă de-o deosebită forţă:
escursiunea la Sălişte, această fruntaşă comună românească, de care putem fi totdeauna mândri.
La orele 8 dimineata, şapte 5 sau opt 6 automobile plecară spre Sălişte. În cel dintâiu
ocupa se loc generalul Moşoiu cu statul său major, în al doilea generalul Boeriu, colonelul
Dănilă Pap, majorul Vlad şi secretarii dr. Dragomir şi dr. Oanea. În al treilea automobil venea
generalul Berthelot cu suita sa. În distinsa societate mai luau parte domnii dr. Maniu, Goldiş, dr.
Vaida, St. C. Pop, dr. Boilă, căp. Barbu, apoi dnele Goldiş şi C. Pop cu familia. Din partea
ziariştilor am observat pe d. Rusu Ardeleanul corespondentul Universului din Bucureşti.
Timpul ne favoriza extraordinar. Se părea, că un soare de primăvară strălucia deasupra
automobilelor, cari alergau cu o celeritate indescriptibilă. Trecem, mai întâiu, .prin satul săsesc
Cristian. Casele şi ferestrile sunt închise, abia întâlnim un suflet de om ,în această puternică
comună săsească. În schimb, generalul francez are ocazie să vadă, cât de strâmtorate sunt
4
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gospodăriile româneşti, deoarece compatriotii saşi nu le-au îngăduit nici spatiu şi nici aer
suficient. O surpriză neaşteptată întimpinăm în Orlat, bogata comună grănitărească. O poartă
triumfală împodobită cu gust şi măestrie ne salută la intrarea în sat. Înaintea porții cam 50 de
călăreti mândri ne închid calea pentru ca să ia în primire automobilul generalului Berthelot. În
mijlocul comunei aşteaptă toţi sosirea noastră: În frunte cu preoţii şi învătătorii, tărani şi ţărance,
flăcăi şi fete, toţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare urează bun sosit generalului nostru,
aclamându-l, în chipul cel mai însufleţit. Tot aşa trecem şi prin Săcel, între strigăte de bucurie şi
cele mai grandioase manifestaţiuni de bucurie pentru Berthelot.
Înainte de ce am intra în Sălişte, mai întâlnim pe drum un sat care îşi dă zor să ajungă la
festivităţi. Mi se pare, că erau ţăranii din Comuna Mag. În Sălişte intram pe la 9 ore.
Piaţa destul de spaţioasă a comunei gemea de mulţimea ce se adunase acolo. Îndată ce se
coborî generalul, fu condus pe un pod ridicat de unde putea sá vadă peste marea de capete. Dar
de pe podiul acesta i se se deschidea o perspectivă încântătoare: În fată apăru corul săliştenilor
(cam 70 de fete îmbrăcate în portul elegant de la Sălişte, având lângă ele tot atâţia flăcăi chipeşi
şi frumoşi), sub conducerea neobositului dirigent învăţătorul Miha care cântară mai multe
cântece nationale: „Bine aţi venit” şi „Trompetele răsună”), oferind o privelişte fără păreche. 7
Vorbitorii locali au fost domnii dr. Nicolae Comşa şi dr. Ioan Lupaş.
Dr. Nicolae Comşa, prefectul comitatului Sibiu, a adresat câteva cuvinte în limba
română, traduse de simpaticul căpitan Rosetti. În numele Săliştei şi al comunelor din Margine, îi
mulţumeşte pentru cinstea ce ne-a făcut, ostenind în mijlocul nostru, dragostea şi stima
poporului român pentru Franţa, recunoştinţa liberării, ce primul rând are s-o mulţămească
vitejiei franceze.
Învăţatul protopop, părintele Ioan Lupaş cunoscut istoric, una din figurile cele mai
distinse ale vieții intelectuale și culturale din Transilvania, a avut fericita inspirație de a
întâmpina pe generalul francez cu o cuvântare redactată într-o latinească elegantă și impecabilă.
Era simbolul de întâlnire al unor frați înstrăinați şi regăsiți.8
Arată legătura şi înfrăţirea popoarelor latine, iubirea poporului francez, faţă de poporul
roman, pe care l-a sprijinit în totdeauna în aspiraţiunile sale, şi care, şi de astădată îşi pune toată
nădejdea, că va stărui, ca România mare să fie pe vecie una şi nedespărţită. 9
„Illustrissime Vir et Nobis Collendissime Domine Bellidux!
Rarissima hac occasione permittat nobis Dominatio Vestra sermone latino
inextinguibili gaudio,quod animam nationis nostrae adimplet, cum Dominationem Vestram in
hoc pago nostro Sălişte nuncupato videre et cordialiter salutare possit, sincerrimam
expressionem dare.
Penetravit ad aures nostras nuncium Dominationem Vestram ultimis duobus annis
praeterias optimum auxilium praebuisse militibus reluctantibus et liberatoribus nostris in
sancto bello pro latinitate et libertate universae nostrae nationis gesto. Quam ob rem nomen
Dominationis Vestrae semper maxima cum veneratione pronunciabimus. Et quia populus
romanus beneficirum memor esse solet jugiter rogamus Dominationem Vestram, ut
expressionem profundissimae nostrae gratitudinis etenim hunc panem in sanctuario templi
nostri consecratum, haec duo lignea vasa vini, vulgo plosca vocata, quasi pocula
beneventationis, hunc caseum plexum a pastoribus ovium confectum et haec texta instrumenta
manibus uxorum et filiarum nostrarum laborata et adornata beneptacita cum voluntate
acceptare velit.
Gratia omnipotentis Dei et gloria sempiternalis fiat cum Dominatione Vestra, cum
generosissima natione Gallica et cum univarsis heroicis et illustrissimis eius filiis! In aeternum.”
Această cuvântare, în traducere românească, sună astfel:
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„Prea Ilustre Bărbat şi Nouă Mult Preţuite Domnule General!
Cu această ocaziune foarte rară să ne permită D-Voastră a da în limba latină
espresiunea cea mai sinceră bucuriei nestinse, care umple inima naţiunei noastre, fiindcă Vă
poate vedea şi Vă poate saluta cordial în satul nostru numit Sălişte.
A pătruns până la urechile noastre vestea, că D-Voastră aţi dat în cei din urmă doi ani
trecuţi un foarte bun ajutor soldaţilor luptători şi liberatorilor noştri în războil cel sfânt purtat
pentru latinitatea şi libertatea naţiunei noastre întregi. Drept care numele D-Voasre totdeauna
îl vom pronunţa cu cea mai mare veneraţiune. Şi fiindcă <poporului roman obicinueşte a ţinea
minte binefacerile primite > cu tot dinadinsul Vă rugăm pe D-Voastră, să primiţi cu bunăvoinţă
espresiunea mulţămitei noastre celei mai adânci şi adecă această prescură (pane sfinţită în
altarul bisericii noastre), aceste două vase de lemn, numite în deobşte ploscă ca nişte pahare de
închinare, această brânză pregătită de ciobanii noştri şi aceste ţesături lucrate şi înfrumuseţate
de mânile soţiilor şi fiicelor noastre.
Mila Atotputernicului Dumnezeu şi gloria veşnică să fie cu Dumneavoastră, cu
preageneroasa naţiune franceză şi cu toţi eroicii şi preaiubiţii ei fii în etern.” 10
După emoţionanul discurs, Ioan Lupaş îi oferă distinsului oaspete un săculeţ, o perinuţă
cusută tot în motive româneşti, o ţolică frumoasă, mai multe şervete ţesute 11, însoţite o prescure,
o ploscă de vin, o ploscă de rachiu şi un caş în burduf. 12
Cu ochii lucind în lacrimi şi de mângăiere, frapat de atâta dragoste, generalul Berthelot
mulţumeşte părintelui protopop pentru cuvintele frumoase, femeilor române pentru lucrurile
alese cu atâte pricepere. Mulţumeşte dirigentului de cor, frumoaselor coriste, cari ştiu să cânte
atât de fermecător. 13 Mărturisi că nu ştie ce se admire mai mult frumseţea fetelor, eleganţa
costumului ori ireproşabilele prestaţiuni ale corului. „Nici nu mă mir, că din guri atât de dulci
ies tonuri aşa de fermecăţoare”, zise generalul Berthelot. „Văzându-vă aici atât de seducătoare
îmi vine să întemeiez şi eu, la bătrânete, o gospodărie”. Un ropot de aplauze drăgălaşe însoţi
această galantă declaratie a generalului. 14
Corul mai cântă „Astăzi fraţilor români” şi „Se-ntorc vitejii din război”.
E rândul jocurilor. Fiecare comună îşi joacă jocurile locale. E admirată învârtita
săliştenilor, căluşerul şi bătuta, jucate de flăcăii de pe sate. Mai pe urmă, prin o horă mare se
unesc toate jocurile într-unu. Tineri şi bătrâni se prind cu toţii-n joc. Joacă şi generalul Moşoiu
dimpreună cu ceilalţi ofiţeri 15, miniştri, domni, cu un cuvânt toată lumea16.
Se pogoară şi mândrul general Berthelot să admire pe voinicii poienari, cărora le întinde
mâna şi stă de vorbă cu ei, spunându-le că şi el e fiu de ţăran. Tuturora le surâde şi prin mişcatul
călduros al mânii le arată dragostea şi simpatia, până ce frumoasa domişoară Victoria Bratu din
Tilişca îl răpeşte în horă şi pe falnicul general francez, care în mii de aplauze şi urale învârte pe
isteaţa domnişoară.
De încheere, în cântec de fanfară, în rânduri de câte patru, defilează rând pe rând toate
comunele în frunte cu preoţii lor. Cei ce au fost în apropierea generalului spun că s-a esprimat:
„Aceasta a fost o defilare, ce rar se poate vedea!”
Defilanţii despărţindu-se în două, compun un lung cordon, prin mijlocul căruia, după o
petrecere de o oră şi jumătate, în mii de urale, stand în picioare, cu chipiu în mână mulţumind
tuturor, trece în despărţire, cu pas încetinel automobilul, ce purta pe marele oaspete dimpreună
cu ceilalţi . În acordurile ultime ale Marsiliezei, cântată de corul Săliştei, ce era postat în fruntea
cordonului, tot mai mult şi mai mult se îndepărtează ilustrul general.
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Măreaţa sărbare, cu mulţimea nenumărată, cu cântecile şi jocurile desprinse în fâlfăitul
drapelului şi în prezenţa mândrilor generali si-a celor mai ales fruntaşi ai neamului, ne-a lăsat
impresia, că a fost ceva de vis, o poveste ţesută din Feţi-frumoşi şi mândre Cosânziene. 17
Vasile Crişan apreciază ca la ceremonie au defilat, jucat şi adresat ovaţiile lor româmi
din cinsprezece sate aparţinătoare protopopiatului Sălişte. 18
La orele 10 ⅟2, viu satisfăcut, cu sufletul încărcat cu măreţe icoane a părăsit Săliştea19 şi
a sosit la Sibiu la orele 11 şi câteva minute, a coborât din automobil în Piaţa Mare. unde a fost
primit, în suntetele Marseillezei şi ale aclamaţiunilor puternice de „Vive la France!”, „Trăiască
Franţa!”, „Vive Berthelot!”, „Trăiască Berthelot!”.
Trupele de vânători de munte prezintă arma. După aceasta, în pavilionul clădit sub
ingrijirea inginerului Niga în faţa bisericii din Piaţă, Berthelot este salutat de arhimandritul
Justinian şi de venerabilul vicar episcopal Ilarion Puşcariu. Corul mixt al domnului Timotei
Popovici intonează marşul „La arme!”
La bazele pavilionului, primeşte defilarea conductului ţărănimii române.... din
următoarele comune: Sibiu, Guşteriţa, Nucet, Draşov, Vingard, Topârcea, Ocna, Şura Mare,
Apoldu de Jos, şi de Sus, Slimnic, Poplaca, Mohu, Miercurea, Bungard, Cărpiniş, Roşia,
Cristian, Veştem, Tălmaciu Mare, Tălmăcel, Ludoşu Mare, Sângătin, Hosman, Cârşişoara, Sadu,
Ţichindeal, Colun, Brad, Lancrăm, Cornăţăl, Gârbova, Şelimbăr, Boiţa, Racoviţa, Noul Român,
Porceşti, Răşinari, Sebeşul Inf. şi Sup., Fofeldea, Sărata, Arpaș, Porumbac, Ruşi, Ilimbav,
Chirpăr, Marpod, Măgărel, Ighişdorf, Alţâna, Vurpăr, Nocrich, Bendorf, Şura Mică, Turnişor,
Ruşciori, Orăştie şi Cugir. 20
Impresionat de primirea săliştenilor, generalul a ţinut să le mulţumească în mod direct
printr-o telegramă, care a sosit în luna mai la oficiul poştal din localitate pe care o reproducem
în întregime:
„Către Consiliul Comunal Sălişte
Mulţumim din inimă pentru binevoitoarea dumneavoastră atenţie. Vă asigur că voi purta
totdeauna un deosebit interes cauzei române, care îmi este aşa scumpă. Nu părăsesc România
Mare decât lăsând aici o parte din inima mea.
Berthelot
Henri-Mathias” 21

În așteptarea demnitarilor francezi

Sursa Săliştea Sibiului - străveche vatră
românească, Redacția şi coordonarea
ştiințifică Dr. Victor V. Grecu, Editutra
ASTRA, Sibiu, 1990
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Primirea oaspeților

Corul din Săliște în șpalier; Săliștenii în șpalier
așteptând pe generalul Berthelot.
Sursa Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.
Colecții Speciale.

Generalul Henri Mathias Berthelot
întâmpinat la Săliște în 1919 cu
discursul în limba latină al
protopopului dr. Ioan Lupaș
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Conf.univ.dr. Mihai Racovițan

Un plan

diabolic de desființare a românilor
ardeleni ca națiune.
Cartea secretă ungară din 1907

Din 1867, în sistemul de stat austro-ungar, Transilvania intrând sub stăpânirea directă a
Ungariei, guvernele de la Budapesta s-au axat de la început pe principiul Ungariei uninaționale,
oficializând în consecință mai vechea politică de maghiarizare și asimilare a popoarelor
nemaghiare de sub stăpânirea sa. Sub dominația directă a Ungariei se afla un întins teritoriu
românesc, Transilvania, cu circa 3 milioane de români, supuși unei deznaționalizări ridicate la
rangul de politică de stat, mistificând și recensămintele pentru a masca adevărul.
Din îndemnul și la indicațiile a doi dintre corifeii politicii de maghiarizare, conții
Iuliu Andrássy, ministru de interne, și Albert Appónyi, ministru al cultelor și instrucțiunii, s-a
elaborat un voluminos tratat intitulat (în traducere) Românii din Ungaria, Budapesta, 1907, 953
p., semnat de Antal Huszár, translator în ministerul de interne, care conținea planurile și
măsurile pentru desființarea românilor ca națiune. Tratatul a fost tipărit în număr de doar 25
exemplare, exclusiv pentru uzul guvernului, având caracter strict secret și confidențial, și a fost
pus în aplicare chiar din anul apariției sale prin legile draconice ale învățământului ale lui
Appónyi. După câte știm, în Ungaria nu i se poate da de urmă, în schimb în România există
două exemplare, unul la Biblioteca Universității din Cluj-Napoca (ca să nu existe nici un dubiu,
are pe ea și semnătura autografă a autorului), al doilea la Biblioteca Academiei Române.
În Introducere, autorul pleacă de la constatarea că: în timpul din urmă românii din
Ungaria manifestă în mod demonstrativ în contra caracterului național, unitar al statului ungar,
căutând să-l transforme într-un stat poliglot pe baze federaliste (aluzie la cartea lui Aurel C.
Popovici, Statele Unite ale Austriei Mari, în care ridica problema transformării Austriei într-o
confederație de state naționale). În scopul acesta ei au prefăcut toate instituțiile bisericești,
școlare, culturale și economice în factori de luptă și de instigație în contra statului ungar, a
națiunii ungare și a limbii maghiare. Informează complet despre organizarea, situația și
tendințele tuturor acestor instituții, însoțind-o de propuneri amănunțite, cu privire la măsurile pe
care trebuie să le ia guvernul ungar pentru a încadra în mod sever întreaga viață a românilor în
ideea de stat național ungar.
Secțiunea I a cărții înșiră factorii care alimentează politica românească naționalistă,
îndreptată în contra statului național ungar: instituțiile financiare, fundațiile, asociația culturală
ASTRA, presa românească, activitatea agitatorică desfășurată de deputații naționaliști, de preoții
și învățătorii români. „Politica de stat ungară trebuie neapărat să țină socoteală de raporturile
numerice bisericești, școlare, culturale și economice ale românilor din patrie și de politica
ultranaționalistă dusă de aceștia. Poate că astăzi, toate acestea ar mai putea fi strânse în cadrele
ideii de stat ungar, dacă s-ar proceda cu o energie care să nu cunoască nici un fel de tocmeală”.
Secțiunea II se ocupă de distrugerea unității demografice a românilor transilvani,
arătându-se repartizarea lor pe județe și propune o nouă arondare a județelor (comitatelor, cum
se numeau atunci) și a circumscripțiilor electorale, pentru a se realiza scopurile ungurilor.
Recunoaște că în Transilvania, în 12 județe, majoritatea absolută a locuitorilor este românească,
variind între 50,8 % și 90,2%.
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Secțiunea III intitulată Necesitatea încadrării Bisericii greco-catolice române în Biserica
romano-catolică, vorbind despre unirea cu Roma a unei părți a românilor ardeleni, afirmă că ea
s-a făcut spre marele folos al ideii de stat ungar, întrucât a împărțit pe români în două tabere
învrăjbite, obișnuită să trăiască în comunitate de rit, limbă și obiceiuri. Autorul constată însă că
în timpurile din urmă „Biserica greco-catolică s-a integrat în curentul de politică ultraromânească și propune ca preoțimea acestei Biserici să fie introdusă în cadrele autonomiei
Bisericii romano-catolice, pentru a pune capăt acestor manifestări”. În caz contrar, se propune
„sistarea sumelor anuale pe care le primește din Fondul religionar catolic…Retragerea acestor
ajutoare ar determina Biserica greco-catolică românească să primească a fi atrasă în cercul
autonomiei Bisericii romano-catolice din Patrie”.
Secțiunea IV tratează despre Biserica Ortodoxă din Transilvania; Huszár este îngrijorat
de faptul că Mitropolia Română din București se intitula Mitropolie a Ungro-Vlahiei, reliefânduse unitatea religioasă a tuturor românilor și dependența lor de București. Guvernul ungar trebuie
să intervină pentru ca din titulatura ei să se șteargă atributul de Ungro-Vlahiei.
Cât privește Biserica Ortodoxă din Ungaria, autorul crede că este cel mai de seamă
factor al năzuințelor românești. Preoții, profesorii și învățătorii confesionali sunt cei mai harnici
agenți ai Partidului Național Român. Ca atare, se impune desființarea autonomiei Bisericii
Ortodoxe și abrogarea Statutului ei organic, pentru ca astfel „să dispară această cangrenă
politică care roade trupul națiunii și al țării” (p. 221). Propune și o serie de măsuri care să
îngrădească educația și pregătirea preoților și învățătorilor români în seminarii și școli normale.
„Dat fiind că cei mai aprigi ante-luptători ai politicii naționale române sunt preoții, e necesar ca
ministrul să-și rezerve dreptul de a detrage singur – fără nici un fel de aviz al autorităților
confesionale – congrua (ajutorul de stat) preoților pe care îi crede că nu sunt buni patrioți.
„Din punct de vedere politic, seminariile preoțești ortodoxe sunt cu mult mai importante
decât școlile secundare... Când vorbim despre seminariile ortodoxe românești, în realitate
vorbim despre educația politică a poporului român, al cărui suflet și centru este
preotul…Manualele de învățământ și în special manualul de istorie bisericească, trebuie trimise
Ministerului de Culte și Instrucțiune, deoarece în cadrul istoriei bisericești se predă istoria
națională română care este în strânsă legătură cu istoria Bisericii Ortodoxe Române…Pentru ca
seminariștii români ortodocși să se împărtășească în toate privințele de o educație și instrucție
patriotică (maghiară) temeinică, este de dorit ca Statul să înființeze în cadrul Universității din
Budapesta sau al aceleia din Cluj o Facultate teologică separată și un seminar anexat ei, care ar
asigura nu numai patriotismul preoților, ci și al credincioșilor lor care astăzi lasă mult de dorit.
Înființarea acestei Facultăți ar atrage după sine sistarea actualelor seminarii cu programul lor de
studii cu tot…
Reuniunile învățătorilor ortodocși, care își țin adunările în diferite centre, cu care
ocaziuni organizează banchete cu caracter național, concerte, baluri și excursii cu scopul trezirii
„conștiinței naționale”… și care dovedesc că aceste reuniuni sunt obstacole puternice în calea
construirii statului național ungar. Trebuie pur și simplu dizolvate. În școlile normale românești
să se predea și în limba maghiară anumite obiecte de învățământ, și anume: Limba și literatură
maghiară, Constituția, Istoria, Geografia și toate disciplinele pedagogice”.
Secțiunea VI a cărții tratează despre aceste școli, cu privire la care spune: „din punct de
vedere al politicii de stat ungare ar fi timpul suprem ca, Ministerul de Culte și Instrucțiune să
înfăptuiască prin legi și ordonanțe astfel de dispozițiuni prin care școlile secundare românești
din patrie, ca tot atâtea cuiburi calde ale politicii ultranaționaliste române care pune în primejdie
integritatea națională, să poată fi contrabalansată în activitatea prin care caută să împiedice
constituirea statului național ungar”. Propune ca în școlile secundare românești orele să fie
predate în întregime în limba maghiară; dat fiind că în aceste școli sunt mulți elevi originari in
România, având o influență păguboasă întrucât sădește în rândul românilor elevi din patrie
conștiința de unitate și solidaritate națională, precum și idealul de Daco-România Mare;
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Ministerul trebuie să îngreuneze primirea acestora în școlile românești din Ungaria.
Secțiunea VII se referă la instituțiile culturale românești, în special la cea mai importantă
și mai puternică dintre ele, ASTRA, despre care afirmă că: „de la întemeiere (1861) și până
astăzi a servit scopurilor naționaliste și rasiste române, fiind unul din principalii factori ai
agitațiilor separatiste române și cel mai periculos element din punct de vedere al politicii de stat
ungară” (p. 522). El consideră ca în Ungaria cultura să nu se mai deosebească pe naționalități,
pentru ca să nu transformăm cultura românească într-un factor al izolării și al separatismului.
Societățile culturale românești trebuie puse toate sub cel mai riguros control al statului și pe
viitor, să nu se mai permită înființarea nici unei societăți culturale pe baze naționale (p. 673).
În ce privește presa românească, Huszár o consideră un foarte eficient focar al
politicii naționale române. „Interesul statului ungar este să se îngreuneze apariția ziarelor
politice românești, prin sporirea cât mai considerabilă a cauțiunii cerute pentru apariția unor
astfel de ziare… O altă măsură e condamnarea gazetarilor români la temniță ordinară, în locul
celei de stat. Apoi anularea carnetelor gratuite pe căile ferate pe seama gazetarilor români și, în
sfârșit, publicarea din partea statului a unei gazete bilingve, maghiară-română, sub direcția
Ministerului de Interne”.
Autorul este îngrijorat de institutele de credit românești. Această „castă
independentă de funcționari, având zilnic contact cu poporul, exercită o puternică influență
națională asupra lui. Fiecare bancă este mecanismul principal al mișcării naționale. Acolo se pun
la cale alegerile: de primari, de deputați și chiar de vlădici… Pentru a face cu neputință
înființarea de noi bănci românești, ar trebui modificată legea comercială, în sensul ca nou
înființându-le, băncile să aibă un capital social de cel puțin 400.000 coroane, iar membrii din
Direcțiune să dispună de cel puțin 10.000 coroane capital… O astfel de restricție ar face cu
desăvârșire imposibilă ivirea de noi bănci românești. Să se înființeze în regiunile locuite de
români, în scopul contrabalansării băncilor românești, așa-zise „Bănci poporale județene”
maghiare, care să servească interesele locuitorilor respectivelor regiuni, fără considerație de
naționalitate sau de confesiune… Aceste bănci ar ajuta în prima linie pe locuitorii maghiari din
regiunile românești, dându-le posibilitatea să învingă greutățile împreunate cu misiunea lor…
Băncile acestea ar trebui să realizeze, respectiv să ajute întreprinderi industriale deoarece
muncitorii angajați în aceste întreprinderi, în urma raportului de dependență față de ele, pot fi
mai ușor influențați, respectiv mai ușor de câștigat pentru maghiari și pentru maghiarizare, Cu
ajutorul băncilor județene, țărănimea română ar putea fi scoasă din influența politici
ultranaționaliste române în care au băgat-o băncile românești cu împrumuturile lor”.
Ultima măsură recomandată este în legătură cu organizarea politică a românilor
transilvăneni – Partidul Național Român. După ce se referă la declarația fostului prim-ministru
Wekerle Sandor, făcută la Baia Mare în anul 1894: „noi nu permitem să se facă nici un fel de
experiență în contul dezmembrării statului ungar și nu îngăduim nici un fel de formațiuni de
drept public care ar diferenția populația țării după naționalități”. Autorul încheie cu propunerea,
transpusă în practică de Hieronymi (ministru de interne), în vremea Mișcării Memorandiste, ca
„Partidul Național Român să fie dizolvat, măsură prin care ar înceta să existe factorul cel mai
primejdios pentru ideea de stat ungar”.
Lucrarea se încheie cu o propunere de-a dreptul diabolică a lui Huszár Antal: arată
că, dat fiind caracterul confidențial al cărții, scrisă în doar 25 de exemplare, exclusiv pentru uzul
membrilor guvernului ungar, consideră necesară publicarea ei și pentru marele public ungar și
străin, bine-nțeles omițându-se propunerile de maghiarizare și desființare a națiunii române. În
acest fel, străinătatea ar afla câte instituții culturale, religioase și economice, au românii din
Ungaria și de câtă libertate se bucură ei. Guvernul a fost imediat de acord cu propunerea
fidelului slujitor și, în anul următor, 1908, a fost tipărit un extras din cartea sa în 492 de pagini și
într-un tiraj considerabil, semnată – Atenție! – cu pseudonimul „Veritas”. Ediția s-a epuizat
imediat, fiind difuzată mai ales în străinătate, în anul următor a fost publicată o nouă ediție a
cărții. Deosebit de grav rămâne faptul că diabolicul plan de maghiarizare a fost pus în aplicare
32

imediat de guvernul ungar. În același an, 1907, prin cele două legi școlare Appónyi, școlile
românești puteau fi desființate oricând, „din rațiuni superioare de stat” (fără să se explice care
sunt rațiunile), putând fi înlocuite cu școli de stat în limba maghiară; în 3 ani de zile de la
aplicarea legii, școlile românești s-au redus cu 600.
În 1912, prin fals și dezinformare a Vaticanului, a fost înființată prin hotărârea
parlamentului Ungariei Episcopia greco-catolică maghiară de Hajdudorog, încorporând și 83 de
parohii, 382 filii și 172 cătune românești luate de la episcopiile românești ale Oradiei, Gherlei și
Blajului, cu un total de 73.225 de credincioși. În bisericile episcopiei limba liturgică urma să fie
maghiara.
O nouă lege maghiară de colonizare, votată de parlamentul ungar în 1910, sporea fondul
de colonizări în Transilvania a unor țărani aduși din Ungaria, împroprietăriți cu zeci de mii de
hectare de pământ și oferindu-li-se un trai mai mult decât decent, urmărindu-se spargerea masei
compacte a românilor și separarea complexelor românești de cele săsești.
După intrarea României în război, în 1916, împotriva Austro-Ungariei, în anul 1917
același ministru al învățământului, contele Appónnyi, înființează în Transilvania, la granița cu
România, „Zona culturală”: pe toată lungimea graniței cu România, din nordul Ardealului și
până jos la Dunăre; pe o adâncime în interior între 60-120 km, toate școlile românești au fost
desființate și înlocuite cu școli de stat maghiare; românii au pierdut 1600 de școli.
Era pus într-un grav pericol însuși viitorul națiunii române. Noroc cu izbăvitorul an 1918.
P.S. Observăm cum încă de multă vreme politicienii unguri au făcut din fals, minciună,
dezinformare, o adevărată artă. ,,Moderații’’ politicieni maghiari din Romania de astăzi au avut
de la cine învăța, și ne dau oricand lecții de perfidie.

Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj -

CONTINUITATE
CUM SPUN INDUBITABIL RÂURILE DIN ARDEAL CĂ ISTORIOGRAFIA MAGHIARĂ
MINTE DE-NGHEAȚĂ APELE în privința continuității daco-romane și apoi a românilor pe
teritoriul vechii Dacii
Istorici maghiari, aprigi și insistenți pe la porțile Orientului și Occidentului, susțin că la
venirea triburilor maghiare, Ardealul era pustiu-pustiu, populat doar cu ceva aur prin Apuseni și
câteva vulpi, pe ici-pe acolo. Că au avut nevoie de vreo 200 de ani să-l invadeze nu s-a datorat
luptelor cu băștinașii, ci probabil fricii lor ancestrale de vulpi și de păduri. După câteva secole,
românii le-ar fi invadat Ardealul tiptil-tiptil, strecurându-se dinspre Balcani, noaptea, peste
Carpați, cu turmele lor de oi, fără să-i vadă nimeni și fără să apară fenomenul migrației în masă
în vreun document unguresc de epocă… Chiar dacă, de pildă, Diploma Cavalerilor Ioaniți scria
clar că dispunerea acestora la granița de pe Carpații Meridionali trebuia să împiedice trecerea
populației dinspre Ardeal înspre Muntenia și nu invers, lucrările filo-maghiare se fac că nu
înțeleg despre ce e vorba.
Un element esențial uitat de ei este însă faptul că nu numai codrul i-a fost frate
românului, ci și râul. Iar râurile din Ardeal, Crișana și Banat arată chiar în ungurește că
istoriografia maghiară minte de stinge, dar minte insistent, fiind știut că dacă repeți aceeași
minciună de sute și mii de ori, poți găsi sute de mii de proști care să o creadă. Vechiul proverb
că minciuna chiar pe limba ei piere, se aplică aici perfect.
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Să vedem, în doar câțiva pași, într-un decalog pe înțelesul oricărui, cum stă treaba cu
minciuna spălată din istorie de apele râurilor transilvane.
1. Denumirile maghiare ale marilor râuri din Ardeal, Crișana și Banat sunt în mod de
netăgăduit derivate ale vechilor denumiri latinești:
- Olt în maghiară (în română tot Olt, în latină Alutus sau Aluta)
- Maros în maghiară (în română Mureș, în latina Maris)
- Szamos în maghiară (în română Someș, în latină Samus)
- Körös în maghiară (în română Criș, în latină Crisus)
- Temes în maghiară (în română Timiș, în latină Tibiscus)
2. Aceste denumiri în limba maghiară își au originea în cele adoptate pentru râuri chiar la
venirea triburilor maghiare, deoarece ulterior nu ar fi apărut în popor denumiri latinești, ci
ungurești. Multe denumiri de locuri sau de ordin administrativ se schimbă în timp, dar numele
dat de oamenii de rând marilor ape – nu.
3. Denumirile maghiare ale râurilor din Ardeal ar fi fost pur ungurești dacă la venirea lor
ar fi găsit un Ardeal pustiu, nepopulat, sau chiar slab populat, pentru că n-ar fi avut de la cine
afla și cine să le impună în vorbire denumirile anterioare.
4. Numele râurilor au fost date de popor și au fost transmise din tată în fiu. Administrația
nu poate schimba numele unui râu lung de sute de km cum schimbă numele unui sat sau al unui
ținut.
5. Denumirile de origine latină în limba maghiară ale râurilor nu au putut proveni decât
de la cei pe care ungurii i-au găsit în Ardeal, Banat și Crișana, acum peste o mie de ani.
6. Populația respectivă menținuse după peste 700 de ani denumirile din perioada dacoromană, ceea ce nu ar fi putut avea loc dacă nu ar fi existat și o locuire masivă și neîntreruptă a
populației pe acel teritoriu, între perioada romanizării Daciei și venirea ungurilor.
7. Denumirile de origine latină în limba maghiară sunt aceleași pe tot cursul de sute de
km al râurilor mari, dovedind că pe toată lungimea respectivă exista la venirea maghiarilor o
populație numeroasă, care a transmis numele apelor curgătoare și a impus lingvistic ocupanților
folosirea numelor acestor râuri moștenite generație după generație din perioada daco-romană.
8. Oltul este cel mai reprezentativ caz. Numele lui e identic în română și maghiară, pe tot
parcursul râului și e de sorginte latină 100%. Țăranii olteni de la vărsarea Oltului în Dunăre
sigur nu aveau cum adopta de la maghiari o denumire care ar fi fost dată de ei râului la izvoare.
Denumirea este cea provenită din perioada daco-romană și perpetuată peste generații de cei care
au fost continuatori ai populației daco-romane, atât în Sudul Carpaților, cât și în Ardeal.
9. Maghiarii, care au dat denumiri pompoase localităților importante (multe încep cu
Nagy = mare, Nagy Banya (Baia Mare), Nagy Varad (Oradea), Nagy Szeben (Sibiu), Nagy
Karoly (Carei), Nagy Szalonta (Salonta) etc, etc) ar fi dat și denumiri pe măsură apelor cu
adevărat mari, dacă nu s-ar fi încetățenit imediat denumirile aflate și preluate de la populația pe
care au găsit-o în zonă la venirea lor.
10. Denumirile latine în limba maghiară nu provin din cărți, ci cărțile înregistrează
denumirile apelor date de popor. Poporul maghiar nu ar fi avut cum să dea denumiri latine
râurilor din Ardeal, Crișana și Banat, ci, repet, le-a preluat de la populația băștinașă, pentru că de
la altcineva nu ar fi avut de la cine le prelua…
PRIN URMARE, este 100% evident, incontestabil și cât se poate de logic, că maghiarii
au găsit în Ardeal o populație numeroasă, în bună parte așezată de-a lungul marilor cursuri de
ape, care era continuatoare în mod sigur neîntrerupt a celei din perioada daco-romană, de la care
au preluat denumirile râurilor așa cum aceasta le transmisese din generație în generație, în limba
latină, timp de secole…
Chestia cu venirea medievală, peste băștinașii unguri, a românilor din Balcani cu traista
în spate și oile alăturea e și mai distractivă, un capitol demn de premiul international pentru cea
mai caraghioasă și puerilă încercare de mistificare a istoriei, dar ea merită o persiflare mai
amănunțită...
Cu mult drag, de 1 Decembrie 2018, LA MULȚI ANI ROMÂNIA, LA MULȚI ANI,
ROMÂNI!
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Lt. col. (rtr) Mihai Lucian Valea
Coordonatorul clubului filatelic BISNUMPHILA al Cercului Militar Bistrița

Pași spre Marea Unire
Înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 a fost rezultatul unui cumul de fapte,
acțiuni, mișcări și atitudini ale tuturor românilor vremelnic separați geografic. Nu a fost numai
strict și punctual un act singular, răbufnit într-o zi de reașezări teritoriale, la nivelul întregii
Europe, ci o suită de acțiuni convergente îndeplinirii unui scop nobil. Secole de-a rândul s-au
adunat fapte premergătoare la faptele de arme din perioada 1916-1918.
Printre acțiunile premergătoare din parcursul anului 1918 este de menționat și atitudinea
Poștei Române care comandase, realizase și distribuise ștampile românești unor oficii poștale
din Transilvania ocupată. Denumirea localităților pe aceste ștampile era în grafie română, iar
datarea în ordinea zi, lună, an, spre deosebire de ștampilele în vigoare care aveau denumirile
localităților în grafie maghiară, iar datarea în ordinea an, lună, zi.
Un exemplu de ștampilă românească utilizată în plină ocupație militară germană a
Transilvaniei îl prezentăm în figura numarul 1.

Marca poștală austriacă din
emisiunea 1917, obliterată cu
ștampila românească „BRASOV
-13 IV.18-3”

Pentru comparație amprenta ștampilei în
uz „BRASSO”- anul, luna, ziua.

Fig. 1
Trebuie scos în evidență curajul extrem și românismul acelui anonim oficiant din Brașov,
care, în plină ocupație militară a obliterat o francatură tipică ocupantului cu o neoficială (încă)
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ștampilă românească. Din păcate acesta este singurul astfel de exemplu cunoscut, deocamdată, t
care ilustrează acțiunile Poștei Române în vederea participării la înfăptuirea Marii Uniri.
Opinăm că stemplurile românești vor fi fost confecționate prin august-septembrie 1916,
imediat după intrarea României în război și declanșarea ofensivei în Transilvania. În acest caz,
Brașovul trebuie să fi fost deja eliberat la data când oficiul postal „3” primea acea ștampilă
românească. Oricum ar fi, aplicarea ei pe o francatura austriacă, în 13 iunie 1918, constituie un
act de eroism și de autentic românism.
Importanța aplicării ștampilei românesti pe francatura austriacă documentează că acea
corespondență a plecat dintr-o localitate românească de drept, chiar dacă nu și de fapt, la data
menționată. Opinăm că România reîntregită a fost permanent un „fait accompli” în conștiința
colectivă româna. Nu un deziderat, ci un dat, indiferent de ocupanții vremelnici.
După 1 decembrie 1918, activitatea de înlocuire a ștampilelor foștilor ocupanți, cu
ștampile românesti, s-a dovedit a fi costisitoare și anevoioasă.
În perioada de tranziție 1919-1922 au fost păstrate în uz ștampilele ungurești cărora li s-a
modificat grafia și ordinea datării, ștergându-li-se totodată coroana cu cruce oblică. Și totuși,
chiar și după 1922, unele stempluri anacronice au rămas în uzul poștal autohton.
Dr. Traian Serendan, într-un articol publicat în nr.4-2018 în revista „Filatelia”,
menționează o corespondență poștală obliterată în oficiul de destinație cu ștampila anacronică
„LUGOJ-12 APR. 959(sic)-A1A”, având coroana acoperită cu tuș. Vezi preluarea în figura
numărul 2.

Fig. 2
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Col. (rtr) prof. univ. dr. Alexandru Baboş
Prim-vicepreședinte al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

100 de ani de la Marea Unire. Armata română la 1
Decembrie 1918
Acest articol încheie seria începută în numărul 2 (19) /2018 al „Rezervistului sibian”,
dedicată contribuției armatei române la realizarea Marii Uniri. Dacă în cazul Unirii Basarabiei și
Bucovinei armata română era prezentă în cele două provincii, la cererea organismelor de
conducere legal și democratic constituite, fără a influența hotărârile democratice luate, așa cum
am arătat în cele două numere anterioare, în cazul Transilvaniei situația a fost radical diferită.
Unirea Transilvaniei cu România a reprezentat ultima și cea mai însemnată etapă a Marii
Uniri a românilor din 1918. Trăsătura distinctivă a acestei etape a constituit-o solidarizarea
tuturor forțelor social-politice și largul caracter popular, democratic imprimat acțiunii de
eliberare și unire. Sensul ei, determinat de o voință de nezdruncinat în afirmarea dreptului de a
trăi liber într-un stat independent a fost predominant național, dar și social, România Mare de
mâine fiind concepută ca o Românie Nouă, democrată, expresie a intereselor vitale ale
cetățenilor ei.
Constituirea Consiliului Național Român Central (C.N.R.C.) la Budapesta, la 18/31
octombrie 1918, din reprezentanți ai Partidelor Național și Social-Democrat, pe bază de paritate
– câte șase din fiecare - având ca președinte pe Ștefan Ciceo-Pop a fost momentul hotărâtor al
declanșării revoluției naționale în ținuturile din arcul carpatic și până la Tisa. Recunoscut oficial
de guvernele de la Viena și Budapesta și având adeziunea rapidă a populației românești, care
forma majoritatea absolută a locuitorilor Transilvaniei, C.N.R.C. – cu sediul, din 2 noiembrie, la
Arad – avea să treacă la o vastă activitate de mobilizare a energiilor naționale, de organizare și
coordonare a luptei de emancipare prin crearea unor organe proprii, democratic alese, de
conducere locală – consilii naționale comitatense, orășenești, comunale, ca și a componentei lor
militare – gărzile naționale. „Tot ce a avut neamul românesc mai de valoare – va nota Ion
Clopoțel, participant activ la evenimente – făcea parte din consiliile și gărzile naționale, pentru
ca acestea să aibe autoritatea morală și forța publică necesară pentru a stăpâni sufletele”. În
același timp, consilii și gărzi asemănătoare au fost create și de unguri, secui și sași.
Ampla acțiune de instaurare a conducerii românești avea să fie sprijinită nemijlocit și în
mod activ de cadrele militare și soldații români din fostele unități habsburgice dislocate pe
teritoriul Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, ca și cei care reveneau acasă de
pe diferitele fronturi sau din prizonierat. Activitatea de înființare a gărzilor naționale române a
început încă din 18/31 octombrie, continuând în cursul lunilor noiembrie și decembrie. „Voim
Armată Națională Română sub conducere românească pentru îndeplinirea scopurilor sfinte
românești”, reînnoia apelul, la 3 noiembrie, Consiliul militar din Arad.
Cu toate acestea, în momentul încheierii armistițiului cu Austro-Ungaria, la 3 noiembrie
1918 și apoi a Convenției militare referitoare la armistițiul cu Ungaria, la 13 noiembrie același
an, la Belgrad, la a căror negociere și semnare România n-a fost invitată, Puterile Aliate și
Asociate neținând seama de aspirațiile naționale ale poporului român, au lăsat o mare parte a
teritoriului locuit de români sub ocupație militară străină. Convenția de armistițiu cu AustroUngaria de la Villa Giusti (Padova) nu conținea nici un articol care să se raporteze la problemele
românești, în timp ce Convenția de armistițiu de la Belgrad cu Ungaria fixa o linie de demarcație
între români și unguri pe linia Mureșului. Se lăsa astfel, sub ocupație ungară trei sferturi din
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teritoriile românești – o parte a Transilvaniei, Banatul, Crișana și Maramureșul, deoarece
punctul I al Convenției obliga guvernul ungar ca în termen de opt zile să-și retragă „toate trupele
la nord de linia marcată prin valea superioară a Someșului Mare, Bistrița, Mureș (satul), Mureșul
până la confluența cu Tisa”. Punctul II al aceleiași convenții prevedea demobilizarea armatei
ungare, terestră și maritimă, cu excepția a șase divizii de infanterie și a două divizii de cavalerie
destinate să asigure ordinea internă.
Hotărârea însemna prima încălcare flagrantă a drepturilor recunoscute de către Aliați și
avea loc după ce comandamentul armatelor aliate din Orient făcuse apel la armata română să
participe la operațiunile transdanubiene împotriva armatelor germane și austro-ungare. În același
timp, convenția de armistițiu cu Ungaria ignora prefacerile revoluționare care avuseseră loc în
Transilvania, dorința de unire a românilor de aici cu patria mamă, România. Atât, guvernul
român cât și C.N.R.C. au contestat valabilitatea față de România a prevederilor armistițiului de
la Belgrad, care „tăia în mod arbitrar teritoriile românești și făcea viața și administrarea unor
provincii românești grea și imposibilă”.
Într-adevăr, guvernul ungar, invocând prevederile Convenției de armistițiu își aroga
dreptul de administrare asupra întregului teritoriu al Transilvaniei de la nord de Mureș și refuza
să transmită puterile publice organelor locale ale C.N.R.C., existente aici. Acest fapt a dat
naștere la conflicte frecvente care adesea au luat forma unor masacre ale românilor de către
jandarmeria, miliția și bandele maghiare. Iuliu Maniu își amintea că „ Noi cei din Ardeal și
Banat rămăsesem la sfârșitul războiului în situația cea mai tragică. Stăteam sub povara unui
armistițiu rău interpretat, armistițiul de la Belgrad, care ne obliga să rămânem mai departe sub
administrația ungară și să privim cu ochii deschiși cum ni se ucideau frații”.
Voind să pună capăt unei asemenea stări de lucruri și pentru a evita ca ea să devină sursa
unei veritabile tragedii a poporului român din Transilvania, C.N.R.C. a cerut în mai multe
rânduri intervenția urgentă a armatei române. După a doua mobilizare și reintrarea României în
război la 9 noiembrie 1918, în acord cu guvernul și comandamentul trupelor aliate de la Dunăre,
Marele Cartier General român a hotărât ca trupele române să înainteze în Transilvania în
limitele indicate de armistițiul de la Belgrad. Conform proiectului de mobilizare și al planului de
operații, Marele Cartier General român a concentrat Diviziile 7 Infanterie și 1 Vânători la Piatra
Neamț și Comănești în vederea trecerii în Transilvania pentru a asigura ordinea și liniștea în
teritoriul administrat de C.N.R.C.
Datorită dificultăților întâmpinate până la încheierea concentrării diviziilor respective,
s-a ordonat ca aceste mari unități să-și trimită în Transilvania avangărzile sub acoperirea unor
mici detașamente formate din grăniceri. Acestea au trecut munții între 31 octombrie-2
noiembrie/13-15 noiembrie 1918. „Români! Din înaltul ordin al regelui Ferdinand I, în urma
chemării Comitetului Național Român, armata română a trecut Carpații pentru a desființa
hotarele care se ridicau între noi, rupând în două trupul aceluiași neam – se arăta în Proclamația
generalului Constantin Prezan, șeful Marelui Cartier General. Pășind cu dragoste frățească pe
pământul Transilvaniei oștirea română vine, în numele unor sfinte drepturi naționale și omenești,
pentru a apăra libertatea deplină a tuturora. Însuflețiți de aceste gânduri, asigurăm pe toți
locuitorii pământului românesc, până la Tisa și Dunăre, fără deosebire de neam și lege, că vom
păzi cu credință viața și avutul tuturora. Îndemnăm, deci, întreaga populație, ca, sub pavăza
oastei românești, să-și continue ocupațiile obișnuite, astfel ca viața normală în orașe și sate să nu
sufere nici o tulburare”. Și comandantul Diviziei 7 Infanterie, generalul de brigadă Traian
Moșoiu, în Proclamația sa sublinia: „Venind frățește pe pământul Transilvaniei armata română
ține să garanteze, în numele sfintelor drepturi naționale și umane, libertatea întreagă a tuturor”.
Când la Alba Iulia se desfășura măreața Adunare Națională, diviziile române se aflau
încă departe de acest oraș, apropiindu-se de linia de demarcație doar la extremitatea ei nordestică, cu elemente ale Diviziei 7, ceea ce infirmă categoric acele incriminări că hotărârile
adoptate la 1 Decembrie 1918 s-au datorat prezenței armatei române.
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Dislocarea trupelor ei în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, este un argument
convingător în această privință: Divizia 7 Infanterie avea avangarda în zona Reghin, Regimentul
27 Infanterie se găsea la Toplița, Regimentul 14 Infanterie era la Piatra Neamț, Regimentul 16
Infanterie la Fălticeni iar Regimentul 4 Artilerie era în curs de transport pe calea ferată spre
Piatra Neamț; Divizia 1 Vânători avea avangarda la Sândominic, Regimentul 1 Vânători la
Miercurea Ciuc, împreună cu o baterie de artilerie din Regimentul 11 Artilerie.
Implicate în buna organizare și desfășurare a adunărilor populare pentru alegerea la
diferite nivele a delegaților pentru Adunarea Națională de la Alba Iulia au fost gărzile naționale
românești. La Alba Iulia, gărzile naționale au fost reprezentate prin 41 ofițeri, 10 subofițeri, 3
sergenți, 2 caporali și 4 soldați iar 21 de ofițeri au fost aleși ca membri ai Marelui Sfat Național.
Pentru buna desfășurare a Adunării de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, oraș care se
afla pe malul drept al Mureșului, deci dincolo de linia demarcațională stabilită la Belgrad au fost
luate măsuri de siguranță. La 23 noiembrie 1918, garda națională din Alba Iulia a cerut gărzii
naționale din Sibiu să trimită pe 28 noiembrie o companie de gardiști în vederea menținerii
ordinei și siguranței Marii Adunări Naționale Române. În jurul Câmpului lui Horea, al Cetății și
al orașului Alba Iulia au fost formate două centuri compuse din gardiștii localităților care se
aflau pe centurile respective. O primă centură avea o circumferință de 30 km, revenind 3,8 km
fiecărei comune, pe care se aflau 395 de gardiști. Centura exterioară avea o circumferință de 68
km, revenind aproximativ 6 km de fiecare comună, având la dispoziție 737 gardiști.
Gărzile naționale au avut un rol deosebit și în ceea ce privește asigurarea afluirii și
defluirii mulțimii pe și de la Câmpul lui Horea, având asigurate posturi fixe de gardiști la fiecare
intersecție din oraș și la gară. Garda de la Alba Iulia a avut o grijă deosebită în ceea ce privește
cazarea participanților în oraș și în comunele apropiate.
Pentru asigurarea ordinii și liniștii la Marea Adunare, gardiștii din Alba Iulia au fost
întăriți cu o gardă de 250 de moți din Valea Arieșului, sub comanda maiorului Alexandru Vlad,
care mai avea în subordine pentru această misiune și foști ostași din Regimentul 23 Infanterie
habsburgic, care erau încadrați în garda națională română.
Desfășurarea în bune condiții a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia putea să fie
afectată de retragerea armatei germane spre patrie. Chiar în dimineața măreței zile de 1
Decembrie, comandantul armatei germane în retragere telegrafia președintelui Partidului
Național Român, George Pop de Băsești, că, sosind la Sebeș-Alba și aflând despre adunare,
întreba dacă poate continua marșul, din partea sa garantând ordinea și disciplina. În răspunsul
formulat se arăta că, fiind 200 000 de oameni în Alba Iulia, nu se poate garanta ordinea, de
aceea ar fi mai bine să amâne continuarea înaintării până în ziua următoare, ceea ce s-a și
întâmplat.
Deci, la Alba Iulia, ca și în teritoriu, gărzile naționale și-au adus o contribuție hotărâtoare
la asigurarea liniștii și ordinii, precum și la bunul mers al acțiunilor de Unire a Transilvaniei cu
România. În acest context s-a votat Rezoluția de Unire, primul punct având următorul conținut:
„Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească,
adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie
1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România.
Adunarea națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul,
cuprins între râurile Murăș, Tisa și Dunăre”.
În concluzie, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și-a putut desfășura lucrările fără
nici un fel de presiune din partea armatei române, aflată la granița răsăriteană a Transilvaniei,
ordinea fiind asigurată de gărzile naționale românești.
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CENTENARUL MARII UNIRI
Regele Ferdinand I, întregitor de neam și țară

Vom începe articolul de față printr-o
apreciere definitorie făcută chiar în titlu și
anume că prin ceea ce a realizat măreț în cel
de-al cincilea an al domniei sale, adică o
Românie Mare, liberă și independentă,
Ferdinand I poate fi socotit, fără teama de a
greși sau a exagera cumva, ca fiind întregitor
de Neam și Țară.
Ca atare, noțiunea de „Întregitor” avea
să fie așezată de către istoricii români și
chiar de cei străini, în mod firesc, lângă
numele său. Dar nu numai atât! În mod
îndreptățit, Regele Ferdinand I avea să fie
considerat de către istoricii noștri ca fiind și
„Părintele României Mari”, pentru că, în
perioada domniei sale, prin deciziile sale,
prin eforturile și prin lupta sa România,
patria noastră și a lui, a devenit întreagă și
mare, liberă, suverană și independentă.
Una dintre principalele decizii pe care
a luat-o pentru ca în viitor patria să devină
mare a fost aceea ca țara să intre în Primul
Război Mondial cu un scop precis și major,
adică cel al întregirii ei și al neamului. Acest
fapt este consemnat în „Proclamația către
Țară” făcută de către Regele Ferdinand I în
noaptea de 14 spre 15 august 1916. „Pentru
neamul nostru, el (războiul - n.n.) a adus
ziua așteptată de veacuri de conștiința
națională, Ziua Unirii lui. După veacuri
îndelungate de nenorociri și de grele
încercări, înaintașii noștri au reușit să
întemeieze Statul Român prin Unirea
Principatelor (5 - 24 ianuarie 1859 - n.n.),
prin Războiul de Independență (1877 - 1878
- n.n.), prin munca lor neobosită pentru
renașterea națională. Astăzi ne este dat nouă
să întregim opera lor, închegând pentru
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totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit
numai pentru o clipă: unirea românilor de
pe ambele părți ale Carpaților. De noi
atârnă astăzi să scăpăm de sub stăpânirea
străină pe frații noștri de peste munți și din
plaiurile Bucovinei, unde Ștefan cel Mare
doarme somnul său de veci. În noi, în
virtuțile, în vitejia noastră, stă putința de a le
reda dreptul ca într-o Românie întregită și
liberă de la Tisa până la mare, să
propășească în pace potrivit datinilor și
aspirațiunilor gintei noastre”.
Cu gândurile lor curate și însuflețite de
țelul măreț cu care România intra în războiul
de reîntregire națională, armata română în
fruntea căreia se afla regele Ferdinand I în
onoranta funcție de comandant suprem, s-a
avântat în lupte grele cu un elan și cu o
vitejie de nestăvilit, înscriind pagini eroice în
numeroase încleștări, ca de pildă la
trecătorile Carpaților, în Dobrogea, în
Muntenia pe Neajlov și pe Argeș și în cele
din urmă pe fronturile din Moldova, de la
Mărăști, Mărășești și Oituz. După date pe
care le deținem, pe timpul încleștărilor la
care ne-am referit sau în altele nesemnalate
aici, și-au jertfit viețile, au fost răniți sau dați
dispăruți circa un milion de fii ai României.
Aceste jertfe și pierderi umane aveau să stea,
de drept și de fapt, la temelia înfăptuirii
Marii noastre Uniri. Ele dovedesc, fără
putință de tăgadă, adevărul că Unirea cea
Mare de la 1 Decembrie 1918 este un act
istoric pe care „Națiunea l-a făcut”, dar și că
ea este un rezultat al acțiunilor și luptelor de
veacuri ale poporului nostru cu gândurile la
unire și la unitate.
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918,

când, în fruntea statului român s-a aflat
Majestatea Sa Regele Ferdinand I, s-a
realizat, în mod practic în trei etape distincte.
În prima dintre ele, la data de 27 martie 1918,
Sfatul Țării din Basarabia, întrunit la
Chișinău, a hotărât Unirea străvechii
provincii românești cu Patria - mamă, adică
cu România. În Declarația adoptată în acest
sens, s-au consemnat următoarele: „În
numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării
declară:
Republica
Democratică
Moldovenească (Basarabia - n.n.), în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre,
Marea Neagră și vechile granițe cu Austria,
ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de
ani din trupul vechii Moldove, în puterea
dreptului istoric și al dreptului de neam, pe
baza principiului că noroadele singure să-și
socotească soarta lor, de azi înainte (27
marie 1918 - n.n.) și pentru totdeauna se
unește cu mama ei, România”. La aflarea
acestei vești istorice, populația românească
din Basarabia și din celelalte provincii
românești, adică din întreaga arie de viețuire
românească, s-a bucurat cum rar se mai
întâmplase până atunci pe pământul
românesc. Nu minute, ci zile și săptămâni în
șir s-a manifestat acea bucurie prin urări și
ovații, prin adunări populare, demonstrații și
mitinguri, prin arborarea drapelelor tricolore
la instituțiile de stat și particulare sau la
casele oamenilor și cu întinderea de hore ale
unirii în orașe și sate.
În cea de-a doua etapă, în toamna
anului 1918, la data de 28 noiembrie,
Congresul General al Bucovinei, desfășurat
la Cernăuți, a hotărât Unirea Bucovinei cu
Patria - mamă, România. În documentul
istoric adoptat cu această ocazie se
consemnau următoarele:
„Congresul General al Bucovinei,
întrupând suprema putere a țării și fiind
învestit singur cu puteri legiuitoare, în
numele suveranității naționale hotărâm:
Unirea necondiționată și pentru vecie a
Bucovinei, în vechile ei hotare până la
Ceremuș, Colăcin și Nistru, cu Regatul
României”.
La aflarea acestei vești istorice, așa
cum se petrecuseră lucrurile și la unirea

Basarabiei
cu
România,
populația
românească trăitoare în spațiul de dincoace și
de dincolo de lanțul Carpaților, a sărbătorit
cu o bucurie de nedescris respectiva veste.
Țara - mamă devenise mai mare, mai
puternică și mai viabilă.
Cea de-a treia etapă a înfăptuirii Marii
Uniri din anul 1918, care a fost etapa cea mai
amplă, mai reprezentativă și mai măreață, s-a
desfășurat în ziua de 1 Decembrie la Alba
Iulia. În acea zi, a avut loc acolo o Mare
Adunare Națională a tuturor românilor
trăitori în Transilvania, Banat și în Țara
Ungurească. La acea mare și istorică
întrunire populară și națională, au participat
un număr de 100.000 de cetățeni români
veniți din toate ținuturile la care ne-am
referit, ei fiind împuterniciți printr-un
document - legitimație, care îi mandata să ia
deciziile sau hotărârile ce se pregătiseră din
timp, prin grija unor oameni politici și
patrioți de excepție, între care s-au aflat
Vasile Goldiș și George Pop de Băsești. În
cadrul întrunirii populare și naționale s-au
prezentat două documente. Este vorba de o
„Proclamație”și de o „Rezoluție”.În
„Proclamație” se spunea: „Adunarea
Națională a poporului român din
Transilvania, Banat și părțile Ungariei a
primit rezoluția prezentată de Vasile Goldiș
în întregimea ei și astfel (decide - n.n.)
Unirea acestor provincii cu Țara - mamă și
cu celelalte provincii surori alipite ei
(Basarabia și Bucovina - n.n.) este pentru
toate veacurile pecetluită”.
În Rezoluție se spune:
„Adunarea Națională a tuturor
românilor din Transilvania, Banat și Țara
Ungurească, adunați prin reprezentanții lor
îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1
Decembrie 1918, decretează Unirea acelor
români și a tuturor teritoriilor locuite de
dânșii cu România. Adunarea Națională
proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al
națiunii române din întregul Banat cuprins
între râurile Mureș, Tisa și Dunăre”.
În mod firesc, în urma hotărârii istorice
luate la Alba Iulia de participanții la acea
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mare întrunire populară și națională așa cum
se consemnează într-un ziar din epocă, în
România au avut loc „adunări și întruniri
festive, șezători populare și hore ale unirii
care au reprezentat clare și autentice
revărsări de bucurie și de fericire
determinate de împlinirea unui vis
multisecular, acela al Înfăptuirii Marii
Uniri”.
Regele Ferdinand Întregitorul, într-o
cuvântare rostită a spus, printre altele:
„Unirea cea Mare a fost cea mai frumoasă
realizare a domniei mele”.El a fost
supranumit și Părintele României Mari. Cu
alt prilej, vorbind despre istorica înfăptuire
de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, a
spus: „Ridic până la ultima suflare
rugămintea fierbinte ca Dumnezeu să
binecuvânteze și în viitor soarta poporului
român și a României Întregite”.
Pentru rolul deosebit de important
jucat în timpul războiului de întregire
națională și apoi în conducerea țării până la
făurirea României Mari chiar în ziua istorică
de 1 Decembrie 1918, când Regele
Ferdinand I a revenit la București de la Iași,
suveranul României a primit gradul de
mareșal pentru merite incontestabile.
Reproducem în cele ce urmează textul înscris
în „Cartea de mareșal”: „Neamul românesc
și oștirea au luptat sub înalta conducere a
Măriei Tale, spre a îndeplini visul nostru
strămoșesc.
Pentru vitejia cu care ai stat dârz în
fruntea eroilor de la Carpați, Dobrogea,
Cerna, Jiu, Olt, Neajlov, Oituz, Mărăști și
Mărășești;
Pentru neclintita credință ce ai avut în
biruința planurilor noastre în zilele de grea
cumpănă;
Pentru
înțeleapta
cârmuire
a
treburilor dinăuntru și dinafară din vremea
acestui cumplit război;
Pentru dragostea și dreptatea de bun
părinte ce ai dovedit prin fapte față de
țărănimea obijduită;
Armata ta, prin mine, sfetnic al Măriei
Tale, te roagă pe tine, cel dintâi domn și
stăpânitor de veci al tuturor pământurilor
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românești, să primești ridicarea la cea mai
înaltă treaptă ostășească, care în graiul
marilor popoare, nouă prietene și
sprijinitoare, se cheamă Rang de Mareșal”.
(Eremia Grigorescu, ministru de Război, i-a
înmânat Regelui Ferdinand I „Cartea de
Mareșal” și „Bastonul de Mareșal” - n.n.).
Fostul Suveran al României Mari,
Ferdinand I Întregitorul și Mareșal al Țării,
s-a stins din viață aureolat de glorii și de
titluri științifice și onorifice în ziua de 20
iulie 1927. A fost înmormântat după dorința
sa în Mânăstirea de la Curtea de Argeș. Pe
fațada pietrei sale de mormânt este gravată
următoarea inscripție: „Aici odihnește robul
lui Dumnezeu Ferdinand I, Rege al României,
născut la 24 august 1865 la Sigmaringen
(Germania - n.n.) răposat la 20 iulie 1927 la
Castelul Pelișor. Luând cârma Țării la 11
octombrie 1914, a tras sabia la 15 august
(1916 - n.n.), pentru dezrobirea românilor
de peste vechile hotare, înfăptuind întregirea
neamului și încoronându-se la 15 octombrie
1922, la Alba Iulia ca primul rege al Tuturor
românilor”.
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CONTRIBUȚIA ARMATEI LA CONSTITUIREA ȘI
MENȚINEREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN, SUVERAN ȘI
INDEPENDENT, UNITAR ȘI INDIVIZIBIL

În ultima zi a lunii octombrie din acest an, Postul de Radio România Actualități Cluj a
împlinit 90 de ani de existență. Cu această ocazie reprezentanți de seamă ai acestui post au
pregătit și desfășurat o activitate aniversară în zona Parcului Astra din Sibiu.
La această activitate aniversară au fost invitate să participe mai multe instituții sibiene,
între care s-au aflat și două instituții de învățământ superior: Academia Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu ,I Universitatea „Lucian Blaga”.
Onoarea de a reprezenta Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, la această
activitate a fost acordată, de către conducerea instituției, mie și Muzicii militare a garnizoanei
Sibiu.
Ca de obicei, Muzica militară a garnizoanei Sibiu, condusă magistral de către maestrul
Stângaciu, nu s-a dezmințit și a prezentat un șou care a încălzit inimile participanților la
activitate, precum și a trecătorilor prin zonă, care s-au oprit pentru ascultarea acordurilor
muzicale, generate de instrumentele manipulate cu atâta pricepere de către militarii fanfarei.
Am fost invitat să adresez un cuvânt la ceas aniversar, pentru ascultătorii Postului Radio
România Actualități „Cluj”.
Având în vedere că ne aflăm la un interval de timp de aproximativ o lună de zile până la
aniversarea a 100 de ani de la desăvârșirea Marii Uniri, după ce am transmis la începutul
cuvântului meu aprecieri la adresa activității desfășurate de instituția de cultură aniversată, am
găsit de cuviință să readuc în atenția celor prezenți și a numeroșilor ascultători ai acestui
minunat post de radio, câteva repere vizând contribuția Măriei sale Ostațul român la înfăptuirea
statului național român, suveran și independent, unitar și indivizibil.
Din această perspectivă, am arătat că marele domnitor al Unirii Alexandru Ioan Cuza a
fost cel care a pus bazele procesului de făurire a României moderne și a noii sale armate. Ofițer
de carieră, școlit în instituții militare de prestigiu din occident, Alexandru Ioan Cuza și-a dorit să
formeze o armată după chipul și asemănarea celei franceze, pe care o cunoștea foarte bine. El șia dorit o armată care pe de o parte să fie în măsură să apere interesul național, iar pe de altă parte
să dea o mână de ajutor administrației publice pentru rezolvarea unor problem ce vizau în
principal realizarea și întreținerea unor lucrări de infrastructură.
Este de notorietate faptul că din încuviințarea lui Alexandru Ioan Cuza s-a înființat la 31
mai 1859 prima unitate de geniu din Armata României, în fruntea căreia a fost pus Panait Donici,
care îndeplinea și funcția de ministru al lucrărilor publice din Moldova.
Pentru a-și atinge obiectivele din domeniul militar, Alexandru Ioan Cuza a promovat o
reformă profundă care a vizat organizarea, înzestrarea și instruirea armatei.
Reforma declanșată de Alexandru Ioan Cuza în domeniul militar a fost continuată de către
principele Carol I, care a avut curajul ca în fruntea oștirii nou create să participle la marile
bătălii de la Plevn, Rahova, Vidin etc., din cadrul Războiului româno-ruso-turc din anii 18771878. În urma eforturilor deosebite și a jertfelor săvârște de ostașii români, marele om politic
Mihail Kogălniceanu a putut rosti răspicat în Parlamentul României:
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„Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”.
Este de notorietate faptul că principele Carol I, bazându-se pe vitejia ostașilor cu care
pornise la luptă, când trecea Dunărea pe un pod de vase întins de geniști și proiectilele de
arilerie trase de turci explodau în apropierea podului, acesta zâmbind rostea: „Asta-i muzica cemi place!”
Prin jertfa sa făcută la Plevna, Rahova, Vidin etc. ,Măria sa Ostașul român a contribuit din
plin la cucerirea independenței de către România și la readucerea la trupul să a teritoriului
Dobrogei, străvechi pământ românesc.
Principele Carol I, pentru a cinsti așa cum se cuvine eroismul Măriei sale Ostațul român,
s-a încoronat ca rege al României în 1881, purtând pe cap o coroană realizată din oțelul provenit
de la un tun capturat de la inamic în bătălia pentru cucerirea Plevnei.
Măria sa Ostașul român s-a implicat din plin și la făurirea Marii Uniri. Din această
perspectivă, el și-a adus contribuția atât la crearea condițiilor și organizarea și desfășurarea
marelui eveniment istoric din 1 Decembrie 1918, cât și la apărarea Marii Uniri. Din aceste
perspective, sunt demn de subliniat jertfele înregistrate de Măria sa Ostașul român în marile
bătălii purtate în vara anului 1916 în Culoarul Timiș-Bistra-Cerna, pe văile Jiului și Oltului, în
Dobrogea, în zona Brașovului, pe Valea Prahovei și pentru apărarea Bucureștiului. Atunci,
Măria sa Ostașul român a gustat din plin din bucuria victoriilor obținute, dar și din amarul
pierderii marelui general Dragalina și a unor usturătoare insuccese, care au generat redislocarea
adminiatrației centrale în frunte cu regale și a armatei în Moldova. Acolo, cu sprijinul prietenilor
francezi care au trimis în ajutor o misiune militară condusă de generalul Berthlot, s-au
reorganizat și înzestrat unitățile și marile unități militare române, care s-au angajat în marile
bătălii de la Mărășești, Mărăști și Oituz, sub deviza „Pe aici nu se trece”, lansată de marele
general Eremia Grigorescu, obținând victorii zdobitoare împotriva inamicului și creind astfel
condiții pentru pregătirea marelui eveniment istoric de la 1 Decembrie 1918.
Măria sa Ostașul român s-a implicat și în organizarea activităților desfășurate la Alba
Iulia , la 1 Decembrie 1918, sarcina sa principală fiind aceea de asigurare a securității celor
100.000 de participanți, precum și a celor 1228 de delegați care au participat la Marea Adunare
Națională. Din această perspectivă, sunt de notorietate posturile de observare și pază organizate
de ostași înarmați pe clădirile mai înalte din Alba Iulia, în turnuri și în turlele bisericilor, precum
și centurile de avamposturi dispuse în jurul zonei unde se stânseseră cei 100.000 de participanți,
și în jurul Cazimei Militare în ce se desfășurau lucrările Marii Adunări Naționale, conduse de
președintele Partidului Național Român, Gheorghe Pop de Băsești. De asemenea, trebuie
menționată implicarea ostașilor în pavoazarea cu cetină de brad a încăperii din Cazima militară,
precum și dispunerea steagurilor aliaților.
Existența Măriei sale Ostașul român la Alba Iulia nu a înseamnat că Marea Unire de la 1
Decembrie 1918 s-a desăvârșit sub amenințarea baionetei acestuia, ci din contră a fost prin
excelență o acțiune plebiscitară bine organizată și cu sprijinul acestuia.
Măria sa Ostașul român a făcut sacrificiul suprem și pentru apărarea Marii Uniri, în
bătăliile purtate în anul 1919, împotriva armatei Republicii Sovietice Ungaria condusă de Bela
Kun. Victoriile obținute de ostașii români au contribuit nu numai la apărarea Marii Uniri, ci și la
împiedicarea pentru o bună bucată de vreme a extinderii comunismului spre central Europei.
Pentru Măria sa Ostașul român, Pactul Ribbentrop – Molotov, prin care s-au smuls de la
trupul țării partea de nord a Transilvaniei, Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, a
constituit o mare lovitură. Nimic nu putea fi mai dureros și umilitor pentru Măria sa Ostașul
român, în acele timpuri, decât să se retragă cu capul plecat, fără să tragă măcar un cartuș,
din 34% din teritoriul național.
Durerea și umilința Măriei sale Ostașul român s-au mai ameliorat în anul 1941, când, la
chemarea autorităților române, s-a angajat în marile bătălii subsumate Campaniei militare din
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Est, unde prin sacrificii și jertfe a readus la trupul țării Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul
Herța.
Ameliorarea deplină a durerii și suferinței Măriei sale Ostașul român s-a produs în urma
chemării autorităților central din seara zilei de 23 august 1944, când s-a angajat în marile bătălii
subsumate Campaniei militare din Vest, alături de puterile aliate.
Vor rămâne înscrise cu litere de aur în istoria neamului jertfele de sânge ale celor 11 mii
de ostași români, înregistrate ca urmare a ordinelor criminale date de generalul rus Serghei
Trofimenko, cel care asigura comanda Armatei a 4-a română, pentru cucerirea acelei blestemate
cote 495 de pe dealul Sângiorgiu, apărate de ostașii nemți amplasați în puternice casemate dotate
cu mitraliere performante, cărora li se prelingeau lacrimile pe obraz de durere că erau nevoiți săi ucidă pe ostașii români, care le fuseseră anterior aliați.
De asemenea, au rămas în memoria colectivă eforturile, suferințele și jertfa Măriei sale
Ostașul roman pentru eliberarea ultimei brazede din pământul scump al patriei de sub cizma
cotropitorilor, la 25 Octombrie 1944.
Pentru a cinsti așa cum se cuvine eforturile, suferințele și jertfa Măriei sale Ostașul român,
autoritățile au hotărât să declare ziua de 25 Octombrie, ca Zi a Armatei României, când cei care
simt, gândesc și trăiesc românește, depun o floare, aprind o lumânare și varsă o lacrimă pe
mormintele ostașilor căzuți la datorie.
După eliberarea ultimei brazede din pământul scump al patriei, Măria sa Ostașul român a
continuat să lupte pentru eliberarea teritoriilor Ungariei și Cehoslovaciei, ajungând chiar până pe
teritoriul Austriei. A făcut-o cu abnegație și devotament deși unele dintre aceste state
produseseră atâta suferință poporului român.
La 9 mai 1945, înregistrată de istorie ca Ziua Victoriei Națiunilor Unite, Măria sa Ostațul
român și conducătorii săi nu au fost invitați la masa învingătorilor, România fiind obligată să
plătescă despăgubire de război. Și, ca paharul Măriei sale Ostașul român să se umple definitiv, a
fost pus să se repatrieze de pe meleaguri străine, prin marșuri pe jos, executate pe drumuri
desfundate și pe călduri înăbușitoare, întrucât rușii modificaseră ecartamentul căilor ferate,
pentru a putea circula numai trenurile lor, din teama de a nu fi trădați de către armata română.
A urmat apoi calvarul generalilor români care luptaseră în Campania din Est, cărora cozile
de topor din conducerea politică română, la presiunile rușilor, le-au intentat procese pe bază de
dovezi fabricate, trimițându-i și exterminându-i în cele mai odioase pușcării care funcționu pe
teritoriul României. Mai mult, pe unii nici nu i-au mai judecat, rușii având grijă să-i asasineze
așa cum au procedat cu marele general Avramescu, căruia i-au trimis și familia în detenție în
URSS, una dintre fiicele sale sinucigându-se, pentru a nu îndura calvarul pe care era obligată săl îndure.
În cei 50 de ani de comunism, Măria sa Ostașul român și-a făcut datoria față de patrie și
popor, fiind gata să apere interesul național. A făcut eforturi deosebite atât pe câmpurile de
instrucție, cât și pe șantierele economiei naționale, nu pentru conducătorii politici ai vremii, ci
pentru patria și poporul său.
Astăzi, Măria sa Ostașul român face parte din cea mai puternică alianță politico-militară a
lumii – NATO, unde apără interesul național și pe cel al Alianței, și cei mai bine de 30 de morți
și 130 de răniți din teatrele de operații din Balcanii de Vest, Irak și Afganistan, proveniți din
rândul militarilor români, au făcut să se vorbească în lume numai la superlativ despre el și
despre patria lui eternă, România.
La aniversarea celor 100 de ani de la desăvârșirea Marii Uniri, Măria sa Ostașul român
poate raporta cu mândrie că și-a făcut datoria față de neamul său, statul național român suveran
și independent, unitar și indivizibil și patria sa eternă România.
La mulți ani, pentru toți românii cu ocazia împlinirii la 1 Decembrie 2018, a 100 de ani de
la desăvârșirea Marii Uniri și Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Măria sa Ostașul român!
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Col.(rtr) dr.ing. Constantin Avădanei
Vicepreşedinte Filiala Jud.Alba ,,GEMINA” a ANCMRR
Președintele Grupului de Inițiativă „CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA
IULIA-2018”

Generalul Ioan Dragalina, erou al Marelui Război
pentru Reîntregirea neamului românesc

Istoria anului 1916 găsea România în
fața unor decizii majore, cu o situație
internațională caracterizată prin mari
încleștări de forțe umane, determinate de
izbucnirea Primului Război Mondial.
În societatea românească, pe timpul
celor doi ani de neutralitate, 1914-1916, au
avut loc dezbateri foarte agitate, antrenând
casa regală, dar și lumea politică, cuprinsă în
parlament și guvern.
La 21 iulie/3 august 1914 avea loc la
Sinaia Consiliul de Coroană, la care au
participat Carol I, prințul Ferdinand I,
membri ai guvernului și partidelor politice.
La acest consiliu trebuia să se decidă dacă
Regatul României va adera la Antanta, la
Tripla Alianță sau va păstra neutralitatea.
Decizia majorității a fost de păstrare a
neutralității temporare, astfel încât România
să aibă timp să-și pregătească armata.
Catalizatorul în limpezirea viziunii
asupra avantajelor intrării României în război,
a fost regele Ferdinand I, care s-a autointitulat
în primul rând rege al poporului român și
astfel s-a hotărât intrarea României în război,
alături de țările aliate din Antanta.
În august 1916, România primea un
ultimatum de a decide dacă dorește să se
alăture Antantei, „acum ori niciodată”. Sub
presiunea cererii ultimative, guvernul român
a acceptat să intre în război, deși situația de
pe fronturile de luptă nu era dintre cele mai
bune.
De fapt cauza principală a întârzierii
intrării în război a României a fost
neîncrederea cvasigenerală a liderilor politici
și militari români în jocurile pe care le făcea
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Rusia pe plan internațional..
România și-a negociat cu grijă condițiile
pentru intrarea în război de partea Aliaților.
Astfel, Bucureștiul cerea recunoașterea
drepturilor României asupra teritoriului
Transilvaniei.
Și astfel România intra în Marele Război
pentru Reîntregirea neamului românesc.
În acea zi de Sfântă – Mărie, 15 august
1916, România întreagă a auzit cuvântul de
îndemn la datorie, de însuflețire a regelui
Ferdinand:
„De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub
stăpânirea străină pe frații noștri de peste
munți și de pe plaiurile Bucovinei, unde
Ștefan cel Mare doarme somnul de veci. În
noi, în virtuțile, în vitejia noastră, stă putința
de a le da dreptul, ca într-o Românie întregită
și liberă, de la Tisa până la Mare, să
propășească în pace, potrivit destinelor și
aspirațiunilor gintei noastre.
ROMÂNI!
Însuflețiți de datoria sfântă ce ni se
impune, hotărâți să înfruntăm cu bărbăție
toate jertfele legate de un crâncen răsboiu,
pornim în luptă cu avântul puternic al unui
popor, care are credința neclintită în menirea
lui. Ne vor răsplăti glorioasele roade ale
izbândei.
Cu Dumnezeu înainte!”
În aceste condiții își face apariția în
teatrul de război un mare lider militar:
generalul Ioan Dragalina.
Generalul Dragalina provenea dintr-o
familie cu tradiţie militară, tatăl său fiind
ofiţer al armatei austriece, iar în anul 1887 a

demisionat din armata imperială şi a fost
primit în armata regală română, unde a
evoluat în cariera militară pas cu pas.
După intrarea României în Primul Război
Mondial, în noaptea de 14-15 august 1916, şi
trecerea Carpaţilor - la începutul lunii
octombrie, armata română s-a trezit că trebuie
să apere cu înverşunare fiecare palmă de
pământ din trecătorile munţilor.
La vremea respectivă, regele Ferdinand a
luat mai multe decizii la comanda unor mari
unități; l-a destituit pe generalul Culcer, iar în
locul acestuia a fost numit la comanda
Armatei I generalul Ioan Dragalina.
Pe Valea Jiului, dispozitivele conduse de
generalul Dragalina erau pregătite începând
cu 10 octombrie 1916 să reziste masivului
asalt al trupelor duşmane.
Strategia gândită de general în Valea
Jiului a dat roade în prima fază, dar în luna
noiembrie 1916 valul oştilor duşmane a
spulberat orice rezistenţă românească în zonă,
apoi în întreaga Muntenie, până la stabilizarea
frontului din sudul Moldovei.
Strategia generalului Ioan Dragalina,
numit comandant al Diviziei I de Infanterie,
ce apăra frontiera de vest a țării, a fost de a
ocupa şi fortifica înălţimile munţilor, pentru a
nu risca o confruntare pe teren deschis având
în vedere superioritatea numerică şi tehnică a
duşmanului. Divizia sa a luptat vitejeşte şi,
după ce au atacat în dimineața zilei de 15
august 1916 la Porțile de Fier, trupele române
aflate sub comanda sa au reușit să ocupe
culmile muntoase şi să stopeze ofensiva
inamică până la începutul lui octombrie.
Situaţia devine disperată atunci când
inamicul străpunge apărarea română prin
trecătorile Vulcan și Lainici.
Generalul scria în carnetul său
personal: „Câte și câte idei negre nu mi-au
trecut prin cap, tulburându-mi mintea. Capul
sus, Dragalina! Nu te lăsa sclavul gândurilor
rele. Cu trupe multe oricine știe să lupte.
Arată că știi și cu puține să faci mult. Încredete în Dumnezeul părinților tăi și în steaua ta
ce întotdeauna te-a luminat. Doamne, fii cu
mine!”

Însă, înainte de acest lucru, o inspecţie a
sa din 12 octombrie 1916, în zona înaintată a
trecătorii, în dreptul mânăstirii Lainici, s-a
sfârşit tragic pentru acesta.
Rănit într-un schimb de focuri, generalul
Dragalina, împreună cu şoferul şi doi ofiţeri,
s-au deplasat în Valea Jiului, pentru a se
întâlni cu comandanţii aflaţi în primele linii.
La întoarcere, maşina în care se afla generalul
a fost surprinsă într-un schimb de focuri, iar
două gloanţe l-au atins în braţ şi omoplat.
Ofiţerul a fost transportat de urgenţă la
postul sanitar, pentru bandajarea rănii, iar
ulterior dus la spital, la Târgu Jiu şi Craiova,
unde medicii au găsit ca soluţie amputarea
braţului.
Pentru că medicii au ezitat în efectuarea
operaţiei, generalul a fost urcat în tren, din
ordin al Marelui Cartier General, şi
transportat la Spitalul Militar de la Palatul
Regal din Bucureşti, unde ajunge pe 13
octombrie.
Prea târziu însă, pentru că rana i s-a
infectat. Aflat încă în viaţă, pe patul de spital,
generalul a fost vizitat de Regele Ferdinand I
al României, care i-a conferit importanta
distincţie reprezentată de Ordinul Mihai
Viteazul.
Fiind internat, Generalul l-a întrebat pe
medic: „Dar ia spune, doctore, cum aş putea
fi vindecat mai repede, pentru a mă întoarce
în luptă, păstrându-mi braţul sau tăindu-l?”
„Prin amputarea braţului vindecarea ar fi mai
grabnică”, răspunde medicul. „Ei bine, taie-l
doctore, o să-mi ajungă şi un singur braţ.”
Transferul pacientului şi venirea greoaie
a medicilor au întârziat aşa de mult
intervenţia, astfel încât nu s-au mai putut
împiedica infecţia şi moartea generalului în
noaptea de 24 spre 25 octombrie 1916.
Învingătorul de pe Valea Jiului a închis
ochii pentru vecie. Rănile pricinuite de
duşman au putut învenina sângele acesta
nobil şi preţios.
Generalul Dragalina rămâne unul din
comandanții glorioşi ai rezistenţei în Carpaţi.
De mintea, iscusinţa şi bravura sa s-au zdrobit
legiunile teutone pe Valea Jiului.
Pe patul spitalului, în durerile ranei, el a
mai continuat comanda victoriei, urmărind pe
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inamicul învins. Testamentul lui va fi
executat: duşmanul nu va trece Carpaţii.
După ce Generalul a fost rănit în
inspecţia pe front, totuşi, planul său de
operaţii a fost continuat şi dus la îndeplinire
de către colonelul Ioan Anastasiu, ceea ce a
făcut ca, după alte trei zile de lupte
înverşunate, trupele germane să fie respinse
dincolo de fosta frontieră.
Viteazul general se afla în spitalul din
palatul regal unde era şi fiul său rănit,
căpitanul Dragalina. Rănit la mână şi la umăr,
generalul Dragalina a trebuit să sufere
operaţia amputării braţului, operaţie făcută
de dr. Toma Ionescu şi doamna dr. Reiner.
Starea bolnavului mergea spre bine, doctorii
Danielopol şi Mămulea îl vedeau şi îl
îngrijeau în fiecare zi. Cu toate îngrijirile
devotate ce i s-au dat, starea sănătății sale s-a
înrăutățit brusc, generalul Dragalina a
încetând din viaţă.
Soţia sa, fiii şi fiicele sale care nu se mai
dezlipeau de lângă patul soţului şi tatălui lor,
au asistat împietriţi de durere la ultimele lui
momente, în vreme ce Regele aştepta palid
lângă uşă. Simțindu-și sfârșitul aproape, este
împărtășit și i se adresează lui Corneliu:
„Îndreaptă-mă cu fața spre Banat. Tu să le
spui că am murit cu ei în gând!”
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Corpul a fost aşezat pe un catafalc
improvizat până ce va fi transportat la
Biserica Albă din București.
Generalul Ioan Dragalina se stingea din
viață la vârsta de 56 de ani, scriind o pagină
de eroism care nu se va şterge niciodată din
istoria şi memoria noastră.
Învingătorul de la Jiu poate dormi liniştit
somnul celor bravi.
Marele istoric Nicolae Iorga (care îi
dedică Generalului pagini în valoroasele sale
cărţi de istorie) a spus, în discursul rostit la
funeraliile eroului:
„Generalul care a apărat cu mintea lui
de cugetător, cu energia lui de soldat și cu
calda lui inimă de bănățean Oltenia, nu mai
este! (…) Cu pietate fiecare va privi ultimul
lui drum între noi. Căci lacrimile le-am
isprăvit! Dar mâine, când Banatul lui
părintesc va fi carne din trupul României
biruitoare, când acolo, departe-n Caransebeș
va flutura steagul subt care el și-a vărsat
sângele, vom ridica pe locul unde el a fost
dăruit neamului, statuie de bronz întru
pomenirea curatei figuri de erou care se
ascunde acum vederilor noastre.”

Col. (rtr) Aladar Ledrer

Artileria română în marile bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz
Artileria Română în perioada 1916 - 1917
Cu toate că Primul Război Mondial a avut un caracter imperialist, România nu a
participat la acest război călăuzită de intenţii de cotropire şi anexare de noi teritorii. Conducerea
ţării a hotărât intrarea României în război, alături de Anglia, Franţa şi Rusia, care dădeau
garanţia satisfacerii dezideratului unităţii noastre naţionale.
Prin tratatul de alianţă şi convenţiile militare semnate cu puterile Antantei: - România se
obliga să-şi mobilizeze toate forţele şi cel mai târziu la 15 august 1916 să intre în război; Aliaţii se angajau să trimită în România materiale de război, echipament, medicamente,
subzistenţe şi specialişti pentru fabricarea în ţară a muniţiei şi să execute acţiuni ofensive în
Bucovina şi în zona Salonic, pentru a uşura mobilizarea şi concentrarea armatei române.
În baza obligaţiilor asumate, la 15 august 1916 s-a pus în aplicare planul de mobilizare a
armatei române, reuşindu-se ca într-un timp relativ scurt să se constituie un număr de: - 336
batalioane de infanterie; - 104 escadroane de cavalerie; - 377 baterii de artilerie (şi multe altele).
Cele 377 de baterii de artilerie erau de diferite categorii, astfel:
- 55 baterii de tunuri pentru însoţirea infanteriei (tunuri de 53mm şi 57mm);
- 224 baterii de câmp (constituiau artileria diviziilor – tunuri de 75mm şi obuziere
105mm);
- 16 baterii de tunuri de munte (tunuri de 63mm şi 75mm);
- 32 baterii de artilerie grea (obuziere 150mm şi 210mm);
- 50 baterii de poziţie cu misiune specială pe Dunăre.
Artileria armatei române a luptat cu abnegaţie şi eroism, atât în timpul ofensivei din
Transilvania (în bătălia de la Sibiu şi în luptele din Munţii Perşani şi de la Braşov), în luptele
pentru apărarea Dobrogei şi cele din zona curburii Carpaţilor, din Valea Prahovei, din zona Bran
şi Predeal, din defileul Oltului şi de la Jiu, cât şi în cele de pe Neajlov şi Argeş. Timp de aproape
patru luni, cei 1763 de ofiţeri şi 47046 de soldaţi şi gradaţi care au încadrat cele 377 de baterii
de artilerie şi-au adus contribuţia la desfăşurarea grelelor lupte şi bătălii purtate de armata
română.
Încercările eroice făcute de armata română în marea bătălie de la Bucureşti (noiembrie
1916) de a opri ofensiva armatelor Puterilor Centrale nu a reuşit datorită superiorităţii numerice
şi tehnice a inamicului. Atacate concomitent dinspre vest, nord şi sud, în condiţiile unui raport
de forţe total nefavorabil, trupele române s-au repliat spre est şi, împreună cu forţele ruse, spre
sfârşitul anului 1916, au oprit înaintarea trupelor inamice pe aliniamentul Carpaţilor Răsăriteni,
Siretul inferior, Dunărea maritimă. În iarna anului 1916, acest aliniament a fost apărat de
Armatele 9, 4, şi 6 ruse şi de Armata 2 română. Restul forţelor române au fost dislocate în
Moldova, în spatele frontului, pentru a fi reorganizate în vederea marilor bătălii.
S-a hotărât să se formeze numai atâtea mari unităţi câte puteau fi bine încadrate cu
personal (în 1917, efectivul armatei era de 700 000 de oameni) şi dotate cu tehnică de luptă (au
fost făcute livrări de materiale de război de către Franţa şi Anglia), astfel încât forţa lor
combativă să fie comparabilă cu cea a diviziilor inamicului.
Cu efectivele şi mijloacele avute la dispoziţie, comandamentul român a organizat: - 15
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divizii de infanterie; - 2 divizii şi 4 brigăzi independente de cavalerie; - o brigadă de grăniceri; 4 regimente de artilerie grea; - 2 regimente de artilerie de munte; - 12 escadrile de aviaţie; - 5
companii de aerostaţie şi multe altele.
Ca artilerie, divizia de infanterie avea o brigadă compusă din două regimente: unul de
tunuri (cu 9 baterii) şi unul de obuziere (cu 4 baterii). În plus, fiecare brigadă de artilerie
dispunea de câte o baterie de însoţire (8 piese de 53 mm) şi o baterie de mortiere de tranşee (8
piese de 58 mm).
Diviziile de cavalerie aveau fiecare în compunere câte un divizion de artilerie călăreaţă
(3 baterii de tunuri 75 mm). Brigăzile de cavalerie independente nu aveau artilerie.
Brigada de grăniceri avea o baterie de tunuri calibrul 53mm.
Cele 4 regimente de artilerie grea aveau în total 49 de baterii, iar cele două regimente de
munte – 14 baterii.
Înaintea începerii marilor bătălii, armata română dispunea de 294 de baterii de artilerie –
135 erau baterii de tunuri de câmp, 60 baterii de tunuri uşoare, 49 baterii de tunuri grele, 14
baterii de tunuri de munte, 15 baterii de mortiere de tranşee, 15 baterii de tunuri de 53 mm şi 6
baterii de artilerie călăreaţă.
Fiecare armată avea câte un inspectorat al artileriei, iar pe lângă Marele Cartier General
se afla Inspectoratul general al artileriei.
La începutul celor trei mari bătălii de la „Porţile Moldovei” forţele ruso-române ocupau,
de la nord la sud, următorul dispozitiv: - Armata 9 rusă; - Armata 2 română; - Armata 4 rusă; Armata 1 română; - Armata 6 rusă.
Planul de campanie pentru anul 1917 elaborat de Comandamentul Româno-rus prevedea
declanşarea unei ofensive puternice cu forţele Armatei 2 române în zona Mărăşeşti şi cu flancul
drept al Armatei 6 ruse în sectorul Nămoloasa. Ulterior, ofensiva urma să se dezvolte spre sudvest, în sectorul încercuirii şi nimicirea forţelor principale ale Armatei 9 germane.
Artileria Armatei 2 române în bătălia de la Mărăşti
Între 11 – 19 iulie 1917, în ţinutul Vrancei, trupele Armatei 2 române şi cele de la aripa
dreaptă a Armatei 4 ruse au desfăşurat o mare bătălie ofensivă, în scopul nimicirii Armatei 9
germane.
Înaintea începerii acţiunilor de luptă, forţele Armatei 2 române se aflau dispuse pe un
aliniament de 35 km, jalonat de înălţimile Măgura Caşinului, nord Poiana Încărcătoare, nord
Mărăşti, Răcoasa. În compunerea armatei se aflau corpurile 2 şi 4 armată (fiecare cu câte două
divizii), o brigadă de călăraşi, un batalion de pionieri şi un grup aeronautic (2 escadrile). În faţa
Armatei 2 române se aflau trupe din compunerea Grupului „Gerok”: la flancul drept şi centrul
armatei – Brigada 8 munte şi două batalioane din Divizia 71 infanterie (Corpul 8 armată austroungar), la flancul stâng – Divizia 1 cavalerie austro-ungară şi Divizia 218 infanterie germană.
Ţinând seama de toate aceste date, de caracteristicile terenului muntos-împădurit şi de
misiunea primită, comandantul Armatei 2 române, generalul Averescu, a hotărât să treacă la
ofensivă pentru a rupe apărarea inamicului într-un sector cu lărgimea de numai 6,5 km, dând
lovitura principală cu flancul stâng (trupele Corpului 2 armată) pe direcţia nord Mărăşeşti,
Vizantea Mânăstirească, sud Soveja. Obiectivul final era delimitat de culmea estică a munţilor
Vrancei şi înălţimile aflate la nord de cursul superior al râului Putna.
Armata 2 a adoptat un dispozitiv pe un eşalon, cu Corpul 2 armată (diviziile 3 şi 6
infanterie) la stânga şi Corpul 4 armată (Divizia 8 infanterie şi o brigadă din Divizia 6 infanterie)
la dreapta. Ca rezervă, Armata 2 a păstrat, înapoia flancului stâng, Divizia 1 infanterie, Brigada
2 cavalerie şi patru baterii de artilerie de munte.
Artileria Diviziei 1 infanterie şi restul artileriei aflate la dispoziţia armatei a primit
misiunea să sprijine acţiunile Corpului 2 armată, care executa lovitura principală.
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În ordinul de operaţii nr. 1638 din 20 iunie 1917, comandantul Armatei 2 române preciza:
Se destină sectorului de atac următoarea artilerie: brigăzile de artilerie întregi22 precum şi
artileria de calibru mic a Diviziilor 1, 3, ŞI 6 23 toate bateriile de artilerie ale armatei 24 .
Conform acestui ordin, majoritatea artileriei (228 de guri de foc din totalul de 316) au fost
destinate pentru sprijinul acţiunilor de luptă din sectorul de rupere, realizându-se astfel o
densitate de 35 de piese / km de front.
Ordinul de operaţii releva concepţia în care a fost folosită artileria pe timpul acestei
ofensive: Artileria va fi repartizată şi distribuită pe poziţie pe baza proiectului întocmit de
comun acord de către comandantul Corpului 2 armată şi inspectoratul armatei. Bateriile vor
fi repartizate în: baterii pentru a contrabate artileria duşmană, baterii de distrugere şi baterii
de însoţire. Între acestea din urmă vor fi bateriile de munte şi parte din bateriile Diviziei 1,
destinate anume şi care vor trebui să fie în măsură ca mişcarea lor înainte să se facă în mod
sigur la timp. Mortierele de tranşee vor fi distribuite în faţa poziţiei Mărăşti.
Durata pregătirii de artilerie a fost de două zile şi două nopţi. Tragerea în pregătirea de
foc trebuia să înceapă în ziua de 9 iulie, ora 1o în sectorul de nord şi la ora 12 în sectorul de sud.
În timpul pregătirii de artilerie erau prevăzute trei întreruperi de câte o jumătate de oră fiecare.
Ordinul de operaţii al Armatei 2 nr. 1867, din 8 iulie 1917, preciza: Artileria destinată să
bombardeze întăririle duşmanului, în sectorul de atac, va deschide focul la ora 12 şi-l va
continua în aşa mod ca, până poimâine 11 iulie orele 20.00, completa dezorganizare a
întăririlor primei linii duşmane să fie terminată. Contrabateriile vor deschide focul intensiv, pe
timpul bombardării poziţiilor duşmane, numai contra altor baterii duşmane a căror poziţie va fi
exact cunoscută şi al cărui foc ar fi dăunat trupelor noastre. În afară de aceste cazuri,
contrabateriile se vor abţine de la orice intervenţie fără necesitatea vădită în luptă, spre a nu se
descoperi poziţiile, mai cu seamă spre a se păstra muniţiile pentru faza întăririi infanteriei în
acţiune. În sectorul defensiv, bombardamentul poziţiilor inamice va începe la ora 10. scopul
bombardamentului în acest sector va fi nu de a dezorganiza poziţiile duşmanului, mijloacele
nefiind suficiente pentru aceasta, ci de a fixa pe duşman şi de a-l ţine permanent sub
ameninţare. La început i se va da însă oarecare intensitate. (...) Încetarea şi deschiderea focului
la aceste întreruperi se va face de către comandanţii de baterii, fără alte ordine. După fiecare
întrerupere focul va fi reluat cu o violenţă mai accentuată, pentru câtva timp... În cursul nopţii
de 9/10 şi 10/11 iulie, serviciul artileriei va trebui organizat, ca oamenii să se poată repauza,
fără ca focul să fie cu desăvârşire întrerupt, pentru ca inamicul să nu poată readuce întăririle
sale în bună voie.
Pentru prima oară în istoria artileriei române, în această bătălie pregătirea de artilerie s-a
executat ca o concentrare de foc masivă. Focul intens a alternat cu pauze planificate, astfel că
inamicul n-a putut sesiza momentul trecerii infanteriei noastre la ofensivă.
În cursul nopţii de 9/10 iulie au fost lovite cu foc obiectivele inamicului din adâncimea
primelor poziţii, iar a doua zi tragerile au crescut în intensitate, focul fiind executat atât asupra
obiectivelor dispuse pe aliniamentul de contact, cât şi asupra celor din adâncime, în special
asupra căilor de comunicaţii, pe care inamicul începuse a-şi deplasa spre front rezervele.
Rezultatele tragerilor din pregătirea de artilerie au fost verificate atât de unităţile din
prima linie, prin incursiuni executate de elemente special destinate în acest scop, cât şi ofiţeri de
stat major care au constatat efectele obţinute. În fâşia de ofensivă a Diviziei 3 infanterie
patrulele de recunoaştere au stabilit că fuseseră realizate complet şase breşe în reţelele de sârmă
ghimpată, iar alte cinci breşe puteau fi uşor definitivate. Colonelul Calotescu din Regimentul 30
Muscel arăta: Artileria făcuse ravagii, nu se mai cunoştea aproape nimic, era o enormă
amestecătură de sârmă, scânduri şi pământ.
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Bg1A (R1A şi 5 Ob), Bg3A (R6A şi 15Ob), Bg.6A (R11A şi 16Ob), Bg8A (R12A şi 17Ob)
3 Bt a câte 8 piese, cal. 53 mm (artileria de tranşee)
24
1 Bt. Ob. cal 150mm (4 piese), 2 Bt cal 105 mm (8 piese), 2 Bt cal. 152 mm (8 piese)
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În noaptea de 10/11 iulie, artileria a continuat să execute trageri, dând posibilitate
infanteriei noastre să se apropie până la circa 100 m de tranşeele inamicului fără pierderi. La ora
4 în dimineaţa zilei de 11 iulie, artileria a lungit tragerea, lovind inamicul din adâncimea
dispozitivului, iar infanteria a asaltat prima tranşee.
Acţiunile ofensive ale Diviziei 3 infanterie şi ale Brigăzii12 infanterie au fost puternic
sprijinite de artilerie prin „baraj rulant” (care însemna o puternică perdea de foc realizată de
artilerie în faţa trupelor atacatoare, pe întregul front de acţiune, care se muta pe măsura înaintării
acestora în dispozitivul inamicului). Către ora 12, atât Divizia 3 cât şi Brigada 12 au fost întărite
cu câte o baterie de artilerie de munte din cele patru baterii de acest tip aflate în rezerva armatei.
Pe timpul ofensivei în adâncimea dispozitivului de apărare al inamicului, artileria a
schimbat poziţiile de tragere şi a intervenit oportun cu foc, atât pentru nimicirea inamicului care
se opunea înaintării infanteriei noastre, cât şi pentru sprijinul respingerii contraatacurilor.
Terenul greu accesibil şi alunecos, datorită ploii torenţiale căzută în ziua de 9 iulie, a creat
probleme deosebite executării manevrei, dar cu toate acestea artileria diviziilor 3 şi 6 infanterie a
făcut totul pentru a deschide focul la timp şi pentru a sprijini oportun infanteria noastră.
În cursul primei zile de ofensivă, trupele noastre au obţinut un succes important, reuşind
să rupă prima poziţie de apărare a inamicului într-un sector larg de peste 20 km. Recunoscând
înfrângerea suferită încă din prima zi a bătăliei, în raportul său din 11 iulie 1917 comandantul
Grupului „Gerok” scria: În lupta disperată linia noastră subţiată este respinsă. Pe un teren
foarte greu şi sub presiunea celui mai puternic foc de artilerie inamic, contraatacurile noastre
au avut rezultate mici. Artileria noastră a fost decimată, iar infanteria a suferit mari pierderi.
Pentru a-şi sustrage forţele de la o nimicire totală, comandantul Grupului „Gerok” a
hotărât retragerea forţelor pe un aliniament marcat de înălţimile Dealului Arşiţa, Răchitaşul Mic
şi Răchitaşul Mare, crestele Dealului Teiş. Retragerea s-a făcut în noaptea de 11/12 iulie,
camuflând această operaţiune prin câteva contraatacuri de noapte. În ziua de 12 iulie,
comandantul Armatei 2 române a hotărât continuarea ofensivei, prin ruperea şi ocuparea
aliniamentului pe care se repliase inamicul. În această acţiune dificilă (datorită condiţiilor de
teren), artileria grea a sprijinit acţiunile de luptă ale infanteriei executând trageri îndepărtate şi
de contrabaterie, iar artileria uşoară trageri de neutralizare asupra observatorilor, adăposturilor şi
mijloacelor de foc inamice. În raportul întocmit în seara zilei de 13 iulie, generalul Gerok,
apreciind efectele artileriei noastre, arăta: Artileria română este foarte activă în atac... Prin
focul său intens a distrus atât infanteria, cât şi observatoarele noastre de artilerie.
După mai bine de o săptămână de lupte grele, în seara zilei de 19 iulie, trupele Armatei 2
române au trecut la consolidarea aliniamentului cucerit şi regruparea forţelor în vederea trecerii
în dispozitiv de apărare.
Ofensiva de la Mărăşeşti îşi atinsese pe deplin scopul. Lovind un punct sensibil al
dispozitivului inamic – joncţiunea dintre armata 1 austro-ungară şi 9 germană – trupele române
au nimicit o parte însemnată din trupele Grupului Gerok, obligându-l pe inamic să renunţe la
planul preconizat iniţial, acela al ofensivei în sectorul Nămoloasa.
Artileria Armatei 2 române, reorganizată, înzestrată şi instruită în concordanţă cu
învăţămintele rezultate din campania din 1916, a demonstrat eficienţă şi a trecut un examen greu,
cu un succes deplin.
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Artileria Armatei 1 române în bătălia de la Mărăşeşti
Această bătălie s-a desfăşurat în perioada 24 iulie – 21 august 1917, într-un spaţiu
geografic restrâns, delimitat de localităţile Panciu, Focşani, Mărăşeşti şi râul Siret. Spre
deosebire de bătălia de la Mărăşti, la Mărăşeşti angajarea în luptă a forţelor române s-a făcut
succesiv şi în condiţii grele, fapt care a influenţat de la început şi modul de acţiune al artileriei.
La 24 iulie, dată la care a început ofensiva germană pe direcţia Focşani, Mărăşeşti,
marile unităţi ale Armatei 1 române (Diviziile 5, 9, 13, 14 infanterie şi 2 cavalerie) se aflau
dispuse în raion de concentrare în stânga râului Siret, urmând să înlocuiască trupele Armatei 4
ruse aflată în apărare pe aliniamentul Valea Sării, nord Bilieşti.
Ofensiva Armatei 9 germană a coincis cu momentul înlocuirii forţe ruse de către Armata
1 română, artileria acesteia din urmă fiind nevoită să ocupe poziţii în grabă, succesiv pe malul
estic al Siretului, pentru a executa trageri atât în sprijinul trupelor române, cât şi al celor ruse, în
scopul zădărnicirii ofensivei inamicului.
După o violentă pregătire de artilerie de 3 ore, în dimineaţa zilei de 24 iulie 1917 Armata
9 germană a trecut la ofensivă, executând lovitura principală în spaţiul cuprins între râul Siret şi
calea ferată Focşani-Mărăşeşti, în sectorul apărat de Divizia 34 infanterie rusă. Această acţiune a
silit divizia rusă să se retragă spre nord, către localităţile Ciuşlea, Strejescu şi Doaga.
În după-amiaza zilei de 24 iulie, pentru a veni în ajutorul trupelor ruse, generalul Eremia
Grigorescu, comandantul Corpului 6 armată, a ordonat ca Divizia 5 infanterie să ocupe un
aliniament de apărare între localităţile Moara Albă şi Doaga, iar artileria acestei divizii să
intervină cu foc pentru a stăvili înaintarea inamicului.
În timp ce regimentele brigăzilor 9 şi 10 infanterie se deplasau către aliniamentul ordonat,
bateriile regimentelor 7 artilerie şi 19 obuziere din Brigada 5 artilerie au ocupat poziţii de
tragere pe malul estic al Siretului şi au deschis un foc năprasnic asupra flancurilor diviziilor
germane care atacau cu impetuozitate.
La adăpostul întunericului, în noaptea de 24/25 iulie Divizia 9 infanterie şi cele 13 baterii
ale Brigăzii 9 artilerie au ocupat malul stâng al Siretului şi trecerile peste acesta. În aceeaşi
noapte artileria grea a armatei a început deplasarea din sectorul Nămoloasa către Tecuci, pentru
a fi în măsură so ocupe poziţii de tragere pe malul Siretului şi să intervină cu foc în sprijinul
diviziilor române care urmau să fie introduse în luptă.
Tot în această noapte, artileria Diviziei 5 infanterie a sprijinit acţiunile aceste mari unităţi
pentru respingerea a trei puternice atacuri executate de inamic în scopul cuceririi localităţii
Doaga.
În ziua de 25 iulie, s-au desfăşurat lupte grele în sectorul apărat de Divizia 5 infanterie.
În sprijinul acesteia au intervenit şi bateriile Brigăzii 9 artilerie. În tot cursul zilei, cele 24 de
baterii ale diviziilor 5 şi 9 infanterie au executat continuu trageri pentru a zădărnici înaintarea
trupelor germane. Efectul acestora a fost atât de mare, încât, după cum arăta un martor ocular
„câmpul de luptă dintre Doaga şi Străjescu era negru de cadavrele duşmanului”.
Dârza rezistenţă a Diviziei 5 infanterie şi eficacitatea artileriei române, amplasată într-o
poziţie de flanc faţă de dispozitivul ofensiv inamic, au silit comandamentul german să mute
lovitura principală mai departe de râul Siret şi de zona de acţiune a artileriei noastre.
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În zilele următoare, eforturile Armatei 9 germane de a pătrunde spre Mărăşeşti au fost
zădărnicite de înverşunarea cu care li s-au opus restul forţelor Armatei 1 române, intrate în
bătălie, sprijinite continuu de focul artileriei. Apărarea dârză a trupelor noastre a fost combinată
cu puternice riposte ofensive. O puternică contralovitură urma să fie executată în ziua de 27 iulie
1917, în srctorul dintre Siret şi calea ferată Mărăşeşti-Focşani. Comanda grupării de
contralovitură (2 divizii române şi 2 divizii ruse) a fost încredinţată generalului Eremia
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Grigorescu. În sprijinul acestei acţiuni, în afara celor 8 baterii de artilerie grea ale Armatei 1, în
noaptea de 26/27 iulie au mai intrat în dispozitiv încă 2 baterii de artilerie grea, primite ca
întărire. Astfel, contralovitura urma să fie sprijinită de 52 de baterii din care 17 baterii de
artilerie grea şi 35 de baterii care reprezentau artileria diviziilor 5, 9 şi 14 infanterie.
Datorită evoluţiei evenimentelor pe câmpul de luptă, comandantul Armatei 1 române a
amânat executarea contraloviturii pentru ziua de 28 iulie, ora 17. În zorii acelei zile, artileria
română a început tragerile pentru a neutraliza inamicul dispus în fâşia în care se va executa
contralovitura, trageri care au durat, cu unele întreruperi, în tot cursul zilei, cu o intensitate mai
mare între orele 14 şi 17. Contralovitura s-a executat în condiţii grele, după două ore de luptă,
ostaşii Diviziei 9 infanterie au reuşit să pătrundă în dispozitivul inamic. Pentru a dezvolta
pătrunderea au fost introduse în luptă noi forţe care după o pregătire de artilerie cu o durată de
60 de minute, la ora 20, au reluat înaintarea, dar după câteva sute de metri au fost opriţi.
În noaptea de 28/29 iulie, artileria noastră a executat numai trageri de hărţuire,
contralovitura urmând să continue în ziua de 29 iulie, la ora 16.30. până la ora respectivă
artileria Armatei 1 a lovit continuu dispozitivul inamicului şi artileria acestuia. Cu câteva minute
înainte de a se declanşa contralovitura noastră, Divizia 7 infanterie rusă, aflată în flancul drept al
Diviziei 9 infanterie române, a fost puternic contraatacată de inamic şi a început să se retragă.
Flancul drept al Diviziei 9 infanterie fiind descoperit, Armata 1 română a pus la dispoziţia
Corpului 6 armată un regiment de infanterie din Divizia 13 infanterie (aflată în rezervă) şi un
divizion de artilerie din Brigada 13 artilerie (aflat în poziţie la nord de Modruzeni) pentru a
participa la acţiunile de stăvilire a înaintării inamicului pe direcţia Fabricii de parchet Mărăşeşti.
La căderea întunericului, inamicul a fost oprit. Divizia 5 infanterie deşi a reluat atacul,
nu a putut progresa. Contraatacate puternic, diviziile române şi ruse destinate pentru
contralovitură au fost nevoite să se replieze pe vechile poziţii. În afara pierderilor pricinuite
inamicului, contralovitura română-rusă din zilele de 28 şi 29 iulie n-a înregistrat alte rezultate.
În raportul operativ al Armatei 9 germane se arată: „Puterea de luptă a diviziilor care au luat
parte la lupte, în special a diviziilor 76, 89 şi 115, în contra cărora s-au îndreptat
contraatacurile inamice, este scăzută în urma puternicelor pierderi. Şi Divizia 216 a suferit în
urma focului de flanc (al artileriei) tras de pe înălţimile de pe malul de răsărit al Siretului”
În zilele următoare, atacurile germane au continuat, deplasând efortul tot mai spre nordvest, la joncţiunea dintre armatele 1 română şi 4 rusă. Intervenţia succesivă a diviziilor 13 şi 10
infanterie şi a artileriei acestora, a dus la oprirea inamicului, în seara zilei de 3 august, pe
aliniamentul Şerbeşti, Străoani, Diocheţi.
În zilele de 30 şi 31 iulie, au intervenit schimbări importante în organizarea
comandamentului Armatei 1 române. În locul generalului Cristescu, la comanda armatei a fost
numit generalul Eremia Grigorescu, un brav ofiţer de artilerie, care, la Oituz, în toamna anului
1916, a comandat Divizia 15 infanterie, supranumită „divizia de fier”. De numele lui este legată
deviza „Pe aici nu se trece!”, care a însufleţit ostaşii români şi în vara anului 1917.
Numirea generalului Eremia Grigorescu la comanda Armatei 1, într-o situaţie grea, când
ofensiva inamicului era în plină desfăşurare, a avut efecte pozitive, mărind încrederea ostaşilor
români în victorie. Tot el a lansat la Mărăşeşti deviza „Nici pe aici nu se trece!”.
Zilele de 4 şi 5 august au fost folosite de ambele părţi pentru regrupări, completări,
remanieri în dispozitiv şi odihna trupelor.
În domineaţa zilei de 6 august, când bătălia de la Mărăşeşti a intrat în faza decisivă,
situaţia marilor unităţi şi a artileriei Armatei 1 române era următoarea:
- Corpul 5 armată avea diviziile 10, 13, şi 9 infanterie dispuse în linie, de la cota 334
nord Străoani până la vest de pădurea Călini. Artileria Corpului 5 armată a fost regrupată astfel:
Divizia 10 infanterie care acţiona în aripa dreaptă a corpului avea 16 baterii (12 române şi 4 ruse)
dispuse în raionul Moviliţa, Diocheţi. Divizia 13 infanterie aflată în centrul dispozitivului avea
29 de baterii (14 române şi 15 ruse) dispuse la nord-vest Mărăşeşti. Divizia 9 infanterie avea 16
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baterii (14 române şi 2 ruse) în zona pădurii Lunca Grecilor.
- Corpul 3 armată avea diviziile 14 şi 5 infanterie dispuse pe aliniamentul pădurea Călini,
localitatea Băltăreţu. Divizia 14 infanterie avea 13 baterii amplasate în zona localităţii Cozmeşti.
Divizia 5 infanterie, mai puţin Regimentul 3 vânători şi artileria sa, se afla în rezerva corpului.
- Corpul de cavalerie (Divizia 2 cavalerie şi Brigada 1 călăraşi) cu artileria organică era
dispus pe malul de est al Siretului între Movileni şi Lieşti.
- Rezerva Armatei 1 era compusă din Divizia 15 infanterie şi Regimentul 35 infanterie
din Divizia 14 infanterie.
Artileria grea a Armatei 1, compusă din 19 baterii, era repartizată astfel: 8 baterii la aripa
dreaptă, 6 baterii la centru şi 5 baterii la stânga dispozitivului.
Ofensiva Armatei 9 germane a fost reluată în dimineaţa zilei de 6 august 1917, după o
pregătire de artilerie, cu lovitura principală în raionul apărat de Divizia 13 infanterie şi flancul
drept al Diviziei 9 infanterie. În timpul pregătirii de artilerie a inamicului, artileria Armatei 1
române a executat o puternică contrapregătire, care a dezorganizat în parte dispozitivul de atac
al inamicului. După o rezistenţă îndârjită, luptătorii români sprijiniţi de focul artileriei, copleşiţi
de superioritatea numerică a inamicului, au fost siliţi să se replieze spre viile Negroponte. Până
aproape de jumătatea zilei, inamicul a reuşit să realizeze o pătrundere în dispozitivul trupelor
române adâncă de aproximativ 2 km şi largă de 2 – 3 km. Apreciind just situaţia creată,
comandantul Diviziei 13 infanterie, generalul Ion Popescu, a executat un contraatac cu un
batalion de infanterie, sprijinit de artilerie, ale cărei trageri au fost plasate în flancul drept al
dispozitivului ofensiv inamic. În timp ce atenţia inamicului era îndreptată spre acţiunile
batalionului care contraataca, din ordinul comandantului Corpului 5 armată alte două batalioane,
sprijinite cu foc de către artilerie, au contraatacat celălalt flanc al inamicului pătruns. Efectul
celor două contraatacuri concentrice şi al focului precis executat de artilerie a fost nimicirea unei
mari părţi din Divizia 115 infanterie inamice. În această zi, Divizia 13 infanterie a obţinut un
prin, dar important succes, care a avut o influenţă deosebit de favorabilă asupra situaţiei de pe
front. Un rol important în obţinerea succesului l-a avut artileria, în special brigada comandată de
generalul Glodeanu. Cele 15 baterii de artilerie de sub comanda sa au executat foc de baraj
pentru oprirea înaintării inamicului şi foc concentrat pentru sprijinul contraatacurilor, au lovit cu
foc rezervele inamicului care urma să intre în luptă şi să mărească pătrunderea în dispozitivul
trupelor noastre în vederea continuării ofensivei. Lovind şi producând pierderi bateriilor inamice
artileria a contribuit la micşorarea pierderilor trupelor proprii. De aprecieri deosebite au avut
parte acţiunile de luptă ale Divizionului 1 obuziere din Regimentul 20 obuziere, Divizionul 2 din
Regimentul 23 artilerie şi divizioanelor 2 şi 3 din Regimentul 1 artilerie grea, care prin trageri
executate până la câteva sute de metri în faţa infanteriei noastre au contribuit în mare măsură
oprirea ofensivei inamicului.
Concomitent cu ofensiva executată în sectorul apărat de Divizia 13 infanterie, inamicul a
atacat puternic Divizia 9 infanterie care se apăra în zona localităţii Mărăşeşti. Cu preţul unor
mari pierderi produse de focul artileriei şi de focul ostaşilor noştri, inamicul a înaintat până în
apropierea gării Mărăşeşti. Aici atacul a fost stăvilit de către trupele noastre sprijinite de artilerie
care prin foc eficient a plasat un baraj de netrecut în faţa inamicului. Un soldat alsacian luat
prizonier în acea zi, referindu-se la focul artileriei, spunea: „Aici lupta este mai grea ca la
Verdun. Ţara dumneavoastră e parcă a doua Franţă. Am văzut cu ochii mei cum s-au topit, sub
focul artileriei româneşti, trei companii bavareze.”
Corpul 1 german, care acţiona pe direcţia loviturii principale a Armatei 9 germane, a
suferit în acea zi o grea înfrângere care a avut o influenţă hotărâtoare asupra desfăşurării
ulterioare a bătăliei de la Mărăşeşti. Armata 9 germană a fost nevoită să treacă la apărare,
obligată fiind să renunţe la scopul pe care şi l-a propus prin planul iniţial al ofensivei –
încercuirea Armatei 2 române şi Armatei 4 ruse şi scoaterea României din război.
După o pauză operativă de opt zile, în ziua de 15 august 1917, Armata 9 germană a
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reluat ofensiva pe o direcţie situată mai la nord-vest, în zona Muncelu. Trei zile mai târziu, la 18
august, creând condiţii optime, Armata 1 română a executat o puternică contralovitură cu trei
divizii de infanterie sprijinite eficient de artilerie. Luptele au durat două zile şi au avut ca efect
anihilarea ofensivei inamicului şi pe această direcţie.
Bătălia de la Mărăşeşti, pentru trupele noastre, a fost una de apărare, care a cuprins
numeroase riposte ofensive – contraatacuri şi contralovituri. La succesul acestor riposte ofensive
a contribuit artileria română care, prin foc precis şi eficient, a creat condiţii pentru atacurile
infanteriei noastre, a oprit înaintarea inamicului, a neutralizat rezervele şi bateriile de artilerie
inamice, a lovit punctele de observare şi cele de comandă, a hărţuit permanent inamicul.
O expresie a recunoaşterii aportului artileriei române la obţinerea victoriei de la
Mărăşeşti o constituie citarea a numeroase unităţi de artilerie date de generalul Eremia
Grigorescu, comandantul Armatei 1 române. „În bătălia de la Mărăşeşti – se arată în ordinul de
zi nr. 172 din 14 august 1917 – regimentele 3 şi 20 artilerie au contribuit în bună parte la
reuşita acţiunilor infanteriei, prin tirul lor precis, care a cauzat duşmanului mari pierderi, cu
toate că a trebuit să-şi desfăşoare acţiunile în condiţii neprielnice.”(V. Bărboi, Din trecutul
glorios de luptă al artileriei române, în Buletinul artileriei, nr.3/1968, p. 112)
Comandanţii marilor unităţi de infanterie, în sprijinul cărora au acţionat bateriile de
artilerie, au avut cuvinte de laudă la adresa artileriei. Referindu-se la eroismul şi abnegaţia de
care au dat dovadă artileriştii Regimentului 29 obuziere, comandantul Diviziei 14 infanterie
sublinia în ordinul de zi nr. 12 din 13.10.1917: „În ziua de 24.09.1917, grupul de obuziere de
sub comanda maiorului Georgescu Pion a avut însărcinarea de a executa o tragere de mare
precizie, pentru a dărâma coşurile fabricii de zahăr de la Mărăşeşti, ce serveau inamicului
drept observator. Mulţumită dibăciei tunarilor noştri (...) amândouă coşurile au fost distruse.
Pentru acest fapt aduc mulţumirile mele maiorului Georgescu Pion, comandantului grupului
de obuziere şi sublocotenentului Galli Ştefan, pentru judicioasa punere în aplicare a planului
de distrugere, precum şi comandanţilor de obuziere, ochitorilor şi servanţilor Bateriei 4
obuziere care, cu o dragoste nemărginită, cu devotament şi abnegaţie deplină, au lucrat cu
multă pricepere şi au contribuit la distrugerea celor două observatoare trufaşe ale inamicului,
care timp de două luni de zile priveau spre a ne strivi.” (Arhiva MAN, dosar 219, f. 29)
(urmează Artileria Corpului 4 armată în bătălia de la Oituz)
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Artileria Corpului 4 armată român în bătălia de la Oituz
La două zile după dezlănţuirea ofensivei Armatei 9 germane pe direcţia Mărăşeşti, o altă
grupare de forţe inamică, comandată de generalul Gerok, a trecut la ofensivă în pasul Oituz.
Acţiunile desfăşurate de trupele germano-austro-ungare de-a lungul văii Oituzului şi apărarea
dârză realizată de marile unităţi ale Corpului 4 armată din Armata 2 română au dat naştere
bătăliei de la Oituz. Această cruntă încleştare de forţe a durat aproape două săptămâni – de la 26
iulie până la 7 august.
Gruparea „Gerok”, care pe timpul bătăliei de la Mărăşeşti suferise mari pierderi, fusese
întărită substanţial în vederea ofensivei din defileul Oituzului. La începerea bătăliei, gruparea
totaliza un număr de 41 batalioane de infanterie, 41c escadroane de cavalerie şi 45 de baterii de
artilerie.
Corpul 4 armată român, care înlocuise trupele ruse, a realizat dispozitivul de apărare în
pasul Oituz cu câteva zile înaintea începerii ofensivei inamice, având cele trei divizii din
compunerea sa în primul eşalon astfel: Divizia 7 infanterie, sprijinită de Brigada 7
artilerie(Regimentul 4 artilerie şi Regimentul 8 obuziere), între râurile Doftana şi Oituz; Divizia
6 infanterie, sprijinită de Brigada 6 artilerie (Regimentul 11 artilerie şi Regimentul 16 obuziere),
între râul Oituz şi Măgura Caşinului, iar Divizia 8 infanterie, sprijinită de Brigada 8 artilerie
(Regimentul 12 artilerie şi Regimentul 7 obuziere) acoperea restul fâşiei de apărare până la cota
1234 Zboina Neagră.. la flancul stâng al Corpului 4 armată se apărau trupe din Corpul 2 armată
din Armata 2 română, iar la flancul drept, trupe ruse.
Ofensiva inamicului s-a executat în fâşia apărată de Divizia 6 infanterie şi Divizia 7
infanterie. Artileria acestor mari unităţi se compunea din patru regimente de artilerie, totalizând
un număr de 104 guri de foc (72 tunuri de 75 mm, 8 obuziere de 120 mm, 8 obuziere 105 mm,
16 tunuri de 53 mm). În ultimele zile ale bătăliei, în sprijinul celor două divizii a intervenit
artileria primită ca întărire de Corpul 4 armată, compusă din două baterii de artilerie din Brigada
8 artilerie, divizionul de artilerie călăreaţă ai Diviziei 1 cavalerie, precum şi două divizioane de
artilerie grea, unul din Regimentul 3 artilerie grea şi celălalt din Regimentul 4 artilerie grea.
În fâşia de apărare a Corpului 4 armată, inamicul dispunea de aproximativ 200 de guri de
foc, număr care nu-i oferea o superioritate hotărâtoare pentru a desfăşura o operaţie ofensivă de
amploare. Din acest motiv, comandamentul german a grupat majoritatea forţelor şi mijloacelor
sale pe un front de aproximativ 7 km, executând lovitura principală în lungul văii Oituzului, la
joncţiunea dintre diviziile 6 şi 7 infanterie.
În vederea realizării dispozitivului artileriei, în ziua de 22 iulie 1917, comandanţii
brigăzilor 6 şi 7 artilerie şi cei ai celor patru regimente din compunerea acestor brigăzi,
împreună cu comandanţii de divizioane au executat recunoaşterea poziţiilor de tragere, a
observatoarelor şi a itinerarelor de manevră pentru ocuparea lor. În zilele de 23, 24 şi 25 iulie
întreaga artilerie a Corpului 4 armată a intrat în dispozitiv, s-au executat legările topografice şi a
fost gata pentru deschiderea focului.
Conform hotărârii comandantului Diviziei 6 infanterie, în sprijinul Brigăzii 12 infanterie
au fost repartizate divizioanele 1 şi 2 din Regimentul 11 artilerie şi Bateria 1 din Regimentul 16
obuziere, iar în sprijinul Brigăzii 11 infanterie, Divizionul 3 din Regimentul 11 artilerie şi
Bateria 2 din Regimentul 16 obuziere. În fâşia de apărare a Diviziei 7 infanterie, Brigăzii 14
infanterie i s-au repartizat în sprijin divizioanele 1 şi 2 din Regimentul 4 artilerie şi Bateria 2 din
Regimentul 8 obuziere, iar Brigăzii 13 infanterie Divizionul 3 din Regimentul 4 artilerie şi
Bateria 1 din Regimentul 8 obuziere. Pentru sprijinul direct fiecărei brigăzi de infanterie i s-au
repartizat câte 4 tunuri şi 4 mortiere de tranşee. Astfel s-a realizat modul raţional de dispunere a
majorităţii artileriei Corpului 4 armată în raionul efortului principal al apărării.
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În zorii zilei de 26 iulie, la ora 6, inamicul a dezlănţuit o puternică pregătire de artilerie
folosind proiectile explozive şi cu gaze toxice asupra dispozitivului de apărare a celor două divizii.
La ora 10, a declanşat atacul reuşind să rupă apărarea trupelor noastre. Pentru zădărnicirea
60

ofensivei grupării „Gerok”, în cursul acestei zile bateriile Brigăzii 6 artilerie au lovit cu foc
coloanele inamicului care înaintau spre aliniamentul de contact şi au executat trageri asupra
bateriilor de artilerie germane. Bateriile Brigăzii 7 artilerie au executat trageri la cererea infanteriei
asupra trupelor inamice care încercau să pătrundă în dispozitivul propriu şi asupra rezervelor
inamicului. „În două rânduri, la ora 16.20 şi 17.00 - se arată în jurnalul de operaţii al Diviziei 7
infanterie – inamicul a încercat să împingă infanteria sa asupra punctului unde linia de tranşee
tăia pârâul Câmpului. În ambele rânduri însă a fost oprit de focul artileriei noastre.”
Pătrunderea inamicului în dispozitivul trupelor noastre a impus schimbarea poziţiilor de
tragere de către o parte din bateriile de artilerie. În cursul nopţii de 26/27 iulie 1917 artileria
diviziilor 6 şi 7 infanterie au executat trageri de hărţuire asupra inamicului dispus în diferite
puncte di valea Oituzului.
Pentru refacerea apărării pe aliniamentul iniţial, în dimineaţa zilei de 27 iulie 1917
unităţi din diviziile 6 şi 7 infanterie au executat un contraatac sprijinite fiind de întreaga artilerie
a Corpului 4 armată. Succesele fiind minime, comandantul Corpului 4 armată a ordonat, în
după-amiaza aceleaşi zile, replierea unităţilor celor două divizii pe un aliniament din adâncime.
În situaţia creată, o parte dintre bateriile celor două brigăzi de artilerie au sprijinit cu foc
retragerea trupelor şi realizarea noului dispozitiv de apărare după care au executat manevra în
noile poziţii de tragere.
În zilele de 28 şi 29 iulie 1917, artileria Corpului 4 armată a continuat să sprijine cu foc
acţiunile de luptă ale unităţilor de infanterie ale celor două divizii puternic atacate de inamic.
Tragerile executate au vizat oprirea înaintării şi neutralizarea inamicului pătruns în dispozitivul
propriu, neutralizarea bateriilor de artilerie şi a observatoarelor şi interzicerea afluirii rezervelor
inamicului. Înaintarea inamicului a impus schimbarea spre adâncime a poziţiilor de tragere.
În ziua de 29 iulie 1917, Corpul 4 armată a fost întărit cu Divizia 1 cavalerie şi un
batalion de vânători de munte. În după-amiaza aceleaşi zile, în vederea recuceririi dealurilor
Coşna şi Stibor, corpul a executat un puternic contraatac, sprijinit de o parte din artileria
diviziilor 6 şi 7 infanterie şi de divizionul de artilerie călăreaţă al Diviziei 1 cavalerie. Până la
căderea serii a fost recucerit Dealul Stibor în întregime şi pantele de est ale Dealului Coşna.
Datorită pierderilor în personal şi tehnică de luptă suferite, inamicul a fost obligat să se retragă.
În ziua de 30 iulie, Corpul 4 armată a primit ca întărire Brigada de grăniceri şi a făcut
pregătiri pentru executarea unei riposte ofensive de mare amploare. „Mâine 31 iulie – se arăta în
ordinul de operaţii al Armatei 2 române – Diviziile 6 şi 7 infanterie şi 1 cavalerie, întărite cu
ajutoarele venite în cursul zilei vor ataca pe inamic, în scopul de a-l împinge spre vest.”
În după-amiaza zilei de 30 iulie, artileria Diviziei 7 infanterie a sprijinit atacul executat
de Regimentele 27 şi 15 infanterie, batalionul de vânători de munte şi un regiment de infanterie
rus pentru cucerirea înălţimii Cireşoaia. Declanşat la ora 17.00 şi executat cu multă vigoare,
contraatacul a surprins pe inamic, obligându-l să se retragă în dezordine. Precizia focului
artileriei a însufleţit pe ostaşii noştri, care au atacat unităţile Diviziei 70 infanterie austro-ungară.
În dimineaţa zilei de 31 iulie, după o pregătire de artilerie, unităţile Diviziei 7 infanterie au
continuat atacul şi au cucerit înălţimea Cireşoaia. Divizia 1 cavalerie a înaintat către Dealul Coşna,
iar Brigada de grăniceri spre Dealul Arşiţa. Această puternică ripostă ofensivă a fost sprijinită de
focul precis al tuturor bateriilor din compunerea celor două brigăzi de artilerie şi de din divizionul
de artilerie călăreaţă. Cu un succes remarcabil s-a soldat atacul Diviziei 1 cavalerie, ai cărei ostaşi
au reuşit să cucerească Dealul Coşna, pe care l-au menţinut ferm respingând contraatacurile
executate de inamic pentru recucerirea lui. În stăvilirea atacurilor inamicului o mare contribuţie au
adus prin focul bine executat divizionul de artilerie călăreaţă şi cele două baterii de artilerie cu
care a fost întărită artileria Diviziei 1 cavalerie. Principiile de întrebuinţare a artileriei în luptă,
impuse de legile războiului de atunci, erau izvorâte dintr-o situaţie psihologică deosebită a
infanteriei obosită de războiul de poziţie şi care suferise pierderi mari în acţiunile ofensive. În
acest context s-a cristalizat sloganul „artileria cucereşte, infanteria ocupă” şi chemarea, în situaţii
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dificile, „Să tragă artileria!”.
Brigada de grăniceri, artilerie în sprijin insuficientă, n-a reuşit să înfrângă rezistenţa
opusă de inamic pe Dealul Arşiţa. La ordinul comandantului Armatei 2 române, atacul a fost
reluat, în după-amiaza zilei, fără izbândă, pentru că un puternic contraatac executat de inamic cu
rezervele proaspăt aduse a respins Regimentul 195 infanterie rus şi a lovit în flancul drept
aliniamentul apărat de trupele Diviziei 7 infanterie. Cucerită cu mari sacrificii, înălţimea
Cireşoaia a fost părăsită de trupele noastre.
A urmat o scurtă perioadă de acalmie. În ziua de 6 august, Gruparea „Gerok” a reluat
ofensiva în defileul Oituz, concomitent cu lovitura Armatei 9 germane în sectorul Mărăşeşti,
Pădurea Răzoare. Trupele române au luptat cu înverşunare şi au opus o rezistenţă dârză, însă,
sub presiunea unor forţe superioare au fost nevoite să cedeze şi Dealul Coşna.
Datorită eroismului ostaşilor Diviziei 1 cavalerie şi a sprijinului cu foc eficient al
artileriei, înaintarea inamicului a fost oprită pe pantele de sud-est ale Dealului Coşna. În
dimineaţa zilei de 7 august 1917, comandantul Corpului 4 armată a constituit un detaşament
puternic, format din Divizia 1 cavalerie, un regiment de infanterie şi două batalioane de
grăniceri, care sprijinit cu focul majorităţii artileriei celor două brigăzi a executat un contraatac
precedat de o pregătire de artilerie cu durata de o oră şi jumătate. Cu toate eforturile făcute,
înălţimea n-a putut fi recucerită în întregime.
În zilele următoare, intervenţia a încă două baterii de artilerie din cadrul Brigăzii 8
artilerie şi a două divizioane de artilerie grea, au sporit rezistenţa unităţilor de infanterie din
Corpul 4 armată şi a contribuit la oprirea definitivă a ofensivei inamicului şi în Valea Oituzului.
Trupele române din acest sector s-au consolidat continuu, iar inamicul a fost obligat să renunţe
la acţiunile ofensive şi să treacă la apărare.
În istoria poporului nostru vor rămâne neşterse faptele de eroism individual şi colectiv ale
artileriştilor români, săvârşite în cursul desfăşurării acestor mari bătălii. Luptele eroice şi
intervenţia promptă cu foc eficient asupra inamicului a bateriilor de artilerie vor constitui
întotdeauna pilde de bărbăţie şi curaj, de patriotism şi dragoste de ţară. În semn de preţuire,
numeroşi ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi care au servit în unităţile de artilerie participante la cele trei
bătălii au fost decoraţi cu ordine şi medalii. Drapelele a 19 regimente de artilerie („Buletinul
artileriei”, nr. 3/1968, p. 113) au fost distinse cu cele mai înalte ordine de război:
- cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a
- Regimentul 4 artilerie
- Regimentul 1 artilerie de munte
- Regimentul 2 artilerie de munte
- cu Ordinul „Steaua României” clasa a V-a în grad de cavaler cu spade şi panglici de
virtute militară:
- Regimentul 1 artilerie
- Regimentul 17 obuziere
- Regimentul 3 artilerie
- Regimentul 18 obuziere
- Regimentul 6 artilerie
- Regimentul 28 obuziere
- Regimentul 12 artilerie
- Regimentul 1 artilerie grea
- Regimentul 21 artilerie
- Regimentul 2 artilerie grea
- Regimentul 22 artilerie
- Regimentul 3 artilerie grea
- Regimentul 23 artilerie
- Regimentul 4 artilerie grea
- Regimentul 24 artilerie
- Regimentul 5 obuziere
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Col. (r) prof.univ.dr. Mircea Cosma
Președinte Secțiunea Militară a ASTREI
Membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Militarii din gărzile naționale române,
participanți activi la pregătirea și desfășurarea
în siguranță a Marii Adunări de la Alba Iulia
Introducere
În anul 2018, s-au aniversat 100 de ani de la realizarea miracolului sfânt al Marii Uniri,
epopee ce a marcat momente de cumpănă dar și de glorie ale luptei pentru emanciparea
națională și unirea tuturor românilor. Desăvârșirea procesului de formare a statului național
român, consființită prin actele solemne de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iuluia, din anul 1918, a
fost consecința legică, firească a procesului îndelungat de formare a unității de stat a românilor
și a acțiunilor viguroase duse de populația românească din aceste provincii în perioada
premergătoare Marii Uniri.
În acele zile hotărâtoare pentru viitorul destinul al României, militarii români și-au făcut
din nou datoria, prezența și acțiunile acestora devenind piloni principali în apărarea unirii, factor
de încredere și exemplu însuflețitor pentu realizarea în siguranță și liniște a idealurilor de
libertate și unitate națională.
Astfel, misiunile primite de militarii români pentru realizarea și susținerea condițiilor
necesare pregătirii și desfășurării Adunării de la Alba Iulia, continuate cu executarea misiunilor
în vederea consolidării acestui act istoric, devin repere importante pentru modul în care aceștia
au înțeles și au slujit înfăptuirea idealului unității naționale. Indiferent de statutul avut, de
membru în cadrul gărzilor naționale, de ostaș în compunerea Armatei Române sau de
reprezentant al comunităților și instituțiilor constituite pe teritoriul transilvan, în vederea
înfăptuirii idealului unirii la nivel local sau al acestei provincii, militarii români își vor îndeplini
misiunile cu onoare, demnitate și spirit de sacrificiu.

1. Constituirea și acțiunea gărzilor naționale române, de la înființare și
până la Adunarea de la 1 Decembrie, de la Alba Iulia
Odată cu încheierea primului război mondial s-a prăbușit și Imperiul Austro-Ungar, pe
ruinele căruia popoarele fostei duble monarhii se grăbeau să se organizeze în state naționale. In
acest context, la 18 octombrie 1918 s-a auzit răspicat glasul deputatului Alexandru Vaida
Voievod, prin care Națiunea Română reclamă pentru ea dreptul să hotărască singură asupra
soartei, rolului și locului acesteia între celelalte națiuni libere.
Pentru aceasta se constituie la Budapesta, la 31 octombrie 1918, Consiliulu Național
Român Central (CNRC), de facto, guvernul Transilvaniei, care va fi mutat la Arad, începând cu
2 noiembrie. Înființarea CNRC a fost urmată de adunări populare, în care se pun bazele
consiliilor naționale române locale și formării, pe etape, a gărzilor naționale, în funcție de
situația concretă din fiecare localitate.
În prima fază, până la întoarcerea acasă a militarilor români de pe fronturile unde erau încă
dislocați, gărzile naționale s-au constituit din bărbații valizi rămași în satele românești, precum
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și din ostașii români aflați la vremea respectivă în diferite garnizoane din Transilvania, în special
la Timișoara, Sibiu, Bistrița, Sighet, Oradea, Cluj, Tg. Mureș, Baia-Mare și altele.25
La Cluj, în 2 noiembrie 1918, adunarea românilor alege un Senat national român,
constituit din două secții, una civilă și alta militară, având în frunte un comitet de acțiune, al
cărui președinte a fost ales avocatul Amos Frîncu, ajutat de doi vicepreședinți și alți 11 membri.
Din rândul acestor membri au fost aleși 6 ofițeri, respectiv următorii: dr. Valentin Poruțiu,
căpitan-notar; dr. Utalea, locotenent; I. Cotuțiu, căpitan; Iulian Pop, locotenent; dr. A. Pordea,
sublocotenent-notar; dr.Emil Dandea, locotenent și dr. George Dănilă, locotenent.26
La Alba Iulia se constituie Batalionul I Gărzi Naționale27, comandat de căpitanul Ioan
Munteanu, iar la Blaj Batalionul II,28 condus de doctor Negruțiu Emil.
Iată de ce, așa cum se aprecia întrun
document al timpului de atunci: ,,Acum, în
aceste vremi hotărâtoare, când se iveau zilele
libertății, s-a
înțeles și, toată lumea
românească se constituie în <<Sfaturi
Naționale>>
județene,
cu
<<Gărzi
Naționale>> în fiecare comună, ierarhii
ambelor Biserici naționale (ortodoxă și
unită ), cu gărzile naționale și ofițerii întorși
acasă, depun jurământul de credință față de
Consiliul Național Român’’ 29 , al cărui
conținut este prezentat în figura nr. 1.
La râdul său, Ion Clopoțel, unul dinte
contemporani,
participant
activ
la
evenimente, nota: ,,Tot ce a avut neamul
românesc mai de valoare, făcea parte din
consiliile și gărzile naționale, pentru ca
acestea să aibă autoritatera morală și forța
publică pentru a stăpâni sufletele”.30
Fig. nr. 1 – Conținutul jurământului militar depus de
Gărzile Naționale

Fiecare membru gardist primea o legitimație, așa cum este cea primită de locotenentul
Ioan Tulbure, membru al Legiunii române din Sibiu (figura nr. 2).
Pentru a realiza contactul direct și cooperarea eficientă cu CNRC și conducerea unitară a
întegii activități specifice gărzilor naționale române din Ungaria și Transilvania, la 11 noiembrie
1918, este înființat la Arad Consiliul Militar, ca organ de conducere supremă a acestora, în
fruntea căruia este desemnat maiorul Alexandru Vlad31 (figura nr. 3).
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Dr. Gheorghe I. Bodea, ş.a., Armata Română şi Marea Unire, Editura ,,Daco Press”, Cluj Napoca, 1993, p. 191.
Filiala Cluj a Academiei Române, Arhiva Istorică, fond Consiliul Naţional Român 1918, dosar: Blaj.
27
Adevărul, ediţie separată, din 21 octombrie/3 noiembrie 1918, p. 4.
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Ibidem.
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Marea Adunare de la 1 Decembrie1918 (Acte şi documente), Bucureşti, 1943, p. 13.
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Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România, Cluj,1926, p. 59.
31
Consiliul Naţional Român din Blaj (1918-1919),vol.2, Protocoale şi acte, Editura Dacia, Cluj-Napoca,1980, p.
188.
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Fig. nr. 2 – Legitimație de membru al Gărzii Naționale

Fig. nr. 3 – Maior Alexandru Vlad

Numărul gărzilor naționale va crește în mod simțitor, la sfârșitul lunii noiembrie 1918
ajungând la 8 000-10 000 gardiști, astfel încât, numirea comandanților acestora nu s-a mai făcut
numai din rândul ofițerilor, ci și al subofițerilor și chiar al altor voluntari. Efectivele gărzilort
naționale au fost diferite atât ca număr, cât și din punct de vedere al pregătirii militare a
membrilor săi. Dacă, Clujul dispunea de o gardă națională județeană formată din 4 companii, cu
un efectiv de 72 ofițeri și 571 soldați, în Țara Bârsei numărul membrilor înarmați era de 1500,
iar la Făgăraș existau ca membrii, 35 ofițeri, 11 subofițeri, și 2668 soldați, în timp ce ,,Prin sate
și comune cifra lor se limita la câteva zeci de persone din rândul localnicilor”.32
Dotarea cu armament și muniție se asigura din depozitele regimentelor austro-ungare
destrămate, cazărmile austro-ungare părăsite, prin dezarmarea vechii jandarmerii austro-ungare,
de la soldații întorși de pe front sau din cazărmile părăsite în timpul revoluției ungare, și, în
puține cazuri, prin dezarmarea unor subunități germane care se retrăgeau din România.
Gărzile naționale au primit dispoziții să reprime acțiunile teroriste maghiare, devastările,
să susțină ordinea, iar în zilele premergătoare Adunării de la 1 Decembrie vor depune o
activitate stăruitoare pentru a asigura securitatea și siguranța transporturilor pe calea ferată,
ordinea în gări, paza podurilor, ca, de fapt, a întreagii circulații a mijloacelor de transport și a
oamenilor spre Alba Iulia.
Atenționările făcute gărzilor naționale privind unele eventuale pericole la care pot fi
expuși românii din Transilvania, s-au dovedit a fi realiste. Astfel, chiar în momentele ducerii
tratativelor româno-ungare de la Arad, din zilele de 14-15 noiembrie 1918, privind punerea în
discuție a hotărârii CNRC de preluare a guvernării românești asupra teritoriilor locuite de
români în Ardeal și Țara Ungurească, s-a primit vestea masacrului executat la Giurcuța (comuna
Beliș, județul Cojocna, azi Cluj), căruia i-au căzut victime 45 de țărani, bărbați și femei,
împușcați și apoi arși pe rug, din ordinul deputatului Urmaczi Nandar, acuzați că ar fi atacat
castelul fratelui acestuia. 33 La fel, bande maghiare, intitulate de ,,oțel”, și în Banat
denumite ,,trupe regulate” vor declanșa acțiuni agresive, așa cum a fost bombardarea din
aeroplan a pieții comunei Făget, soldată cu peste 100 de răniți. Trupele secuiești vor încerca să
deturneze sosirea delegaților la Alba Iulia, dar tentativa lor a fost dejucată prin intervenția
energică a gărzilor naționale, susținute de mineri și lucrători din Ocna Mureș. După alungarea
inamicului departe de Turda, garda românească, condusă de locotenentul Marian Drăghici, a
eliberat localitățile Aiud și Mirăslău.34
Un posibil pericol putea veni și de la trupele germane, chiar dacă Consiliul Dirigent
împreună cu conducerea acestora stabiliseră oprirea deplasării militarilor pe calea ferată pe
durata a 2 zile. Însă, maghiarii vor fi cei care, așa cum se relata întro publicație franceză ,, au
făcut totul pentru a împiedica reunirea Adunării Naționale românești de la Alba Iulia, în
Transilvania. După ce au încercat în zadar să corupă pe delegații Consiliului Național Român
32

Dr. Gheorghe I. Bodea, op. cit., p. 196.
Aurel Gociman, Măcelul de la Beliş din 1918. 45 morţi împuşcaţi şi arşi pe rug, Bucureşti, 1932 (cu ilustraţii).
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și să-i împiedice cu forța să ia parte la Adunare, maghiarii au încercat să deraieze un tren
venind din Cluj. Un român a fost ucis (este vorba de stegarul Ion Arion n.n.). Alții răniți”.35
Aceste exemple și alte multe situații generate în acele zile vor confirma, din păcate, concluzia
lui Furstemberg, conform căreia: ,,fără ciocniri sângeroase între români și unguri nu se va
ajunge la căpăt”.36

2. Misiuni specifice gărzilor naționale române pe timpul și după Marea
Unire de la Alba Iulia
După darea publicității, la 20 noiembrie 1918, a documentului de convocare a Adunării
Naționale de la Alba Iulia pentru 1 Decembrie, de către Marele Sfat al Națiunii Române din
Ungaria și Transilvania, Comanda Supremă a Gărzii Naționale, în conformitate cu norma
stabilită la punctul 8 al categoriilor de delegați precizați în conținutul acestui document,37 a emis
Ordinul de zi nr. 5. În acest ordin se preciza că vor participa câte 1 ofițer și 1 soldat din fiecare
comitat.
Gărzile naționale au fost reprezentate, din totalul de 1.228 delegați oficiali, de către 41
ofițeri, 10 subofițeri, 3 sergenți, 2 caporali și 1 soldat, 38 desemnați ca delegați din partea
comenzii supreme, comisariatului român din Budapesta, a 27 de gărzi naționale și a Legiunii
române din comitatul Sibiu. Fiecare delegație din compunerea Garzilor naționale pentru
Adunarea Națională de la Alba Iulia primea o împuternicire, prin care să li se confirme această
calitate, așa cum este prezentat un exemplu în figura nr. 4.
Delegația sibiană a avut ca membri pe maiorul Valeriu Liuba, doctorul N. Crișan, iar ca supleant
pe Ioan Ilcușiu din Sibiu.

Fig. nr. 4
Împuternicire pentru delegații
Gărzii Naționale din Vida

În Marele Sfat Național, compus din 250 membri,
au fost cooptați 21 de ofițeri, ca recunoaștere a
modului în care și-au îndeplinit misiunile pe timpul
pregătirii și desfășurării Adunării de la Alba Iulia.
Gărzile naționale la Alba Iulia au fost în subordinea
CNRC, în mod nemijlocit a președintelui acestuia,
Ștefan Cicio Pop (figura nr. 5), iar comanda acestora a
fost asigurată de căpitanul Florian Medrea (figura nr.
6), având ca adjuncți pe căpitanul Vasile Barbu și
locotenentul Ovidiu Gritta.39
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Matichescu, Documente stăine despre lupta poporului român pentru făurirea statului naţional unitar, Editura
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Ioan Galdea, Amata şi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Condeiul Ardelean, nr. 362,10-23 februarie 2015.

66

Fig. nr. 5
Ștefan Cicio Pop

Fig. nr. 6
Căpitan Florian Medrea

Pentru asigurarea ordinii și desfășurării în siguranță a Adunării, garda națională din Alba
Iulia a fost sprijinită de o companie de gardiști de la Sibiu și întărită cu o gardă de 250 de moți
de pe Valea Arieșului, sub comanda maiorului Alexandru Vlad, care mai avea în subordine
pentru această misiune și foști ostași din Regimentul 23 infanterie, încadrați în garda națională
română.
De asemenea, pentru îndeplinirea misiunilor primite, sunt constituite două centuri de
siguranță în jurul Câmpului lui Horea, al cetății și al orașului Alba Iulia, compuse din gardiștii
localităților care se aflau pe centurile respective. Prima centură alcătuită din 395 gardiști, avea o
circmferință de 30 kilometri, revenindu-i fiecărei comune o lungime de 3,8 kilometri, iar a doua
centură cu o circumferință de 68 kilometri, compusă din 737 gardiști, era împărțită fiecărei
comune pe o lungime de aproximativ 6 kilometri.
În același timp, membrii gărzilor naționale au organizat și coordonat, prin constituirea de
posturi fixe de gardiști la fiecare intersecție în oraș și la cele două gări, afluirea și defluirea
participanților, cazarea acestora în oraș și în comunele limitrofe.
Din depozitele garnizoanei Garda a avut la dispoziție 4 tunuri, 14 mitraliere, aproape
30.000 de puști și câteva automobile blindate. Toți gardiștii purtau ca semn distinctiv o panglică
tricoloră pe brațul stâng cu inscripția: Garda Națională Română, așa cum se poate observa în
figura nr. 7.

Fig. nr. 7 – Ținuta militară specifică Gărzii Naționale
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Având în vedere necesitatea susținerii efortului de eliberare a teritoriului Transilvaniei și
constituirii unor noi structuri militare specializate pentru asigurarea siguranței și ordinii publice
pe teritoriul eliberat, în baza hotărârii Resortului Apărării și Siguranței Publice a Consiliului
Dirigent, respectiv a măsurilor stabilite de Marele Cartier General al Armatei Române, sunt
înființate unități recrutate din această provincie, care vor înlocui gărzile naționale.
În ordinul de desființare, dat la Sibiu, semnat de șeful Apărării și Siguranței Publice,
Ștefan Cicio Pop anunța că: ,,gărzile naționale române de pe toate teritoriile vor fi în scurt timp
dislocate”40, urmând ca toți cei care au făcut parte din acestea să se întoarcă la serviciile avute
înainte. Astfel, se va trece la desființarea gărzilor naționale în teritoriile eliberate, începând cu 1
februarie 1919, acestea fiind înlocuite de trupe specializate de jandarmi și poliție.41 Ofițerii în
rezervă vor rămâne în evidența șefului armatei și siguranței publice, iar mobilizarea acestora se
va face numai în situații de necesitate. În acest fel, gărzile naționale vor preda atribuțiile avute
conducerii noilor structuri militare specializate sau militarilor Armatei Române. Un exemplu
interesant și semnificativ, în acest sens, îl reprezintă salutul adresat Armatei Române de
sublocotenentul Ioachim Tolciu, în numele Gărzilor naționale, cu ocazia intrării acesteia în
Cluj: ,,Gardiștii români, cei dintâi ostași ai armatei ardelene, vă prezintă armele și vă roagă să
preluați comanda asupra lor”.42
Desființarea gărzilor naționale a încheieat un capitol important al modului în care militarii
și-au îndeplinit misiunea pentru apărarea și înfăptuirea idealului unității naționale.

Concluzii
La sfârșitul lunii octombrie 1918, situația Transilvaniei era una dificilă și complexă atât
prin amploarea creșterii acțiunilor românilor pentru realizarea unității statale naționale, cât și a
pericolelor la care aceasta era expusă. Retragerea militarilor germani, unguri și austrieci,
interesul Ungariei și al maghiarimii autohtone, dezordinea, jafurile și acțiunile teroriste ale
acesteia asupra românilor ardeleni, respectiv lipsa autorităților publice române în această
provincie au stat la baza deciziilor CNRC de instaurare a ordinii, siguranței și securității întregii
populații de pe aceste meleaguri, între care înființarea gărzilor naționale a devenit una prioritară.
Constituirea gărzilor naționale române și acțiunea militarilor din compunerea acestora,
susținută efectiv și semnificativ de către fiecare român dornic de a sluji idealul unității naționale,
de a prelua și menține noua ordine publică românească, va juca un rol important în pregătirea și
desfășurarea în condiții optime a Marii Adunări de la Alba Iulia.
Ca formațiuni militare, gărzile naționale vor permite poporului român să își poată
manifesta și înfăptui hotărârea de unitate națională, în condițiile destrămării armatei austro ungare și ale acțiunilor agresive ale forțelor revizioniste maghiare, când Transilvania nu
dispunea de acele forțe necesare să-i apere drepturile și interesele sale de securitate și siguranță
publică, inclusiv în situațiile unor atacuri militare externe și ale acțiunilor unor forțe armate
interne.
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Prof.univ.dr. DHC Ioan Bogdan

O mare bucurie şi o mare decepţie
în Anul Marii Uniri şi celebrării formării
Statului Naţional Unitar Român

Marea Bucurie am trăit-o scriind cartea Datoria, Onoarea şi Bucuria de a fi român la
Centenarul Marii Uniri. Am scris-o, deliberat, să-mi onorez datoria de intelectual în
întâmpinarea acestor evenimente unice în Istoria Naţională. Am scris-o, determinat de starea
existentă:
- nu s-a înscris cu această temă – abordând unirea ca un concept istoric peren, respectiv
realitatea că unirea a fost dintotdeauna, visul cel mai frumos al Românilor de la Burebista şi
Decebal, până în zilele noastre - nici un istoric;
- am considerat o mare eroare modul cum s-a gândit şi tratat Centenarul Marii Uniri,
oferindu-le ,,pe tavă”, am zis noi, posibilitatea ungurilor să ne batjocorească, nu numai în acest
an, ci mulţi ani la rând de acum înainte, cu sintagma: ,,Noi un Mileniu, ei 100”;
- am considerat şi dovedit că modul în care istoricii tratează Unirea, fragmentat ,,A lui Mihai
Viteazul”, ,,A lui Alexandru Ioan Cuza”, şi a artizanilor ,,Unirii de la 1918”, este o eroare, cu
consecinţe greu de estimat ca amploare şi timp de manifestare;
- am sperat că argumentarea mea a acestei erori în carte şi abordarea de către mine a Unirii
ca un concept unitar, bazat pe conceptele de Naţiune şi Naţionalism, Patrie şi Patriotism şi
Interes Naţional şi ca ,,Visul cel mai frumos al românilor din totdeauna” – am zis noi – de a se
uni, cel puţin de la Burebista şi Decebal, până în zilele noastre, să-i determine pe istorici şi pe
toţi cei implicaţi în ,,Centenarul Marii Uniri”, să-şi corecteze eroarea;
- le-am dat şi o soluţie simplă şi fezabilă:
- pe portalul pe care fac reclama Centenarului, să includă, într-o căsuţă, sintagma (reală, de
altfel): ,,Unirea a fost visul cel mai frumos al românilor din toate timpurile, mai ales de la
Burebista şi Decebal, până astăzi”;
- istoricii să scrie, urgent, ,,O Istorie a Unirii românilor, de la prima Unire realizată de
Burebista şi Decebal, până astăzi (am mai propus, dacă nu au timpul necesar, să folosească
lucrarea mea: ,,Datoria, Onoarea şi Bucuria de a fi Român la Centenarul Marii Uniri”);
- să se anunţe prin presă că, în preajma Centenarului Marii Uniri, se vor programa şi rula
filmele: ,,Dacii”, ,,Mihai Viteazul”, ,,Unirea lui Cuza” şi ,,Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”.
Nu s-a făcut nimic din propunerile mele, fiind o eroare capitală, de neiertat, şi cei vinovaţi ar
trebui să plătească pentru ruşinea care ni se face de către unguri cu sintagma menţionată, ,,Noi,
un Mileniu”, ei ,,o 100”.
Am cerut în scris, Primului Ministru al României, să-mi comunice cine se face vinovat
pentru crearea şi promovarea Centenarului Marii Uniri în modul arătat, pentru a-i face dosar
penal. Nu am văzut nici o reacţie şi atunci am apelat şi la Preşedintele Academiei Române,
Domnul Ion Aurel Pop, care, după ştiinţa mea a luat atitudine prin Adjunctul Domniei Sale,
Domnul Profesor Răzvan Theodorescu.
Cred că făcând publice aceste aspecte, măcar de acum înainte, să se trateze problemele
acestea, de cel mai înalt interes naţional, cu responsabilitatea necesară şi de către toţi cei
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implicaţi, şi, mai ales, să se prevină astfel de situaţii care compromit Ţara şi Românii.
La lansarea cărţii Istoria Unirii Românilor, în 29 noiembrie a.c. într-un cadru elevat şi cu o
mare asistenţă, am spus că am venit cu cea mai importantă carte a vieţii mele şi că nu am scris
puţine.
Am mai spus: ,,Ca să nu mă prindeţi, Domniile Voastre, recunosc singur, că am mai spus
odată că este cea mai importantă carte a vieţii mele, despre cartea Datoria, Onoarea şi Bucuria
de a fi Român la Centenarul Marii Uniri, lansată tot la Cercul Militar cu ceva timp în urmă”.
Dar, cartea care o lansez astăzi, am spus ,,este net superioară”.
Cu cartea Datoria, Onoarea şi Bucuria de a fi Român la Centenarul Marii Uniri am zis, la
timpul respectiv, că eu mi-am făcut datoria faţă de această Sărbătoare numită prost Centenarul
Marii Uniri. Cum am spus şi atunci, noi nu trebuia să sărbătorim un Centenar, după ce ungurii
au sărbătorit un mileniu, că prin Centenar ei deja ne-au taxat cu sintagma ,,Noi un mileniu şi ei
100”.
Atunci, aflând că singura carte de Istoria Unirii românilor este până astăzi, după 80 de ani,
aceea a lui Ioan Lupaş, conjudeţeanul nostru, şi eu având un material bogat despre unire în
cartea mea menţionată, sau chiar neutilizat acolo, am hotărât să scriu eu o carte, valabilă pentru
zilele noastre, despre Istoria unirii românilor, mai ales văzând că nu se înghesuie nimeni să o
facă (de fapt, nici până azi, când am intrat în Centenar, nu am auzit să se fi apucat altcineva să o
scrie).
Am spus atunci că aşa frumoasă a fost cartea respectivă încât am lucrat nopţi la rând la
calculator, fără să simt oboseală, dar am dat kilograme jos, şi n-a fost rău.
Acum, la cartea Istoria Unirii Românilor, bucuria şi plăcerea a fost şi mai mare, încât acum,
dacă mai slăbesc, mă ia vântul.
Mulţumesc şi astăzi, în acest cadru, Domnului Director General Mircea Biţu şi valorosului
colectiv al Tipografiei, pentru colaborarea îndelungată şi excepţională, care ne-a adus la toţi
rezultate de un asemenea prestigiu încât cred că nu au echivalent.
Un prim aspect, pe care îl ştie toată Lumea, am spus: ,,Asemenea cărţi s-au scris numai de
către specialişti, de către istorici”. Eu, nu sunt istoric de formaţie, ci economist, şi deci, trebuie
lămurită situaţia: de ce m-am amestecat în această treabă? Răspunsul, pe scurt şi direct, este
următorul:
1) primul motiv este acela că această carte a mea apare acum, doar cu o zi înaintea
Centenarului Marii Uniri; cartea existentă, singura de altfel, de Istoria Unirii Românilor, a
apărut, cum am spus, în urmă cu 80 de ani. Deci apariţia cărţii mele este o necesitate obiectivă şi
de cel mai înalt interes naţional;
2) ca urmare, cineva trebuia să o scrie şi acela am fost doar eu;
3) în al treilea rând, istoricii contemporani cu noi au o concepţie greşită asupra unirii, ca fond:
ei tratează unirea doar ca fiind rodul acţiunii unor eroi ca Mihai Viteazul, Cuza şi Ferdinand,
uitând că fără sprijinul oamenilor, aceştia nu puteau face nimic. Şi, de fapt, istoria a consemnat
acest lucru, că atunci când oamenii nu i-au mai sprijinit sau i-au trădat unirea a dispărut;
4) eroarea istoricilor este gravă şi ne-a adus în situaţia de acum, când, cum am spus, ungurii
au sărbătorit un mileniu şi noi 100 de ani, eroare care ne va costa enorm, că ungurii cu această
sintagmă ne vor batjocori în continuare ani mulţi şi, dacă nu ne trezim, chiar secole întregi.
5) noi avem o concepţie nouă, cum am spus, aceea că unirea a fost visul cel mai frumos al
românilor dintotdeauna, de la Burebista şi Decebal, la Mihai Viteazul, la Cuza şi la Ferdinand,
deci o continuitate, care se suprapune şi peste concepţia generală a istoricilor (străini şi români),
că noi suntem aici din vremuri imemoriale, mai nou unii istorici, mai ales străini, susţin că noi
suntem aici de peste 10 mii de ani;
6) unirea, după mine, este un concept mult mai complex, nu numai că ,,ne-am dat mână cu
mână”, ci că în el se cuprind conceptele generale de patrie şi patriotism, de naţiune şi
naţionalism, de interes naţional, etc. toate ridicând la alte cote şi cerinţe conceptul de unire, cote
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care pun unirea în valoarea ei reală.
În carte am mai adus în atenţie un aspect deloc de neglijat, acela că eroii pe care i-am
glorificat şi am considerat că unirea ei au făcut-o, au fost şi ei oameni, cu păcatele lor. De pildă,
Cuza, când a plecat din Ţară, fiind alungat de pe tron, a plecat cu nevasta, dar şi cu amanta! Am
zis noi, ce o fi fost în sufletul nevestei?
Regii au venit în Ţară cu trei valize şi au plecat cu castele şi cu averi incomensurabile:
- Carol a fugit din Ţară cu Lupeasca, o evreică proastă şi curvă, în timpul războiului, părăsind
ostaşii în tranşee;
- Mihai, la abdicare, fără să mai luăm în calcul castelele şi averile colosale, rămase moştenire,
nu i-a ajuns la plecare o singură garnitură de tren.
Mă opresc aici, deşi mai am şi multe alte argumente, care până acum nu au fost scoase la
suprafaţă de către istorici.
Suntem, deci, la Centenarul Marii Uniri şi, din păcate, nu şi-a asumat nimeni această sarcină,
deşi fiecare român cinstit şi cu dragoste şi respect pentru Ţară vrea să aibă o astfel de carte, dar
nu a făcut nimeni acest lucru.
Eu, cu formaţia profesională de economist şi cu experienţa unei funcţii din care am
văzut ,,relele” cu care se confruntă Ţara şi măsurile care se impun pentru a ajunge pe drumul cel
bun, am considerat că pot avea o minimă contribuţie, prin această carte, care este, oricum ar fi
luate lucrurile, mai mult decât nimic.
În acelaşi timp, am considerat că istoricii, în loc să fie supăraţi pe mine, ar trebui să se apuce
de treabă şi să scrie, profesional şi competent, alte cărţi, pentru că au un spaţiu mai larg decât îşi
imaginează, că majoritatea românilor vor asemenea cărţi.
Eu am abordat pe larg problematica generală a unirii românilor, mai ales în contextul
Dihoniei Naţionale care s-a instalat în societatea românească şi ne ameninţă cu dispariţia ca stat.
Deci, aveam o bază teoretică solidă despre unire şi văzând că nimeni nu scrie despre acest lucru,
m-am decis să scriu eu. Dacă am făcut bine sau rău, mă supun aprecierii cititorilor.
Cartea are peste 500 de pagini, divizate în 10 părţi, în 47 de capitole şi o puzderie de
subcapitole. Între părţile mai importante ale cărţii, redau doar câteva: Români de Excepţie în
Lume, care trebuie să ne motiveze să-i respectăm şi să nu-i compromitem cu mizeria ,,Luptei
românilor cu românii”. Expresii şi citate celebre de mare rezonanţă în Lume, care cred că ar
trebui să ne pună pe gânduri şi să ne reexaminăm comportamentul faţă de noi şi faţă de Ţară.
Un alt aspect de care am ţinut seama este problematica generală a necesităţii unei Strategii
naţionale de dezvoltare economico-socială. Fără ea, şi ce facem bine plesneşte şi dispare, pentru
că nu se realizează efectul de sinergie necesar oricărui progres.
Nu s-a rezolvat o altă problemă fundamentală a existenţei noastre, definirea şi
operaţionalizarea conceptului de Interes Naţional, singurul care ne poate aduce pe toţi pe acelaşi
drum, al intereselor Patriei, în jurul căruia trebuia să fie chemaţi şi implicaţi toţi românii.
Tot în acest sens, nu s-a definit conceptul de valori naţionale, ale căror consolidare, păstrare
şi utilizare să ne scoată din mizeria în care trăim şi în Lume, ca să fin trataţi corect şi să fim
respectaţi.
O altă problemă, la fel de importantă, este definirea şi respectarea conceptului de patrie şi
patriotism şi a formelor şi mijloacelor de manifestare şi promovare. În context, am abordat
şi ,,naţionalismul” degradant al unor conaţionali, dar mai ales al ungurilor.
Problematica ,,valorilor naţionale”, definită, rezolvată şi monitorizată sistemic, am spus, ne
obligă să fim uniţi şi să le tratăm cu toată responsabilitatea şi multe, multe alte probleme
importante care se găsesc în carte.
În volum, sunt şi alte surprize plăcute, dintre care ne oprim doar la câteva:
- am prezentat români de prestigiu în lume, care ar trebui să ne fie modele şi mai mult, să le
apărăm reputaţia cu orice preţ;
- am prezentat cele mai valoroase invenţii ale românilor, care ne situează pe un loc de
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invidiat în lume, ce l-a determinat pe marele nostru savant Henry Coandă să spună, ,,Ce bine ar
sta Lumea, dacă toate ţările ar fi dat atâtea invenţii pe cap de locuitor câte au dat românii”;
- de asemenea, am prezentat personalităţile care au făcut Istoria României: Ecaterina
Teodoroiu, Reginele românilor şi alţi eroi ai neamului care au făcut istoria şi personalităţi
contemporane cu noi care fac istorie şi mândrie naţională;
- am prezentat, cu aspectele esenţiale, toate unirile românilor, într-o înlănţuire istorică perenă,
sistemică, de la Burebista şi Decebal, la Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza şi Marea Unire de
la 1918;
- am prezentat, ca să nu se mai repete, şi aspectele mai puţin onorante care au însoţit pe
autorii unirii arătate, Alexandru Ioan Cuza şi Regii României;
- am prezentat patriotismul şi naţionalismul, în latura lor benefică, dar şi cu aspectele
catastrofale care s-au întâlnit în istorie, deci, cu toată modestia afirmăm că, citind cartea,
cititorul va avea şi alte surprize plăcute, la care nu s-a gândit până acum.
Suntem bucuroşi că această carte de istorie naţională, de suflet românesc, a fost lansată în
spaţiul public, în premieră, în această unitate de prestigiu a Armatei Române, la Cercul Militar
Sibiu, într-o atmosferă specifică, de înaltă clasă.

Elena Olaru Miron

A fi bun român
Centenarul Marii Uniri în România ne obligă pe noi, cetăţenii acestei ţări, să privim în
urmă cu mult respect pentru înaintaşii noştri care au participat activ la toate evenimentele
majore ce au marcat profund naţiunea română în lupta acesteia pentru aducerea în hotarele sale
fireşti părţile de glie înstrăinate în mod samavolnic. Poporul român a lăcrimat pentru faptul că,
iată, că vreme prea îndelungată graniţele ţării lor separau românii de români. Scriitorul Nicolae
Dabija consideră că unica graniţă din Europa şi cea mai bine păzită (chiar şi acum, întrucâtva)
este cea dintre români şi români. Iar Nicolae Iorga spune, de asemenea: „România este unica
ţară din lume înconjurată de români”.
Acum, la anii Centenarului readucem în memorie dramaticele episoade din acel trecut
spre a ni le imprima adânc în cutele cugetului ca pe un stindard ce aminteşte de infernalele
dureri trăite de români.
Dacă încercăm a căuta doar în trecutul relativ apropiat, vom constata că periplul sumbru
prin care osândita noastră ţară cu populaţia ei cu tot, înstrăinate mişeleşte fuseseră foarte dur
lovite. Şi iată exemplul anului 1940. acel an nefast venise şi rămase să reprezinte anul împărţirii
sferelor de dominaţie în întreaga Europă pusă la cale de URSS şi Germania încă din 23 VIII
1939. Decizia luată? Ocuparea Basarabiei, a Bucovinei de Nord şi a ţinutului Herţei de către
Uniunea Sovietică. Dictatul de la Vienaîn mod cu totul samavolnic încheiat de către Hitler şi
Musolini impuseseră României să cedeze Ungariei o parte din Transilvania după care, în urma
unor „tratative”, să fie cedat şi Cadrilaterul Bulgariei.
La tratatul de pace încheiat la Paris în 1947, României nu i se recunoscuse statutul de
beligerantă pentru participarea în 1944 la războiul antihitlerist. Aşa se face că românia rămăsese
fără acele teritorii.
72

„Din satul meu, plecat spre infinit, / Va mai rămâne doar un fel de groapă,
O ciutură ce astăzi mai adapă, / Din când în când, o cioară-n asfinţit” (A. Păunescu).
Ce urmase apoi? Instalarea regimului sovieto-comunist. Din păcate, astăzi, momentul
propice aprofundării şi instalării unor măsuri sănătoase menite a consolida statul unitar român, a
ordinelor de drept, a principiilor unei democraţii autentice, a luptei împotriva corupţiei şi
implementarea unei economii corespunzătoare progresului, a luptei pentru ridicarea prestigiului
ţării în lume sunt lăsate mai mult la voia întâmplării. Lupta pentru putere pare a fi depăşit orice
limită. Populaţia mai vârstnică, cea trecută prin mai multe etape ale vieţii, astăzi, este de-a
dreptul stupefiată de lipsa de interes şi de competenţă în a gestiona ţara în întregul său de către
conducătorii actuali.
O mulţime de personalităţi marcante din trecut trăiseră perioade în care lupta pentru
cucerirea unor drepturi sau pentru a modela căi strâmbe era anevoioasă. Mijloacele prin care se
căutau atunci a se ajunge la victorie erau precare sau insuficiente. Cu toate acestea, mândria de a
se sacrifica pentru binele general, pentru glia străbună, până la supremul sacrificiu era
nemăsurată. Cum să ignorăm astfel de personaje care ne-au bătătorit calea? Cum să-i ignorăm în
uitare ştiind că fără mulţi dintre aceşti geniali înaintaşi poate n-am fi avut onoarea a sărbători
acest Centenar?
Câţi, iată actuali cârmuitori ai ţării, câţi tineri ştiu cine a fost T. Cipariu, S. Bărnuţiu, G.
Bariţ, Al. V. Voevod, Iuliu Maniu, V. Goldiş, N. Iorga, Golescu, C. Stere, P. Halipa, Ion Inculeţ,
I. Flondor şi mulţi, mulţi alţii?!
Iată numai două exemple de atitudine patriotică a unora dintre aceste personalităţi de
marcă ce nu precupeţiseră nici un efort aruncându-se în lupta pentru drepturile şi libertăţile
naţiunii.
1918 – la Marea Adunare a Sfatului Ţării din Chişinău d-l Buzdugan spunea:
„Să ştie toată lumea că noi voim unirea tuturor românilor de partea aceasta a Prutului şi
de cealaltă a Carpaţilor într-o Românie Mare, una şi nedespărţită în baza principiului proclamat
de revoluţie de autodeterminarea popoarelor. Astăzi, domnilor deputaţi, noi suntem chemaţi să
înfăptuim cel mai revoluţionar act în istoria poporului nostru mult încercat în suferinţe, să votăm
pentru unirea Basarabiei cu România”.
Prof. Stere: „Astăzi, noi trebuie să hotărâm aceea ce va avea o importanţă hotărâtoare,
extraordinară asupra soartei viitoare a poporului nostru. Mersul de fier al istoriei pune asupra
umerilor noştri o răspundere pe care noi n-o putem ignora cu nici un fel de sofisme”.
Ce se întâmplă în aceste vremuri? Mai întâi că patriotismul pentru cei aleşi în fruntea
ţării nu mai constituie un crez. Partidele de astăzi aflate în frunte uită cu desăvârşire că în
Constituţia ţării (art. 8) se spune că este necesar ca: „Partidele să contribuie la definirea şi
exprimarea voinţei politice a cetăţenilor respectând suveranitatea naţională, ordinea de drept şi
principiile democraţiei”. Interesele masei cetăţeneşti în mod obligatoriu se aplică în ţările
civilizate desigur fără favorizarea unora şi nedreptăţirea altora. Poporul trebuie să-şi aleagă
conducătorii fără a li se impune sau sugera, iar aleşii să posede pregătirea şi conduita adecvată
fiind pătrunşi de sentimentul naţional. N. Iorga: „Amestecul în viaţa politică nu e un mijloc de a
folosi ca avere sau notorietate, ci îndeplinirea unei stricte şi grele datorii faţă de ţară fără să
aştepţi răsplată”.
Să primeze interesul naţional, acesta trebuie să fie dezideratul de neclintit al oricărui
politician care s-a cerut a se înscăuna în frunte. În aceşti ani tulburi, politica externă, relaţiile de
orice fel, fie că sunt pe plan cultural sau economic, devin importante. Relaţiile în orice domeniu
dealtfel cu externul pot fi binevenite promovând, desigur, în acest fel, şi interesele naţionale. Ele
vor determina aprecieri importante pe acest tărâm, mai ales, ţinându-se seama că este nevoie de
un climat autentic de pace. Implicarea în diferite conflicte între statele Europei sau ale celor de
pe alte continente, de asemenea, nu pot fi întotdeauna binevenite, ci dimpotrivă, pot foarte uşor
să atragă după sine efecte nedorite.
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D-l Andrumitrăcesei, într-un articol publicat în „Ginta latină” de Iaşi, îl citează pe M.
Kogălniceanu astfel: „ Cu orice preţ trebuie să ne silim a ne strecura... printre interesele egoiste
a celor mari, printre ciocnirile puterilor care au scos sabia”.
Orientarea umanistă a economiei cu multiplele sale aspecte poate determina
prosperitatea. Alimentaţia, agricultura este necesar să fie revigorate aşezându-se pe temelii
solide. De la cultură, mai ales, se pleacă. Şi iată, vlăstarele noastre se pare că nu sunt tratate şi
îndrumate cum se cuvine. Educaţia este de izbelişte, disciplina în şcoli luând proporţii
catastrofale, mai ales, că se constată lipsa de implicare a unor pedagogi, părinţi sau chiar
psihologi care, paradoxal, fac uneori chiar propagandă pro-libertinaj nociv. Ca urmare, s-au
înregistrat agresiuni ale elevilor împotriva dascălilor, mergând până la traumatizarea fizică a
acestora. Suntem datori a ne implica mai mult în această direcţie. După modul în care sunt
educaţi copiii noştri şi a rezultatului acestei educaţii putem aprecia cu certitudine viitorul
naţiunii noastre.
De asemenea, sub privirile nedumerite ale românilor, întinse suprafeţe de teren sunt
înstrăinate în mod, mai mult sau mai puţin, legal, clădiri lăsate în paragină, întreprinderi
desfiinţate, afaceri oneroase privind diverse obiective falimentate. Totul având ca scop final
câştiguri fabuloase în favoarea unor căpetenii organizate în adevărate clanuri mafiote. În această
situaţie, piaţa autohtonă nu mai constituie interes, mai ales, că produsele alimentare, mai ales,
importate primează.
Se ştie că este imperios necesar să se repună în stare de funcţionare obiectivele care vor
putea fi în măsură a produce şi, totodată, a asigura locuri de muncă bine plătite rechemând
diaspora noastră acasă. Să muncească şi să construiască aici, nu în afara ţării.
Românii s-ar entuziasma mai mult, dacă ar avea certitudinea că există o strategie
coerentă în care să se poată încrede. În orice domeniu ar fi.
Propaganda privind majorarea pensiilor în 2021 (suntem în luna octombrie 2018) este un
fel de „vindere a blănii ursului din pădure”. Neadevărurile, ademenirile spre aspecte neconforme
uşor trezesc atenţia oamenilor care, la un moment dat, deşteptându-se înţeleg şi se întreabă: „Dar
inflaţia până în 2021 cum va evolua când, iată, încă de pe acum a luat-o razna?” Asigurarea
verbală că „pensiile nu vor scădea!!!” este echivalentă promisiunii de majorare, de dublare a
acestora, subiect nelipsit zilnic de pe ecranele TV-urilor? Incoerenţa, incertitudinea, minciuna au
devenit cele mai diabolice metode pentru a amăgi populaţia apreciată ca fiind umilă şi lipsită de
inteligenţă. Cum este posibil să se folosească o astfel de propagandă evident mincinoasă? Pe de
altă parte, câţi vârstnici vor mai prinde mult visata pensie din 2021, când va curge... lapte şi
miere? Nu este cumva un afront, o speranţă a decidenţilor că până în 2021 vor dispărea cei mai
mulţi pensionari? Jalnic şi trist!
Aşadar, este necesar în mod imperios a se instala la cârmă personaje competente, cărora
nu le este indiferentă viaţa propriului lor popor. Repunerea pe baze solide, certe a întregului
sistem ar putea readuce încrederea fiecărui român că el constituie unul dintre stâlpii pe care se
sprijină societatea românească. El, cetăţeanul, nu-i doar un nume pe listele de vot. Este necesară
dezvoltarea şi aprofundarea printr-o strategie reală şi hotărâtă a întregului aspect socio-economic.
Cred că numai astfel pregătiţi, cuminecându-ne toţi cu împărtăşania sfântă a demnităţii,
sârguinţei, loialităţii şi muncii asidue vom putea sărbători Centenarul Marii Uniri fără să ne fie
ruşine.
Pentru a le aminti unora dintre mai marii vremii care, iată, uită şi ignoră talpa ţării, le
redau mai jos un citat aparţinând marelui Eminescu. Să-l citească şi recitească, până când îl
înţeleg. Iată:
„A fi bun român – nu e un merit... ci o datorie pentru orice cetăţean. Desigur, pentru
aceasta trebuie a fi realizată o educaţie civică corespunzătoare cu participarea tuturor factorilor
educaţionali.”
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Col. (rtr) Ştefan-Cornel Rodean
președintele Cenaclului Umoriștilor Sibieni „Nicolaus Olahus”

CURAJOS CA OSTAŞUL SOVIETIC

După cel de-al doilea război mondial, prin anii ’50-’60, se ştie că în România erau foarte
la modă, mai ales în rândul copiilor şi al adolescenţilor, filmele de război sovietice.
O astfel de producţie era planificată să ruleze, într-o după-amiază, şi la Tabăra de
Pionieri şi Şcolari din frumosul orăşel montan Brădet, iar copiii au aplaudat frenetic la anunţul
făcut de profesorul-instructor.
Andrei era deja, cu câteva minute înainte, în sala de festivităţi şi urmărea entuziasmat
pregătirile pe care le făcea proiecţionistul.
Copiii intrau, care alergând, care alene, unii discutând între ei impresiile de la celelalte
activităţi, alţii tăcuţi. Andrei îi urmărea pe toţi cu privirea până îşi alegeau rândul pe care urmau
să intre. Spera, din tot sufletul, ca în faţa lui să nu se mai aşeze vreun vlăjgan, ca acum câteva
zile, când a văzut doar frânturi din film.
Şi... a avut noroc, mai mare chiar decât se aştepta: scaunul din faţa sa a rămas neocupat.
A început filmul.
Andrei urmărea înfrigurat acţiunea, având capul sprijinit cu bărbia pe speteaza scaunului
liber din faţă.
Pe ecran, eroul principal se retrăgea după o acţiune temerară, în care a dejucat planuri
importante ale cotropitorului hitlerist.
Aici, trebuie să facem o paranteză, să explicăm că, de regulă, ostaşul erou sovietic era
prezentat în filmele de epocă în două mari ipostaze. Pe de-o parte era acel erou care alegea să
moară la sfârşitul filmului, „sacrificându-se” pentru o cauză nobilă (distrugerea unui obiectiv
important al inamicului, bararea înaintării cotropitorului, salvarea vieţii mai multor tovarăşi de
arme etc.) şi, pe de altă parte, era ostaşul care nu se lăsa doborât nicicum, adică era împuşcat şi
bombardat din toate poziţiile, cu toate categoriile de armament, din aer şi de pe uscat, cădea, se
ridica, iar cădea, spectatorii credeau că va muri, dar el se ridica, mai secera cu automatul vreo
20-30 de duşmani ş.a.m.d.
În filmul pe care Andrei îl urmărea cu sufletul la gură era exact tipul celui de-al doilea
ostaş erou.
După cum spuneam, Saşa, ostaşul sovietic, se retrăgea glorios când, deodată, se înalţă pe
vârful ambelor picioare şi cu capul dat pe spate, se întoarce puţin, cade secerat şi urlă:
- M-ai împuşcat pe la spate, mişelule! Hitlerist nenorocit! Au!!
Exact în acel moment, un copil întârziat se aşază în faţa lui Andrei, partea mobilă a
scaunului se rabate din poziţia iniţială şi îi prinde degetele între placa de la şezut şi stinghia de la
spătarul scaunului.
- Au!!! – strigă şi Andrei, odată cu Saşa, eroul pozitiv din film.
Imediat, din sală au răsunat râsete şi apostrofări de toate nuanţele:
- Măi copile, tu eşti chiar prost, suntem la film, Saşa este de fapt un actor, nu-l doare
nimic, se preface, ca orice actor!
Între timp, Saşa se ridică, trage o rafală spre urmăritori, dar în aceeaşi secundă este din
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nou secerat de vreo 50 de gloanţe de mitralieră trase de cotropitorii hitlerişti.
- Ridică-te! – strigă din toate puterile Andrei.
- Băi, nu a murit de-adevăratelea, aşa se întâmplă în film şi s-ar putea chiar să nu moară
nici în film, stai liniştit!
- Ridică-te, mi-ai prins degetele!!! – urlă Andrei care, având ambele mâini blocate, nu
putea decât să zbiere.
De data aceasta gluma se încheiase, chiar şi profesorul, care nu intervenise până atunci, a
venit să vadă ce s-a întâmplat, l-a dus pe Andrei la infirmerie, a stat până asistenta l-a tratat cum
a ştiut ea (comprese cu apă rece şi algocalmin) şi, la plecarea spre sala de mese (filmul se
terminase şi urma cina), privind la degetele umflate şi vinete ale copilului, îl încurajează:
- Andrei, tu eşti pionier deja de doi ani, sper că o să treci cu curaj peste acest incident.
Gândeşte-te cât a suferit Saşa, eroul filmului de astăzi, pentru a-şi elibera ţara de cotropitori. De
asemenea, ştii că în războiul antihitlerist au fost răniţi atâţia şi atâţia ostaşi români, ca să nu mai
spunem de cei care şi-au dat şi viaţa pentru ca noi, cei de astăzi, să trăim într-o ţară liberă şi
înfloritoare. În ilegalitate, comuniştilor li se smulgeau unghiile, li se zdrobeau degetele cu
cleştele ca să-şi trădeze cauza, dar ei rezistau. Vasile Roaită, care era utecist şi avea doar cu
câţiva ani mai mult ca tine, a murit - ştii bine - ca un erou. Aşa că, nişte umflături la degete, cum
ai tu, sunt o joacă de copil!
- Aşa este tovarăşe profesor, aveţi dreptate, o să suport durerile fără crâcnire, la fel ca
ostaşul sovietic şi ca ilegaliştii români!
Peste trei-patru zile, Andrei nu mai avea nimic la degete, dar pansamentul l-a păstrat cât
a durat tabăra, adică încă două săptămâni.

Nicolae Tudor

VESTONUL CAZON
Dacă-mi aduc bine aminte, întâmplarea pe care vreu s-o povestesc, s-a petrecut în iarna lui
`47 la început de decembrie. Nu apăruse încă „bălana” pe meleagurile brăilene, dar se instalase
deja un frig umed şi pătrunzător.
Seara, pe la orele nouă, mama îl aştepta pe tata cu masa pusă, să vină de pe unde era plecat
la muncă. Eu eram deja în pat şi mă străduiam s-adorm, când deodată dă buzna în casă taicămeu dârdâind şi înfrigurat de tot, doar cu cămaşa pe el, în pantaloni şi în ciorapi. Tremura din tot
sufletul. S-a repezit degrabă de-a luat soba-n braţe, să-şi revină cât de cât, chiar dacă în casă era
cald şi bine.
Mama s-a şi speriat. L-a-ntrebat ea ce-a păţit, dar dânsul nu putea scoate un cuvânt. Îi
luase dinţii la trap, şi tremura ca la Parkinson.
Mama i-a adus repede dea-mbrăcat un cojocel din blană, ciorapi tricotaţi de dânsa din lână
şi papuci de casă în picioare.
I-a pregătit degrabă un ceai ferbinte, şi un piramidon care să preîntâmpine o eventuală
răceală. Fiind singurul care aducea bani în casă, asta-i mai trebuia să fie şi bolnav! Că era vai de
capul nostru! Eram fiii ploii, cum se spune acum!
Dânsul plecat de dimineaţă la muncă, cred că-i intrase frigu-n oase, era obosit şi flămând.
După mai bine de jumătate de oră, când şi-a mai revenit niţel, s-a aşezat la masă să-nghită şi el
câţiva dumicaţi din ce i-o fi pus mama dinainte.
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Maică-mea, cu toate că bănuia ce s-a-ntâmplat, dar ca oricare femeie, era curioasă să ştie
amănunte, dar şi bucuroasă în sinea ei, că l-a văzut întreg şi nevătămat acasă. Nenorociri din
astea se-ntâmplau des în acele vremuri.
Atunci, noi locuiam în comuna Radu Negru, pe o stradă aproape de calea ferată, localitate
suburbană oraşului Brăila, mai târziu devenită cartier al oraşului dunărean. Ca să ajungem acasă,
coboram din tramvai în mijlocul parcului „Monument”, de unde o luam aşa agale pe aleea
principală cam un kilometru de mers, până ajungeam la liziera parcului, şi dădeam de primele
case. Aşa procedam mereu, fie că era zi, că era noapte, sau că era vară sau iarnă. Acesta era
traseul zi de zi, şi an de an.
Până la război, nu s-a prea auzit să se-ntâmple ceva necazuri prin zonă, doar vreun beţiv
rătăcit să sperie vreo femeie care se-ncumeta să treacă noaptea prin parc. Mai ales că lângă staţia
de tramvai, era un „Cazinou” cochet şi un restaurant elegant, unde forfotea birjele şi lumea bună,
iar muzica lăutăreacă, în liniştea şi ecoul nopţii, se auzea până la noi acasă.
Dar, în timpul războiului, a cam devenit o problemă drumul prin parc, mai ales după
căderea întunericului. Întâi cu nemţii, iar mai apoi cu ruşii. Liniştea şi tihna oraşului s-a făcut
ţăndări! Cazinoul şi restaurantul au dispărut şi ele. Frica şi disperarea pusese stăpânire pe oraş şi
comunele învecinate, Radu Negru, Lacul Dulce, Chercea, Brăiliţa, şi Comorofca. Foarte puţini
oameni se mai încumetau să coboare noaptea la staţia din parc. De obicei, chiar şi în timpul zilei,
lumea lua tramvaiul care mergea spre staţiunea „Lacul Sărat”, traversând localitatea, iar noaptea
tramvaiele de oraş, se opreau la marginea comunei la ultima staţia „macazul doi” sau
„vărsătură”, cum era numită atunci.
Tata avea de pe vremea când era activ în armată, un veston cazon din uniforma militară de
iarnă, încă în stare foarte bună. Nu-l prea purtase. Făcea probabil parte din îmbrăcămintea de
paradă. Ca să-l adapteze condiţiilor civile, i-a dat jos epoleţii cu gradele şi petliţele, l-a căptuşit
frumos cu o blană de oaie argăsită, i-a ataşat aşijderea şi un guler fain tot din blană,
transformându-l într-o haină de iarnă călduroasă dar şi elegantă. Dacă la asta a mai adăugat şi
bocancii cazoni rămaşi de pe vremea când era „majur” la „Vânători de Munte”, putea să aştepte
iarna cu încredere. Cam aşa era echipat în seara cu pricina.
Şi cum spun, tata, după ce şi-a mai revenit un pic, a tras aşa pe şest o-njurătură ceva mai
inofensivă, că dânsul de obicei nu obişnuia să-njure, şi a-nceput să-i povestească mamei necazul.
- Măi femeie, cu toate că era cam târziu, dar pentru că mă grăbeam, fiind obosit şi flămând,
am coborât ca de obicei la staţia din parc. Veneam spre casă cam pas-alergător. Prin dreptul la
„Casă Pădurii” a horticultorului Mamulea, aud deodată din spate pe cineva strigând pe ruseşte :
- Staiati! (Stai!)
- Cât am bătut cu frontul meleagurile Rusiei, am prins şi eu câteva cuvinte de-ale lor. Unii
dintre soldaţii mei, învăţase chiar binişor ruseşte. Dar eu n-am vrut să-nvăţ. Fusesem educat de
către superiori, să-i consider duşmani. Dar mergând prin coclaurile Rusiei, m-am convis că nu
strică să le cunoşti graiul, ca să poţi să te-nţelegi cu ei. În fine, când l-am auzit strigând, m-am
oprit, şi întorcând capul, văd în spatele meu, un soldat rus cu pistolul îndreptat spre mine. M-am
gândit că vrea să-i dau bani, şi-i spun: „N-am bani la mine! Sunt sărac!” Din câtă rusă am
învăţat şi eu făcând războiul, îi spun chiar şi-n ruseşte: „bednâi celovek! bednâi celovek ”!
„Rabotnik celovek”! (om sărac, om sărac! Om muncitor!)
- „Ne! Ne! Burjuaznâi ekspluatatorom”! (Nu, nu, burghez exploatator) îmi spune el şi mă
ameninţa în continuare destul de serios cu pistolul.
- „Vâ bâli vâ-armii ”! (ai fost militar!)
- Şi-a dat seama după îmbrăcăminte că am fost militar, chiar dacă le modificasem eu cât
de cât, şi-mi spune răspicat:
- „Daite mne bâstro vaşe palto, odejda”! (dă-mi repede haina!)
- Ce era să fac! Am scăpat cu viaţă din nenorocitul ăla de război şi să mă las împuşcat
acum de un idiot pentru o haină? M-am dezbrăcat şi i-am dat-o. Dar nu s-a mulţumit doar cu77

atât!
- „Daite mne i ciubotâ!” (dă-mi şi bocancii!)
- Îmi cere şi bocancii. Îi descalţ şi-i dau. Mă gândeam să nu-mi ceară şi „rubaşca” că mă
lasă chiar în pielea goală. Aşa am văzut că-i aleargă gradaţii lor pe soldaţii ruşi, dimineaţa la ora
cinci la bustul gol să-i călească. Dar în final s-a mulţumit doar cu atât, şi-mi zice răstit :
- „Paşli zdesi djigodiiu!” (fugi de-aici jigodie)
- Ce era să fac, am luat-o la sănătoasa, bucuros că nu mi-a cerut şi cămaşa. Parcă aşa se
spune la Evanghelie „Când cineva îţi cere haina, tu dă-i şi cămaşa!” Vezi! N-am respectat
pravila!
Tata mai avea chef şi de glumit. Dar i-a spus lu mama chestia cu „pravila”, bisericoasă
cum era ea, ştia că-i face plăcere, dar şi s-o liniştească un pic. A băgat de seamă că era mai
speriată decât el.
- Tu de ce ai coborât în parc şi nu ai luat tramvaiul de „Lac”, îl întrebă mama?
- Pentru că plecase cu câteva minute înainte de-a ajunge eu în staţie. Cât eram de obosit,
am şi alergat, dar nu l-am prins. Nu ştiam dacă mai vine altul la ora aia.
- Şi nu te-ai putut şi tu lupta cu el? Doar erai bărbat! Era chiar aşa huidumă?
- Ia uite ce spune cucoana! Când la un metru de tine stă unul cu pistolul gata să tragă şi eu
cu mâna goală, nu mai ai timp să te lupţi cu el. Afară de asta, eu am fost calificat ca artilerist. Nu
prea mă pricep la lupta corp-la-corp, ca infanteristul. Eu aveam în cap doar matematică şi
geometrie, nu lupta la baionetă.
- Şi acum ce faci? De încălţat, ai pantofii de-astă vară, dar cu ce te îmbraci mâine
dimineaţă?
- Deocamdată, câteva zile, am să iau vesta de lână peste cămaşă, iar pe deasupra, haina cea
bună de la costum. Ce să fac? Am să fiu atent să n-o murdăresc. Vreau-nu-vreau, acum va trebui
rapid să-mi cumpăr pufoaică. M-a pedepsit Dumnezeu, că prea mă făleam cu vestonul ăla! Bine
se spune la Evanghelie „smerenie şi iar smerenie!”
Eu ascultam în tăcere relatarea tatei şi nu ştiam ce să fac, să plâng sau să râd. Era şi tragic
dar şi hazliu.
Mai târziu, am fost şi eu îmbrăcat la „uniforma” de-atunci ca toată lumea, cu căciulă
rusească, cu haină şi pantaloni de pufoaică. Pentru iernile din zona Brăilei, erau grozave. Când
eram îmbrăcat cu haine obişnuite făcute chiar din postav gros ţesut în casă de bunica, dacă sufla
afurisitul de Crivăţ, sau „Băltăreţul”, parcă eram în pielea goală. Dar echipat în pufoaică, chiar şi
la minus 35 de grade, transpirai în ea. Era echipament rusesc creat special pentru iernile
siberiene. Îmi aduc aminte că se descususe odată pantalonul, şi am încercat să-l pungălesc eu.
Nici acul nu intra. A trebuit să-l împing şi să-l trag cu patentul. A fost ceva de groază! Parcă
coseam opinci!
- Sunt sigur că nu era soldat rus, zise tata. Militarul nu pleacă din cazarmă aşa haihui
noaptea de unul singur pe coclauri. Mai degrabă cred că era un rutean din nordul Moldovei,
rătăcit pe-aici şi pus pe căpătuială. Făcuse rost de un echipament rusesc şi jecmănea pe cei
nevolnici ca mine. Mi-am dat seama de asta, când mi-a cerut bacancii, spunând „ciubotâ”. Ori
după câtă rusă ştiu eu, la bocanci le zice „botinki”. Nu ştiu nici dacă pistolul ăla era funcţional,
sau era doar un hârb găsit pe undeva printr-un tranşeu. După război, peste tot găseai tot felul de
arme şi muniţii. Dacă fraiereşte aşa vreo cinci-şase ca mine, se duce şi vinde captura şi îşi face
bani să iasă din iarnă.
În perioada aceea tulbure, erau la modă jafurile. Uneori se uneau câte cinci-şase haidamaci,
toţi îmbrăcaţi ruseşte, şi dădeau spargeri serioase profitând de confuzia generală şi de faptul că
miliţia nu era încă organizată ca lumea.
- De unde, dragă, procurau armament şi îmbrăcăminte rusească?
- Ei, de unde! Rusului, dacă-i dai băutură, în special rachiu şi chiar spirt medicinal, te
înzestrează cu tot ce vrei. Atunci în `44 când a trecut frontul pe la noi, chiar armata rusă făcea
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devastări monstruoase. Este drept că politicienii au încheiat aşa-zisul „armistiţiu”, dar ruşii nu
puteau uita că le-am călcat ţara şi le-am omorât compatrioţii. Eu totdeauna am zis că trebuia să
ne fi oprit la Nistru. Să recucerim ce era al nosrtru de veacuri. Românul niciodată n-a fost
invadator. El şi-a apărat doar glia strămoşească.
Crime şi devastări se-ntâmplă în orice război. Atunci nu mai funcţionează conştiinţa
individuală, ci doar cea colectivă. Fiind armată de ocupaţie, şi dotată cu armament, îşi permite
orice. Contează scopul final. Restul sunt considerate accidente colaterale de mică importanţă.
Doamne, ce vremuri au fost şi atunci! Să ne ferească Dumnezeu de un alt război! Cum
astăzi armata nu mai este obligatorie, tineretul habar n-are de tehnica supravieţuirii. Se
prăpădeşte pe capete. Şi un război, acum, nu mai este ca pe vremuri! Este război tehnologic. Va
fi prăpădul de pe lume!

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

DIPLOMATA
E-o femeie ca oricare
O cunosc de mai demult
Harnică şi vorbitoare
Îmi plăcea să o ascult
Vorba dulce, alintată
Pin al ei vocabular
Măiestrit era purtată
Sprijinită şi de har
Mai spunea şi "deocheate"
Dar aşa le îndulcea
Că treceau neobservate
Când priveai atent la ea
Doritoare să se afirme
Chibzui în mod lucid;
Oare-n fruntea unei firme,
Ori ca membru-ntr-un
partid?
În partid n-ai a te teme
De nimic să n-ai habar
Dacă ai ceva probleme
Vina dai pe adversar
Studiind cum merge treaba
Într-o fază critică

Neastâmpărându-şi graba
Se-avântă-n politică
Strecurându-se-ntre rânduri
Şi acţionând rapid
Fără a mai sta pe gânduri
Se-ncadră într-un partid
Cum punea în slove miere
Zâmbitoare permanent
Ajutată de putere
A ajuns în Parlament
A urmat un pas mai mare
Pentru ea în premieră
Au numit-o ambasadoare
Într-o ţară bananieră
Aranjată cu temei
Soarta o avea în mână
Şi fiind în largul ei
Se simţea pe tot stăpână
Întrunirile amicale
Mai ales între femei
Chiar şi cele mai banale
Le făcea pe gustul ei

La-ntâlniri oficiale
Ori recepţii prin saloane
Toanele domniei sale
Încurca mereu borcane
Vorba dulce şi aleasă
Care o înnobila
A lăsat-o oare acasă
Ori că a uitat de ea ?
A venit în schimb cu sfinţi
Şi cu ce-i venea la gură
Pomenind şi de părinţi
Cu o “mică - njurătură,
Pentru toate-n consecinţă
Grabnic a fost revocată
Şi adus la cunoştinţa
Că în ţară-i rechemata
Astăzi doamna demnitar
Se agită ca o muscă,
De vorbit vorbeşte rar,
Face gemuri şi zacuscă.
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COLOCATARII

Casa noastră liniștită
E model între modele
De frumoasă conduită
Între noi şi între "ele”
Cel mai mult te cucereşte
Viaţa dusă împreună
Că aici demult domneşte
Zâmbetul şi voia bună
La etaj e o chimistă,
Lângă ea un tip pedant
Vizavi stă o artistă
Şi alături un savant
La parter e holul mare
Și apartamentul meu
Iar alături cel pe care
Îl numim, glumind, muzeu

Locuise-odată-n el
O bunică c-un pisoi
Ce-adunase fel de fel,
Lucruri vechi şi lucruri noi
Pe cărările cotite
Viaţa fără a-i păsa
Uneori, pe negândite,
Intervine cu ceva

Ca un zvon pe-al apei unde,
De curând la noi în casă
A venit de nu ştiu unde,
O femeie curioasă

Cu tupeu şi nepăsare,
Cu năravuri de felină,
A trecut prin holul mare
Şi mi-a devenit vecină
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Căci s-a instalat în pripă
În locaşul zis muzeu
Fără să mai piardă-o clipă,
Lângă-apartamentul meu

Când o văd că-i pe terasă
Vreau să ies ”întâmplător”
Ea se duce iute-n casă
Şi se-aude un zăvor

Mai avem, ca o tribună,
O terasă-nspre grădină
Ce-o deţinem împreună,
Eu şi noua mea vecină

Altădată, la fereastră,
Şade-o oră, chiar şi trei,
Urmărind terasa noastră
Ca să nu fur partea ei...

Şi cum vine vremea bună
Iar grădinile-nfloresc,
Apele încet se-adună
Şi apoi se limpezesc

Când am prins-o în derută
l-am adus la cunoştinţă
Că problema e acută
Şi vom ţine o şedinţă

Tot aşa la noi în casă
Aluatul a dospit
Viaţa n-a mai stat retrasă
Şi destine a unit

Şi-am ţinut-o, la o masă
Ea de-o parte, eu de alta
Amândoi doar pe terasă,
Parcă am fi fost la Ialta

Don Juanul cu artista
Şi-au jurat pe veci credinţă
Iar savantul cu chimista
Dragoste şi-un dram ştiinţă

Din discuţii amicale,
Şi cu sens şi fără sens,
Dar urmând aceeaşi cale
Am ajuns la un consens

Numai eu, ca un holtei,
Număr clipe, ceasuri crude
Pe motiv că dumneaei
Nu mă vede, nu m-aude

Rezultatu-i excelent,
Chiar de-a fost puţin greoi
Câştigând un prim moment
Am cinat aseară-n doi

Ca să ştiţi de oful meu,
Este vorba de vecina,
Ieri, abia ,aflai cu greu
Cum că se numeşte Crina

Zorii începând s-apară,
Mângâiat de-un suflu fin
Şi c-o gingaşă povară,
M-am trezit în pat străin

Am, dar nici nu ştiu de ce
Pentru ea o slăbiciune,
Cât de zvăpăiata e
Pare o sălbăticiune

Cap de înger, numai spuze,
Păr de aur în bucleu,
Zâmbet înflorit pe buze,
Odihneau pe pieptul meu...

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

Interviu cu jr.col.(rtr.) dr. Eugen Nicolae Rotărescu
Domnul Jurist Colonel (rezervă) dr., fost şef al Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Sibiu până în anul 2000, decorat cu Medalii
militare şi Ordine militare cls. III, II şi I, cu brevet militar semnat de
Preşedintele României, pentru vechime în muncă şi merite
profesionale, a rămas şi după pensionare o personalitate activă în
viaţa social-culturală din judeţul Sibiu, şi nu numai, în prezent este
preşedintele Organizaţiei judeţene Sibiu a Partidului România
Noastră (PRN). Datoria faţă de patrie şi cetăţenii români,
comunicarea cu oamenii şi pasiunea pentru cuvântul scris au
constituit pentru Domnia sa izvorul împlinirilor şi bucuriilor sale de
o viaţă.
V.N.: Domnule camarad col.(r) Eugen - Nicolae Rotărescu, în ziua de 4 octombrie a.c. aţi
fost prezent la Cercul Militar din Sibiu, oaspetele nostru de onoare, al seniorilor Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,General Ilie Şteflea” filiala Sibiu, unde
aţi ţinut o adevărată dizertaţie care a produs o mare bucurie pentru întreaga asistenţă. În
debutul interviului, vă rog să prezentaţi cititorilor cartea Dvs. de vizită.
E-N.R.: În urmă cu 69 de ani, am văzut lumina zilei în comuna Sadu-Sibiu, comună
românească situată în Mărginimea Sibiului, la limita depresiunii Sibiului cu munţii Cibinului.
Părinţii mei, Eugen - Nicolae şi Maria, pe mine şi pe cei doi fraţi mai mici, Maria şi Ioan, ne-au
crescut şi educat în spiritul muncii, al moralei şi al valorilor dreptei şi bunei credinţe ortodoxe.
În anii ’60, puţine familii din comună au susţinut copiii pentru a-şi face studiile liceale şi
universitare, aşa cum au făcut părinţii mei pentru cei trei copii ai lor.
Subsemnatul, după terminarea liceului din oraşul Cisnădie, am urmat cursurile Şcolii
Miliare de Miliţie şi ale Facultăţii de Drept din Bucureşti pe care le-am absolvit cu rezultate
bune. În anul 1970, am început activitatea profesională în municipiul Sibiu şi în acelaşi an m-am
căsătorit cu Ana Cristea. Am doi copii, fiica Ramona - Ileana de profesie medic şi fiul Eugen Bogdan de profesie jurist, a cărei fiică Sandra, arhitect rezident în municipiul Cluj-Napoca, este
singura mea nepoată în linie descendentă.
V.N.: Domnule colonel, v-aţi pensionat după 30 de ani de muncă intensă, pusă în slujba
prevenirii şi combaterii criminalităţii, apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a avutului
acestora, apărării ordinii şi siguranţei publice. Care au fost principalele satisfacţii şi
neîmpliniri în activitatea Dvs. ?
E-N.R.: În evoluţia şi dezvoltarea carierei mele profesionale am lucrat în mai multe judeţe
ale ţării – Sibiu, Sălaj, Covasna şi din nou Sibiu – unde am îndeplinit funcţii de execuţie şi
manageriale în domenii importante ale activităţii de poliţie - economic, circulaţie, pază şi ordine,
personal învăţământ, poliţie criminală - până la nivelul funcţiei de Şef al Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Sibiu. Cei peste 30 de ani de muncă profesională, de eforturi intense, cu
multe emoţii şi evenimente infracţionale, precum şi alte provocări ale carierei de poliţist, nu mau destructurat, dimpotrivă, m-au menţinut în formă. Firea mea optimistă a rămas neafectată,
chiar dacă, uneori, optimismul meu era un zâmbet printre lacrimi.
Ca simplu poliţist, cea mai mare satisfacţie am avut-o când constatam că victima, jefuită,
lezată fizic sau tulburată în buna şi normala ordine a lucrurilor, se bucura de primirea bunurilor
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furate, respectiv de restabilirea situaţiei normale anterioare, etc. Ca şef, mai mic sau mai mare în
funcţii, m-am simţit pe deplin mulţumit când subordonaţi de-ai mei au fost promovaţi în funcţii
şi în grade, unii dintre aceştia obţinând funcţii şi grade de general de poliţie, respectiv de chestor.
Întotdeauna m-am adunat şi am dobândit energie pentru a servi pe semenii mei şi patria
faţă de care am depus jurământul de credinţă ca militar. Sensul vieţii mele a fost şi este să mă
dedic semenilor, să-i ajut, să se ajute, pentru a performa. În toată viaţa mea, nu m-am menajat în
nici un fel, n-am ocolit şi nu ocolesc nici în prezent momentele mai puţin fericite.
De cele mai multe ori, singur îmi făceam reproşuri, că unele sarcini s-ar fi putut executa
mai bine, mai rafinat şi cu mai puţine eforturi. Am fost un împătimit, şi am rămas în continuare,
un ,,bolnav” de punctualitate, de rigurozitate, de aţenţie la detalii şi calitatea activităţilor. Se pare
că nu este tocmai bine să fi perfecţionist. Aceasta m-a determinat să învăţ mereu din propriile
greşeli şi ale colegilor pentru a realiza noi performanţe în munca de zi cu zi.
V.N.: În paralel cu îndeplinirea îndatoririlor profesionale, v-aţi dedicat şi cuvântului scris.
Aţi scris şi aţi lansat cărţi şi participaţi activ, interuman şi pe un plan mai larg, comunicând cu
oamenii, cu societatea sibiană.
E-N.R.: Nu am pretenţia că sunt un scriitor bogat în apariţii editoriale. Am scris cronologic,
în adolescenţă mici poezioare cu ,,sclipiri” emoţionale, apoi reportaje şi descrieri ale unor
momente şi impresii de călătorie şi de viaţă ,,ale tinereţei valuri”, nepublicate până în prezent.
Perioada, aş zice cea mai caldă, în ale cuvântului scris, a fost după terminarea studiilor militare
şi universitare: articole şi materiale de specialitate publicate în reviste, ziare, buletine
informative ale poliţiei (articole, studii, analize, teme de învăţământ profesional şi juridic),
precum şi articole în domeniile: social-politic, cultural şi economic,: psihosociologie, istorie,
spiritualitate, susţineri de conferinţe, prelegeri ocazionate de diverse manifestări culturale,
politice, educative, sportive etc.
După obţinerea titlului de doctor în domeniul managementului, am dobândit noi deprinderi
în ale scrisului, şi astfel, am publicat primele două cărţi ,,Riscul şi formarea resursei umane în
organizaţiile moderne” (2012), ,,Modelarea şi simularea riscului în formarea resursei
umane”(2012), apoi: ,,Sincope...până la crimă bestială ”(2013), ,,Corupţia – Risc major pentru
democraţie ”(2013), ,,România şi globalizarea ”(2014), ,,Dialoguri despre politica de toate
zilele... ”(2015). În momentul de faţă lucrez la o nouă carte despre Ego-ul şi Sinele uman.
V.N.: Domnule Eugen-Nicolae Rotărescu, v-aţi născut şi aţi trăit adolescenţa într-o
localitate românească, a cărei obârşie se pierde în negura vremurilor istorice. Pe aceste
meleaguri, în epoca modernă a societăţii româneşti, fii ai comunei Sadu s-au remarcat ca
personalităţi de mare valoare intelectuală şi civic-românească.
E-N.R.: Anul 1358 este prima dată de menţiune documentară a comunei Sadu. Locuitorii
de astăzi ai comunei Sadu, şi nu numai, ,,se fălesc” că din această localitate, în condiţiile grele
ale împilării comunităţii transilvănene, aflată sub stăpânire austro-ungară, s-au ridicat
intelectuali de mare prestigiu care şi-au dedicat întreaga lor viaţă emancipării românilor din
Transilvania. Este vorba de episcopul Ioan Inochenţie Micu-Klein şi nepotul acestuia, Samuil
Micu-Klein, lingvist şi strălucit istoric, reprezentant de seamă al ,,Şcolii Ardelene”, protopopul
Ioan Piuariu, precum şi fiul acestuia, Ioan Piuariu Molnar von Mullersheim, cel mai mare medic
oculist al vremii, din imperiul austro-ungar, profesorul teolog Gheorghe Tatu, protopopul Ioan
Hanea, protopopul militar Sava Popovici-Săvoiu, preotul Dumitru Hămbăşan, notarul Dimitrie
Bunea etc.
În viforul ispitelor şi răutăţilor, al lăcomiei fără seamăn a asupritorilor austro-ungari,
înaintaşii mei au acţionat cu dârzenie neclintită pentru: alinarea suferinţelor şi obţinerea de
drepturi social-politice; emanciparea din starea de iobăgie şi robie; cultivarea credinţei în
Dumnezeu; formarea, educarea şi ridicarea nivelului cultural al locuitorilor de etnie română din
Transilvania.
V.N.: Ştiu că, după pensionare, aţi desfăşurat activităţi liberale, de tip privat în domeniile
juridic şi servicii către populaţie. În perioada consemnării prezentului dialog desfăşuraţi
activitate politică, sunteţi liderul Organizaţiei judeţene Sibiu a Partidului România Noastră
(PRN). Vă cunosc bine ?
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E-N.R.: Pensionarea a însemnat pentru mine schimbarea felului de a munci. Desigur, după
pensionare, ajungi să cunoşti o anume stare de mulţumire şi o oarecare înţelepciune care te
îndeamnă să acţionezi în continuare pentru a fi folositor celor apropiaţi şi pentru comunitatea în
care trăieşti.
Ca român, crescut şi educat în cultul patriei şi al credinţei în valorile fundamentale ale
poporului român, cred, în unitatea şi prosperitatea românilor. Astăzi, constat, cu mare îngrijorare,
că forţe din interiorul şi exteriorul ţării vor să ne transforme în fiinţe fără neam, fără ţară, fără
identitate şi conştiinţă naţională. Ca om şi cetăţean român, am fost şi sunt animat de sentimente
şi idealuri legate de doctrina naţională a poporului român, şi dintotdeauna, mi-am dorit ca
românii să fie uniţi şi fericiţi în ţara noastră.
Partidul România Noastră, prin liderii acestuia şi Doctrina sa naţional-patriotică, are o
ofertă programatică pentru păstrarea fiinţei noastre naţionale, a integrităţii teritoriului, a statului
modern, unitar, independent şi suveran, clădit pe elementele ,,statului de drept”, pe şanse şi
drepturi egale ale tuturor, instituţii şi cetăţeni, în faţa legilor, pentru respectarea şi garantarea
exercitării în fapt a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Pentru aceste
considerente şi altele, am apreciat că este de datoria mea să acţionez în favoarea unui regim
politic aflat în slujba intereselor naţionale ale României.
Pentru prezentul şi viitorul generaţiilor României este importantă implicarea noastră, întrun fel sau altul, în politică, pentru a asigura o stare de normalitate, pentru binele individual al
cetăţenilor şi al Naţiunii Române.
V.N.: Se ştie că ,,a doua tinereţe” ar fi mai bună decât prima. Ce recomandaţi celor de
vârsta Dvs.?
E-N.R.: Fiecare etapă a vieţii noastre are părţile ei bune şi mai puţin bune. Depinde spre ce
anume ne îndreptăm şi concentrăm atenţia. Percepţia noastră este diferită, în raport şi de vârsta
care o avem. Dacă vom vedea paharul plin de jumătate şi nu gol, atunci energiile pozitive din
fiinţa noastră se vor mobiliza şi ne vor ajuta să rezolvăm orice problemă indiferent de etapa în
care ne aflăm. Doresc tuturor, indiferent de vârstă, sănătate deplină şi viaţă lungă, 100% bună!

Silvia Rei
Veniți la Alba Iulia
Sus la Alba în Cetate
Toate clopotele bat
Să vestească adunate
Mii de inimi ce tresalt!

Nu vor reuși de-a pururi
Să împartă astă țară
Căci voința întregirii
Din străbuni n-are să piară !

Este ziua întregirii
Neamului cel românesc
Este soarta împlinirii
Ce de-a pururi și-o doresc!

Veniți dar cu toți la Alba
Cei cu inima română
Să cinstim încă odată
Jertfa noastră cea străbună!

Tot românul are-n suflet
Dragostea de neam și țară
Ce va dăinui în cuget
Niciodată n-o să piară!

Să încingem horă mare
Peste-al României plai
Să cântăm încă odată
Hai la Alba cu alai!

Mulți voiră să dezbine
Scumpa țară România
Și se miră că revine
Unitatea, veșnicia!
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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. 19 (trim. 3/2018) al revistei:
1.Rebus integramă –Fotbal mondial
C I ZIS U CAM FRANTA ALTA VIS PORTUGALIA MANE AGUERO N GERAR ETER
ELOGIOSI V INNOBILA ASABI QATAR CAVANI ET A IT KANE A IL PENEDO D R HAGI LA
A MASURA IG LV INUI PINZGAU ESTETICA RAY A NT EMA UNSUROSI IC ANGLIA DREN
VALUR IMAM A URCARI S NA LATO GA SPA AUTOR KANTE D

2.Integrama - Diagonale
P-A-O-A-DOP-P-DREPTUNGHI-ALES-ICRE-IAR-STANA-VEHEMENT-CORTL-TITERA-CASUNAT-SELARI-FOSIL-GU-UNIRE-PASTRATOR-SEBICALARET-NI-SR-PANICA-ER-SCENARII-TARC
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Orizontal:
1) ... - Ne-a adus pe lume...la Mamaia! 2) ... - Nu are copii. 3) Scop - Nichita Stănescu - o
grămadă de cărți - Mulți...la final! 4) Plini de viață - Vreme de iarnă. 5) Carete de... cartier! Reginele otomanilor - Organ... haotic! 6) Fructul oprit - Debut la...revelion! - ... - ... 7) Loc
apropiat de...DACIA! - Cange la un crâng! 8) Celebră siglă americană prezentă la orice nuntă Petrecerea dintre ani - 5 și 8 decembrie! 9) Apele... drapelului! - ... - ... - ... 10) Bec ...japonez Neon central! - Ziua sacrificiului pentru porcii autohtoni.

Vertical:
1) Televizorul... pentru rețeaua prin cablu. 2) Una chiar...concentrată - Înghețată de sezon! 3) 25
decembrie, 1 ianuarie... - Veselia revelionului. 4) Două de la REBUS! ...pe margini! Scalp...fără cap! 5) Pentru galele de box - Găsite în baie! 6) Sfântul de la Anul Nou. 7) Plantă
textilă - Cete! - Unul bun la circulație. 8) Viva...aiurea! - Începe vuietul! 9) Urător...la urmă! Luate în balon. 10) LA MULȚI ANI! - Voce la cor. 11) Hieroglifă...finală! - Aproape de alții...
12) Vas de transport 13) Nu pot sta mult la revelion... - Trei la un moșneag! 14) 2019... - La
capătul Bărăganului! - Bine! 15) Servește la bord - Oiță. 16) Când o iei razna (pl.)
Dicționar: CANG, VIAV, LIFA, NAG, AGAN.
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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.21 / 2019 se vor
transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la 12
februarie 2019. Este recomandat ca textul să fie scris corect, cu diacritice, 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 a 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.
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