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Ca la noi, la nimeni
În țara noastră, totul este original. De la președinte…
până la ultima găină a lelii Floarea din Iepurenii de Sus,
totul este special și cu specific național românesc. Cât veți
umbla pe rotundul pământului, nu veți găsi o altă țară care
să se compare cu a noastră.
Sunt tare mândru când îl văd pe președintele nostru,
atunci când se intonează Imnul național, cu nasul în vânt și
cu lopata mâinii drepte pe piept în dreptul inimii. Conform
modelului american.
Deși este sas din neamul sașilor veniți în Transilvania
de-acum aproape un mileniu, vorbește perfect limba
română, dar nu o prea înțelege. Sunt cuvinte ca: de îndată,
penal, imediat etc., pe care nu le pricepe din prima.
De la începutul mandatului prezidențial, ar fi vrut un
guvern al său, precum avea, pe când era primar, un
Consiliu local al dumnealui, format în majoritate din
membri ai Forumului german (FDGR). Membri care
ridicau aprobator mâna dreaptă, până când primarul nu
apuca să facă propunerea. De parcă le curgea sânge din nas.
În Capitală, „chestiunea” cu guvernul meu n-a mai
ținut și de atunci… este război continuu între Palate. Mai
mult, președintele a îmbrăcat „armura roșie” și a coborât
din înaltele sale sfere în stradă, în mijlocul „golanilor”,
care doreau căderea guvernului României. Mai aveți un
astfel de exemplu? S-a mai întâmplat undeva, pe
mapamond, o situație similară?
Un vechi proverb chinezesc spune cam așa:
„Vorbește rar, dar gândește repede”. La al nostru
președinte gândirea e la fel ca vorbirea. Langsam!
Nu mai vorbim că avem un președinte navetist.
Navetă săptămânală, cu tot alaiul, de la București la Sibiu
și invers. Dar dacă era din Baia Mare?
La ce i-o fi trebuit dormitor matrimonial de 400 m.p.?
……………………………………………………………..
Ne mirăm că pensiile militare se tot calculează și se
recalculează de vreo zece ani și s-a ajuns ca pensia unui
colonel să fie echivalentă cu cea a unui mânuitor de
marionete de la Teatrul de păpuși. Bine am mai ajuns! Așa
o fi și pe la alții?
Ce să ne mai mirăm, când Comandantul Suprem al
Armatei Române a scris în cartea sa autobiografică:
„Armata? O pierdere de vreme! Începi să coși singur un
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nasture, să-ți coși o cămașă. Sunt singurele lucruri pe care le-am învățat în cazarmă” (K.W.I.,
„Pas cu pas”, editura Curtea Veche, 2014). Dacă n-ați reușit să învățați și altceva în armată,
domnule președinte, …trebuia să luați meditații în particular, ca elevii slabi. Doar ați făcut avere
din meditații!... N-ați avut norocul să mă aveți pe mine comandant de pluton, că jar mâncați,
precum calul lui Făt-Frumos. Ghinion! Curat ghinion!!!
Acum pricep de ce niciodată, fostul primar de Sibiu n-a participat, deși a fost invitat, an de
an, la bilanțurile Filialei Județene a ANCMRR, cum participă alți primari din alte județe ale țării.
Dar, ce vorbesc eu de participarea la bilanțurile unei „obscure” asociații a pensionarilor militari,
când, cu puține excepții, n-a participat nici măcar la festivitățile organizate cu prilejul Zilei
Naționale etc. Se poate dovedi cu fotografii sau cu filme ale televiziunilor locale. Primarul avea
mereu ceva de lucru.
Iubește armata… cum îl iubesc și eu pe el. Și doar el este …capu’ armatei. Vai de capul
nostru!
Și mai vrea încă un mandat de președinte. Sunt sigur că-l va obține, că nu contează cine și
ce votează, contează cine numără (electronic) voturile.
De bine, de rău, vom avea pe cine-njura încă cinci ani!
***

Oare își numără casele rămase… sau dosarele??
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Prof. univ. dr. Corvin Lupu
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

România - Centenar
Aspecte privind relațiile României cu SUA și cu Rusia,
în perioada realizării Marii Uniri (I)
După formarea statului național român, la
1859 și mai ales după promulgarea primei
Constituții interne românești, la 1866, relațiile
României cu SUA au rămas la un nivel foarte
scăzut, datorită nemulțumirilor evreiești față
de conducătorii statului român. Aceste
nemulțumiri au generat ceea ce în România a
fost și este cunoscut sub numele de
„chestiunea evreiască”. După anul 1830 și
declanșarea proceselor de modernizare a
societății românești, modernizare catalizată
de Regulamentele Organice (1831-1832), în
deceniile următoare, în Principatele Române
a pătruns un mare număr de evrei, de ordinul
sutelor de mii. Majoritatea zdrobitoare a
acestor evrei îmbrățișau doar câteva meserii:
negustori, funcționari de stat, bancheri,
magistrați și avocați, medici. În Transilvania,
numărul evreilor nu a crescut datorită
restricțiilor impuse de autoritățile ungurești,
săsești și secuiești. Dar, Principatele
Române/România era o țară mică, având
posibilități limitate de absorbție a unui număr
atât de mare de străini în domenii de vârf care
ofereau atât de puține posibilități de încadrare
în muncă. Încet, încet, acești evrei au ajuns să
controleze în foarte mare măsură finanțele,
comerțul, justiția, presa și medicina în
România, nemulțumindu-i pe români. Pe de
altă parte, nemulțumiți erau și evreii, datorită
menținerii Articolului 7 din Constituția
României din 1866. Articolul condiționa
acordarea cetățeniei române de apartenența la
creștinism, ceea ce bloca obținerea cetățeniei
române de către evrei.
După declanșarea operațiunilor militare
ale primului război mondial, alte mase mari
de evrei aveau să fugă din calea prigoanei și a
războiului din diverse țări europene. Mulți

dintre aceștia au escaladat frontierele
României, fără pașapoarte și vize, majoritatea
fără acte de identitate și s-au așezat în
România. Ei au creat și menținut permanent o
stare de presiune politico-diplomatică asupra
României, căreia i se cerea, de către
comunitatea evreiască internațională și de
către marile puteri ale lumii, să-i accepte pe
acești evrei și să le ofere toate drepturile, ca și
când România ar fi fost responsabilă de
suferințele evreilor de pe alte meridiane ale
Europei. În același timp, guvernele României
nu aveau posibilitatea să înlăture suferințele
mari ale românilor, datorate războaielor,
sărăciei și înapoierii social-economice.
În deceniul al patrulea al secolului al XXlea, cifra totală a evreilor din România s-a
ridicat la aprox. 1,5 milioane. Cifra exactă de
evrei din România a fost totdeauna foarte
greu de precizat, datorită faptului că la
recensăminte și cu ocazia întocmirii actelor
de identitate, un mare număr de evrei își
declarau etnia în fals, declarându-se germani,
maghiari, slavi, sau români. Numărul evreilor
ascunși a rămas mare, până în zilele noastre.
Acești evrei ascunși au rămas fideli
comunității evreiești internaționale și au
susținut tacit supunerea României față de
marile puteri și față de corporațiile
internaționale.
Aceste diferende româno-evreiești, care
se vor acutiza în perioada istorică următoare,
au fost o frână în calea unor relații mai
strânse între România și SUA, puterea de
peste
ocean
fiind
o
susținătoare
necondiționată a evreilor, indiferent de
părerile și de interesele altor popoare.
După Războaiele Balcanice și Pacea de la
București (1913), România ajunsese cea mai
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importantă țară din regiunea Balcanilor. Casa
ei Regală se înrudea cu marile case regale ale
Europei. Prin regele Carol I, se înrudea cu
cele ale Germaniei și Austro-Ungariei, iar
prin principesa moștenitoare Maria de SaxaCoburg și Gotha, fostă mare principesă a
Marii Britanii și Irlandei, nepoată a reginei
Victoria, cu Maria Britanie și, de asemenea,
cu Rusia, mama principesei Maria fiind
marea ducesă a Rusiei, Maria Alexandrovna
Romanova, unica fiică a țarului Alexandru al
II-lea și soră a țarului Alexandru al III-lea,
tatăl țarului Nicolae al II-lea. Această postură
a făcut ca la București să se dezvolte tot mai
mult proiecte de viitor, privitoare la
perspectiva unirii cu România a celorlalte
provincii locuite de români: Transilvania,
Banatul, Crișana, Maramureșul istoric,
Bucovina, Basarabia.
Refuzul României de a intra în război
alături de Puterile Centrale și neutralitatea din
primii ani ai războiului, cu deosebire
hotărârea pe această linie a prim-ministrului
Ionel I.C. Brătianu, a fost mult influențată de
diplomația Rusiei, sub directa coordonare a
ministrului de Externe, Serghei Dmitrievici
Sazonov. În zilele premergătoare deciziei
României de a rămâne neutră (29 și 30 iulie
1914), Sazonov a fost în contact cu Ionel I.C.
Brătianu, prin intermediul ambasadorului rus
la București, Stanislav Poklevski-Koziell. În
acest demers diplomatic a fost implicat și
ambasadorul României în Rusia, Constantin
Diamandy. Rusia a făcut României o
propunere de convenție prin care se angaja să
o susțină în cazul oricărei acțiuni militare
străine împotriva ei. Aluzia privea Bulgaria,
care, nemulțumită de alipirea Cadrilaterului la
România (1913), viza ocuparea întregii
provincii Dobrogea. Convenția prevedea trei
articole: „1) România se obligă să sprijine cu
forțele ei militare operațiile Rusiei împotriva
Austro-Ungariei; 2) România nu va încheia
pace
cu
Austro-Ungaria
decât
cu
consimțământul Rusiei și simultan cu ea; 3)
Rusia se obligă să nu înceteze războiul
împotriva Austro-Ungariei și să nu încheie
pace cu ea, mai înainte ca țările din monarhia
austro-ungară, locuite de o populație
românească, să fi fost alipite la coroana
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României.” (Constantin Kirițescu, Istoria
războiului pentru întregirea României 19161919, vol. I, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1989, p. 165)
Ministrul rus de Externe a determinat
puterile occidentale din Antantă să ofere
garanții diplomatice guvernului de la
București, privitor la respectabilitatea ofertei
țariste, prin intermediul ambasadorilor Franței
și Marii Britanii la București.
Pentru România, punctul al treilea al
proiectului de convenție era deosebit de
tentant și a influențat poziția adoptată de
Consiliul de Coroană din 3 august 1914, care
a hotărât neutralitatea României.
Colaborarea diplomatică ruso-română a
continuat și după declararea neutralității
României. În septembrie 1914, Rusia ocupase
jumătatea de nord a Bucovinei, alungând
armatele austro-ungare. Rusia a invitat
România să acționeze pentru recuperarea
sudului Bucovinei și oferind guvernului
român posibilitatea să preia de la Rusia
nordul Bucovinei. Guvernul român a păstrat
poziția de neimplicare militară în evenimente,
dar, în data de 1 octombrie 1914, a semnat o
convenție secretă cu Rusia cu următorul
conținut: „Rusia se angajează să recunoască
României dreptul de a-și anexa regiunile
monarhiei austro-ungare cu populație română.
În Bucovina, delimitarea teritoriilor ce
urmează să fie anexate Rusiei sau României
se va face după criteriul majorității
etnografice a populației. România va avea
dreptul să ocupe aceste teritorii în momentul
pe care-l va socoti prielnic. Cât privește
România, ea se angajează să păstreze până la
data acestei ocupații o neutralitate
binevoitoare față de Rusia.” Cu ocazia
semnării acestei convenții secrete, Ionel I.C.
Brătianu a solicitat Rusiei și a obținut
completarea textului documentului cu
următoarele două precizări: „1) României i se
garantează de către Rusia statu-quo-ul
teritorial în frontierele ei actuale. 2) Frontiera
între partea rusă și partea română a Bucovinei
va fi râul Prut, obținându-se astfel un hotar
trainic între ambele state.” Convenția a fost
semnată de prim-ministrul Ionel Brătianu și
de ambasadorii Stanislav Poklevski-Koziell și

Constantin Diamandy. (Constantin Kirițescu,
Istoria războiului pentru întregirea României
1916-1919, vol. I, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1989, p. 168)
Convenția a fost ținută secretă. Rusia s-a
angajat să obțină aprobarea și susținerea
Franței și Marii Britanii. Prin „neutralitatea
binevoitoare” a României, Rusia înțelegea ca
România să nu aprovizioneze inamicii ei cu
nimic, să nu-i pună la dispoziție căile ferate
pentru ca Puterile Centrale să aprovizioneze
Bulgaria, dar să permită aprovizionarea
Serbiei de către Rusia peste teritoriul național.
Când guvernul rus a obținut informația că
Austro-Ungaria a propus în secret României
autonomia
Transilvaniei,
a
transmis
Bucureștiului că Rusia va oferi României
dreptul de a o uni cu România, nu doar
autonomia.
Convenția ruso-română din 1 octombrie
1914 (calendar nou) a fost deosebit de
importantă
pentru
istoria
relațiilor
internaționale ale României. A fost pentru
prima oară când se recunoștea României
dreptul asupra tuturor teritoriilor românești
deținute de Imperiul austro-ungar. A fost un
succes diplomatic deosebit, despre care s-s
scris puțin în istoriografia românească, acest
moment diplomatic fiind prezentat de regulă
„în trecere”. (Vezi și A Iordache, Încheierea
acordului româno-rus din 18 septembrie/1
octombrie 1914. Însemnătatea și consecințele
sale, în Revista de Istorie, nr. 1, 1976, pp. 4962.)
Din 1913, președinte al SUA a fost
Woodrow Wilson. În 1914, când a izbucnit
primul război mondial, Marea Britanie și
Franța au încercat să atragă SUA de partea lor.
Neutralitatea SUA a fost datorată în mare
parte nemulțumirilor comunităților americane
evreiești față de regimul țarist din Rusia,
apreciat ca fiind antisemit, întrucât evreilor
nu li se deschidea accesul la conducerea
societății rusești și la poziții dominante în
domeniile importante ale societății ruse. Un
mare număr de evrei bolșevici erau deportați
în Siberia, iar alți numeroși evrei bolșevici și
republicani se refugiaseră în diverse țări
europene. Aceasta era principala cauză pentru
care presa internațională de atunci și de mai

târziu, aflată în cea mai mare parte în mâini
evreiești, au creat țarului Rusiei și familiei
sale o imagine negativă. Regina României,
Maria, era verișoară primară cu țarul Rusiei,
Nicolae al II-lea. Acest fapt nu era de natură
să catalizeze relațiile României cu SUA, atâta
timp cât Romanovii „antisemiți” erau pe
tronul de la Sankt Petersburg. SUA nu doreau
să contribuie la victoria Rusiei în război și la
consolidarea dinastiei care nu permitea
controlul societății rusești de către evrei.
Aceasta a fost una dintre cele mai importante
cauze ale neutralității SUA în primii ani de
război.
În anii neutralității României, românii din
SUA au fost derutați în atitudinea pe care ar fi
trebuit și ar fi dorit să o adopte, pentru că nu
cunoșteau exact poziția României față de cele
două tabere care se războiau. Ca și la
București, în sânul emigrației românești din
SUA opțiunile față de cele două tabere erau
împărțite. După intrarea României în război,
românilor din SUA nu li s-a mai permis să
părăsească teritoriul național de peste Ocean,
din rațiuni de neutralitate, pentru ca românii
americani să nu lupte ca voluntari în război,
în calitate de cetățeni ai SUA.
După intrarea României în război, poziția
SUA față de autoritățile de la București nu s-a
schimbat, ele continuând neutralitatea, iar, pe
de altă parte, puternica, bogata și influenta
comunitate evreiască nu era dispusă să
sprijine România, aliata Rusiei țariste
„antisemite”.
Din martie 1916, a venit în România
primul observator militar al SUA, Halsey E.
Yates, care a fost foarte activ și a cerut la
Washington acreditarea a încă cinci
observator militari. Au mai venit doar încă
doi, cei trei americani fiind singurii atașați
militari străini care au primit de la autoritățile
române dreptul să viziteze linia frontului. Era
important pentru România, întrucât Casa
Albă nu fusese în trecut corect și complet
informată asupra cauzelor profunde ale
intrării României în război și despre justețea
aspirațiilor ei naționale. Atașații militari
americani au constatat și raportat la
Washington starea proastă a echipării armatei
române și multe alte aspecte. (Corvin Lupu,
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Relații diplomatice între România și SUA în
lumina arhivei diplomatice a SUA, Editura
Tribuna, Sibiu, 1999)
Ambasadorul SUA la București, Charles
Vopicka, de etnie cehă, a fost ocrotitorul
personalului medical român și străin rămas la
București după ocuparea orașului de către
germani, ceea ce era foarte important în
condițiile epidemiei de tifos exantematic care
se răspândise în toată România. La ocuparea
Bucureștiului de către germani, armata
inamică germană a fost primită cu flori,
aplauze și urale de către locuitorii evrei ai
orașului și de către țigani. Românii stăteau
ascunși în case și pivnițe. În oraș se aflau și
500 de cetățeni americani. Vopicka a insistat
ca germanii să oprească bombardarea
Bucureștiului. Vopicka nu a respectat poziția
oficială a SUA, cea de neutralitate, ci s-a
manifestat deschis de partea Antantei. El este
cel care l-a sfătuit pe președintele W. Wilson
să declare război concomitent Germaniei și
Austro-Ungariei, ceea ce nu s-a întâmplat.
Germanii i-au făcut peste 60 de plângeri lui
Vopicka la Departamentul de Stat, pentru
încălcarea obligațiilor de atitudine neutră,
ceea ce a condus la retragerea lui din
România ocupată de germani și trimiterea lui
la Iași, pe lângă guvernul regal român aflat în
refugiu. (Corvin Lupu, Relații diplomatice
între România și SUA în lumina arhivei
diplomatice a SUA, Editura Tribuna, Sibiu,
1999)
După cum este cunoscut, în perioada
neutralității, ambele tabere care se războiau
au făcut presiuni și amenințări la adresa
României, fiecare solicitându-i să intre în
război alături de ea și făcându-i, concomitent
și promisiuni.
Pe fondul tentant al propunerilor Rusiei
din iulie 1914, la jumătatea lunii august 1916,
România a încheiat un tratat secret cu Antanta,
prin care România se angaja să intre în război
alături de această alianță, iar statele care o
compuneau se angajau să îi livreze
armamentul și echipamentele necesare
armatei și să susțină România să-și
întregească teritoriul național cu provinciile
locuite de români. România se angaja să nu
încheie pace separată cu inamicul, ci doar
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alături de aliații ei. Tratatul secret al
României cu Antanta s-a încheiat pe 16
august 1916. La acea oră, Casa Regală și
guvernul României nu aveau cunoștință de
faptul că pe 11 august 1916, Rusia și Franța
încheiaseră un protocol secret, adițional la
Tratatul cu România, prin care ele precizau
că în situația previzibilă că armata României
va fi repede înfrântă, țara va fi dezmembrată,
iar Rusia își va stabili aliniamentul pe Carpați,
ceea ce însemna practic alipirea de către
Rusia a întregii Moldove, iar pacea cu
Austro-Ungaria și Bulgaria s-ar fi putut
încheia pe seama restului teritoriului
României. Acest protocol secret al tratatului
Antantei cu România este expresia duplicității
și lipsei de morală politică a celor două mari
puteri, dispuse să se înțeleagă între ele pe
seama distrugerii unui stat european aliat,
căruia îi cerea insistent să intre în luptă alături
de ele. Cursul războiului, cu deosebire
lovitura bolșevică de stat și reorientarea
politicii Rusiei Sovietice în primii ei ani de
existență au zădărnicit proiectul secret francorus.
Regele Ferdinand I a convocat Consiliul
de Coroană în care a solicitat aprobarea de
intrare în război la o dată cât mai apropiată de
declanșarea operațiunilor militare, pentru a se
afla cât mai târziu decizia politică a României.
Ședința a început în dimineața zilei de 14/27
august 1916. În cadrul ședinței Consiliului de
Coroană, problema raporturilor cu Rusia a
fost una dintre cele mai sensibile. Susținătorii
intrării României în război alături de Antantă,
invocau necesitatea României de a nu ne alia
cu Austro-Ungaria, care stăpânea mai multe
provincii românești, iar adversarii intrării
României în război invocau pericolul rusesc.
Astfel, Alexandru Marghiloman argumenta
susținând că Rusia dorește să cucerească
strâmtorile Bosfor și Dardanele și va trece
peste teritoriul României, ceea ce va
reprezenta un dezastru economic care va
compromite viitorul țării. Regele l-a
„dezarmat”
întrebându-l:
„Oare,
Constantinopolul ocupat împotriva voinței
noastre este preferabil Constantinopolului
ocupat cu noi?”
Adversar al intrării României în război

alături de Antanta a fost și Titu Maiorescu,
care argumenta cu faptul că românii ardeleni
nu doresc cu toții unirea cu România, iar
bătrânul conservator Petre P. Carp argumenta
că războiul se va încheia fie cu supremația
Germaniei, fie cu supremația Rusiei,
sugerând că a doua variantă ar fi una
dezastruoasă pentru români. El a declarat că
se va supune deciziei și, dacă România se va
alia cu Antanta, va face sacrificii, respectiv va
închide ziarul său pro-german „Moldova” și
va da armatei române pe cei trei băieți ai săi,
dar dorește ca armata română să fie înfrântă,
pentru ca România să scape de la pieire.
Cuvintele grele ale bătrânului conservator au
creat uimire și o impresie respingătoare
participanților la Consiliul de Coroană.
Ferdinand l-a dojenit cu multă blândețe, ca un
rege înțelept, apreciind că a vorbit la necaz și
la mânie. Petre Carp a menționat că-și
menține cuvintele rostite, la care Ionel
Brătianu, enervat, i-a replicat: „Atunci, ia-ți
copiii înapoi și dă-i în armata germană!”
Gruparea politică pro-Antanta a reușit săși promoveze proiectul politic. În spatele ei a
manevrat cu finețe și abilitate regina Maria,
care s-a văzut și s-a dorit „în barcă” alături de
rudele ei de pe tronurile Marii Britanii și
Rusiei.
După intrarea României în război (august
1916), regele Ferdinand a fost dezmoștenit de
familia de Hohenzolern-Sigmaringen, numele
său fiind tăiat cu dalta de pe monumentul din
marmoră pe care sunt înscriși toți prinții
familiei. Casa Regală de la București a încetat
să mai fie „de Hohenzolern-Sigmaringen”,
devenind „de România”.
În timpul războiului, ambasadorul SUA la
București s-a ocupat de schimbul de
funcționari consulari germani și români și de
situația supușilor germani și austro-ungari din
lagărul de la Călărași unde au fost aceștia
internați. A fost ocrotitorul personalului
medical român și străin rămas la București
după ocuparea orașului de către germani, ceea
ce a fost foarte important în condițiile
epidemiei de tifos exantematic care a cuprins
întreaga țară. La intrarea României în război,
în București se aflau 500 de cetățeni
americani. În numele acestora, Vopicka a

intervenit și a insistat pe lângă diplomația
germană ca orașul București să nu fie
bombardat. Germanii i-au făcut peste 60 de
plângeri la Departamentul de Stat pentru
încălcarea statutului său de diplomat al unei
țări neutre, ceea ce a condus la retragerea lui
din misiunea de la București și trimiterea lui
la Iași, pe lângă Casa Regală aflată în refugiu.
În perioada anilor 1916-1917, bancherii
evrei din SUA au finanțat opoziția față de
regimul țarist rus, acordând importante sume
de bani atât social-democraților, cât și
bolșevicilor, prin intermediul important al
judeo-bolșevicului Leon Troțki și al evreului
mason antimonarhist Alexander Kerensky
(mama sa, născută Adler). De asemenea,
Keiser Wilhelm al II-lea al Germaniei a
finanțat forțele bolșevice antițariste prin
intermediul lui Lenin, căruia i-a oferit
colosala sumă de 50 de milioane de mărci aur
și un tren blindat încărcat cu armament și cu
lingouri de aur pentru declanșarea insurecției
și preluarea puterii, cu angajamentul lui Lenin
de a încheia pacea cu Germania, de a-i ceda
teritorii și de a ieși din război. Judeobolșevicii dădeau cu generozitate teritoriile
poporului rus, în schimbul sprijinului pentru
obținerea puterii...
În mai 1917, a plecat în SUA o
importantă misiune diplomatică românească,
condusă de ardelenii Vasile Lucaciu (preot),
Ioan Moța (preot) și Vasile Stoica (locotenent
din Avrig/Sibiu). Delegația a fost primită de
secretarul de stat al SUA, Robert Lansing, dar
acesta nu a promis românilor sprijin privitor
la alipirea Transilvaniei la România și nici nu
a dat speranțe privitoare la posibila și dorita
de români dezmembrare a Imperiului austroungar. În primăvara anului 1917, Casa Albă
nu-și clarificase încă poziția pe care urma să
o adopte la sfârșitul războiului în legătură cu
Europa Centrală și de Est, dar și-a afirmat
totuși sprijinul față de Antanta și față de lupta
României alături de această alianță.
Ulterior, însărcinatul cu afaceri al SUA pe
lângă guvernul român refugiat la Iași, un
anume Andrews, a trimis secretarului de stat
al SUA un raport derutant și cu caracter
dezinformator, în care i-a scris că românii
reprezintă doar 60-65% din populația
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Transilvaniei și doar o treime dintre ei doresc
unirea cu România. Despre românii din SUA,
Andrews a spus că nu sunt loiali României și
SUA, ci sunt loiali doar Austro-Ungariei, de
unde provin ei. Raportul a făcut deservicii
cauzei românilor, dar, ulterior, misiunea
românească Lucaciu-Stoica, prin eforturi de
influențare a elitei politice americane și a
opiniei publice, a reușit să creeze un climat
favorabil pentru România și pentru aspirațiile
și interesele ei.
În 25 februarie 1917, a avut loc lovitura
de palat prin care țarul a fost forțat să abdice,
fiind ulterior arestat împreună cu familia lui.
S-a format un guvern provizoriu condus de
prințul Georgy Yevgenyevich Lvov, care a
condus Rusia până în iulie 1917, când a fost
nevoit să cedeze puterea lui Alexander
Kerensky.
În urma arestării țarului și a căderii
regimului său politic, ca și a faptului că flota
SUA care aproviziona Franța și Marea
Britanie era atacată de germani, SUA au
intrat în război alături de Antantă și au trimis
efective puternice, armament și echipamente
în Europa de Vest, consolidând decisiv forțele
anglo-franceze, epuizate de anii anteriori de
război. Balanța forțelor s-a dezechilibrat în
favoarea Antantei. SUA au intrat în război
împotriva Germaniei, dar nu și împotriva
Austro-Ungariei, ceea ce nu a fost încurajator
pentru România.
Imediat după intrarea SUA în război,
regele Ferdinand i-a scris președintelui W.
Wilson și a precizat poziția României și
aspirația ei de a elibera teritoriile românești
deținute de Imperiul austro-ungar. A fost o
foarte importantă precizare a pozițiilor
politice ale României.
După lovitura bolșevică de stat din 7
noiembrie 1917 și ieșirea Rusiei din război, în
martie 1918, rămasă singură pe frontul de est
să lupte contra armatelor germane, austroungare și bulgare, România a încheiat
Tratatul de Pace de la Buftea (5 martie 1918)
și apoi la București (7 mai 1918) cu Puterile
Centrale, ceea ce a creat mari nemulțumiri în
rândul Antantei. România considera că are
temei să iasă din război, odată ce Rusia a ieșit
și și-a retras armatele, iar statele Antantei
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considerau că tot din motive obiective nu șiau îndeplinit obligațiile de înarmare a
României. Totuși, bine sfătuit de regina
Maria și de politicieni, regele Ferdinand nu a
promulgat Tratatul de la Buftea/București,
care nu a produs efecte în dreptul
internațional, ceea ce avea să permită
denunțarea lui, în toamna aceluiași an, 1918.
Raporturile dintre România și Rusia
Sovietică s-au compromis de la începutul
existenței statului comunist rus. A fost un
start ratat, care a marcat pentru multă vreme,
până astăzi, comunicarea politică între cele
două țări. Clasa politică românească, formată
exclusiv din reprezentanți ai proprietarilor,
profund
anticomunistă,
nu
accepta
colaborarea cu bolșevicii și nu credea în
posibilitatea menținerii lor la putere la
Moscova.
Existența în România a unei probleme
evreiești, legată de nemulțumirile mari de la
nivelul societății față de modul în care
controlau evreii o mare parte a vieții socialeconomice a țării, existența a sute de mii de
evrei pătrunși fraudulos în țară, ilegal, fără
acte, prin escaladarea frontierelor sau prin
corupția de la frontiere și asimilarea
majorității evreilor cu bolșevicii, conducerea
eminamente evreiască a Rusiei Sovietice,
toate acestea au contribuit la starea de spirit
nefavorabilă unei înțelegeri strict necesară
României cu marea putere de la Răsărit.
Lipsei voinţei românilor de cooperare cu
bolşevicii, i se adăugau și abuzurile ruşilor şi
necesităţile lor din perioada în care au luptat
pe teritoriul dintre Carpaţi şi Prut cu inamicul
comun germano-austro-ungar. Aproape un
milion de ruși au pătruns în Moldova în lunile
dezastrului care a urmat înfrângerilor și
pierderii celei mai mari părți a teritoriului
României.
Comportarea armatei ruse a fost una
brutală, tipică imperiilor autocrate din Asia.
În Delta Dunării, locul strategic visat o
întreagă istorie de Rusia, Polonia, Ungaria,
Austria, Franța și alte țări, autoritățile române
au fost desființate, jandarmii arestați, iar
populația românească alungată. Doar
lipovenii și alți minoritari au mai avut voie să
rămână pe loc. În Iași, ofițerii ruși cumpărau

case, sau le închiriau pe mai mulți ani, semn
că aveau gândul de a rămâne în România și
după război. Rușii trebuiau bine hrăniți și
îngrijiți. La cele mai mici nemulțumiri,
militarii ruși amenințau cu părăsirea frontului
și retragerea la est de Prut.
Este de menționat că în timpul primului
război mondial, România a împrumutat
Rusiei 100.000 de vagoane de provizii, care
n-au mai fost nici restituite, nici achitate).
Această situație a agravat criza alimentară din
România și a consolidat sentimentele
antirusești, care au ajuns să depășească
rațiunea necesității întreținerii unor raporturi
foarte bune cu această putere și să
minimalizeze conștiința opiniei publice și
politice că România avea în Rusia mari
interese. Pentru aceste uriaşe interese era
nevoie să se facă mari sacrificii, de care nu
era dispusă nici clasa politică românească şi
nici elita societăţii. Acest lucru va fi plătit
scump. Ajutorul rusesc, mult aşteptat, a adus
cu sine nu numai şansa salvării militare a ţării,
ci şi un munte de nemulţumiri faţă de ruşi şi
încordări în relațiile bilaterale. Contribuţia
Rusiei la menţinerea existenţei statului român
a fost recunoscută doar parţial de români şi
aceasta cu „jumătate de gură”. Pe de altă
parte, cu ocazia celei de a doua vizite a lui
Ionel Brătianu la Petrograd, în aprilie 1917,
prim-ministrul român a constatat cu stupoare
că marii comandanți ai armatei ruse nu
cunoșteau nici măcar efectivele cu care lupta
armata română pe front.
În noiembrie şi decembrie 1917, în toată
Moldova a început un proces de
descompunere a forţelor armate ruseşti.
Imperiul rus suferea de lipsa unei coeziuni
sufletești interne și de acea atmosferă
populară care susțin armata în marile războaie.
Acest lucru s-a simțit din plin încă din timpul
războiului ruso-japonez (1904-1905). Duma
făcea opoziție permanentă, muncitorimea era
permanent agitată și pătrunsă de tendințe
revoluționare, masele mari țărănești erau
inerte, numeroasele populații de alte rase,
etnii și religii erau total lipsite de solidaritate
față de stat și de majoritatea rusă, înapoierea
generală a societății era o piatră de moară de
neridicat. Toate acestea și multe altele erau

temelia șubredă care ar fi trebuit să susțină un
mare edificiu, pe care ajunsese să se bazeze și
conducerea statului român. Soldații ruși, în
marea majoritate țărani analfabeți, mergeau la
război pasivi și răbdători, ca la o corvoadă
obligatorie.
Lenin a promis să desecretizeze toate
tratatele secrete încheiate de țari și să renunțe
la diplomația secretă. S-a ținut de cuvânt.
Astfel, armata și poporul rus au aflat de
înțelegerile secrete prin care Rusia susținea
redobândirea de către Franța a Alsaciei și
Lorenei, de la germani, a înțelegerii cu Italia
prin care susținea alipirea de către aceasta a
unei părți a Tirolului, a convenției secrete cu
România și a tratatului cu această țară, prin
care Rusia promitea sprijin pentru alipirea
teritoriilor românești din Austro-Ungaria la
România. Soldații ruși și părinții lor au aflat
că ei luptau pentru cauzele altor popoare.
Acest fapt a contribuit mult la descompunerea
armatei ruse.
Generalul
Scerbacev,
comandantul
armatei ruse de pe teritoriile românești a cerut
ajutor
guvernului
român
împotriva
bolșevicilor. În prima fază, prim-ministrul
Ionel I.C. Brătianu a refuzat să se implice,
încercând să nu se amestece în luptele interne
dintre trupele rusești „Albe” și „Roșii”.
Situaţia a degenerat şi unităţile ruseşti, cu
deosebire cele bolșevice, au început să
jefuiască localităţile Moldovei, să comită
violuri şi tâlhării. Elemente bolşevice
conduse de internaţionalistul comunist
francez Simion Grigorovici Rochal, cunoscut
pentru masacrele comise în cetatea Kronstadt
(lângă Petrograd), au plănuit o lovitură de stat
împotriva regimului regal român. De aceea,
în finalul primului război mondial, de la
începutul războiului civil din Rusia, armata
română a primit ordine în sensul acţionării, în
întreaga Moldovă, împotriva Gărzilor Roşii,
alături de Gărzile Albe.
Cu toată obiectivitatea unora dintre
măsurile politice şi militare româneşti care au
fost luate, este greu de înţeles lipsa unor
măsuri sporite de prevedere politicodiplomatică ale guvernanţilor noştri, pentru
eventualitatea că bolşevicii se vor menţine la
putere în Rusia. România avea interesul ca
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Rusia să recunoască alipirea Basarabiei la
România şi, de asemenea, interesul de a
recupera tezaurul naţional, transportat la
Moscova, la sfârşitul anului 1916 şi în prima
jumătate a anului 1917. În ciuda acestor
interese foarte mari, istorice, clasa politică
românească a acţionat orbeşte, mi-aş permite
să spun, cu fanatism, împotriva guvernului
bolşevic rus, excluzând orice perspectivă de
colaborare. De altfel, în istoria României, au
existat şi alte momente în care diplomația
română a dat dovadă de amatorism şi a
acţionat în conformitate cu sentimente,
simpatii, antipatii, interese de grup ale
liderilor, sau ale unor forţe politice şi
financiare din străinătate, care au sprijinit
uneori diversele regimuri politice din
România
contemporană
și
neglijând
interesele majore ale României profunde.
În 8 noiembrie 1917, în fața Congresului
Sovietelor, Lenin s-a adresat popoarelor și
guvernelor țărilor vecine, propunându-le
pacea și încheierea cu ele a unor tratate
redactate cu toată claritatea, renunțându-se la
diplomația confidențială. Rusia Sovietică era
într-o situație foarte grea și avea atunci mare
nevoie de colaborare cu vecinii ei. Rusia
Sovietică Rusia Sovietică era într-o situație
foarte grea. Noii conducători trebuiau să facă
față războiului civil în care inamicii lor aveau
o mare susținere internațională, iar la ușă
bătea intervenția militară a celor mai mari
puteri ale lumii care doreau să înlăture
regimul politic bolșevic, noua plagă politică a
omenirii. Rusia Sovietică avea atunci mare
nevoie de colaborare cu vecinii ei și pentru
aceasta era încă dispusă la concesii mari.
Conducătorii bolșevici s-au trezit stăpâni
peste cea mai întinsă și bogată țară de pe glob
și pe averile țarului, cel mai bogat pământean
și erau dispuse să renunțe la unele teritorii
pentru a se menține la putere și a se consolida.
România nu a reacționat în nici un fel la
oferta rusă, care-o privea pe ea și pe toți
vecinii ei. Acela a fost un moment astral al
istoriei României, cu deosebire legat de
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apartenența Basarabiei la țara-mamă. În acel
moment astral era nevoie de o resetare a
raporturilor foarte tensionate cu Rusia,
privitor la statutul părții de est a Moldovei,
dintre Prut, Nistru și Marea Neagră.
Principalele frâne în calea elaborării unui
proiect de țară care să elimine tensiunile cu
Rusia Sovietică îl reprezentau, pe de o parte,
incapacitatea clasei politice românești de a
trece peste sentimentele ei anti-bolșevice și a
accepta propunerea lui Lenin, iar pe de altă
parte, după cum am arătat, frână era și regina
Maria, care era jumătate rusoaică și nu
accepta tratative cu asasinii propriei ei familii
dinspre mama ei, Maria Alexandrovna
Romanova, mare ducesă a Rusiei, unica fiică
a țarului Alexandru al II-lea și verișoară
primară cu țarul Nicolae al II-lea, cel care a
fost asasinat de judeo-bolșevici cu întreaga sa
familie. De asemenea, această linie politică
orientată împotriva Rusiei Sovietice a fost
mult încurajată, în toată perioada interbelică,
de Franţa şi de Marea Britanie, cu deosebire
de Franța.
Țara care a răspuns imediat propunerii
sovietice a fost Finlanda. La sfârşitul lunii
noiembrie 1917, Iosif Visarionovici Stalin,
numit comisar al naţionalităţilor din Rusia, s-a
deplasat la Helsinki. Finlanda fusese mare
ducat rus, din anul 1809. Stalin i-a anunţat pe
finlandezi că Rusia le redă independenţa şi a
lansat un apel pentru încheierea unei alianţe
cinstite între cele două ţări şi popoare. După
tergiversări, datorate faptului că partidele
burgheze se temeau de contagiunea
bolşevismului, tratatul s-a semnat în
octombrie 1920. Libertatea națională a
Finlandei a fost păstrată până astăzi, în ciuda
conflictelor pe care le-au cunoscut, în mai
multe rânduri, raporturile ruso-finlandeze, cel
mai important fiind războiul de două luni din
iarna dintre anii 1939-1940.
(Va urma în numărul viitor)

Gl bg. (rtr) prof.univ.dr. Cristian Troncotă

Serviciile de informaţii ale
Ministerului Apărării Naţionale în perioada
interbelică

În perioada interbelică, Ministerul
Apărării Naţionale a avut două structuri
specializate: Serviciul de informaţii Militare
(mai numit şi Secţia a 5-a, ulterior Secţia a II-a
din Marele Stat Major); și Serviciul Secret de
Informaţii al Armatei Române (care, în
octombrie 1939, şi-a schimbat denumirea în
Serviciul Special de Informaţii). Acesta din
urmă nu a reprezentat o instituție separată, cu
doar un serviciu de agentură, întrucât în
terminologia vremii impusă de metodologiile
de lucru, prin serviciu secret se înțelegea
serviciul de agentură secretă. În rândurile ce
urmează vom prezenta o sinteză despre
Serviciul de Informaţii Militare, urmând ca în
numărul viitor al revistei să înserăm un studiu
despre Serviciul Secret, fondat în 1924 și
condus de Mihail Moruzov.
După Primul Război Mondial, Serviciul
de informaţii al armatei române nu a suferit
modificări esenţiale. El a continuat să
funcţioneze în cadrul Diviziunii a II-a a
Marelui Stat Major, sub denumirea de Secţia
a 5-a informaţii şi contrainformaţii. Era
structurat pe patru birouri: Biroul 1 informaţii
directe, Biroul 2 contrainformaţii, Biroul 3
propagandă şi Biroul 4 cifru.
În perioada 1921-1927, Serviciului de
informaţii al armatei i s-a acordat o atenţie
deosebită din partea conducerii Marelui Stat
Major şi a Ministerului Apărării Naţionale.
Şi-a diversificat activitatea, şi-a dezvoltat
sursele de informaţii, şi-a perfecţionat
metodele şi procedeele de culegere a
informaţiilor, îndeosebi ca urmare a
definitivării Regulamentului de informaţii şi a

funcţionării Cursului de pregătire pe linia
muncii informative, şi şi-a îmbunătăţit
colaborarea cu celelalte structuri din
comunitatea informativă a României.
În 1925, Serviciul de informaţii al
armatei a fost ridicat de la rangul de secţie la
acela de diviziune. Până în 1927, a funcţionat
ca Diviziunea a II-a din Marele Stat Major, cu
o secţie de informaţii, compusă din 7 birouri
şi o secţie de contrainformaţii, cu 2 birouri.
Printre cele 7 birouri ale secţiei de informaţii
apare un birou de căutare, un birou de studii
şi un birou de tratate. Înfiinţarea biroului de
tratate a fost determinată de faptul că în acea
perioadă la Liga Naţiunilor de la Geneva erau
luate în discuţie o serie de chestiuni cu
legătură directă în domeniul militar sau pur
militar, pentru care Ministerul Afacerilor
Străine trimitea toate documentele la Marele
Stat Major. Pentru că aceste documente erau
numeroase şi necesitau studii speciale s-a
solicitat şi aprobat înfiinţarea biroului
respectiv.
În această perioadă, s-a acordat o atenţie
sporită activităţii contrainformative, întrucât
începuse să recidiveze situaţia din anii
neutralităţii (1914-1916), când serviciile de
spionaj străine reuşiseră să se infiltreze foarte
puternic în armata română. S-a ajuns chiar la
situaţia când Planul de mobilizare a armatei
române, întocmit de Marele Stat Major în
1926 - ce cuprindea peste 100 de file şi multe
anexe, cu datele cele mai secrete şi mai
complete privind oştirea şi capacitatea de
apărare a ţării -, să fie sustras în original de
către Serviciul de Spionaj sovietic, chiar de la
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ministrul de Război al României. Pe scurt,
faptele s-au petrecut în felul următor.
Generalul Ludovic Mircescu, ministrul de
Război, fiind în relaţii amoroase cu o anume
spioană „Gerda“, a plecat în concediu la
Vatra Dornei, însoţit de aceasta. La Vatra
Dornei, din ordinul lui, i s-a trimis Planul de
mobilizare, „pentru a fi studiat în linişte“.
„Gerda“ i l-a sustras din cameră şi, în aceeaşi
zi, împreună cu un cumnat al său, care era
consul al unei ţări străine la Bucureşti, a
trecut frontiera de stat, fugind cu documentul
respectiv din România. În cele din urmă,
generalul Ludovic Mircescu s-a sinucis,
pentru a evita rușinea de a compare în fața
unui tribunal militar, sub acuzarea de înaltă
trădare.
În ceea ce priveşte concepţia despre rolul
informaţiilor cu caracter militar pentru
perioada 1921-1927 este relevant să apelăm
la afirmaţiile şi concluziile unui analist al
vremii, căpitanul Ioan Tomoroveanu, el însuşi
integrat Serviciului de Informaţii Militare:
„Informaţiile nu mai sunt ce au fost odată.
Studii, chiar periodice, asupra situaţiei
serviciului, sunt cum nu se poate mai
necesare şi cum din punct de vedere al
informaţiilor nu suntem niciodată în timp de
pace ci în timp de război, anumite manifestări
vii de la noi sau de aiurea nu lipsesc“.
Strategii militari acordau toată încrederea
Serviciului de informaţii al armatei. Astfel, în
Planul de mobilizare, care a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 1925, punctul „G“ era dedicat în
exclusivitate sarcinilor pe linie informativă.
Documentul preciza că rezultatele aplicării
Planului de acţiune al acoperirii informative
depindea „de oportunitatea trecerii de la
dispozitivul de pace la cel de război“, care, la
rândul său, depindea de „informaţia la timp
asupra activităţii inamicului, când s-ar
impune o schimbare de dispozitiv“. În
concepţia ofiţerilor de la Marele Stat Major,
comandamentul trebuia să acorde toată
importanţa în organizarea Serviciului de
informaţii, pentru a da ştiri folositoare şi
oportune. Se atrăgea atenţia că „rezultatele
practice
ale
aplicării
Planului
de
acţiune“ depindeau „de gradul de pregătire a
comandanţilor şi trupelor pentru executarea
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cu promptitudine şi supleţe“ a acestui plan.
Acoperirea informativă a zonei de operaţii
trebuia să se facă „prin sprijinul solicitat
populaţiei acolo unde se poate conta cu
siguranţă pe credinţa ei“.
Sarcinile ce reveneau structurilor
informative ale armatei mai decurgeau şi din
precizarea
principiilor
fundamentale
formulate de analiza geopolitică şi
geostrategică de interes pentru ţara noastră.
De exemplu, Planul de mobilizare pe 1925
stabilise că România se învecina cu şase state,
dintre care trei (Polonia, Cehoslovacia şi
Iugoslavia) erau aliate, celelalte trei (Rusia
sovietică, Ungaria şi Bulgaria) erau
considerate ca adversari potenţiali. Această
situaţie punea România în măsură să
acţioneze din punct de vedere militar pe linii
interioare, împotriva adversarului potenţial,
simultan sau succesiv, cu sau fără colaborarea
integrală sau parţială a aliaţilor. Prin urmare,
comandamentul armatei române trebuia să fie
în măsură: a avea siguranţa pe cele trei
fronturi, a determina în timp util adversarul
principal, a-şi da seama de funcţionarea
alianţelor în vigoare. De aici, rezultă cu
claritate că activitatea de informaţii trebuia
organizată şi orientată spre cele trei fronturi
(de Est, de Vest şi de Sud), cu zone de
acţiune în adâncimea potenţialilor inamici,
precum şi în locuri unde se concentrau
informaţiile care defineau scopurile şi
interesele imediate sau de perspectivă faţă de
România.
În anul 1927, situaţia României s-a mai
liniştit. Acordurile şi tratatele internaţionale
încheiate după primul război mondial ofereau
garanţii de securitate. La 1 octombrie 1927,
Diviziunea a II-a a devenit Secţia a II-a din
Marele Stat Major.
Până în anul 1934, Secţia a II-a a avut în
componenţă (pe linie informativă): un birou
căutare informaţii organizat pe trei subbirouri, denumite Frontul de Est, Frontul de
Vest şi Frontul de Sud; un birou radio; un
birou studii informative şi un birou
instrucţiuni şi tratate.
În anul 1935, în componenţa Secţiei a IIa figurau pe linie informativă: un birou de
informaţii şi ataşaţi militari cu cele trei sub-

birouri (fronturi); un birou studiul armatelor
străine; un birou radio şi centrele de
informaţii de la Cluj, Iaşi şi Bucureşti.
Din studiul documentelor de arhivă,
rezultă o preocupare continuă a Marelui Stat
Major de sporire a numărului ofiţerilor
încadraţi în Secţia a II-a: în anul 1938 au fost
mutaţi în Secţie 41 ofiţeri, iar în anul 1939
încă 33 ofiţeri.
Structura organizatorică a evoluat, astfel
că în 1939 în compunerea Secţiei a II-a se
aflau ca elemente organizatorice pe linie
informativă: un birou informaţii, studii şi
căutare, cu trei „fronturi“ (Frontul de Vest, cu
Centrul 1 informaţii organizat pe trei
subcentre; Frontul de Est, cu Centrul 2 ce
avea trei subcentre; Frontul de Sud cu Centrul
3, ce avea două subcentre); un birou ataşați
militari şi protocol; un birou radio cu un subbirou ascultare şi un sub-birou goniometrie;
un birou doctrină informativă şi instrucţie de
specialitate în armată şi un sector de
coordonare a organelor informative de la
marile unităţi.
În perioada 1927-1940, relaţiile armatei
române cu armatele altor state pe linia
ataşaţilor militari s-au concretizat în
acreditarea şi funcţionarea în străinătate a
unui număr variabil de posturi - de la 11 în
1927 la 14 în 1937, 12 în 1938 şi 13 în 1940.
Pentru normarea şi reglementarea
activităţii de informaţii militare, Secţia a II-a
a elaborat, printre altele, următoarele lucrări
care, în ansamblu, formează ceea ce numim
astăzi
cadrul
tehnico-metodologic:
Instrucţiuni provizorii pentru activitatea de
informaţii (adaptate după Instrucţiunile
franceze din 1927); Instrucţiuni cu atribuţiile
birourilor radio ca organe informative ale
Marelui Stat Major; Instrucţiuni pentru
funcţionarea Serviciului de informaţii al
artileriei; Instrucţiuni de funcţionare a
observatoarelor de frontieră; Regulamentul
pentru ataşaţii militari români acreditaţi în
străinătate; Instrucţiuni pentru organizarea,
dislocarea şi încadrarea Serviciului de
informaţii pe frontieră.
În deceniul premergător izbucnirii celui
de-Al Doilea Război Mondial, Secţia a II-a
din Marele Stat Major a repurtat unele

succese notabile, atât pe plan informativ, cât
şi contrainformativ. De exemplu, în
septembrie 1930, cu ocazia unei audienţe la
regele Carol al II-lea, generalul Nicolae
Samsonovici, şeful Marelui Stat Major, a
prezentat o sinteză informativă a Secţiei a II-a
în care se sublinia, printre altele: „S-a pus
capăt alarmismului, s-a redat siguranţa
activităţii economice, s-a dat posibilitatea
trupelor a trece la o viaţă normală şi s-a pus
capăt aplicării măsurilor excepţionale şi
cheltuielilor inutile de zeci şi sute de milioane
de lei.“ De asemenea, în baza informaţiilor
primite de la Secţia a II-a, Marele Stat Major
a putut să se pronunţe în deplină cunoştinţă
de cauză asupra situaţiilor legate de diferite
diversiuni, chiar în împrejurări când aceste
ştiri erau susţinute de Marile Puteri, care
dispuneau de servicii de informații militare cu
reputaţie.
Prin fluxul informaţional obţinut şi
valorificat, Secţia a II-a şi-a putut afirma
soliditatea sa. Echipa contrainformativă a
Secţiei a II-a a contribuit la descoperirea a 85 %
din cazurile de spionaj din ţară, dintre care
sunt de relevat spionajul de la Corpul III
armată, de la aviaţie, de la Arsenalul Armatei,
de la Institutul Geografic, de la Pirotehnia
Armatei şi reţeaua de la Siguranţa Statului
(din Basarabia).
Totodată, Secţia a II-a informaţii a intrat
în posesia planurilor de operaţii militare
germano-ungare împotriva României. Pentru
ţara noastră se prevedea atacul din vest al
trupelor ungare şi al unei divizii blindate
germane şi pătrunderea pe direcţiile SatuMare şi Oradea. Trupele germane urmau să
acţioneze dinspre nord-vest, pe direcţia
Văilor Siretului şi Prutului. La Marele Stat
Major s-a analizat situaţia apărută în baza
acestor informaţii şi, ca urmare, s-a hotărât
formarea Armatei a III-a care, conform
Directivei operative nr. 6, din 10 septembrie
1939, avea misiunea să zădărnicească
pătrunderea forţelor străine în Transilvania şi
pe Văile Siretului şi Prutului.
După pierderile teritoriale din vara anului
1940, Secţia a II-a din Marele Stat Major a
simţit necesar pentru moralul oştirii române,
grav afectat de politica cedărilor fără luptă, să
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elaboreze
„Instrucţiunile
relative
la
atitudinile şi viaţa ataşaţilor militari şi
misiunilor militare trimise în străinătate“. La
9 noiembrie 1940, aceste Instrucţiuni au fost
difuzate „celor interesaţi“. Reţinem câteva
aspecte de actualitate: „Este o datorie sfântă
ca, în primul rând, ofiţerii, prin întreaga lor
viaţă şi atitudine, să fie un îndreptar de
corectitudine şi sobrietate.“; „ofiţerii în
primul rând trebuie ca, prin modestia, prin
măsura acţiunii lor, prin corectitudinea,
gravitatea, demnitatea şi resemnarea lor, să
reprezinte imaginea fidelă a ţării“.
Numărul lucrărilor întocmite de Secţia
informaţii militare din Marele Stat Major, din
anul 1927 şi până la intrarea României în cel
de-Al Doilea Război Mondial, este de-a
dreptul impresionant. În plus faţă de lucrările
menţionate mai înainte ar mai putea fi
amintite numeroase studii, sinteze, buletine şi
alte lucrări informative cu preponderenţă
asupra problemelor legate de orientările şi
pregătirile militare ale unor state din spaţiul
nostru geopolitic şi geostrategic, care vizau
România. Multe din documentele identificate
în arhive poartă consemn de „strict secret“ şi
menţiunea „a se distruge după consultare“.
Sunt greu de precizat motivele prin care
aceste documente au fost salvate de la
distrugere; dar cert rămâne faptul că la
vremea respectivă aveau o valoare operativă
deosebită, iar astăzi, cele care s-au păstrat
totuşi prin conţinutul lor sunt interesante sub
aspect istoric.
Parcurgând cu atenţie conţinutul
lucrărilor informative aflate în arhive,
constatăm că au fost puse la dispoziţia
conducerii armatei şi a statului român în mod
oportun şi preventiv, complet şi amplu
fundamentat, date informative, aprecieri,
concluzii, atenţionări şi prevederi referitoare
la evoluţia evenimentelor legate de acţiuni
majore întreprinse de ţara noastră pe linia
relaţiilor
internaţionale.
Măsurile
fundamentate de factorii de decizie
constituţionali ai statului român, bazate pe
informaţiile furnizate de Secţia a II-a a
Marelui Stat Major, au vizat: constituirea
unui sistem de garanţii de securitate,
organizarea,
dislocarea,
mobilizarea,
înzestrarea, instruirea şi activitatea forţelor
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armate, doctrina militară, ipoteze de
întrebuinţare a forţelor în luptă. S-a acordat
atenţie inclusiv problemelor de cunoaştere a
capacităţii militare de organizare şi conducere
a trupelor în luptă a unor comandanţi de la
diferite eşaloane din armatele potenţiale a
deveni adversare ale armatei române.
De remarcat că în lucrările întocmite şi
prezentate de Secţia a II-a au fost puse în
evidenţă concluzii şi prevederi asupra
evoluţiei evenimentelor internaţionale într-un
mod foarte curajos, fără a se ţine seama de
orientările politice ale conducerii statului
român existente în anumite perioade, inclusiv
prevederi asupra declanşării celui de-Al
Doilea Război Mondial şi a deznodământului
acestuia. Indiferent de frământările politice
interne ce au avut loc în anumite etape în ţara
noastră, Secţia a II-a Informaţii din Marele
Stat Major şi-a păstrat verticalitatea şi a reuşit
să analizeze în mod obiectiv evenimentele şi
evoluţia lor, dincolo de orice subiectivism
politic, dovedind un grad ridicat de
profesionalism.
Desigur că nu pot fi trecute cu vederea şi
unele aspecte care astăzi pot fi discutabile. Ne
gândim în primul rând la faptul că la Marele
Stat Major, deşi existau informaţii dintre cele
mai clare privind intenţiile agresive ale
vecinilor (URSS şi Ungaria) totuşi nu s-a
fundamentat un studiu de prognoză privind
consecinţele politicii de cedări teritoriale fără
luptă.
O regulă nescrisă a unei instituţii de acest
fel este continuitatea la comandă pentru a-i
asigura coerenţa şi unitatea de concepţie, fără
de care nu se pot obţine rezultate benefice în
planul eficienţei armei informaţiilor. Or, se
pare că şi din acest punct de vedere instituţia
a avut de suferit. Astfel, din 1919 şi până la
începutul lui septembrie 1940, la conducerea
Secţiei a II-a din M.St.M. s-au succedat opt
ofiţeri în gradul de colonel: Constantin
Bădulescu (1919-1920), Dumitru Palada
(1921-1923), Lazăr Rădulescu (1924),
Alexandru Glatz (1925-1928 şi 1932-1935),
Simion
Florescu
(1929-1931),
Aurel
Moldoveanu (1936-1938) şi Ilie Creţulescu
(1939-1940).

Prof.dr. Alexiu Tatu
Directorul Arhivelor Naționale - Filiala Sibiu

Aspecte ale etnogenezei românești
Formarea poporului român și a limbii române i-a preocupat pe cărturari, de la cronicari ai
evului mediu românesc și european la istoricii moderni și cei contemporani. Pentru Anonymus,
cleric și notar al regelui Bela al III-lea al Ungariei (1148-1196), în a sa Gesta Hungarorum,
datată aproximativ la sfârșitul secolului al XII-lea, românii sunt descendenții romanității din
întreg arealul carpato-pannonic, arătând că, la venirea lor în Câmpia Pannonică, maghiarii
găsesc o populație mixtă, compusă din slavi, bulgari și vlahi. Tot el menționează că domnia o
avea aici un anume blac cu numele Gelu. Spusele cronicarului anonim sunt confirmate spre
sfârșitul secolului al XIII-lea de Simon de Kéza, unul dintre cei mai importanți cronicari
maghiari din timpul domniei lui Ladislau al IV-lea (1272-1290), care menționează în Gesta
Hunnorum et Hungarorum, prezența românilor în Pannonia ca păstori și coloni ai romanilor
chiar în perioada de dominație a spațiului pannonic de către huni. Szamosközi István, umanist și
istoric maghiar, autor al unei colecții de inscripții romane din Dacia și al unei Istorii a Ungariei,
nefinalizată, susține în lucrarea sa din anul 1593 descendența românilor din vechii coloniști
romani, arătând că chiar ei își zic romani, iar limba lor trădează originea latină1. Martin Opitz,
profesor la Academia din Alba-Iulia, erudit dascăl și poet german, secretar și istoriograf al
regelui Vladislav al IV-lea Vasa, al Poloniei (1632-1648), în a sa Dacia Antiqua, face referiri
clare cu privire la limba și datinile românilor. Un istoric și cărturar maghiar din secolul al
XVIII-lea, Huszti András, în lucrarea sa Vechea și noua Dacie, apărută la Viena în 1791, îi
amintește pe români ca urmași ai geților și ai vechilor colonii romane. Istoricul și universitarul
Makkai László în Istoria Transilvaniei, 1946, admite informațiile lui Anonymus dintr-o primă
versiune a Gestei Hungarorum, fiind de acord cu acestea. 2 Laurentius Toppeltinus (1640-1670),
unul dintre cei mai importanți și reprezentativi istorici sași, în lucrarea sa Origines et occasus
Transsylvanorum, publicată la Lyon, în anul 1667, susține originea romană a românilor, aceștia
fiind urmașii coloniștilor aduși de împăratul Traian în Dacia, limba lor este limba vechilor
romani.3 Johann Tröster, cărturar și om de cultură sas, vorbește, cu argumente istorice, și el în
Das Alt und Neu Teutsche Dacia, publicată în anul 1666 la Nürnberg, despre latinitatea
poporului și a limbii române. 4 Istoricul și etnologul maghiar Benkö Jozsef (1740-1814), în
Transilvania sive magnus Transilvaniae principatus, apărută la Viena în anul 1778, afirmă că o
bună parte din romani a părăsit Dacia, dar că o parte a lor împreună cu populația autohtonă au
rămas pe loc. Un alt cărturar cunoscut, Michael Lebrecht, scriitor și pedagog (1757-1807), în
Geschichte der aborigienen dacischen Völjer in Abendunterhaltungen, apărută în anul 1791, la
Sibiu, menționează că românii ca urmași ai romanilor sunt ,,cei mai vechi locuitori ai acestor
regiuni”. Edward Gibbon, specialist în istoria antichității romane, arată în The History of the
Decline and Fall of the Roman Empire, 1776-1778, că după retragerea administrației și
stăpânirii romane din Dacia, aici, rămâne ,,o parte însemnată din locuitorii ei, care mai mare
groază aveau de emigrare decât de stăpânitorul got”. Acestor istorici, cărturari și oameni de

1

Ulterior, la începutul secolului al XVII-lea, Szamosközi István își retractează afirmațiile, fiind de părere că românii nu pot fi urmașii
coloniștilor aduși de Traian în Dacia, pentru că împăratul Gallienus (253-268) ar fi mutat populația Daciei romane la sud de Dunăre. El este, de
altfel, primul istoric maghiar care contestă continuitatea românilor în Dacia.
2
Ca și Szamosközi István, Makkai László revine asupra afirmațiilor sale, fiind ulterior de părere că lucrarea lui Anonymus nu poate fi
considerată o sursă de informații serioasă.
3
Laurentius Toppeltinus susține, între altele, și că sașii ar fi urmașii dacilor!
4
Johann Tröster susține și el că sașii se trag din daci și goți!
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cultură străini 5 li se adaugă afirmațiile mitropolitului cărturar sârb, Ștefan Stratimirovici și
slovacului Paul Joseph Schafarik (1795-1861), istoric, etnograf și renumit slavist, care, într-o
lucrare publicată la Leipzig în anul 1844, menționa: ,,valahii de la nord și de la sud de fluviu au
toți aceeași origine” și sunt rezultatul amestecului ,,tracilor și geto-dacilor cu romanii”.
Continuitatea populației daco-romane pe teritoriul fostei provincii romane, formarea
poporului și a limbii române în spațiul carpato-danubiano-pontic au fost negate de istorici străini,
cu ,,argumente” și motivații de cele mai multe ori de ordin politic. Franz Joseph Sulzer în
Geschichte das transalpinischen Daciens, publicată la Viena în anii 1781-1782, este de părere
că Dacia a fost părăsită, românii nu-și au originea în coloniștii romani și s-au format ca popor în
Peninsula Balcanică, de unde vin la nord de Dunăre la sfârșitul secolului al XIII-lea și respectiv
după marea invazie tătară din anul 1241 și deci după venirea ungurilor în Ardeal. I.C. Eder reia
ideile lui Sulzer, iar Bolla Márton susține că românii sunt de origine bulgară. I.Chr. Engel, într-o
lucrare apărută la Viena, 1794 și Halle 1797 susține că venirea românilor în nordul Dunării s-a
produs în secolul al IX-lea. Cel care încearcă să ,,argumenteze” că etnogeneza românească s-a
produs în sudul Dunării este Robert Rösler, care în Romänische Studien, lucrare publicată la
Viena în 1871, este de părere că dacii au fost distruși ca popor, vechea toponimie dacică a
dispărut, Dacia nu a putut fi romanizată în 165 de ani, toți locuitorii au părăsit Dacia în timpul
împăratului Aurelian, poporul român și limba română s-au format în sudul Dunării, românii sunt
un popor de păstori nomazi, nu există izvoare istorice despre românii de la nord de Dunăre
anterior secolului al XIII-lea.
Ideea exterminării dacilor ar fi un caz unic în istoria universală ori inscripțiile atestă
conviețuirea dintre dacii învinși și coloniștii aduși ex toto orbe Romano, după cum arată
Eutropius. Toponimia dacică este prezentă după cucerirea Daciei, denumiri ca Apulum,
Buteridava, Capidava, Drobeta etc, la care se adaugă toponimele anterioare cuceririi romane, ca
Altium, Berzobis, Carsium, Durostorum și care sunt recognoscibile în toponimia ulterioară:
Oltina, Berzovia, Hârșova, Dârstor. Hidronimia vorbește și ea de la sine: Dunăre (Danubius),
Olt (Alutus), Mureș (Maris), Someș (Samus), ca și onomastica dacică – antroponime ca
Decebalus, Mucapor, Romanus6, fără să fie foarte numeroase, se regăsesc totuși în multe din
inscripțiile descoperite la Germisara, Histria și în alte așezări daco-romane. Cât despre ipoteza
că perioada de 165 de ani a fost insuficientă pentru romanizare, trebuie spus că în alte teritorii
cucerite de romani acest proces s-a desfășurat în perioade de timp variind între un secol și un
secol și jumătate – este cazul Galiei și cel al Hispaniei. Precizăm că nici un izvor străin nu
atestă o migrație românească la nord de Dunăre nici în secolul IX și nici în secolul XIII, putem
concluziona că ideile lui Sulzer, ca și teoria lui Rösler au slujit mai degrabă unor interese
politice decât adevărului istoric. În sprijinul celor afirmate mai sus vin autori ca Dio Cassius,
Rufius Festus, Ammianus Marcellinus, Zosimos, Iordanes etc., care în lucrările lor vorbesc
despre continuitatea unei simbioze daco-romane în nordul Dunării până în secolul VI d. Hr.
Putem adăuga de asemenea și câteva izvoare scrise, cum ar fi însemnarea de la Sfântul Munte
Athos, o veche cronică turcă, opere ale geografilor armeni, scrisori și tratate ale împăraților
bizantini, care confirmă prezența românilor la sfârșitul mileniului I în spațiul carpato-danubianopontic.
Și dacă la cele de mai sus reiterăm contribuțiile consistente cunoscute ale corifeilor
Școlii Ardelene – Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu, ale
istoricilor Daniel Philippide, Dionisie Fotino, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Alexandru D. Xenopol,
Alexandru Philippide, Ștefan Meteș, Constantin C. Giurescu, ca să amintim doar o parte dintre
cei care au demonstrat pe bază de izvoare scrise și mărturii arheologice continuitatea dacoromană și originea latină a românilor, credem că orice om de bună credință înțelege că
etnogeneza românească este parte integrantă a etnogenezei popoarelor europene neolatine.
Considerăm că afirmațiile lor, făcute înainte de apariția conceptului de națiune, nu pot fi considerate decât
tendențioase.
6
Sub numele Romanus este evident că se ascund mulți dintre dacii învinși care își vor continua viața în noua
provincie romană.
5
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Col. (r) dr. Alexandru Bucur
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

CÂTEVA DESTINAȚII ÎN ȚARA HAȚEGULUI ȘI MUNȚII
ORĂȘTIEI
În rândurile de mai jos, vă voi direcționa spre cele mai importante obiective din zonele
amintite în titlu. Personal, am parcurs traseul în cinci zile. A fost fascinant! Mulțumesc din tot
sufletul, și pe această cale, Delei, care m-a secondat și s-a comportat admirabil! Cazarea am
realizat-o la două pensiuni: două nopți la cabana „Sarmis” din Costești și două la vila „Nicole”
din Hațeg. Raportat la preț-calitate și satisfacțiile avute, țin să menționez că a meritat efortul
financiar, dar și fizic.
Situată în depresiunea omonimă, Țara Hațegului este o regiune istorică și geografică
interesantă, care deține unele dintre cele mai importante vestigii arheologice și monumente
arhitectonice vechi din țară. Totodată, este renumită și prin descoperirile paleontologice, în urma
descoperirilor de fosile ale dinozaurilor pitici (peste zece specii), care au trăit acolo în urmă cu
65 milioane de ani. Trebuie să adăugăm frumusețea și varietatea peisajului, a localităților, dar și
a tradițiilor și portului. O țară de basm și legende! Și dacă veți avea norocul să o vedeți în plină
toamnă, vă veți bucura privirea și sufletul cu pasteluri nebănuite!
Voi încerca să vă fiu ghid într-o destul de scurtă plimbare prin splendidele locuri ale
acestei regiuni, care a fost atestată în 1247, în Diploma Cavalerilor Ioaniți. Prin urmare, să
pornim la drum! Voi recomanda câteva dintre multele obiective care merită vizitate. Voi începe
cu o vizită la Densuș, unde se află Biserica „Sfântul Nicolae” (foto 1), una dintre cele mai vechi
biserici de rit bizantin din țară, construită în secolul al XIII-lea.

Foto 1

Foto 2
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Admirându-i arhitectura și modul de construire, remarci că majoritatea elementelor ei sunt
recuperate din zonă, probabil de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, din ruinele fostei capitale
romane. Blocuri mari de piatră cioplită, coloane, altare votive, plăci mari din marmură cu
inscripții latine, lei sculptați, capiteluri ș.a. În interior, te așteaptă alte surprize. Valoroasele
imagini fragmentare de frescă, realizate în 1443 de o echipă îndrumată de Ștefan, unul din primii
zugravi români cunoscuți, vădesc strânse legături stilistice cu picturile de epocă din Țara
Românească. Din păcate, ochii personajelor sunt maltratați, rezultat al acțiunii malefice a
calvinilor (foto 2).

Un alt obiectiv
important
este
rezervația de zimbri
de la Slivuț (cu o
suprafață de 50 ha)
unde, în anul 1958 a
fost adusă o pereche
din această specie,
din Polonia. La
momentul
vizitei
mele, în rezervație
erau șase exemplare.
(Foto 3)

(Foto 4)

Acum patru ani, am avut șansa să
admir 16 exemplare superbe, dintre care
mult tineret. Pentru iubitorii de frumos,
aer curat și liniște, recomand și o mică
excursie la Cinciș. Acolo veți descoperi
lacul Cinciș (foto 4), format prin
construirea acumulării Cinciș-Teliuc, prin
bararea râului Cerna cu un baraj din beton, înalt de 48 m, în 1964. Zona de agreement „Lacul
Cinciș” s-a dezvoltat în anii '70, la aproximativ cinci ani după încheierea lucrărilor la baraj.
Dacă treceți prin Orăștie, nu ezitați să vă abateți pe la cetatea medievală, care a fost construită in
jurul anului 1300. Astăzi, se mai păstrează fragmente din zidul de incintă, iar în partea centrală
se pot admira două biserici cu turnuri zvelte: reformată si luterană (foto 5). Biserica reformată
calvină este cel mai vechi edificiu religios funcțional al orașului.
Dacă ajungeți la Costești, trageți o fugă spre satul Târsa, cocoțat la altitudinea de 1.000 m,
cu vreo 70 de case împrăştiate pe câteva culmi din porţiunea vestică a Munţilor Şureanu. Vă veți
trezi în altă lume, ruptă de cea agasantă în care ne ducem veacul. Casele sunt parcă aruncate
haotic pe coclauri, mici turme de vite pasc liniștite pe vastele pășuni, aerul este curat, proaspăt și
înmiresmat cu miros de vegetație virgină. Pe o mică înălțime, o modestă bisericuță din bârne
străjuiește stingheră (foto 6). Proprietățile sunt demarcate prin garduri din lemn, iar în interiorul
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lor veți remarca o ciudățenie: cruci din lemn (foto 7), care veghează la mormintele foștilor
proprietari, plecați într-o lume mai bună și mai liniștită, cu siguranță! Este un obicei practicat în
satele cu case răzlețe, acela de a-și îngropa morții aproape de locuință.

Foto 6

Foto 7

Foto 5
O altă localitate, cu un nume relativ ciudat, Râu de Mori (în trecut, pe malul râului care-l
străbate existau multe mori de apă), vă va încânta cu vestigiile aflate pe teritoriul ei. Este
reședința comunei cu același nume și care mai are în componență alte zece mici localități. Aici
puteți vedea Biserica parohială reformată (foto 8), construcție din secolul al XVIII-lea, iar la
mică distanță, Curtea nobiliară a Cândeștilor, care cuprinde: curia, capela şi zidul de incintă.
Curtea familiei Cândea (familia conducătoare a Ţării Haţegului, înainte de ocupaţia maghiară
din Transilvania) a fost construită în secolul al XIV-lea. Din păcate, ansamblul monumental se
află într-o stare deplorabilă de degradare (foto 9). De aici vă puteți deplasa la Biserica Colț (foto
10), cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, aflată în satul Suseni.

Foto 8

Foto 9

Foto 10
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Este o construcție masivă, din piatră, ridicată pe un promotoriu și are elemente
arhitecturale specifice vechilor biserici din Țara Hațegului: ziduri groase, turn înalt cu acoperiș
piramidal, contraforturi. A fost ctitorită de cneazul Cândea, între 1310-1315. În interior se mai
pot distinge mici fragmente de pictură murală, realizată prin 1350 de același Ștefan care a pictat
și biserica din Densuș. Aici funcționează un schit. Pe înălțimea stâncoasă din partea opusă
mănăstirii se pot vedea, ridicându-se spre cer, câteva ruine (foto 11).

Foto 11

Foto 12

Sunt rămășițele cetății Colț, ctitorită de aceeași familie a cnezilor Cândea (devenită, după
maghiarizare, Kendeffy) și a fost construită la începutul secolului al XIV-lea. Pentru cei voinici,
este indicat a fi vizitată. Atenție, nu există marcaje! După ce treceți peste cursul Râușorului,
accesați una din potecile care acced spre culme. Drumul este destul de abrupt. Dar, odată ajunși
la cetate, veți constata că efortul a meritat! Printre vegetația deasă se ivește ruina donjonului
cetății (foto 12). Se mai păstrează și alte ruine ale componentelor vechii fortificații, care – la
final – avea o formă relativ triunghiulară: ziduri de incintă, curtine, două turnuri poligonale și
două încăperi dreptunghiulare, probabil rezidențiale. Fortificaţia trebuie să fi fost impresionantă
la vremea ei de glorie. După
terminarea castelului de la
Sântămărie Orlea, familia Cândea
s-a mutat, iar cetatea Colț s-a
ruinat. Din cetate se putea vedea
în depărtare, atât spre vest (foto
13), spre nord, dar și parțial spre
est. Se presupune că cetatea
seamănă foarte bine cu descrierea
și ilustrata unui castel dintr-un
roman a lui Jules Verne, din 1892,
intitulat „Castelul din Carpaţi”.
Foto 13
Pentru cei dornici să se rupă de zgomotul și agitația cotidiană, este indicat a se ascunde în
mijlocul codrilor de fag din Munții Orăștiei, la o mănăstire de călugărițe construită mai recent,
având hramul „Tuturor Sfinților” (foto 14). Drumul spre aceasta este pe stânga (există
indicator), de pe comunicația ce urcă spre cetatea Sarmizegetusa Regia. După un parcurs de 4,5
km, se ajunge la destinație. Mănăstirea este modestă, construită din bârne și încă neterminată la
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interior. Pe locul ei a existat, în perioada dacică, o mică așezare. Arheologii au descoperit
ruinele câtorva locuințe și ale unui cuptor de olar.

Foto 14
Foto 15

Un obiectiv extrem de vizitat este Mănăstirea Prislop, refăcută ca lăcaș mănăstiresc de
călugărițe după anul 1975, situată în apropiere de localitatea Silvașu de Sus și, mai nou,
cunoscută sub numele de „Mănăstirea Sfântului Ardealului”. Biserica mănăstirii (foto 15),
construită în secolul al XVI-lea și ornamentată cu fragmente de pictură murală, are hramul
„Sfântul Ioan Teologul”. Un intens pelerinaj are loc aici, în special la mormântul
părintelui Arsenie Boca. Se mai poate vizita și peștera săpată în stâncă, în secolul al XVII-lea,
de un sihastru, devenit Sfântul Ioan de la Prislop.
Iubitorii de speologie pot vizita, în zona Parcului Natural Grădiștea MunceluluiCioclovina, situat în Munții Șureanu, mai multe peșteri: complexul carstic Ponorici-Cioclovina;
peștera Tecuri; peștera Șura Mare; peștera Bolii. Acestea s-au format în roca din calcar a
muntelui, prin acțiunea multimilenară a apei. Recomand vizitarea celor două peșteri de la
Cioclovina: cea uscată (foto 16 și cea umedă (foto 17). Din păcate, la ele se ajunge pe bâjbâite,
traseul fiind lipsit de indicatoare. Dar, asta e România! Dispunem de nenumărate obiective
turistice, dar factorii responsabili nu-și fac treaba! Am putea câștiga enorm de pe urma
turismului. Avem frumuseți la tot pasul. Avem ce arăta lumii! Dar, nu se vrea!

Foto 16

Foto 17
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În continuare, o să vă introduc în lumea dacilor. Este firesc, deoarece în munții Orăștiei a
fost capitala lor! Care era apărată de un inel de fortificații, dispuse și construite strategic. Și,
chiar că aveți ce vedea! Și puteți să vă minunați, să vă extaziați în fața ruinelor cetăților ridicate
de acei „barbari”. Adevărate cuiburi de vultur! Ingenios plasate pe culmi montane, cu acces
destul de dificil la unele (Blidaru, Fețele Albe, Piatra Roșie), la altele aproape imposibil
(Bănița), impresionează prin amplasamentul bine gândit, varietatea formelor si caracterul
monumental. Le-aș recomanda tuturor celor care încă mai cred că strămoșii daci erau într-un
stadiu incipient de dezvoltare, de civilizație și cultură, să urce până la cetățile ridicate de aceștia,
să le studieze modul de construire și amplasare și abia apoi să debiteze ceva. Cei care vor
cerceta respectivele construcții își vor da seama de faptul că dacii cunoșteau locurile pe care s-a
dezvoltat civilizația lor, aveau cunoștințe inginerești, de arhitectură, strategie și tactică. În plus,
doresc să îi provoc și pe așa-zișii istorici ai noștri care, nu știu din ce motiv, sunt extrem de
conservatori în privința modificării datelor istorice existente, conform noilor descoperiri
arheologice. Le-aș cere să se pronunțe asupra următoarelor probleme: 1. Care erau drumurile de
acces la cetăți? 2. Cum și pe unde au fost transportate blocurile de calcar, utilizate la construcția
cetăților? 3. Cât de primitivi erau dacii, dacă au reușit să transporte din cariera de la „Măgura
Călanului” piatra necesară construirii cetăților de la Tilișca și Căpâlna? 4. Ce cantitate de rocă a
fost necesară pentru ridicarea cetăților (pentru fiecare în parte)? Chiar mi-aș dori să fiu sănătos
și să trăiesc până vor răspunde la aceste întrebări! Dar, să vă descriu principalele cetăți din
„MUNȚII DACILOR”! Sarmizegetusa Regia iese din calcul, la momentul vizitei mele era
închisă! Noroc că m-am întâlnit pe drum cu Vladimir Brilinski, care tocmai monta un bener pe
care era scris despre perioada în care era oprit accesul la Regia.
În Țara Hațegului, cea mai accesibilă dintre cetăți este cea de la Costești-Cetățuie. După
ce traversați localitatea, deplasându-vă spre Sarmizegetusa Regia, la dreapta apare un drum – cu
indicator – care vă ghidează spre cetate. Cu automobilul, vă puteți deplasa până la poalele culmii
pe care a fost construită aceasta. De acolo, pe jos, veți parcurge câteva sute de metri, pe drum
neasfaltat – destul de lin – până la incintă. Cetatea este construită în stilul caracteristic al
strămoșilor noștri, adică „murus dacicus”. A fost ridicată în secolul I î.H. și distrusă în anul 106
d.H, ca toate celelalte cetăți ale dacilor. Avea, la exterior, un val de apărare din pământ, apoi un
zid de incintă lat de 3m și înalt de 3-4 m, din piatră, dar și două turnuri-locuință în interior.
Dealul pe care s-a edificat (foto 18), înalt de 561 m, a fost modelat și adaptat pentru ridicarea
fortăreței. Se pot admira: o scurtă scară de acces la primul turn-locuință; trei terase cu urmele
templelor (foto 19), urmele unui turn de veghe, groapa cisternei pentru apă ș.a.

Foto 18

Foto 19

A doua cetate, cu acces din Costești, este cea de la Blidaru (foto 20). Deplasarea se face
doar pe jos (există indicator) și durează peste o oră. Panta de urcare este, deseori, destul de
accentuată! Cetatea este dispusă pe culmea dealului Blidaru, la 750 m altitudine, pe un platou de
aproape 6.000 mp. Reprezintă cel mai puternic complex fortificat din zonă și are două incinte –
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unite între ele – având șase turnuri. Prima incintă are formă trapezoidală și a fost prevăzută cu
patru turnuri exterioare, plasate pe colțuri. Potrivit unei ingenioase rigori de arhitectură militară,
intrarea se făcea prin turnul I, astfel conceput încât să împiedice desfășurarea forțelor
inamicului, silindu-l să vireze spre dreapta și să-și expună flancul loviturilor. În interior se
păstrează urmele unui turn-locuință. Spre vest și lipită de prima incintă a fost construită a doua,
având formă pentagonală. Este impresionantă cisterna de apă, situată în afara zidurilor, de formă
pătrată, săpată în roca muntelui şi consolidată cu piatră.
Aşezarea de la Feţele Albe (foto 21) este considerată unul dintre cele mai misterioase
locuri din Munţii Orăştiei. În acest punct există un complex de construcţii dacice, dispuse pe
patru terase, toate amenajate de om. Există şi o a cincea terasă, lipsită de construcţii. Acoperită
aproape în totalitate de pădure, aşezarea a cuprins în cele aproape trei secole de existenţă zeci de
locuinţe şi cel puţin două temple, dar şi un sistem de captare a apei prin conducte. Se văd urmele
unui mic sanctuar, asemănător cu cel de la Sarmizegetusa Regia, considerat calendar. Toate au
fost incendiate şi demolate în timpul celui de-al doilea război de cucerire a Daciei.

Foto 20

Foto 21

Cetatea de la Piatra Roşie se află în sectorul de vest al Munţilor Orăştiei şi a fost construită
pe o stâncă proeminentă și abruptă (foto 22), flancată de două văi. Singurul acces spre incintă
este un drum tăiat în stâncă şi supravegheat, în trecut, de turnuri.

Foto 22

Foto 23
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Amplasamentul, ales la sfârşitul celei de-a doua epoci a fierului, adaugă elementelor
defensive artificiale o remarcabilă apărare naturală. Cetatea este alcătuită din două incinte
fortificate, cu o suprafață totală de 1,2 ha (construite în etape diferite), și a fost – probabil –
sediul unor personaje de rang înalt. Numeroase terase antropice, cu urme de locuire,
segmentează coasta estică și cea nordică a dealului dar și dealurile din împrejurimi, demonstrând
o intensă locuire a zonei în antichitate. La Piatra Roșie, se pot vedea lucruri deosebite, cum este
monumentalul drum pavat (foto 23), în trepte, ce străbate pădurea și groapa cisternei de apă.
Există și două sanctuare circulare (unul de mici dimensiuni, celălalt, impozant – dar scos la
iveală un sfert!), asemănătoare cu
cel de la Sarmizegetusa Regia.
Însăși amplasarea cetății, pe un vârf
stâncos greu de cucerit, face din
aceasta
un
obiectiv
turistic
fascinant, iar priveliștea văii (foto
24), ce se deschide de pe colțul de
stâncă din marginea platoului, este
una dintre cele mai spectaculoase
din întreaga zonă.
Foto 24

***

24

Mr.(r) Dorin

Ocneriu

Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad
a A.N.C.M.R.R.

NUME DE SIBIENI LA COLȚUL
STRĂZILOR ARĂDENE
Grație unei rodnice relații camaraderești, dar și unei prietenii care ne leagă de mulți ani,
am răspuns cu bucurie invitației distinsului președinte al Filialei Județene „Gl. Ilie Șteflea” Sibiu
a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, col.(r) Ioan Părean, de a
colabora la publicația „Rezervistul Sibian”. Și ce temă putea fi mai potrivită decât aceea de a
prezenta sibienilor ce oameni de seamă a dat orașul și județul din care mă trag și eu, cum sunt ei
cinstiți pe alte meleaguri decât cele sibiene, cunoscuți fie prin obârșie (cazul cărturarului și
revoluționarului Gheorghe Lazăr sau al poetului Octavian Goga), fie prin marile lor fapte
realizate la Sibiu (exemplific prin mitropolitul și patriotul Andrei Șaguna și prin revoluționarul
și cărturarul George Barițiu).
În Arad, sunt mai multe străzi care poartă nume de oameni de seamă ai Sibiului și le va
veni rândul la toți să fie prezentați în șirul de articole început aici și acum.
Vreau în articolul de față să relev un nume (poate) mai puțin cunoscut, dar demn întrutotul
de cinstea și respectul ce se cuvin unui brav ofițer al armatei române și erou al aviației noastre,
aflată la început de drum în perioada interbelică.
Este vorba de locotenentul aviator Ioan Sava, căzut în urmă cu 95 de ani la Arad, ca pilot
de avion.

Strada Aviator Ioan Sava
Evoc, în acest scurt material, memoria unui erou
care, chiar dacă nu a căzut în luptă cu duşmanul, s-a
jertfit pe altarul ştiinţei militare româneşti.
E vorba de eroul aviator lt. Ioan Sava, născut în
satul Ghijasa de Sus, comuna Alțâna, jud. Sibiu, în data
de 7 februarie 1889 (tocmai s-au împlinit 130 de ani) şi
decedat la Arad, în urmă cu 95 de ani, în 1924. În cinstea
faptelor lui și a jertfei sale s-a dat unei străzi din
municipiul Arad numele său, spre veşnică aducereaminte.
Plutonierul Ioan Sava a fost pilot în armata austroungară și a căzut prizonier la ruși, înrolându-se ca
voluntar în batalioanele transilvănene constituite la Kiev,
care, în 1917 au cerut unirea Ardealului cu România. A
fost încadrat ca pilot în Armata Română, a luptat pe
frontul din Moldova în vara lui 1917 și a fost decorat
pentru întreaga activitate de război cu „Virtutea Militară”
și cu alte ordine și medalii.
După război, activează în aviația militară română ca pilot și instructor de zbor.
În anul 1923, a venit ca pilot de încercări la Arad unde, la fabrica de vagoane, începuse
producţia de avioane româneşti.
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A murit la data de 7 mai 1924, în timpul unuia dintre primele zboruri de probă ale
avionului experimental românesc PROTO - 1, când una din aripi a cedat şi avionul s-a prăbuşit
în Mureş. Locotenentul Ioan Sava a devenit primul aviator român care a plătit cu viața pentru
curajul de a da „BUN PENTRU ZBOR” avionului românesc.
Strada Aviator Ioan Sava se găseşte în municipiul Arad, în zona centrală, aproape de Piața
Mihai Viteazul. FIE-I MEMORIA DE VEŞNICĂ CINSTIRE!

Mormântul lui Ioan Sava din Ghijasa de Sus

Strada Aviator Ioan Sava din Arad

Ultimele 3 dorințe ale lui
Alexandru cel Mare
Înainte de a muri, Alexandru cel Mare și-a chemat generalii
şi le-a comunicat ultimele lui 3 dorinţe:
1. Sicriul să fie dus pe umerii celor mai buni medici ai vremii.
2. Comorile dobândite [argint, aur, pietre preţioase], să fie risipite pe tot drumul
până la mormânt.
3. Mâinile sale să atârne în afara sicriului, să poată fi văzute de toţi.
Unul dintre generalii săi, surprins de dorinţele lui neobişnuite, l-a întrebat pe Alexandru
cel Mare care sunt motivele acestora.
Alexandru a explicat:
1. Vreau ca medicii cei mai eminenţi ai vremii să-mi ducă sicriul, ca în felul acesta să
arate tuturor cât de neputincioși sunt în fața morții.
2. Vreau ca pământul să fie acoperit de comorile mele, pentru ca toată lumea să poată
vedea că toate comorile ce le câștigam aici, pe pământ, aici rămân.
3. Vreau ca mâinile mele să atârne în aer goale, pentru a permite oamenilor să vadă că
vom pleca cu mâinile goale, așa cum am venit, atunci când se termină tezaurul cel mai de preț Timpul.
Timpul este viața noastră. Cel mai bun cadou pe care îl poți da cuiva este timpul tău!
…Şi tu, prietene, vei înțelege de ce ai primit acest TEZAUR... TIMPUL.
Text cules de Col (rtr) Ioan Părean
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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 desființarea gărzilor naționale și crearea
jandarmeriei române în Ardeal
In luna ianuarie 2019, s-au sărbătorit într-un cadru festiv, în Piața Mare din Sibiu, cei 100
de ani de la crearea jandarmeriei române în Ardeal. În articol, ne propunem să facem precizările
necesare și să aducem unele clarificări pe bază de documente, în ceea ce privește modul cum s-au
desființat gărzile naționale și cum s-a creat jandarmeria ardeleană, cea care va prelua atribuțiile
gărzilor naționale.
Rolul hotărâtor în aceste acțiuni îl va avea Consiliul Dirigent al Transilvaniei, cu
ministerul său specializat, Resortul Armatei și Siguranței Publice, având ca șef pe Ștefan CiceoPop. Importanța resortului rezultă și din faptul că titularul acestuia, în prima ședință de
organizare a Consiliului Dirigent a fost ales unul din cei patru vicepreședinți ai Consiliului, în
măsură să prezideze ședințele acestuia, atunci când situația o cerea.
Deși perioada de activitate a resortului nu este prea lungă, măsurile luate în legătură cu
activitatea gărzilor naționale sunt numeroase. Dacă avem în vedere prevederile decretului-lege
nr. 3632 din 11/24 decembrie 1918, care stabilea că, în administrația guvernului regal vor
rămâne „afacerile străine, armata, căile ferate, poșta, telefoanele, circulația fiduciară, vămile,
împrumuturile publice și siguranța generală a Statului”, deci desființarea resortului ar rezulta o
perioadă de 23 de zile. În practică însă, acest resort va mai funcționa încă 25 de zile după
apariția decretului amintit, deoarece de-abia prin Nota-Circulară nr. 108 din 5/18 ianuarie 1919,
Ștefan Ciceo-Pop făcea cunoscută desființarea resortului. Nota respectivă mai preciza că
problemele siguranței publice trec în seama Resortului Internelor, precum și „afacerile gărzilor
naționale, afară de organizare și disciplină”, de ele răspunzând Comandamentul Armatei
Ardelene (cunoscut și sub denumirea de Comandamentul General Teritorial Sibiu), subordonat
Consiliului Dirigent.
Activitatea Consiliului Dirigent s-a reflectat și în emiterea unor acte decizionale cu
caracter militar, specifice Transilvaniei ca provincie nouă a Regatului român. În 17 decembrie
1918 (st.n.) apare Nota Circulară nr. 95 prin care Ștefan Ciceo-Pop anunța „contopirea comenzii
supreme a gărzilor naționale în Consiliul Dirigent, secția Șeful armatei și siguranței publice”.
Nota apare în presa din Sibiu ca „Aviz” cu următorul conținut: „Aduc la cunoștința tuturor
gardelor române din Ungaria, Transilvania și Banat și a publicității că în baza denumirii mele de
șef al Armatei și siguranței publice, am preluat puterea executivă peste toate gardele naționale
române de pe teritoriul locuit de români; deci de aici încolo acestea numai mie îmi sunt
subordonate împlinind toate ordinele ce în legătură cu siguranța internă și publică a țării se vor
da”.
Deoarece gărzile naționale își îndepliniseră menirea, Consiliul Dirigent ia măsuri ca ele să
fie desființate și înlocuite cu unități și subunități de jandarmi. Nota Circulară nr. 253 din 24
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ianuarie 1918 preciza că desființarea completă a gărzilor se va face numai la ordinul Consiliului
Dirigent.
Cu organizarea jandarmeriei ardelene este numit colonelul Dănilă Papp, șef de stat major
al Comandamentului Armatei Ardelene. Primele măsuri pentru crearea acesteia sunt luate de
Șeful Resortului Armatei și Siguranței Publice, Ștefan Ciceo-Pop, care lansează la 16/29
decembrie 1918 un „Apel” pentru intrarea în serviciul jandarmeriei adresat numai românilor
care au servit în armata austro-ungară. Apelul se adresa ofițerilor activi și din rezervă până la
gradul de locotenent-colonel și celor care făcuseră serviciul militar la trupă, născuți între 18831885. Prezentarea acestora trebuia să se facă la Sibiu, în termen de 6 zile de la publicarea
apelului. Apelul conținea și precizarea că, cel mai târziu la 1 februarie 1919, gărzile naționale
care până atunci îndepliniseră misiunile jandarmeriei, urmau să fie desființate.
Data de 1 februarie era după stilul nou, gregorian, fapt reieșit dintr-o Notă circulară a
Resortului Armatei și Siguranței Publice, datată 17 ianuarie 1919, care stabilea că acolo unde
mai existau gărzi naționale (în comune), să li se plătească și pe luna ianuarie, pentru zilele în
care se face de serviciu, „competințele stabilite”, care nu puteau depăși 10 coroane – solda și 10
coroane – hrana pe o zi. Se mai preciza că „pentru luna februarie st.n. nu-i permis să se mai
plătească gărzilor și legiunilor nici o competință”.
Rezultă că 1 februarie 1919 este data la care gărzile naționale române sunt desființate,
dar și data la care ia naștere jandarmeria română în Ardeal. Gardiștii români vor intra în
rândul jandarmeriei, dar cea mai mare parte a lor, în cadrul armatei ardelene care începuse să se
formeze din luna ianuarie 1919. De exemplu, din cei 1968 de soldați și subofițeri din gărzile
naționale române din municipiul și județul Sibiu, 1008 au intrat în unitățile care alcătuiau armata
ardeleană, parte componentă a armatei României Mari.
Pentru a ne da seama de valoarea soldei primite de gardiști pentru serviciul prestat,
precizăm că într-un ordin de mobilizare dat atunci de Consiliul Dirigent, pentru a se depăși
situația grea în privința aprovizionării noii armate ardelene, se prevedea că tinerii care aveau
posibilități se puteau prezenta cu alimente la recrutare, primind în schimb o anumită sumă de
bani. Astfel, pentru 100 kg. făină de grâu sau de secară se plăteau 160 coroane, pentru 100 kg.
de fasole – 300 coroane, pentru 100 kg. slănină afumată – 3000 coroane etc.
Măsurile stabilite de Consiliul Dirigent prind imediat viață, la 5 ianuarie 1919 marele
Pretor al Marelui Cartier General raportează că organizarea jandarmeriei este în curs de
desfășurare. Noi precizări în legătură cu primirea în corpul jandarmeriei sunt făcute în Nota
Circulară nr. 185 din 11 ianuarie 1919 (st.n.): cererile să fie înaintate până la 12/25 ianuarie la
Resortul Armatei și Siguranței Publice, specificându-se și documentele ce erau necesare;
angajarea în serviciul jandarmeriei se făcea pe o durată de 3 ani, după terminarea unui curs
pregătitor.
Porțile jandarmeriei se deschid și pentru sași, după ce aceștia, la Mediaș, în 8 ianuarie
1919 (st.n.), aderă la actul Unirii. În Ordinul circular nr. 540, din 5 februarie 1919, al
Comandamentului General Teritorial Sibiu, se arătau următoarele: „În baza hotărârii Consiliului
Dirigent, resortul internelor, nr.185/1919, se primesc în jandarmeria română transilvăneană
aceia dintre sași care știu să înțeleagă instrucția românește și se obligă de a învăța limba română
în scris și cetire, în decurs de 1 (un) an”.
Ca urmare a acestor măsuri, se constituie primele companii de jandarmi, câte una pentru
fiecare comitat din teritoriul aflat până atunci sub administrația Consiliului Dirigent. Companiile
erau comandate de un căpitan, având patru ofițeri inferiori în subordine, fiecare companie fiind
compusă din mai multe secții, câte una pentru fiecare plasă din comitat. Începând cu 1 februarie
1919, secțiile din cadrul companiilor de jandarmi se trimit în localitățile destinate, înlocuind
gărzile naționale locale, proces ce se va încheia la sfârșitul lunii.
La 28 februarie 1919, existau 13 companii de jandarmi, grupate în trei regimente, astfel:
Regimentul nr. 7 Cluj, cu companii la Cluj, Dej, Târgu Mureș, Bistrița, Baia Mare; Regimentul
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nr. 8 Brașov, cu companiile situate la Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Sânmartin și Sibiu;
Regimentul nr. 9 Arad (provizoriu la Deva), cu companii la Arad (provizoriu la Deva) și Orăștie.
Efectivele totale ale jandarmilor din cele trei regimente erau de 3242 oameni, din care 90 ofițeri
și 3125 trupă.
La mijlocul lunii martie, numărul companiilor de jandarmi crește, ajungând la 15. Acest
lucru rezultă din faptul că generalul Aristide Lecca, comandantul Diviziei 1 Vânători,
enumerând subunitățile care concurau la paza comunicațiilor și la menținerea ordinii în zona de
responsabilitate a diviziei, amintește, în 14 martie, și de existența unei companii de jandarmi la
Turda și a alteia la Aiud. Numărul jandarmilor crescând în continuare, se pot constitui noi
companii. La 25 martie 1919, în cadrul Regimentului de jandarmi nr. 8 Brașov existau deja 3
companii noi, una la Sfântu Gheorghe, alta la Odorhei și încă una la Miercurea Ciuc. Nemaifiind
amintită compania de la Orăștie, numărul total al companiilor de jandarmi ajunsese la 17.
Efectivele jandarmeriei la 27 martie 1919 se situau la cifra de 4473 de oameni (115 ofițeri și
4358 trupă), iar la 3 aprilie, prin primirea, în continuare a celor care doreau să intre în
jandarmerie, îndeplinind condițiile stabilite de Consiliul Dirigent, numărul total al jandarmilor
era de 4504, dintre aceștia Regimentul Brașov avea 1701 jandarmi, Regimentul Cluj – 1631, iar
Regimentul Arad – 1172 jandarmi.
După această dată, se mai formează încă trei companii de jandarmi, destinate teritoriului
ardelean neadministrat încă de Consiliul Dirigent, câte una pentru județele Bihor, Sălaj și Satu
Mare. În aceste condiții, cresc și efectivele jandarmeriei, ajungând la 4807 jandarmi (119 ofițeri
și 4688 trupă), la data de 13 aprilie 1919.
Pentru instaurarea cât mai rapidă a ordinii și siguranței publice în teritoriile care încă nu
erau administrate de Consiliul Dirigent, dar care urmau să fie eliberate, având în vedere debutul
strălucit al trupelor române din aprilie 1919, companiile de jandarmi destinate acestor teritorii au
fost atașate pe lângă diviziile din prima linie de ofensivă, pentru a le însoți și pentru a intra rapid
în dispozitivul de ordine. Compania de jandarmi destinată județului Arad s-a atașat Diviziei 2
Vânători la Sebiș, compania pentru județul Bihor s-a atașat Diviziei 6 Infanterie la Huedin,
compania de jandarmi pentru județul Sălaj s-a alipit Diviziei 7 Infanterie la Zalău, iar compania
de jandarmi destinată județului Satu Mare s-a atașat Diviziei 2 Cavalerie la Baia Mare.
Pe lângă misiunile de pază și ordine, jandarmii au îndeplinit și misiuni de luptă, de
cercetare, informând trupele române despre situația inamicului aflat dincolo de linia frontului, în
urma recunoașterilor executate. Pentru modul cum s-au comportat în acest gen de misiuni,
jandarmii au fost decorați cu ordine și medalii. Astfel, ajutorul de sublocotenent Onaca
Gheorghe, din compania de jandarmi Baia Mare a fost decorat cu medalia „Bărbăție și Credință”
cu spade clasa a II-a, „pentru curajul și devotamentul de care a dat dovadă, oferindu-se să facă
recunoașteri dincolo de linia de demarcație, aducând știri prețioase pentru luptele din regiunea
Baia Mare în 1919”. Pentru același motiv și cu aceeași medalie au fost decorați și soldații
fruntași Pop Vasile și Onota Vasile.
Din cele prezentate, rezultă destul de clar momentele de început ale jandarmeriei române
în Ardeal. În organizarea prezentată – regimentele de jandarmi nr. 7 Cluj, nr. 8 Brașov și nr. 9
Arad, jandarmii ardeleni din cele 20 de companii își vor îndeplini misiunile specifice pe raza
localităților unde erau dislocați, până la terminarea victorioasei campanii din 1919 a armatei
române din Ungaria, soldată cu cucerirea Budapestei.
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Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Mircea Vladu
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu,
membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

IN MEMORIAM
Colonel Romică Dumitru Botizatu

Pe data de 17 octombrie 2019, se împlinesc 15 ani de când a plecat din rândurile noastre
colonelul Romică Dumitru Botizatu, unul dintre ofițerii Armatei României de care am fost
foarte apropiat și care m-a ajutat pe mine să înțeleg că, oricât de sus ajunge cineva în ierarhia
militară, important este să nu uite de unde a plecat și să aibă grijă de oamenii pe care îi are în
subordine ca de propria persoană.
L-am cunoscut pe Romică Dumitru Botizatu la festivitatea deschiderii anului de
învățământ la Școala Militară de Geniu, Construcții și Căi Ferate din Rm. Vâlcea, în septembrie
1976. În acele vremuri, începeam studiile ca elev în anul întâi la școala despre care am făcut
vorbire anterior, în localul nou dat în folosință în toamna anului 1976. Alături de elevii din anul
întâi stăteau cuminți în formație, așteptând începerea festivității de deschidere a noului an de
învățământ și elevii din anii doi și trei, care până atunci studiaseră în cadrul Școlii Militare de
Ofițeri „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Ca orice elev de anul întâi, eram emoționat, deoarece, deși eram absolvent de liceu militar,
îmi dădeam seama că la școala militară pe care o începeam în ziua respectivă, regulile erau mult
mai stricte decât în liceul militar.
În plutonul în care fusesem repartizat, nu aveam niciun fost coleg din clasa din care
făcusem parte în liceul militar, așa că stăteam liniștit în locul
ce-mi fusese rezervat în cadrul subunității, așteptând să
înceapă festivitatea. Deși aveam o înălțime de 1,83 m, corpul
meu arăta ca tras prin inel, cântărind în jur de 70 kg., iar pe
obraz îmi apăruseră două riduri care, în situația în care eram
indispus, făceau ca cei care mă priveau să gândească despre
mine că sunt supărat și să-mi atribuie mai mulți ani de viață
decât aveam în realitate.
Cum așteptam îngândurat la locul meu din formația
plutonului, dispusă pe platoul de adunare a școlii, începerea
festivității, m-am pomenit cu o mână care mi s-a așezat pe
după umăr, în timp ce altă mână îmi era întinsă în semn de
salut. M-am dezmeticit din letargia în care mă aflam, abia
atunci când am observat că, cel care era lângă mine, era un
ofițer superior cu gradul de locotenent-colonel, îmbrăcat întro ținută impecabilă de ofițer de infanterie. Părul, destul de
grizonat, care i se descoperea la baza caschetei, tuns proaspăt,
alături de ținuta militară impecabilă îmbrăcată.
Observând că ofițerul stătea cu mâna dreaptă întinsă
către mine în semn de salut, i-am întins și eu mâna destul de
timid. Am simțit atunci o strângere bărbătească de mână, din
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partea ofițerului, în timp acesta se prezenta: „locotenent- colonel Romică Dumitru Botizatu”.
Am răspuns și eu timid: „elevul Mircea Vladu, din anul întâi geniu”.
- Te văd cam supărat, tinere elev de anul întâi geniu, și, dacă nu-ți este cu supărare, aș
putea să cunosc și eu motivul pentru care ești așa de posomorât, acum când toată lumea trebuie
să fie bucuroasă de începerea noului an de învățământ?
- Am mai multe motive, tovarășe locotenent colonel, și mi-ar lua mai mult timp să vă
dau explicațiile necesare, i-am răspuns, surprins de insistența ofițerului.
Privindu-mă în ochi, locotenent-colonelul Botizatu mi-a cerut ca în ziua respectivă, după
masa de prânz, să-l caut în pavilionul comandament al școlii, aflat la etajul întâi al clădirii ce se
vede spre flancul stâng al dispozitivului, pentru a sta un sfert de oră de vorbă. Încuviințând că
am înțeles solicitarea și că-i voi da curs, locotenent colonelul Romică Dumitru Botizatu a pornito agale spre flancul drept al dispozitivului, unde era dispus plutonul de cadre militare al școlii.
Câțiva colegi din pluton, care nu-mi cunoșteau bine nici numele și nici eu pe ale lor,
m-au și catalogat ca fiind un pilangiu, cu toate că eu le-am spus că nu l-am văzut și nu am
schimbat niciodată un cuvânt, până la acea dată, cu locotenent-colonelul Botizatu, dar respectivii
au rânjit ironic, semn că nu mă crezuseră.
După încheierea festivității de deschidere a noului an de învățământ militar, au urmat
cursurile la sala de clasă repartizată plutonului, chiar la etajul trei al pavilionului unde își avea
biroul locotenent-colonelul Romică Dumitru Botizatu, apoi raportul companiei, masa de prânz și
repausul de dinaintea orelor de studiu.
Am chibzuit, câteva minute, dacă este bine să mă duc sau să nu mă duc la locotenentcolonelul Romică Dumitru Botizatu, așa cum convenisem, puternic influențat de ironiile
colegilor, potrivit cărora îmi dădusem arama de pilangiu pe față.
Totuși, chibzuind mai bine și știind că aprecierile unor colegi de pluton erau răutăcioase,
am pornit-o spre pavilionul comandament al școlii, pentru a mă întâlni cu locotenent-colonelul
Romică Dumitru Botizatu, așa cum ne înțelesesem.
După ce am urcat scările pavilionului, până la etajul întâi, și am intrat pe hol, am avut
norocul să-l întâlnesc colonel, care, zâmbind mi s-a adresat:
- Ce faci Ciulică, ți-a trecut supărarea? Parcă te-ai mai îmbujorat puțin la față, pentru că
înaintea începerii festivității, erai așa de amărât, de parcă ți se înecaseră toate corăbiile!
- Pe mine nu mă cheamă Ciulică, tovarășe locotenent-colonel. Credeam că ați reținut că
pe mine mă cheamă Mircea Vladu!
- Hai, mă Ciulică, nu te supăra! Am reținut foarte bine cum te cheamă, dar mie îmi place
să-i alint cu Ciulică pe cei care au prenumele Mircea. Ciulică sau Mirciulică pentru mine este
totuna. Așa că Ciulică îmi place mai mult și așa o să-ți spun de azi înainte, mi-a explicat
zâmbind locotenent – colonelul Botizatu, care, luându-mă de după gât, m-a introdus în biroul
său de lucru, mi-a indicat un scaun pe care să stau jos, și mi-a turnat dintr-un ibric într-o ceașcă
niște nechezol, adică un înlocuitor de cafea care se bea în acele vremuri, turnându-și și pentru el
din același ibric zama fierbinte și cu aspect de cafea.
După ce a sorbit o gură de nechezol din ceașca de cafea, mi-a oferit o țigară Snagov, pe
care mi-a aprins-o cu bricheta sa, aprinzându-și și pentru el una.
După ce am sorbit o gură de nechezol și am tras vreo două fumuri din țigară, parcă mi-a
mai trecut puțin emoția generată de întâlnirea cu locotenent-colonelul. Am crezut atunci că
acesta era ofițer de contrainformații și sigur o să mă întrebe despre unchiul meu Nicolae Vladu,
care în tinerețe fusese simpatizant al Partidului Național Țărănesc, informație pe care ofițerul de
contrainformații al liceului militar pe care îl absolvisem, avusese grijă să mi-o treacă în dosar.
Această bănuială a început să-mi fie parțial confirmată, când locotenent-colonelul
Botizatu a început să-mi spună că după discuția de pe platou a mers la biroul personal și mi-a
frunzărit dosarul personal, dar nu cum fac ofițerii de contrainformații, ci cum face un ofițer
căruia partidul i-a încredințat funcția de secretar adjunct cu probleme organizatorice al
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Comitetului de partid al școlii, prin cumul până la alegeri, după care se va vedea ce se va mai
întâmpla. Ascultându-l, mi-a venit inima la loc, atunci când am auzit că nu era ofițer de
contrainformații, pentru că în liceu mă săturasem la câte interviuri participasem, solicitat de
ofițerul de contrainformații care dorea să știe dacă unchiul meu mai are legături cu vechii
activiști ai Partidului Național Țărănesc, de fiecare dată ne uitând să-mi reamintească faptul că o
să dau de dracu, dacă nu o să fiu sincer și că nu-și închipuie cum de lucrătorul de la Centrul
Militar Vâlcea nu a descoperit această hibă a mea și m-a trimis la examen. Totodată, ofițerul de
contrainformații al liceului nu s-a sfiit să-mi spună că această hibă de la dosar mă va împiedica
să am un bun parcurs în carieră, și că trebuie să fiu foarte atent cum o să mă comport, pentru a
nu-mi agrava și mai mult situația.
Cu o voce blândă, locotenent-colonelul Botizatu mi-a relatat că, studiindu-mi dosarul, a
tras concluzia că pe timpul liceului am fost un elev silitor și cu rezultate deosebite inclusiv la
olimpiadele la care am participat și unde am obținut premii importante, și care nu a pus
probleme din punct de vedere disciplinar. Cât privește problema cu unchiul simpatizant al
Partidului Național Țărănesc, mi-a spus să nu-mi fac probleme, atât timp cât o să-mi văd de
treabă, pentru că el va avea grijă să nu mi se întâmple nimic, din punctual de vedere al
contraspionajului școlii, întrucât eu nu trebuie să fiu responsabil de opțiunile politice din tinerețe
ale unchiului meu.
I-am explicat atunci locotenent-colonelului Botizatu că eu am devenit elev al acestei
școli de nevoie, întrucât eu doream să devin medic militar și aveam toate șansele să mi se
împlinească această dorință, dacă nu se amâna cu un an intrarea în vigoare a ordinului
ministrului apărării naționale care asigura participarea primilor 10% elevi din promoție la
concursurile de admitere în instituțiile de învățământ superior militar și civil.
Ascultându-mă, locotenent-colonelul mi-a spus să nu-mi pară rău că am ales această
școală, întrucât are un profil tehnic și că dacă îmi văd de treabă și o să am rezultate, voi primi
dreptul de a participa la concursuri pentru a-mi continua studiile superioare, așa cum a făcut și el,
care după ce a absolvit școala militară de infanterie, a absolvit Facultatea de Filozofie la
București, curs fără frecvență, Academia Militară, curs de zi, și Academia Ștefan Gheorghiu,
curs seral.
Tot cu acea ocazie, am discutat anumite probleme și despre familiile noastre, ocazie cu
care am aflat că este moldovean, întrucât s-a născut la 07 iulie 1938, în comuna Popești din
județul Iași, fiind singurul copil al lui Dumitru și al Frăsinei Botizatu, care se ocupau în special
cu agricultura și cu creșterea animalelor. Am înțeles, tot cu acea ocazie, că a absolvit școala
primară în comuna natală și școala generală în Voinești, județul Iași, după care în perioada
1953-1957 a frecventat cursurile Liceului Militar, început la Iași și finalizat la Câmpulung
Moldovenesc.
În perioada 1968-1971, a studiat la fără frecvență cursurile Facultății de Filozofie din
București, iar între 1972-1974, Academia Militară Generală, Facultatea de Arme Întrunite.
Dorea ca, dacă va fi sănătos și vremurile îi vor permite, să mai frecventeze cursurile
Academiei Ștefan Gheorghiu, la seral dacă va fi posibil.
Totodată, am înțeles că în perioada august 1960 – aprilie 1961, a îndeplinit funcția de
comandant de pluton de transmisiuni la Regimentul 33 Mecanizat din Botoșani, între 1964-1967
a fost încadrat la Detașamentul din București al Direcției Construcții și Investiții, între 19741976, a muncit la Brigada 35 Geniu din București, iar începând din toamna anului 1976
muncește în Școala Militară de Geniu, Construcții și Căi Ferate din Rm. Vâlcea, în Comitetul de
partid al acesteia, al cărui secretar era locotenent-colonelul Neacșu, el ocupând până la viitoarele
alegeri funcția de secretar adjunct cu probleme organizatorice.
Tot cu ocazia acelei discuții, am mai aflat că este căsătorit cu o doamnă arhitect, sora
unui șef mare din Consiliul Superior al Armatei, pe care îl chema Gheorghe Arădăvoaice, un
colaborator foarte apropiat al generalului Ilie Ceaușescu, fratele președintelui Nicolae Ceaușescu.
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Mulți ani mai târziu, am aflat că Gheorghe Arădăvoaice era eminența cenușie a Consiliului
Politic Superior al Armatei, fapt ce l-a ajutat ca, după Revoluția din Decembrie 1989, să
continue cariera militară și să ajungă general cu două stele. Faptul că nu avea copii îl deranja
foarte tare.
În momentul în care, pe timpul discuției, am aflat că era cumnat cu un personaj așa de
mare din Consiliul Politic Superior al Armatei, probabil că din instinct am făcut ochii mari, fapt
ce l-a determinat pe colonelul Botizatu să-mi explice că existența unui cumnat de așa nivel nu i-a
ușurat parcursul în carieră, ci l-a ambiționat să studieze și să ocupe prin propriile forțe pozițiile
pe care le-a ocupat pe parcursul carierei sale. Spunea atunci locotenent-colonelul Romică
Dumitru Botizatu că nu i-a cerut cumnatului niciodată să-l ajute să ocupe o funcție, dar nici
acela nu s-a gândit vreodată să o facă, dovada constituind-o faptul că la acea dată atât el, cât și
soția, muncesc în Rm. Vâlcea și nu la București, unde avuseseră locuință pe care trebuiseră să o
predea și să-și mute catrafusele într-un apartament aflat pe undeva pe lângă Liceul Lahovary.
Cu ocazia acelei discuții, care a durat mai bine de 90 de minute, am constatat că
locotenent-colonelul Botizatu fuma foarte mult, astfel încât la sfârșitul discuției, pachetul de
țigări Snagov aproape că se terminase. Mărturisesc fără teama de a greși, că acea discuție, ca și
celelalte care au urmat pe parcursul derulării cursurilor în școală, mi-au schimbat în bine
destinul, în sensul că am muncit foarte mult pentru a fi printre primii în promoție și a reuși la
finalizarea studiilor în școală, să ocup un post în cadrul acesteia.
De câte ori mă întâlneam cu locotenent-colonelul Botizatu prin cazarmă, îmi spunea că
profesorii și comandanții au numai cuvinte de laudă la adresa mea și-mi recomandă ca și în
continuare să-mi văd de treabă pentru că el mă vede la finalizarea studiilor în școală un
comandant de pluton elevi de elită, și cel puțin un secretar adjunct cu probleme organizatorice la
Comitetul UTC. Nu-mi recomanda să mă preocup pentru continuarea studiilor militare pe linie
politică și să ocup un post în acest sens, întrucât el susținea că trebuie să urmez studii pe linie de
comandă, așa cum și-a dorit și el după terminarea academiei, dar a greșit când a pornit-o pe linie
politică și la acel moment era prea târziu să se mai abată din drumul respectiv.
Faptul că, de câte ori mă întâlnea prin cazarmă sau pe holurile pavilionului
comandament, mă striga Ciulică îi determina pe cei care auzeau să se gândească la faptul că
eram protejatul acestuia, dar erau puși într-o mare dilemă, întrucât eram unul dintre fruntașii
școlii la învățătură.
Către finalul anului întâi de studii, m-a îndemnat necuratul să părăsesc școala într-o
duminică, fără bilet de voie, deși puteam să-l obțin de la comandanții mei, dacă ceream cu o zi
în urmă, și întrucât primul modul de luni dimineața era studiu, am gândit că este bine să mă
întorc în școală înaintea începerii celui de-al doilea modul.
Parcă am avut o presimțire că o să fiu descoperit și de aceea am vorbit cu un coleg de
clasă să se culce seara în patul meu, pentru a-mi acoperi părăsirea școlii fără aprobare, precum și
cu ajutorul ofițerului de serviciu, care era un ofițer aflat la un curs de formare a cadrelor militare
provenite din rândul gradaților care absolviseră școala regimentală și pe care îl ajutasem eu de
multe ori să înțeleagă anumite probleme legate de drumuri, poduri, fortificații etc., și care mi-a
garantat că pot pleca fără probleme, întrucât și el mă va acoperi, dar nu are dreptul să-mi scrie
un bilet de voie, întrucât de asta se ocupa numai ofițerul de serviciu principal, care era un ofițer
foarte sever și mai bine își tăia mâna, decât să scrie un bilet de voie pentru un elev.
Dimineața, când am intrat în școală peste gard, pe latura dinspre calea ferată, m-a somat
santinela după toate regulile. Am crezut că încearcă să mă sperie, dar acesta mi-a spus foarte
serios să mă opresc și să aștept venirea comandantului gărzii, întrucât se știe despre fuga mea
din școală.
În acele momente, gândul mi-a fugit spre ceea ce consideram eu că avea să-mi zică
locotenent-colonelul Romică Dumitru Botizatu, pentru abaterea săvârșită.
Comandantul gărzii a venit însoțit de doi militari și m-au introdus în arestul școlii, unde
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m-a apucat disperarea când m-am văzut închis într-o cameră cu gratii la geam și cu țambalul
(patul) ridicat pe perete.
Nici n-au trecut cincisprezece minute de la introducerea mea în arest, când m-am
pomenit în cameră cu locotenent-colonelul Botizatu, care m-a fixat drept în ochi și mi-a zis:
- Ai făcut-o de oaie, Ciulică! Să vezi cât de mult trebuie să muncești pentru a șterge din
memoria colectivă această prostie, pentru că eu consider că ai făcut o mare prostie când ai fugit
din școală în condițiile în care puteai să primești bilet de voie fără probleme. Am vorbit cu
comandantul școlii și am aprobarea lui să te scot din arest și să mergi la sala de clasă, întrucât
este inspecție la istorie și unde trebuie ca tu să arăți inspectorilor că ești un as în această materie.
Eu le-am și vorbit lor despre tine și abia așteaptă să aveți un dialog pe teme de istorie. Am
stabilit cu comandantul școlii ca perioada de arest ce-ți va fi stabilită de comandantul de
companie, să o faci după gratii numai noaptea, de la stingere și până la deșteptare, în rest să te
încadrezi în programul plutonului. Colonelul Mazilu, comandantul școlii, se întreabă ce l-a
determinat pe unul dintre cei mai buni elevi ai școlii să facă această trăsnaie. Vezi că vor fi
comandanți de subunități care te vor amenința cu eliminarea din școală, dar tu să nu le dai
replică, întrucât nu ți se va întâmpla nimic rău, în afară de faptul că trebuie să dormi pe țambal
nopțile pe care ți le va acorda comandantul de companie, prin nota de arest.
Nu am avut putere să scot un cuvânt în fața locotenent-colonelului Romică Dumitru
Botizatu… Mi-am pus șireturile la bocanci în tăcere, m-am echipat regulamentar și am ieșit din
arest în fața corpului de gardă, urmat de ofițer. Înainte de a ne despărți, locotenent-colonelul
Botizatu mi-a șoptit:
- Ciulică, să știi că eu am încredere în tine, chiar dacă ai făcut această prostie. Să nu uiți
asta, auzi?
Am dat din cap în semn că am înțeles, după care am rupt-o la fugă către sala de clasă,
întrucât mai erau câteva minute până ce profesorul de istorie intra la ore, însoțit de inspectori.
Colegii de clasă s-au bucurat când m-au văzut, întrucât și ei voiau ca inspecția la istorie să iasă
bine, eu fiind considerat un pion forte în obținerea succesului scontat și nu s-au înșelat, întrucât
o bună parte din timpul afectat inspecției, dialogul s-a purtat între mine, profesor și inspectori.
La finalul orelor de istorie, un inspector chiar m-a întrebat dacă pentru mine istoria constituie un
punct forte, la care eu am răspuns că pentru mine toate disciplinele de studiu constituie puncte
forte, întrucât eu doresc să devin un foarte bun comandant în arma geniu.
După apelul de seară, în ziua respectivă, m-am prezentat la arest potrivit procedurii,
predând comandantului gărzii centura și șireturile de la bocanci și așezându-mă pe țambalul care
fusese lăsat de pe perete. Când stăteam așa și mă gândeam la tâmpenia făcută vizând părăsirea
școlii fără aprobare, întorcându-mă de pe o parte a corpului pe alta, întrucât scândurile
țambalului mă înghioldeau îngrozitor, ușa camerei în care eram s-a deschis și, când s-a aprins
lumina, am văzut chipul locotenent-colonelului Botizau. M-am ridicat de pe țambal, am luat
poziția drepți și l-am salutat. După ce m-a învăluit cu o privire prietenoasă, mi-a spus:
- Ciulică, profesorul de istorie și inspectorii ți-au apreciat la superlativ prestația la
inspecție. I-am rugat să meargă și să-l informeze și pe comandant, lucru care s-a și întâmplat.
După plecarea lor, comandantul m-a chemat la el și mi-a spus că este încântat de ce a auzit că s-a
întâmplat la inspecția la disciplina istorie și că nu-și dă seama cum un elev așa de silitor a făcut
pocinogul cu fuga din cazarmă fără aprobare. M-a rugat pe mine să vorbesc cu comandantul de
companie și să-ți diminueze pedeapsa de cinci zile de arest la două zile, așa că mâine dimineață,
după ce vine acesta la serviciu, și dacă este de acord cu propunerea mea o să ieși din arest. Te
rog, Ciulică, să nu se mai întâmple astfel de nereguli, că stricăm prietenia. Să știi că eu șterg cu
buretele această rătăcire a ta și consider că nimic nu s-a întâmplat, dar te rog să faci tot ce
depinde de tine pentru a nu se mai întâmpla astfel de lucruri în activitatea ta. Bine?
Gâtuit de emoție, i-am răspuns afirmativ și i-am strâns mâna ce-mi fusese întinsă,
zicându-mi:
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- Gata, plec și eu liniștit acasă după o zi prelungită de muncă, întrucât am asigurat
continuitatea comenzi. Noapte bună, atât cât poate fi de bună pe acest țambal din lemn.
După plecarea locotenent-colonelului Romică Botezatu din arest, m-am întins pe țambal
pentru a mă odihni. Până la miezul nopții, nu m-a luat somnul întrucât m-au furat gândurile
generate de prostia pe care o făcusem și de omenia pe care mi-o arătase locotenent-colonelul
Romică Dumitru Botizatu, în timp ce un alt locotenent-colonel, de la biroul gradați-soldați,
strigase după mine „fugarule” și, „afară cu tine din școală pentru că noi nu avem nevoie în
școală de asemenea specimene”.
Cufundat în astfel de gânduri, cred că după miezul nopții am adormit, iar în dimineața
respectivă a venit comandantul de companie și m-a scos din arest. În drum către sala de clasă
m-am jurat de mai multe ori că asemenea tâmpenii n-o să mai săvârșesc și m-am ținut de cuvânt.
Mi-am văzut de studiu și de disciplină, astfel încât am absolvit școala militară printre primii în
cea mai mare promoție din istoria armei geniu, poziție care mi-a dat posibilitatea să-mi aleg
locul de muncă în instituția pe care o absolvisem. Romică Dumitru Botizatu, care între timp
fusese avansat la gradul de colonel, era tot secretar adjunct cu probleme organizatorice la
Comitetul de partid, în condițiile în care secretar al acestui comitet devenise în urma alegerilor
colonelul Furdui, un mare profesor de istorie, care îl bătuse la alegeri pe colonelul Neacșu.
Am fost la acele alegeri ca tânăr ofițer și am putut vedea ce înseamnă ura militarilor și
civililor din școală împotriva secretarului Comitetului de partid, colonelul Neacșu, și cum
șopâcâiau între ei ofițerii în frunte cu comandantul școlii, subofițerii, maiștrii militari și civilii,
membri de partid, să-l taie de pe buletinele de vot pe acesta.
După încheierea alegerilor, l-am vizitat la birou pe colonelul Romică Dumitru Botizatu,
care, la o ceașcă de nechezol mi-a zis să nu uit aceste alegeri, pentru că ele au fost un bun prilej
pentru mine de a înțelege că, dacă nu ești om, subordonații nemulțumiți de atitudinea ta te rad de
pe fața pământului, când îți este lumea mai dragă.
- Ciulică, a continuat colonelul Botizatu, te-ai afirmat ca un bun comandant de pluton
elevi, dar a sosit vremea să mă ajuți și în munca politică. Te cunosc, știu ce poți și am încredere
în tine că ești un om foarte serios. Consider că a venit vremea ca să intri în Biroul organizației
de bază de partid de la Batalionul 1 elevi și secretar adjunct al Comitetului UTC pe școală. În
primul caz, trebuie să ții în condiții foarte bune documentele întocmite, iar în cel de-al doilea caz
să-l ajuți pe secretarul Comitetului UTC să facă planul la fier vechi, hârtie, sticle, plante
medicinale etc. Știi că te-am propus și susținut să devii membru de partid încă de când erai elev
în anul doi de școală și, până acum, nu ți-am dat nici-o sarcină pe linie de partid. A venit vremea
să faci și tu ceva pe această linie. Ce zici?
- Tovarășe colonel, rugămintea dumneavoastră este ordin pentru mine, dar nu știu dacă
membri de partid din Batalionul 1 elevi mă vor alege ca membru în biroul organizației de bază
de partid și nici dacă membrii UTC mă vor alege ca secretar adjunct, am răspuns eu.
- Te aleg Ciulică, te aleg, pentru că eu știu pe cine propun, mi-a zis colonelul. Deci,
contez pe tine! I-a să pecetluim noi această înțelegere tovărășească cu un pahar de coniac. Sper
să nu mă refuzi, a mai zis colonelul Botizatu, în timp ce scotea din fișet o sticlă de coniac și
două pahare, pe care le-a umplut. După ce am ciocnit paharele, fiecare și-a dat pe gât licoarea
din pahar, fără a răsufla. Niciodată nu mi s-a părut coniacul așa de bun. Eram puțin nedumerit cu
privire la faptul că băusem alcool în timpul programului, în condițiile în care pe la toate
adunările se prelucra ordinal care interzicea consumul de băuturi alcoolice în cazarmă, cu
excepția zilelor festive. Observându-mi nedumerirea, colonelul Romică Dumitru Botizatu s-a
simțit obligat să îmi explice:
- Ciulică, dacă încerci să trăiești după regulamente 100%, ar trebui să mori. Important
este să nu faci excese. Și să știi de la mine că la un pahar de vorbă oamenii se cunosc mai bine,
întrucât ei își dau drumul sufletului. Asta nu înseamnă că, dacă azi am băut un pahar împreună,
mâine mă iei la pertu pe hol. Respectul trebuie să rămână respect. Și să știi că dacă într-o zi ai
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plăcerea să mă inviți la tine la cancelarie la un pahar de coniac și la un nechezol, voi veni cu
plăcere, pentru că știu că vin la un prieten.
În anul 1981, pe când aveam doi ani de la terminarea școlii militare, m-a chemat la el
colonelul Romică Dumitru Botizatu, care devenise secretarul Comitetului de partid pe școală, ca
urmare a decesului colonelului Furdui, și mi-a spus:
- Ciulică, a venit vremea să mergi la școală așa cum o să o fac și eu. Tu te duci la
Universitatea București și dai examen la istorie sau la drept, după cum dorești, în timp ce eu o să
merg la Academia Ștefan Gheorghiu, la seral. Tocmai bine, pentru că după ce termini facultatea
și iei licența poți da concurs de admitere la Academia Militară și în șase ani ai două licențe,
putând aspira la o funcție mare în școala noastră. Te voi ajuta eu să faci dosarul pentru examenul
la universitate, întrucât îți trebuie anumite documente pe care le dau numai Direcția Cadre și
Învățământ și Comandamentul Trupelor de Geniu.
Ideea colonelului mi s-a părut foarte bună și ca urmare, am acționat în sensul celor spuse
de el, numai că în toamna anului 1984 am avut un grav accident de circulație, care m-a
împiedicat să mă mai prezint la concursul de admitere în Academia Militară, din primăvara
anului 1985.
Noul comandant al școlii, colonelul Alexandru David, a încercat să mă scoată pe mine
țap ispășitor din acel accident, în condițiile în care nu eu condusesem vehiculul care fusese
angajat în evenimentul rutier. El lua partea celui care condusese vehiculul și care era vinovat de
încălcarea regulilor de circulație, fiu de colonel, pe mine considerându-mă vinovatul moral,
întrucât eu, ca ofițer, acceptasem să mă urc într-un vehicul condus de către unul dintre elevii din
compania al cărei comandant eram. Cel care a făcut lumină în această situație a fost colonelul
Botizatu, care i-a spus comandantului școlii că deciziile se iau cu mintea, nu cu sufletul, și în
acele condiții el a fost cel care a detensionat situația și nimeni nu s-a atins de mine. Mai mult,
colonelul Botizatu s-a numărat printre cei care m-au vizitat la spital și care mi-au dat putere să-mi
revin de pe urma groaznicului accident. Totodată, după ce am efectuat concediul medical, m-am
întors la serviciu pe un post de comandant de companie militari în termen, tot în școală, grație
colaborării dintre colonelul Romică Dumitru Botizatu – locțiitorul politic al comandantului și
colonelul inginer Ioan Jigău, locțiitorul tehnic al comandantului, care a afirmat public că eu pot
face treabă mai bună într-un picior, decât alții în două picioare. Era al doilea moment din cariera
mea în care colonelul Romică Dumitru Botizatu mă ajutase să-mi revin pe drumul normal al
carierei militare. După doi ani de muncă la militarii în termen, am reușit să-mi întocmesc
dosarul pentru concursul de admitere în Academia Militară. În dosar apărea situația unchiului
meu care simpatizase cu Partidul Național Țărănesc și era pericolul ca eșaloanele superioare să
nu-l aprobe. Pentru a evita o surpriză, colonelul Botizatu m-a chemat la el în birou, împreună cu
maiorul Neculai Busuioc, profesor de istorie și ne-a instruit să mergem în comuna mea natală,
de unde să iau două caracterizări de la doi membri de partid cu vechime mare. Așa am ajuns la
Bălșan Ion, membru de partid din 1947 și la Radu Ion, care și el avea o vechime destul de mare
în partid. Aceștia, la un pahar de țuică și la o ceașcă de nechezol mi-au făcut recomandări
favorabile, în sensul că m-au zugrăvit așa cum mă cunoscuseră ei încă din perioada copilăriei și
până la data respectivă, pe care le-au semnat și care au cântărit foarte mult la dosar, fiind
contrapondere la faptul că unchiul meu fusese simpatizant al Partidului Național Țărănesc. De
atunci și până în zilele noastre, nimeni nu m-a mai întrebat ceva despre unchiul meu, care fusese
simpatizant al Partidului Național Țărănesc.
La puțin timp după întâmplarea despre care am făcut vorbire anterior, colonelul Romică
Dumitru Botizatu a fost numit secretar al Consiliului Politic al Comandamentului Trupelor de
Geniu și locțiitor politic al comandantului Comandamentului Trupelor de Geniu.
Cu ceva timp înainte de a pleca la noul post, în anul 1987, colonelul Romică Dumitru
Botizatu m-a vizitat la cancelaria companiei pe care o comandam, însoțit de maiorul Neculai
Busuioc. Nu ne mai văzuserăm la un pahar de coniac, de ceva vreme, întrucât eu avusesem
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accidentul, urmat de o perioadă de convalescență, în care nu consumasem alcool, deși din fișetul
meu de comandant nu lipsea asemene licoare. Am scos sticla din fișet și trei pahare și ne-am
omenit până ce s-a golit. Am constatat că Romică Dumitru Botizatu ar mai fi băut, dar eu i-am
spus că nu mai am coniac, deși mai aveam o sticlă, tocmai pentru a-l proteja, să nu fie văzut de
cineva mergând prin cazarmă pe trei poteci. A înțeles și întrucât se terminase programul și
venise la mine și cu diplomatul, a plecat spre casă însoțit de maiorul Neculai Busuioc.
Nu-l văzusem niciodată pe colonelul Botizatu îngurgitând o asemenea cantitate de coniac,
fapt ce m-a determinat a doua zi să-l chem. la mine la cancelarie pe maiorul Neculai Busuioc și
să-l întreb ce se întâmpla cu colonelul, pentru că am constatat că începuse să consume exagerat
de mult alcool. Maiorul Neculai Busuioc mi-a relatat că în cercul său de prieteni din unitate au
pătruns unii consumatori de alcool care l-au îmbiat zilnic, cu câte un pahar, nedându-și seama
că-i fac rău atât din punct de vedere profesional, cât și din punctul de vedere al sănătății.
După plecarea maiorului Neculai Busuioc din biroul meu, m-am dus la colonelul
Botizatu la birou și l-am invitat după gustare, la un pahar de vorbă. I-am făcut o ceașcă de nes,
întrucât mai aveam câteva lingurițe pe fundul unei cutii, după care i-am turnat coniac într-un
pahar de dimensiuni mici.
Înainte de a sorbi din pahar, colonelul Romică Dumitru Botezatu m-a privit întrebător:
- Ciulică, tu vrei să-mi scape pe gât păhăruțul ăsta de sticlă în care ai pus coniac? Dă-mi
te rog un pahar mai mare!
I-am răspuns atunci colonelului Botizatu că respectul meu față de omul și ofițerul din
fața mea este așa de mare, încât nu-mi permite să-l compromit, dându-i să bea o cantitate mare
de alcool care să-l facă să-și piardă echilibrul, creând subiect de discuție pentru militarii și civilii
școlii. I-am mai spus atunci că detest pe cei care îi sunt falși prieteni și care, în loc să aibă grijă
de el, fac tot ce depinde de ei pentru a-l compromite.
Fiind un om foarte inteligent, colonelul Botizatu mi-a dat un răspuns de m-a uns la inimă:
- Ciulică, ai perfectă dreptate! Și eu am observat că sunt unii care mă roagă să-i vizitez la
locul de muncă pentru a-i ajuta să rezolve anumite probleme și care, imediat ce ajung la ei, scot
sticla și insistă să fie golită, după care se duc și mă pârăsc comandantului școlii. După astfel de
vizite am constatat că nici nu ajung bine la birou, că mă și cheamă comandantul la ordin și îmi
reproșează că miros a alcool.
- Tovarășe colonel, nu ar trebui să divulg o discuție pe care am avut-o în urmă cu câteva
zile cu comandantul școlii, care mi-a reproșat că eu sunt unul dintre cei care vă dau să beți
alcool și că prin asta nu urmăresc decât să vă discreditez. M-au durut enorm de mult spusele
comandantului și nu m-am putut abține să nu-i spun că, dacă ar fi el în această ecuație eram de
acord cu învinuirile, dar fiind vorba de tovarășul colonel Romică Dumitru Botizatu, nu făceam
așa ceva pentru nimic în lume, deoarece eu îl respect ca și pe tatăl meu. I-am mai spus că din
comandamentul școlii am cel mai mare respect pentru colonelul Romică Dumitru Botizatu și
pentru tovarășul locotenent-colonel Simion, care înainte de a fi activiști de partid sunt în primul
rând oameni, și de aceea cei mai mulți dintre cei care muncesc în această școală au respect și
recunoștință față de ei.
Impresionat de cele spuse de mine, colonelul Botizatu mi-a zis:
- Și cum, mă Ciulică, ai avut tu curajul să-i spui așa ceva comandantului școlii? Ia spunemi, cum a reacționat?
- Cum să reacționeze? A rămas fără replică și a plecat de lângă mine fără să-mi spună
măcar un cuvințel. Dacă insista, i-aș fi spus mai multe cu privire la atitudinea lui față de mine,
când am avut accidentul și eram la un pas de moarte, iar el se străduia să pună în cârca mea
responsabilitatea producerii acestuia, deși nu condusesem eu vehiculul.
Din acel moment și până a plecat la Comandamentul Trupelor de Geniu pe funcția de
Secretar al Consiliului Politic Superior și Locțiitor Politic al Comandantului Trupelor de Geniu,
în anul 1987, la mine în cancelarie, colonelul Romică Dumitru Botizatu nu a mai acceptat să bea
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decât nechezol, sau o ceașcă de nes, dacă i se oferea, cu o singură excepție, și nici nu l-am mai
văzut vreodată de atunci în stare euforică, deși am participat împreună la sindrofiile ocazionate
de pensionări sau de avansări în grad.
În anul 1987, am început pregătirea pentru concursul de admitere în Academia Militară,
încurajat de ameliorarea substanțială a stării de sănătate și de recomandările pe care mi le
făcuseră cei doi membri de partid ca o contrapondere la informația din dosar, potrivit căreia
unchiul meu fusese simpatizant al Partidului Național Țărănesc. Când am aflat că fusesem
acceptat pentru a putea susține concursul de admitere în Academia Militară, l-am invitat la mine
la cancelarie pe colonelul Botizatu, pentru a ciocni un pahar de șampanie. Acesta era pe picior
de plecare la Comandamentul Trupelor de Geniu, pentru a ocupa înalta funcție despre care am
făcut vorbire anterior, dar a onorat invitația, venind însoțit și de prietenul nostru comun, maiorul
Neculai Busuioc. Am destupat sticla de șampanie și am turnat licoarea în trei pahare. Eu și
maiorul Neculai Busuioc am ridicat de pe masă câte un pahar de șampanie, în timp ce colonelul
Botizatu, ezita. La un moment dat acesta a ridicat paharul de șampanie și a spus:
- Ciulică, să fie de bun augur avizarea favorabilă a dosarului pentru susținerea
concursului de admitere în Academia Militară și să te apuci serios de muncă pentru că nu este de
glumit cu acest concurs. Am înțeles că sunt 64 de candidați pe 8 locuri, iar printre
contracandidați se află și câțiva care au origine muncitorească și, deci, care pot intra cu o medie
mai mică, dar pe 5 locuri rezervate. Bătaia este de 8 pe un loc, dar cum te știu, cred că va fi
succes cu certitudine. Această reușită ți-ar mai diminua puțin din suferințele și nedreptățile care
ți s-au făcut după acel nefericit accident. Deși ți-am promis că în cazarmă nu o să mai pun strop
de alcool pe limbă, uite că azi fac o excepție și beau acest pahar de șampanie, bucuros că un
camarad pe care îl respectă și care mă respect, a înregistrat acest succes. Sincer să fiu, când team văzut la spital cu picioarele rupte, nu mă mai gândeam că o să mai poți trece vizita medicală,
care este deosebit de riguroasă.
Deși am insistat, colonelul Romică Dumitru Botizatu nu a mai vrut să mai bea încă un
pahar de șampanie, dovadă că era consecvent cu deciziile sale. La puțin timp după această
întâlnire, colonelul Romică Dumitru Botizatu a plecat la București, la noul post, iar eu am rămas
în școală, să duc mai departe funcția de comandant de companie și să mă pregătesc pentru
concursul de admitere în Academia Militară, concurs de care am trecut cu brio în primăvara
anului 1988, intrând primul din arma geniu, și terminând ca șef de promoție al armei geniu,
situație care a generat, la finalizarea studiilor, repartizarea mea ca asistent universitar, la Catedra
de Tactica Geniului a Academiei Militare.
În perioada de dinaintea susținerii concursului de admitere în academie și până la
finalizarea studiilor, eu nu m-am mai întâlnit cu colonelul Romică Dumitru Botizatu. Nu am
îndrăznit să-l caut la Comandamentul Trupelor de Geniu, întrucât ocupa o funcție de înalt nivel
și nu am dorit să dau naștere la discuții generate de prezența mea acolo. Deși avea locuința în
cartierul 13 Septembrie, aproape de Căminul Academiei Militare din Șoseaua Panduri, nu ne-am
întâlnit niciodată. Nu am îndrăznit să-l deranjez acasă, dar mergeam des la o berărie, din
apropierea locuinței lui, crezând că poate va intra acolo să se răcorească la o halbă de bere.
Singurele informații pe care le mai aveam despre el proveneau de la maiorul Neculai Busuioc și
de la locotenentul major Bebe Dicu, fostul meu coleg de școală militară, care muncea la
Comandamentul Trupelor de Geniu, ca instructor cu munca UTC. Din nefericire, maiorul
Neculai Busuioc s-a îmbolnăvit grav și a plecat pe drumul fără de întoarcere. Această știre
neplăcută am aflat-o tocmai de la colonelul Romică Dumitru Botizatu, cu care m-am întâlnit
întâmplător, pe data de 10 mai 1990. Era îmbrăcat în uniformă militară și purta în mână un
diplomat maro. Singura schimbare care se produsese la el în intervalul de timp în care nu ne mai
întâlnisem, era părul care albise într-o proporție mai mare.
Ne-am îmbrățișat ca doi oameni care fuseseră prieteni, dar care nu se mai văzuseră de
mult timp. Cu acea ocazie am aflată că el știa care era poziția mea în Academia Militară și se
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citea pe fața lui că se bucura sincer. L-am invitat la berărie să mai povestim la o halbă de bere,
dar mi-a spus că, de când este pe postul de secretar al Consiliului Politic al Comandamentului
Trupelor de Geniu, a evitat să se expună prin cârciumi. M-a invitat să-l însoțesc acasă la el, unde
putem bea liniștiți un pahar de vin. Am acceptat cu plăcere și ajungând acasă, am constatat că și
soția sa mă cunoștea din povestirile despre mine ale soțului său. Era la curent cu accidental meu,
cu șicanele la care fusesem supus după accident, precum și cu faptul că eram cadru didactic
universitar. La un moment dat, doamna Botizatu m-a întrebat de ce nu m-am întors la școala
militară de la Vâlcea, după ce am absolvit Academia Militară. I-am răspuns că am fost mințit de
fostul comandant al școlii care, deși mi-a promis că scoate locul de comandant de batalion la
repartiție, nu a făcut-o. Mai mult, el a fost nevoit să plece de la comanda școlii, ca urmare a
răzvrătirii elevilor împotriva lui, după evenimentele din Decembrie 1989.
Pe timpul acelei vizite, am discutat cu colonelul Romică Dumitru Botizatu multe
probleme care ne vizaseră pe amândoi, în perioada mare de timp în care nu ne revăzusem. Pe
fața colonelului Botizatu se putea citi o umbră de tristețe. Am îndrăznit și l-am întrebat, în
numele prieteniei care ne lega, ce-l frământă. Și-a deschis sufletul și mi-a spus că, de la acea
dată este la dispoziția Comandamentului Trupelor de Geniu, întrucât după evenimentele din
Decembrie 1989, Consiliul Politic s-a desființat și, ca urmare, el nu mai avea obiectul muncii.
Totodată, mi-a spus că așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu el, întrucât ca activist de partid el
nu a făcut rău la nimeni, din contră a ajutat pe toată lumea. Nu cere trecerea în rezervă pentru că
nu vrea să se interpreteze că fuge de teama că ar fi acuzat că a fost activist de partid de rang înalt.
Dacă ofițerii din conducerea Comandamentului Trupelor de Geniu vor considera că este necesar
să-i atribuie alte sarcini, va accepta cu plăcere, iar dacă nu, va aștepta decizia acestora de a-l
trece în rezervă.
Am discutat în acea seară multe ore și am stabilit că o să ne mai vedem. Din păcate,
atunci a fost ultima dată când m-am mai întâlnit cu colonelul Romică Dumitru Botizatu, întrucât
eu am fost mutat în Marele Stat Major, unde programul era foarte încărcat, iar misiunile prin
unitățile militare foarte dese. Am aflat că, la data de 14 mai 1990, fusese trecut în rezervă cu
drept de pensie și că se angajase la o structură de trupe teritoriale. În anul 2004, eu am fost
numit comandantul Școlii de Aplicație pentru Geniu, Construcții și Căi Ferate „Panait Donici”
din Rm. Vâlcea.
Cum am ajuns în acea poziție, am început să pun la punct unele probleme care mi se
păreau că erau necorespunzătoare, și, din toamnă am căutat să restabilesc legăturile cu cei care
lucraseră în școală, printre care se număra și colonelul Romică Dumitru Botizatu. Când am cerut
structurii de relații publice să restabilească legătura cu colonelul Botizatu, am aflat cumplita
veste că acesta murise cu vreo două săptămâni în urmă și, din Rm. Vâlcea, fusese la
înmormântare colonelul (r) Petre, fostul șef al structurii de personal din perioada în care
colonelul Romică Dumitru Botizatu era secretarul Comitetului de Partid al școlii. Nimeni din
familia colonelului Romică Dumitru Botizatu nu a anunțat școala de trecerea acestuia în neființă,
și nici colonelul (r) Petre.
În acele condiții, am adunat personalul școlii, căruia i-am readus în memorie viața și
activitatea colonelului Romică Dumitru Botizatu, și am ținut un moment de reculegere în
memoria acestuia, exprimându-mi durerea că am pierdut un bun prieten și un militar care a
servit interesele școlii, în anii în care a muncit la Rm. Vâlcea și, ulterior, la București.
A murit omul Romică Dumitru Botizatu, dar i-au rămas faptele în memoria acelora care
l-au stimat și apreciat ca pe un iubitor de camarazi, interesat de rezolvarea problemelor acestora.
Eu sunt unul dintre aceia care pe calea cuvântului vorbit și scris voi căuta să readuc în atenția
39

cititorilor faptul că Romică Dumitru Botizatu și-a iubit cu toată puterea patria, armata din care
făcea parte și camarazii pe care i-a păstorit din pozițiile de ofițer activist al PCR și, dacă toți
activiștii de partid militari ar fi avut comportamentul colonelului Romică Dumitru Botizatu, nu
s-ar mai fi generat acea campanie de denigrare a acestora, după evenimentele din Decembrie
1989.
Faptul că Romică Dumitru Botizatu a fost înmormântat în Cimitirul Militar Ghencea 3,
cu onoruri militare, înseamnă că Armata României a recunoscut meritele acestuia și s-a simțit
datoare, dar totodată onorată, să-i acorde ultimul onor!
Am scris aceste rânduri, cu dorința ca și generația tânără să-și cunoască înaintașii între
care se află și colonelul Romică Dumitru Botizatu, pentru că așa cum ne-a învățat marele nostru
istoric Nicolae Iorga „cine uită nu merită!

Gl. bg. (rtr) dr. Florian Tucă

Col. (rtr) Laurențiu Domnișoru

Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR

ARMAND CĂLINESCU - OM DE STAT ȘI
PATRIOT ARGEȘEAN

Județul Argeș a dat o galerie de excepție de mari oameni de stat, de cultură, patrioți și eroi.
În această categorie de elite ale neamului românesc a strălucit ca o stea de primă mărime pe
cerul patriei noastre și cel care a purtat frumosul și istoricul nume de Armand Călinescu. El s-a
născut în orașul Pitești, în ziua de 22 mai 1893, în familia colonelului Mihai Călinescu. A primit
o educație aleasă și o cultură de excepție la Liceul Ion C. Brătianu din Pitești, devenind o
personalitate și un om politic și de stat. A studiat, în paralel, filozofia și dreptul, luându-și
doctoratul în științe politice și economice la Paris. Și-a început cariera profesională ca judecător
în anul 1918, iar după 8 ani adică în 1926, va deveni deputat de Argeș, prefect de Argeș ( 1928 ),
iar după aceea va lucra în aparatul de stat, la început ca subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii, la Ministerul de Interne și al Apărării Naționale (1929 - 1939). Va fi apoi
vicepreședinte și președinte al Consiliului de Miniștri (1939).
Momentul în care argeșeanul Armand Călinescu a fost numit în înalta funcție de primministru a fost apreciat și elogiat în cuvinte calde și profund mișcătoare de către numeroase
personalități politice și științifice ale țării. Referindu-se la acel moment, reputatul nostru istoric
Constantin C. Giurescu i se va adresa noului prim-ministru al țării cu următoarele cuvinte, pline
de adevăr: Ați intrat în istoria națională ca mare om de stat, pe linia lui Kogălniceanu, Lascăr
Catargiu, Ion Brătianu și Titu Maiorescu ( n.n.-foști și ei Prim - miniștri ai Guvernului
Român).
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În timpul în care s-a aflat în funcția de prim-ministru, (7 martie 21 septembrie 1939), Armand Călinescu nu s-a putut ocupa, după
dorință și după capacitate doar de conducerea treburilor țării. A
continuat politica externă apropiată de Franța și Marea Britanie, iar
în septembrie 1939 a permis refugiul prin România a guvernului
polonez și evacuarea tezaurului polonez. În perioada dată, el a fost
nevoit să se lupte, în principal cu Mișcarea legionară, care nu
vedea cu ochi buni faptul că la conducerea statului venise un om
integru, pus pe fapte mari. În consecință, mai marii mișcării
legionare au pus la cale uciderea mișelească a lui Armand
Călinescu. Drama s-a petrecut în ziua de 21 septembrie 1939, la
ora 14,00, în București, într-un loc viran de pe strada Știrbei Vodă
ce se afla în imediata apropiere a locuinței primului-ministru. Un
comando legionar, condus de avocatul Miti Dumitrescu, l-a ucis
prin împușcare pe reputatul om de stat.
Deplângând și condamnând odioasa crimă, Nicolae Iorga spunea următoarele: Un om s-a
jertfit pentru liniștea țării sale înăuntru și pentru independența ei politică în afară.
Locul în care, în ziua de 21 septembrie 1939, a fost ucis mișelește omul politic și de stat
Armand Călinescu avea să fie marcat în mod simbolic de un însemn memorial modest pe fațada
căruia s-a gravat această inscripție: Aici a căzut la datorie, la 21 septembrie 1939, primul ministru al României, Armand Călinescu.
Conform dorinței sale testamentare, Armand Călinescu va fi înmormântat la Curtea de
Argeș, în cimitirul orașului unde el își construise un cavou, alături de părinții săi, după cum se
consemnează în testamentul pe care el îl scrisese și îl semnase, în ziua de 21 iulie 1938, în
București. Acolo, la Curtea de Argeș i s-au organizat funeralii naționale. Referindu-se la ele,
într-o publicație din epocă se consemnează următoarele: Procesiunea era condusă de către un
ofițer român. Șase boi mari, albăstrui, trăgeau carul pe care era așezat cosciugul. Steagul
românesc -albastru galben și roșu-învăluia catafalcul... În spate, venea un ofițer care purta o
pernă cu decorațiile domnului Călinescu. Doamna Adela Călinescu mergea alături de fiul ei,
Barbu. Urma prințul moștenitor, Mihai în uniformă gri a vânătorilor de munte... Oficialitățile
statale și ale Curții (regale -n.n.) erau urmate de noul prim - ministru, generalul Gheorghe
Argeșanu și de membrii Guvernului.

Înainte de a fi depus, în cripta cavoului, cosciugul cu rămășițele ale lui Armand Călinescu,
prințul moștenitor Mihai, viitorul rege al României, în numele tatălui său, regele Carol al II-lea,
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a luat cuvântul, rostind cuvinte calde și sincere de adio la adresa marelui om de stat. În
momentul în care trupul neînsuflețit al lui Armand Călinescu a fost depus în cripta cavoului, o
gardă de onoare a tras trei rafale de împușcături. După aceea, cripta în care a fost depus cel
dispărut a fost acoperită pentru totdeauna cu o lespede de marmură pe care s-a gravat
următoarea inscripție: Armand Călinescu. Președinte al Consiliului de miniștri. Născut 22 mai
1893. Mort în septembrie 1939, pentru Patrie.
Pe 18 septembrie 2014, la Londra, a încetat din viață fiul acestuia, Barbu, arhitect-șef al
Londrei și a fost adus în cavoul familiei Călinescu din cimitirul orășenesc Curtea de Argeș, fiind
înmormântat la 20 octombrie 2014.

Jr. Col. (rtr) Dr. Eugen-Nicolae Rotărescu

Evenimente în perspectivă şi de azi.
Mâine..., încotro?!
Motto:
„Viitorul începe acum, nu mâine.”
(Papa Ioan Paul II)

Mâine, poimâine ... în viitor, la ce să ne aşteptăm, ce vom face, cum vom trăi?!
Omul şi-a pus aceste întrebări fundamentale în toată evoluţia sa istorică şi a încercat să
răspundă şi să se adapteze continuu la evenimentele previzionate sau care şi-au produs efectele.
Întotdeauna, prefigurarea viitorului a avut la bază elemente ale experienţei umane, la început
mai restrânsă şi ulterior mai bogată, prin utilizarea unui instrumentar mai riguros de investigare
şi experimentare. Pe acest fond, au fost lansate o multitudine şi o diversitate de previziuni
economico-financiare, politice, socio-umane, cât şi profeţii sau alte evenimente cu potenţial de
manifestare şi în alte domenii ale lumii contemporane.
În prezicerea viitorului, şefi de state şi guverne, politicieni, oameni de ştiinţă şi instituţii
specializate dispun de cantităţi mari de date şi informaţii, estimându-se ca până la sfârşitul
anului 2020, volumul acestora să ajungă la zeci de trilioane de gigabiţi.
Prefigurarea unui viitor mai apropiat sau mai îndepărtat este exprimată într-o paletă largă
şi diversă de nuanţe, a modului în care oamenii ar putea trăi, desigur, mai bine şi prosper.
O scurtă sinteză a previziunilor identificate de mine prin documentare, arată că unele sunt
optimiste, altele pesimiste sau chiar scandaloase, globale sau locale, au efecte majore la nivel
mondial, cu repercusiuni în România şi în alte ţări, astfel:
La nivel mondial:
● prăbuşirea economiei mondiale şi colapsuri financiare în majoritatea statelor lumii,
generate de regrese şi falimentarea multor firme multinaţionale şi naţionale;
● reglarea bazelor juridice între ţări şi naţiuni, a unor alianţe şi parteneriate strategice ale
statelor lumii;
● o nouă organizare financiar-globală a instituţiilor financiare internaţionale printr-o
transformare radicală a criteriilor sale de activitate şi prin schimbări benefice de atitudine în
implementarea politicilor de creditare;
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● crearea de noi harduri şi softuri, apariţia de noi invenţii şi realizări ştiinţifice tot mai
accesibile oamenilor şi producătorilor de noi cunoştinţe;
● producerea de evenimente extraordinare în spaţiul cosmic;
● panică sau chiar haos în viaţa comunităţilor umane, legate de schimbările climaterice
cum ar fi tornade, cutremure cu magnitudine foarte mare, urmate de tsunami-uri, epidemii şi boli
incurabile etc.;
● posibile atentate asupra unor şefi de state din lumea occidentală şi în alte zone ale lumii;
● lansarea de bombe şi provocarea de incendii devastatoare la clădiri oficiale, în S.U.A.,
Canada, Franţa, Anglia, Belgia, Mexic, Grecia etc.;
● proteste masive în Europa împotriva fenomenului migraţiei, dar şi pentru scăderea sau
chiar desfiinţarea unor taxe şi impozite etc.;
● un posibil nou război în Europa şi alte conflicte armate în zone diferite ale lumii;
● descoperirea de noi medicamente şi folosirea resurselor regenerabile;
● etc.
La nivelul României:
● acuzarea preşedintelui Klaus Werner Johannis pentru fapte grave privind încălcarea
unor prevederi constituţionale;
● limpezirea prin justiţie a situaţiilor unor politicieni corupţi şi a altor demnitari ai statului
român;
● momente dificile care vizează instituţii precum Curtea Constituţională, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Parchetul General, DNA etc.;
● surprize în turul doi la alegerile prezidenţiale;
● destructurarea partidului “PSD-Dragnea” şi plecarea unor lideri social-democraţi spre
alte partide;
● reglementări noi în domeniul politicilor sociale, al sănătăţii şi învăţământului, al
administraţiei publice locale, în domeniul imobiliar şi agricol etc.
Asemenea previziuni şi evenimente posibile, menţionate mai sus, par a fi comune cu cele
precedente sau în curs de manifestare, dar anunţate într-o nouă formă.
Deci, în esenţă, „nimic nou sub soare”, vor continua să existe şi în perioada următoare
dezechilibre extreme generate de nerespectarea legilor divine şi ale naturii, precum: conflicte şi
războaie, control, manipulare, guverne corupte, lăcomie, egoism, asuprirea unor ţări, precum şi
efecte dăunătoare în natură, furtuni severe, cutremure, inundaţii, erupţii vulcanice, secete,
epidemii etc.
Au prezicerile un efect real, autentic sau sunt orchestrate în limbaje „ştiinţifice” pentru a fi
credibile şi percutante în mintea şi sufletul oamenilor?!
Sunt atenţionări pentru prudenţă, pentru declanşarea unor temeri de viitor sau pentru alte
motive, doar pentru a satisface anumite interese egoiste, individuale sau de grup?!
Încrucişarea unor fenomene produse în perioade precedente cu evenimente viitoare este o
abordare depăşită dintr-o perspectivă cu adevărat ştiinţifică, când la firul ierbii, a doua categorie,
respectiv predicţiile viitoare pot anula prima categorie, dat fiind probabilitatea sau chiar
imprevizibilitatea manifestării acţiunilor umane sau a legilor naturale.
Ce previziuni lipsesc din preocupările celor care se doresc a fi
“iubitori de oameni şi de Dumnezeu”?!
Opiniez, că în elaborarea unor previziuni de evenimente din viaţa economico-socială,
politică etc., au fost întotdeauna în favoarea unui sistem dominant care a vrut şi doreşte să
crească pentru a deţine în continuare puterea fără a lua în considerare oamenii cei mulţi cu
pasiunile, speranţele, fricile, dorinţele şi aspiraţiile lor.
„Cunoscătorii” viitorului ar face bine să transmită omenirii că în viitor nu va domina
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„cultul banului, al violenţei, al sexului”, al ştergerii identităţilor naţionale, învrăjbirii şi asupririi
popoarelor de cei care conduc lumea. Nu este o noutate că lumea este dominată de o singură
forţă puternică cu o întindere transnaţională, o supraputere mondială, ce se doreşte
atotcuprinzătoare în toate domeniile existenţei umane la scară planetară.
Puţini oameni cunosc mersul şi scopul real al unor „previziuni”, majoritatea ocupaţi cu
grijile zilnice pentru supravieţuire, ignoră sau uită să pătrundă esenţialul din aşa-zisele
previziuni sau profeţii.
Vor repeta oamenii greşelile trecutului, frica de viitor sau vor accepta ca necesare
şi urgente unele direcţii ale celor decise de cei puternici?!
Cum va arăta lumea viitoare, ce sorţi de izbândă sunt?!
Omenirea va ajunge într-o zonă întunecată, dacă „gospodarii banilor” îşi vor vedea visul
împlinit: un guvern mondial cu puteri discreţionare.
Astăzi, în jurul nostru constatăm încă multă nefericire, suferinţă, sărăcie, precum şi tot
felul de boli.
Proglobaliştii, reprezentanţii acestei puteri, autorii multor previziuni, nu au emoţii şi nu
împărtăşesc compasiune şi ajutor faţă de cei mulţi şi năpăstuiţi, ei au legi proprii, dau dispoziţii
şi pedepsesc, produc războaie şi foamete.
Vor conduce, în final, previziunile generale şi specifice pentru România
spre derivă şi pierderea noastră din peisajul lumii viitoare?
Dictatura banilor, promovată de cei bogaţi şi nesăţioşi, va conduce lumea spre o perioadă
a haosului şi dezordinii generale?!
Data de 21 decembrie 2012, reprezentând începutul unei noi ere în istoria umanităţii, un
proces de schimbare „a Erelor”, a adus în centrul atenţiei noastre înţelegerea de a ne schimba la
nivel individual şi colectiv.
Omul dispune de un rezervor genetic amplu şi are capacitatea de a genera cunoaştere, de a
difuza şi a aplica cunoştinţe.
Stă în puterea noastră, a fiecăruia dintre noi, de la liderii lumii până la oamenii simplii, să
fim schimbarea în bine şi în mod sustenabil. Angajamentul trebuie să fie personal, prin
autoexaminare şi sinceritate, pentru a creşte şi evolua într-o lume mai bună şi prosperă.
Va putea omul să valorifice potenţialul său nelimitat pentru fericirea lui
şi a lumii în care trăieşte?! Doamne-ajută!
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Prof. Nicolae Constantin

Denumiri controversate:
Ardeal şi Moldova
Eram obişnuiţi, din anii de şcoală, cu explicaţia falsă a originii numelor de Ardeal şi
Moldova ce ar fi provenit pe filieră lingvistică şi istorică maghiară – Ardeal din Erdely, sau
Moldova, unde primul descălecător – românul Dragoş, supus loial regalităţii maghiare era însoţit
la vânătoarea de bouri de o căţeluşă fidelă – Molda. Şi astfel, cele două ,,informaţii’’ au intrat
temeinic în conştiinţa noastră sub forma unor adevăruri indubitabile.
Multor istorici sau cercetători li s-au părut, firesc, aceste explicaţii puerile sau lipsite de
substanţă şi au lărgit aria cercetărilor în zona lingvistică şi în special etimologică ajungând,
firesc, la alte concluzii, mult mai apropiate de adevărul istoric.

Ardeal
Ca întindere geografică, o primă explicaţie o găsim în „Catastiful Ţării Ardealului de pre
judeţe şi vamele şi ocnele”, întocmit din porunca lui Mihai Viteazul la 13 noiembrie 1599, unde
suprafaţa Ardealului ce era supusă domnitorului valah cuprindea teritoriile ,,Hunudoarei,
Bălgradului, Târnaviei, Turdei, Clujului, Dăbâcei, Sonocului dentâiul, Sonocului de Mijloc, de
la Maramurăş, de la Hust, Zărandului, Căvărnasebeşului, Udvorheiului (Odorhei, n.n.), Sepsi,
Chezdi, Orbai (Trei Scaune, n.n.), Arieşului, ţinuturile saşilor”, aşadar, depresiunea
intracarpatică şi Maramureş.
O explicaţie pertinentă şi obiectivă a originii denumirii Ardealului o găsim la
mitropolitul cărturar Antonie Plămădeală, în lucrarea ,,Romanitate, continuitate, unitate”, unde
citează numeroşi autori şi lucrări istorice mai vechi. În ,,Lexiconul de la Buda” a găsit
următoarea explicaţie: „Ardealul derivă din noţiunea latină Ardelio; profesorul sas de la
Gimnaziul din Sebeş, Johann Wolf, este de părere că numele îi vine din limba sanscrită,
Ardhava, loc înalt, ridicat; Iulian Marţian atribuie noţiunii Ardeal o origine tracică, iar Nicolae
Densuşeanu, pelasgică, din Ardalas; slavistul Ilie Bărbulescu susţine că termenul de Ardeal are
origine celtică.
În monumentala sa lucrare ,,Dacia preistorică”, Densuşeanu aduce o nouă viziune
toponimică: ,,Regiunea cea muntoasă din nordul Istrului de jos sau Ardealul figurează în
tradiţiile Argonautice sub numele de Adrian întocmai după cum această denumire constantă de
Adrian ni se prezintă Ardealul şi în geografia lui Scimus şi în istoria despre rezbelul lui
Alexandru cel Mare cu geţii prezentat de Strabonius”; o altă variantă a acestui autor: ,,un fiu al
lui Vulcan se numea, în vechile tradiţiuni greceşti Ardalus – Ardeleanul aşa cum eponimele erau
în timpurile vechi greceşti usitate, exemplu Aegyptos – Egipteanul, Thessallos, Istros etc. şi
acest Ardalus a creat, prima dată fluierul’’.
În revista ,,Transilvania” din anul 1982, mitropolitul Ardealului, dr. Antonie Plămădeală
reia această temă, susţinând că denumirea Ardeal provine din vechea limbă celtică, însemnând
zonă împădurită, rădăcina ard găsindu-se din Asia Mică până în Scoţia şi Irlanda; în ţara noastră
avem, astfel, denumiri de Ardeu, un vârf din Munţii Cibinului în hotarul localităţii Orlat,
Ardeluţa, un afluent al Tarcăului din judeţul Neamţ, Ardelei, vârf de deal unde se găseşte un
schit în hotarul Tarcăului, Ardelei, poiană lângă râul Teleajen, în localitatea Măneciu Ungureni
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din judeţul Prahova, Ardul, district românesc lângă Satu Mare, Ardău, vârf din Munţii Sucevei,
Ardeoan, Ardeoam, Ardeiu, Ardita, toponime întâlnite în zonele Bacău, Neamţ, Siret, Prahova;
punând cap la cap aceste informaţii, mitropolitul conchide: ungurii, la venirea lor în aceste
teritorii au împrumutat denumirea de Ardeal de la români, astfel, în dicţionarele vechi era
consemnat cu numele de Erdel, Erdeal, abia mai târziu, prin maghiarizare apare un y, în
maghiară A devine E exemplu Andreas – Endre, Alexis – Elek, agria (lat.)- eger, agriş (română)
– egres; aşadar, noţiunea Ardeal provine din indo-europeană, ard însemnând loc înalt, mărturie
fiind denumirile din celelalte limbi: Ardeleu, Ardal în iraniană, Ardegan în armeană, Arda în
bulgară, Arduba în spaţiul ex iugoslav, Arduning în Austria, Ardez în Elveţia, Ardenno, Ardel în
Italia, Ardara în Peninsula Scandinavică, Ardelesa în Spania, Ardelles, Ardelu, Ardeni în Franţa,
Ardenuen, Arda în Germania, Ardlamont, Ardent în Anglia, Ardeley, Ardare în Irlanda.
Cercetătorul Virgiliu Ştefănescu-Drăgăneşti, în articolul ,,Dovezi de ordin lingvistic ale
continuităţii poporului român în mileniul I d.Cr.”, publicat în revista ,,Contemporanul”, nr 11
(2052), din 14 martie 1986, vine cu o serie de completări la această temă: la sfârşitul secolului
XIX, lingvistul J.L. Piz demonstrează, în lucrarea ,,Zur rumänisch-ungarischen Streitfrage”,
apărută la Leipzig în 1886, că Ardealul este un cuvânt de origine indoeuropeană cu rădăcina ard
– deal, munte, podiş, înălţime împădurită; rădăcina ard apare în toate limbile indo-europene şi în
special la celţi; la Iulius Caesar, în ,,De bello Galico” o găsim sub forma Ardenena Silva; în
limba maghiară, erdö – pădure, Erdely – ţara de dincolo de pădure este explicaţia filologilor
unguri; cuvântul sant (sfânt) din româna veche devine în ungureşte szent; în Dicţionarul
etimologic maghiar, coordonat de Zoltan Gombocz, Budapesta,1914-1930, Ardaul sau Ardeal
devin Erdel şi Erdöl ce apare consemnat până în 1390 după care i se adaugă terminaţia
substantivală y care duce la palatizarea şi la pierderea lui l în pronunţare: Erdely se citeşte Erdey.
Concluzia acestui material, bazat pe cercetările acestor specialişti de înalt profesionalism,
demonstrează clar că denumirea de Ardeal sub forma Erdely a fost preluată de unguri de la
românii pe care i-au găsit aici în secolul IX, realitate care în acelaşi timp devine o dovadă a
continuităţii românilor pe aceste meleaguri.

Moldova
Este teritoriul dintre Carpaţii Răsăriteni şi Nistru, de la graniţa Poloniei până la râul
Milcov, zonă a dacilor liberi; descoperirile arheologice dovedesc, în secolele X-XIII, existenţa
unei populaţii româneşti având o cultură asemănătoare celei din celelalte teritorii româneşti
medievale; amintită în documentele străine ca ,,ţara românilor’’ – Walachenlant, la sfârşitul
secolului XII, deci înainte de descălecatul lui Dragoş; numită apoi şi Bogdania.
Numele acestui teritoriu vine de la apa Moldovei, fapt acceptat astăzi unanim, deşi sunt
şi alte păreri care merită, pentru stabilirea adevărului istoric, să le împărtăşim aici: istoricul sas
Johannes Tröster aduce în atenţie o altă variantă, numele provenindu-i de la noţiunea latină
molis (blând, moale, neted, dulce) astfel Moldova ar însemna, citându-l pe Bonfini ,,Moldovia
quasi mollis Dacia a iunioribus niminatur” opinie ce era împărtăşită şi de Dimitrie Cantemir în
Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor, afirmând că o parte a Daciei se numea Molisdavia,
adică Dacia moale; Iorgu Iordan opinează pentru derivarea numelui din cuvântul molid, cu
sufixul slav ova; Emil Vârtosu argumentează că numele i-ar veni din germanicul Molde, Mulde
(albie, groapă, adâncitură) şi de la cumanul uwe; mai departe, Johannes Tröster derivă numele
apei Moldovei din germanicul Mulda (apă noroioasă) asemenea râului Mulda care trece prin
Praga, opinie susţinută independent şi de A. L. Rosetti care afirmă că Moldova derivă din Mulda,
noţiune provenind de la coloniştii germani stabiliţi în nordul Moldovei.
Putem spune că stabilirea exactă a originii toponimicului Moldova se constituie într-o
provocare istorică şi aşteptăm, cu interes noi opinii şi argumente în acest sens.
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Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj Relaţia românilor ardeleni cu staţiunea Păltiniş
(Hohe Rinne) şi S.K.V. înainte de Marea Unire
Încă de la înfiinţarea sa în 1880, S.K.V. a fost o asociaţie deschisă tuturor iubitorilor de
munte, indiferent de etnie, avuţie sau religie. Faptul că în primul ei comitet de conducere a fost
şi un român - avocatul Ioan Preda - relevă politica Asociaţiei Carpatine de a avea între factorii
de decizie nu numai saşi, ci şi personalităţi din rândul celorlalte comunităţi ardelene. în discursul
său inaugural din 28 noiembrie 1880, Cari Wolff a arătat că un scop esenţial al asociaţiei trebuie
să fie educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de natură şi faţă de munte, deziderat comun
tuturor ţărilor înaintate vest-europene, indiferent de limba vorbită. Statutul S.K.V. stabilea drept
scop explorarea Carpaţilor transilvani şi specifica ferm că asociaţia va păstra distanţă faţă de
activităţile politice. Orice persoană putea fi membru al S.K.V., potrivit punctului 4 din statut
(fără nicio condiţionare legată de etnie sau de limba vorbită), fiecare membru fiind liber să
părăsească oricând dorea asociaţia. Impactul primelor activităţi turistice ale Asociaţiei Carpatine
asupra românilor a fost iniţial limitat, fapt subliniat de naturalistul Alexandru Borza într-un
moment în care laudele aduse „germanilor ardeleni” erau chiar purtătoare de riscuri (1946):
„Saşii construiseră primele case ale Karpathen-Verein-ului, care atrăgeau la munte şi
intelectuali români din regiunea Sibiului şi a Braşovului... Totuşi, elevii şi studenţii români se
aciuiau mai mult pe la stâne...”
După veacuri marcate alternativ de convieţuire amiabilă şi de confruntări cu substrat
economic, inclusiv în sălile de judecată, comunitatea românească şi cea săsească găsiseră în a
doua jumătate a secolului al XlX-lea calea spre o colaborare mai extinsă, reciproc benefică.
Politica de maghiarizare forţată dusă de Budapesta generase necesitatea unei împotriviri comune
a românilor şi saşilor, care fuseseră astfel aduşi împreună chiar de către aceia care sperau să-i
menţină într-o perpetuă lipsă de colaborare. O privire comparativă cu ceea ce se întâmpla în alte
părţi ale Ardealului ducea la concluzii evidente asupra influenţei benefice în zona Sibiului a
comunităţii germane asupra celei româneşti: „Saşii sunt un popor cu foarte multe calităţi.
Muncitori, cinstiţi şi cumpătaţi, ei îşi lucrau pământul cu multă chibzuială şi pricepere. (...)
Aşezările lor au devenit în curând modele de gospodării şi au servit sub acest raport adeseori
de exemplu şi pentru români. Şi într-adevăr, acolo unde românii au trăit împreună sau în
vecinătatea saşilor, ei se resimt de influenţa în bine a acestora.”
Inclusiv în Munţii Cibinului, coexistenţa românilor cu saşii a dat la sfârşitul secolului al
XlX-lea foarte bune rezultate. Prima personalitate românească a cărei prezenţă a marcat prin
dragostea sa pentru universul munţilor zona din preajma Sibiului a fost militantul politic,
etnograful, publicistul si profesorul de agronomie Dimitrie Comșa (1846-1931). Născut şi şcolit
in Sibiu, licenţiat in teologie ortodoxă, acesta a fost trimis apoi ca bursier în Germania de
Mitropolitul Andrei Şaguna pentru a deveni inginer agronom şi a le preda studenţilor teologi
ştiinţele economico-agricole. Dimitrie Comșa s-a apropiat o dată în plus de lumea munţilor prin
căsătoria sa cu răşinăreanca Otilia Cioran (1856-1925), soră a bunicului filosofului şi eseistului
Emil Cioran.
Pe un teren din Șanta, aparţinând familiei soţiei sale, Dimitrie Comșa a ridicat, către
sfârşitul anilor 1880, o cabănuţă unde de mai multe ori s-a refugiat atunci când prigoana
oficialităţilor maghiare dădea semne de înteţire, după câte un articol mai vehement al viitorului
memorandist. Jurnalul unei excursii la Santa publicat în Anuarul S.K.V. din 1892 de Olympius
Boiu (fiul poetului şi publicistului Zaharia Boiu, cel care a tradus Memorandul în germană)
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amintea de "o căsuţă frumoasă, ridicată de un profesor sibian ca reşedinţă de vară, la un capăt
al Poienii Căprioarelor, deja pe drumul Răşinarilor."
Recunoaştem în această descriere cea dintâi cabană
privată construită în zona Şanta-Păltiniş, proprietate a lui
Dimitrie Comşa. Este remarcabil faptul că în 1896, la
întoarcerea de la Vacz, după 14 luni de închisoare executate din
pedeapsa de 3 ani pentru participarea sa la Memorandum,
Dimitrie Comşa a preferat să-şi plătească multele datorii
acumulate vânzându-şi casa din Sibiu şi nu căbănuţa din Munţii
Cibinului. Despre dragostea pentru Șanta a marelui patriot
român care a fost Dimitrie Comşa şi despre paradisul Şantei pe
care îl va invoca din autoexilul său parizian ilustrul filosof Emil
Cioran vom mai avea prilejul să povestim în această lucrare...
Edificarea staţiunii Păltiniş i-a adus din nou pe români
aproape de saşi. în contextul bunelor relaţii cu concetăţenii de
limbă germană, participarea comunităţii româneşti la efortul
financiar de fondare a „Sanatoriului în climat de altitudine" de
lângă izvorul Hohe Rinne este uşor de înţeles. Banca "Albina" a
donat pentru acesta 1.200 coroane, adică de două ori mai mult
decât împăratul Franz Joseph împreună cu principele moştenitor
Franz Ferdinand. Mulţi români ardeleni au contribuit atunci cu
sume pe măsura posibilităţilor, alături de numeroasele donaţii
venite din lumea saşilor şi nu numai.
Faptul că cea mai timpurie trimitere poştală pe care o
cunoaştem de la Flohe Rinne este
semnată cu nume româneşti, la 8 august
1894, după mai puţin de două luni de la
inaugurarea festivă a staţiunii, este de
asemenea elocvent pentru deschiderea
acesteia către vizitatorii de orice etnie,
religie, profesie sau stare socială ar fi
fost ei. Veturia Ivan, Ioana Rebega,
Maria
Arseniu,
llie
Măcellariu,
Ecaterina I. Petrişor, Silvia Petrişor
apar a fi pe această ilustrată semnăturile
unor copii. Ele urmează unui text scris în
germană şi semnat Ioan Ivan, această
primă ilustrată Flohe Rinne cunoscută
azi fiind expediată spre o adresă din
Orăştie. La Păltiniş, în vara lui 1894,
existau numai spaţiile de cazare de la
Kurhaus (Casa de Cură / Sanatoriu),
Casa Turiştilor fiind inaugurată abia în
vara lui 1895. Acest grup de copii
români, însoţiţi de cel puţin un adult, fie
a fost în trecere prin staţiune în cursul
unei excursii, fie a fost găzduit la Santa.
Micuţa colonie de vară, situată la 4 km
de Păltiniş, la o altitudine apropiată de
acesta, avea atunci un spaţiu de cazare
48

aparţinând oraşului Sibiu. Textul în limba germană („Die erwartete schwere Cavallerie ist
bereits angeruckt. Grufi von hier”) marchează Păltinişul ca obiectiv al acelui grup de mici
excursionişti: „Aşteptata cavalerie grea a ajuns deja. Salutări de aici.”
Prezenţele româneşti în atmosfera săsească de la Hohe Rinne au continuat apoi să fie
nelipsite vară de vară. Din sezonul estival al lui 1896 ni s-a păstrat o frumoasă şi romantică
relatare a unei excursii ecvestre, publicată în Telegraful Român sub pseudonimul „Fidelio” de
către filologul şi criticul literar Ilarie Chendi. Textul ilustra fascinaţia pe care muntele a
exercitat-o generaţie după generaţie asupra românilor ardeleni, dar şi atracţia faţă de staţiunea
abia înfiinţată de saşi. Cine a făcut elementarele ca şi mine la ţară, cunoaşte, de bună seamă,
poezia:
„Romănaşuiui îi place / Sus la munte la izvor,
Unde printre stânci bătrâne / Curg izvoare cristaline,
Sus la codru 'nfioritor...”
Vedeţi, acestu-mi era mie, după 'Ce e patria română' (eram mare naţionalist deja de
băiat!!) cel mai favorit cântec şi-l cântam cu un nespus ifos, propunându-mi a nu mă odihni
până ce nu voi zări piscurile din cântec. Mi-am făcut copilăria pe câmpia cea plină de lacuri şi
de mlaştini, jur-împrejur nici o pădure, numai dealuri ţuguiate şi pleşuve, ici-colo acoperite cu
svârcuri de colie (ierburi n.n.). De-atunci, din nefericita mea copilărie, încă visam ziua-noaptea
despre munţi cu stânci bătrâne, de şopotul tainic al izvoarelor, de potecile cele bătătorite de
voinici ce trag chiorâş la punga ciocoilor, dar cu oameni buni se înţeleg pe sprânceană, visam
la cerbi şi ciute ce trec ca fulgerul în vis peste căile pădurilor seculare. Şi, crescut în câmpie,
fără a cunoaşte decât răzoarele cele imense, cu belşugul cuiburilor de codobaturi şi de cristei,
decât râpele cele primejdioase acoperite de podbal, păpădie şi sugel, - credeam de copil încă,
că visul meu de a vedea munţii nu mi se va împlini niciodată.
Din elementare trecui pe urmă la liceu. Cântecul meu de predilecţie nu se mai ştergea din
memorie, ci-l repetam zilnic, îmi era nu ştiu cum de drag, ca şi rugăciunea de seară. Am
cercetat un liceu săsesc. Şi să vezi minune, aceste licee cultivă inconştient dorul de munţi.
În toate legendele, cele mai
frumoase şi instructive piese sunt
de acest cuprins. (...) Prin toate
acestea ţi se deşteaptă într-adevăr
o tot mai puternică dorinţă de a
urca munţii. Dar ca student de
liceu eram silit a mă mulţumi cu
dorul şi fantezia, sau cu fata
morgana' şi aceea, firesc, numai
închipuită. Multă mângâiere îmi
cauza în sfârşit şi faptul cunoscut
în istoria literaturii, că celebrul
Schiller a descris marea şi munţii,
îndeosebi în baladele sale, în mod
genial, fără a fi văzut munţii şi
marea. Trecut-au în sfârşit şi anii
de liceu şi - vorba aceea - 'am
ajuns, ba n-am ajuns', destul că am venit în plăcuta şi deja de copil dorita poziţie de a pleca sus
la munte la izvor, unde 'romănaşuiui îi place'. Ţinta mi-a fost 'Păltinişul'.
Păltinişul, sau cum l-a botezat reuniunea carpatină 'Hohe Rinne' (scocul înalt), este în
munţii Cristianului în depărtare de 9 ore de Sibiu, sau 5 ore de Gura Râului. Este un loc
invitător de cură (Kurhaus) situat nu tocmai sus pe munte şi judecând după locuitorii de acolo,
aproape exclusiv germani (saşi) îţi face într-adevăr impresia că te afli 'In der Schweiz, in Tirol'
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(în Elveţia, în Ti rol n.n.), dar aşa mai la vale, sau cum am zice în termeni de pe la Cetea sau
Geoagiu 'mai cam pe horeţi' sau 'din jos de bulz'.
Dimineaţa plecării noastre era pentru întreaga societate zorii unei sărbători. Eram o
societate de vreo zece inşi şi inse, toţi dorobanţi şi dorobanţe, cu suflete voinicele şi vesele,
plecat-am de la Gura Râului (rimează cu Vaslui!). Nu eram singur eu care nu fusesem decât în
vis la munte, mai era cu noi şi Leana din Ardei, zglobia brunetă. Eram cu toţii călări (celebri
dorobanţi!), care fapt dădea multă şansă celui mai gras dintre noi a face cele mai drastice
glume prin potrivite citate din poezia populară locală. Cavalcada deveni interesantă prin
amazoanele noastre, care, abia plecaţi cu toţii, înaintau cu o nespusă patimă, lăsând ca părul
lor despletit să zboare unduind în aerul îmbălsămat de dulcele miros al miliardelor de flori de
câmp şi munte.
Şi Leana era răpitoare, căci părul ei cel răsfirat zbura mai nebunatic, şi faţa ei cea
rotunjoară roşise şi mai tare, iar ochii îi erau scăldaţi în patimă. Şi murgul meu se ţinea morţiş
de calul celei mai distinse amazoane. Laolaltă treceam ca fulgerul şi mult neastâmpăraţi peste
calea către Păltiniş. (...) în sus, tot mai sus, înainte, tot înainte: şi munte, padini, văi, izvoare...
nu mă întrebaţi, căci nu le-am văzut. Văzut-am însă 'zâna munţilor', pe Leana, şi ochii îi erau
izvoare cristaline pline de farmece, iar părul ei, mai încântător ca desişul de brazi. Tot ceea ce
se petrecea în jurul meu nu-mi părea decât un dulce mecanism ce îl simţeam numai, dar ochi nu
aveam decât numai pentru Leana. Mă cuprinsese aşa un dor de această zână, ca pe un făt din
dulcile poveşti în care fătul îşi întâlneşte fata de împărat sus pe muntele de sticlă, în palatul
balaurului. Aşa-mi venea şi mie să fur pe această zână, s-o fur şi să zbor cu ea peste munţi,
peste hotare, să zbor cu ea în altă ţară...
Ajunsesem la ţintă întreaga cavalcadă. Căi măiestrite înconjurate de brazi înalţi. Vile cum mai
văzusem zugrăvite, streini gâlfezi şi rebegiţi. Aer şi apă pentru sănătate, lată Păltinişul. (...) Toţi
ceilalţi plecară mai în sus la Onceşti - depărtare de o oră de Păltiniş - şi ne lăsară pe noi doi să
culegem flori, pe mine şi pe Leana. Şi am cules, ea fragi, eu flori, şi-am povestit, am râs şi-am
plâns şi iarăşi ne-am întors la flori. Ah, dulce este de-a culege la Păltiniş flori şi fragi (...)"
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Plăcerea cu care Ilarie Chendi povesteşte despre Păltiniş, ca despre un loc în care s-a simţit
ca acasă, nu este întâmplătoare. Saşii aveau prin educaţie un evident respect pentru cultura şi
sensibilităţile celor de alte etnii cu care convieţuiau. Deloc întâmplător, pe hărţile editate de
Asociaţia Carpatină, denumirile româneşti din zonele alpine au fost păstrate cu rigurozitate, întro epocă în care maghiarizarea comandată de la Budapesta era un contraexemplu extrem de
agresiv. Pe harta din fig.XXX se pot citi astfel denumiri ca Păltiniş, Platoş, Poplaca, Grădina,
Comanda Poplăcii, Fântâna lui Nicoară...
Nu numai vizitarea efectivă a staţiunii
în primul său deceniu, ci şi propaganda
turistică destinată ei a avut în vedere
publicul românesc. Chiar dacă limba
folosită în mod curent în documentele şi
publicaţiile sale era germana, S.K.V. a
elaborat şi materiale expres concepute în
limba română. „Călăuzul pentru Sibiu şi
împrejurime” publicat în româneşte în 1903
la Sibiu, sub egida Asociaţiei Carpatine,
reprezintă şi astăzi o sursă importantă de
informaţii despre epoca respectivă. Acest
ghid turistic al Sibiului şi zonei învecinate
s-a adresat publicului românesc din Ardeal,
dar şi din Regat, incluzând o prezentare
detaliată şi foarte frumoasă a Păltinişului, pe
lângă cea a Răşinarilor sau a altor sate din
Mărginime.
Relaţiile între S.K.V. şi comunităţile
rurale româneşti din satele de sub munte au
fost constant bune, marii conducători ai
S.K.V., în frunte cu Cari Conradt şi Robert
Gutt fiind ei înşişi buni vorbitori ai limbii
române. Serbarea de binefacere „Darurile
Domnului”, organizată anual cu ocazia
Crăciunului de către S.K.V. pentru copiii
săraci din satele de la baza munţilor a inclus
acţiuni desfăşurate în localităţi eminamente
româneşti, respectul reciproc fiind evident.
În acest sens, relatarea care ni s-a păstrat asupra serbării din 1903 de la Răşinari, unde
conducerea S.K.V. a adus daruri pentru 400 de copii, este elocventă: „Robert Gutt a citit în
limba română o descriere a scopurilor urmărite de Asociaţia Carpatină şi, adresându-se
copiilor cu cuvinte alese, le-a explicat că şi ei acum, dar mai ales mai târziu, vor putea să
folosească asociaţia, dacă vor menaja şi vor proteja locurile şi instalaţiile amenajate de către
aceasta... Li s-a adresat un tunător şi triplu 'Trăiască!' reprezentanţilor Asociaţiei Carpatine,
care au venit cu drag la noi, în ciuda timpului rău, ca să aline după posibilităţi, necazurile
copiilor săraci..."
În fiecare vară a sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, pe lângă mulţii
oaspeţi saşi şi câţiva maghiari, ori sosiţi din străinătate, românii s-au numărat printre cei ce s-au
bucurat de ospitalitatea deosebită de la Kurhaus auf der Hohen Rinne. O lucrare apărută în 1904,
la aniversarea a 10 ani de la inaugurarea Casei de Cură, a înregistrat între oaspeţii veniţi în
staţiune un număr semnificativ de români.
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Păltinişul a fost, până la Primul Război, deschis, în sezoane oficiale numai vara. Români
din zona Sibiului sau de mai departe, persoane publice sau oameni simpli şi-au putut găsi atunci
la Hohe Rinne o frumoasă destinaţie a vacanţei lor sau pentru a-şi căuta întremare şi vindecare.
între personalităţile româneşti, în afara excursiei din 1896 a lui Ilarie Chendi, cunoaştem
prezenţa la Casa de Cură, în vara lui 1897, a profesorului Alexandru Roman (n. 1826), venit de
la Sebeş, membru fondator în 1866 al Academiei Române, om politic şi publicist, unul dintre
primii dascăli care au ţinut prelegeri universitare în limba română în Ardeal. Distinsul
intelectual care cunoscuse din plin adversitatea regimului maghiar (în 1868, a şi fost condamnat
la un an de închisoare pentru „Pronunciamentul de la Blaj”) şi-a petrecut ultima sa vară în
micul paradis săsesc de la Hohe Rinne, trecând în lumea drepţilor în septembrie 1897. Soţia sa,
Leontina, a revenit pentru tratament la Casa de Cură în verile 1899, 1901, 1903.
Vizitatorii români veneau atât din Ardeal, cât şi de peste munţi. Din primul deceniu al
staţiunii se cunosc cărţi poştale ilustrate cu texte în română trimise din Păltiniş, ceva mai
numeroase după 1900, dovedind o frecventare semnificativă a staţiunii de către publicul de
naţionalitate română. O creştere a prezenţei româneşti la Hohe Rinne s-a înregistrat după
construirea şi darea în funcţiune a drumului dintre staţiune şi Răşinari (1898-1901). în alegerile
locale din această comună care au avut loc în 1898, problema legării comunei de Păltiniş printro cale de comunicaţie a fost unul dintre subiectele cele mai dezbătute, denotând şi o mai veche
concurenţă între Răşinari şi Cristian în privinţa exploatării zonei montane adiacente: "De la nou
aleasa reprezentanţă şi primărie se aşteaptă şi avem dreptul să aşteptăm multe lucruri bune şi
folositoare… între altele (...) construirea de drumuri noi, şi mai ales la locul de cură numit
Păltiniş, care bagă miişoarele în punga saşilor din Cristian, în loc de a umple găurile la
necazurile răşinărenilor, care sunt mai aproape de acel loc de cură.”
Un moment special din istoricul prezenţelor româneşti la Păltiniş legat de Răşinari şi de
inaugurarea drumului amintit a avut loc în 1903.
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O excursie organizată în luna august 1903 de către un grup de intelectuali răşinăreni i-a
inclus pe Octavian Goga, mama şi sora sa Victoria, precum şi pe viitoarea pianistă, muzicologă
şi profesoară Ana Voileanu-Nicoară, împreună cu familia ei. Această prietenă din copilărie a
poetului a prezentat detaliat drumeţia la Păltiniş într-o carte a sa de amintiri, publicată în 1971.
O altă relatare a acelei excursii a apăruse la scurt timp după moartea poetului, în 1939,
imortalizând momente care aveau să capete un loc special în memoria participanţilor: „Copiii
părintelui Voileanu îşi petreceau verile la Răşinari în tovărăşia copiilor părintelui Goga şi
grădina casei părinteşti, cu exuberanţa ei pitorească de flori şi pomi, îndeosebi cu sutele de
vâzdoage rumene şi falnice şi tufele de strugurei, făcea deliciul micilor orăşeni care eram şi
pentru care Răşinarii erau oarecum o grădină a Sibiului, legată de acesta prin coridorul umbrit
şi foşnitor al pădurii măreţe de stejar care străjuia drumul alb, poartă fermecată a vacanţelor
copilăriei. Tăvi de atunci era subţirel, serios, străin de jocurile noastre, dispărând pe nesimţite
de acasă şi întorcându-se târziu seara din colindările singuratice pe dealurile din preajma
satului. Mai mult tăcut, cu ochii deschişi larg asupra depărtărilor de azur, ne intimida.
Că ştia să fie şi vesel, de o veselie dionisiacă, am luat cunoştinţă cu ocazia unei minunate
excursii la Păltiniş. în vara anului 1903.
Pe atunci o excursie la munte era un eveniment care necesita un mare aparat de
pregătire. Se închiriau căruţe de sat şi după ce erau încărcate, ca pentru o bejenie, cu de-a le
mâncării şi băuturii, cu haine calde şi pături pentru o eventuală schimbare de vreme,
excursioniştii purcedeau la drum într-o zarvă de nespus, cu chiote şi cântece. Aşa am parcurs
cele cinci ceasuri de drum, de la Răşinari la Păltiniş, vreo 15 persoane din Sibiu şi Răşinari: în
amintire îl văd însă mai ales pe Tăvi, care într-un neastâmpăr frenetic de veselie era parcă
pretutindeni, ca o flacără jucăuşă. N-a voit să se urce în căruţă, cu toate că începuse o ploaie
urâcioasă. Scurta calea, furişându-se pe poteci, şi apărea pe neaşteptate la o cotitură a
drumului, cu ochii scânteietori şi părul răvăşit de vânt, cântând cât îl ţinea glasul.
Îl văd seara, la masa luminată slab de fâlfâirea lumânărilor, luând parte trup şi suflet la
voioşia fără frâu a tuturora. Glasul său foarte plăcut de tenor liric se distingea din corul
improvizat ad-hoc care-şi debita inepuizabilul repertoriu de doine, cântece de lume şi romanţe.
Noi, copiii Goga şi Voileanu, ne strânsesem în jurul său şi făceam haz de toate, îndeosebi de
noul nume pe care i-l descoperisem.
Răşinărenii, neputându-se obişnui cu numele Octavian, porecliseră pe prietenul nostru
'Aftian'l Şi din Aftian nu l-am slăbit toată seara. Ce pricepeam noi, copii de atunci, de cele ce se
petreceau în sufletul tovarăşului nostru de petrecere, care a doua zi, când îi veni rândul să
semneze în cartea de oaspeţi, aşa cum era uzul în 'Touristenhaus'-ul german, a scris alături de
inevitabilele noastre banalităţi, următoarele patru rânduri:
‘Plângeţi codrilor de jale, / Că trăim vremi de restrişti;
Strămoşii noşti v-au fost stăpâni, / Noi cei de azi, de-abia turişti!'(...)
În 1905 avea să apară volumul de poezii al lui Octavian Goga. Pentru tovarăşii copilăriei
lui Tăvi, fapul acesta a fost covârşitor. (...) Declamam 'Oltul' şi 'Rugăciune' pe toate cărările:
lăcrimam asupra rândurilor închinate surorii sale Victoria, 'Dăscăliţa', care închisese ochii
pentru totdeauna în acelaşi an. (...) Nu cutezam să-l întreb dacă aprobă cântecele mele; peste
câteva zile primii însă magnificul dar care îmi arăta că îi făcusem o plăcere: volumul de
'Poezii'cu următoarea dedicaţie:
'Anei,
Pe semne tot aceeaşi rază / din taina mândrei bolţi albastre,
pe-aceleaşi drumuri luminează /cărarea sufletelor noastre;
căci tot norocul meu de-o clipă / şi tot prilejul meu de jale
atât de dulce se-nfirip ./ sub vraja degetelor tale.'
Ca şi atunci, şi acum ştiu că hlamida somptuoasă cu care împodobea cei 15 ani ai mei deatunci era prea grea şi n-o meritam; dar Octavian Goga nu se dăruia cu drămuiri." (...)
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O şansă deosebită a făcut ca, după mai bine de 110 ani, să fie găsit un caiet de amintiri al
fetiţei Ana Voileanu, pe atunci, în 1903, în vârstă de 13 ani, în care „Dăscăliţa” Victoria Goga a
scris o scurtă relatarea excursiei lor la munte. În acelaşi album de amintiri, Octavian Goga i-a
dedicat o poezie Anei Voileanu la întoarcerea de la Păltiniş, cu versuri parcă premonitorii,
încărcate de aceeaşi tristeţe ca acelea scrise apoi în amintirea „Dăscăliţei”:
"Anei
Cu ochii tăi senini şi trişti,
Atât de bună eşti, copilă!
Când vezi un trandafir murind,
Tu te opreşti să-i plângi de milă.
Pe prispa genelor surori,
Cad picuri, lacrimile tale,
Cad înfrăţindu-se duios,
Cu-ngălbenitele petale.

Aşa senină, zâmbitoare,
Plângând povestea unei flori,
În vălul zărilor albastre,
Tu mi te-arăţi de-atâtea ori.

Rândurile scrise la Răşinari de învăţătoarea Victoria Goga, la întoarcerea lor din excursia
la Păltiniş, păstrate în caietul de amintiri al Anei Voileanu, sunt dintre foarte puţinele mărturii
directe rămase de la sora atât de dragă a marelui poet, dispărută de foarte tânără:
„De la Păltiniş (Amintiri)
Pe drum. Leneş întind caii la căruţe încărcate de potopenie de suflete. Nori negri cerul îşi
îndeasă şi nu-şi află leac deloc. Lupta se sfârşeşte şi picuri mărunţi şi deşi cad. Ceaţă albăstruie
învăluie codrii şi văile. Numai ici-colea ascuţişurile brazilor mai străbat prin vineţea la negurii.
Dintr-o colibă iese un fum neguros. Un dulău mare, alb, ne latră după cornul colibei. în colibă
îşi fac oamenii mâncare şi n-au leac de hodină că fânu-i în brazdă şi de sus cerul varsă. Noi
hoinărim şi ni-(i) bine. Ce ne pasă că ne plouă?Suntem la munte şi asta-i vorba. Râdem şi
cântăm. De după nori se vede luminiş. Şi negura fuge de lumina razelor. Noi râdem şi cântăm şi
ni-i bine. Suntem la munte şi asta-i asta...
Răşinari, 21 august 1903, Victoria Goga
Doar câteva luni după această excursie la Păltiniş, Victoria a trecut în lumea drepţilor, la
numai 19 ani. În aprilie 1904 Octavian Goga avea să publice poezia „Dăscăliţa” iar amintirea
pierdutei şi dragei sale surori – „a vremii noastre dreaptă muceniţă, copil blajin, cuminte prea
devreme, sfielnică, bălaie dăscăliţă"...
Tot despre legătura marelui poet al Ardealului cu munţii „de deasupra Răşinarilor" nu
putem uita evlavia cu care Octavian Goga amintea, într-un interviu din 1932, de acele poteci
spre înălţimi ale copilăriei şi adolescenţei sale, care îl purtaseră cândva din Mărginime spre
Vechiul Regat pe Mihail Eminescu:
Î n t â m p l a r e a făcuse că, prin 1870, Eminescu ajunsese în peregrinările sale, prin satul
meu. Tatăl mamei l-a ajutat atunci să treacă înapoi în ţară fără paşaport, aşa cum venise, pe la
Vama Cucului.” Cu un sfert de secol înainte de înfiinţarea Păltinişului, Mihail Eminescu urcase
din Răşinari la întoarcerea în ţară, cel mai probabil pe cărările către Șanta şi Muncel, unul dintre
multele drumuri pe unde secole de-a rândul românii mărgineni ignoraseră cu desăvârşire graniţa
dintre ei şi fraţii lor de peste munţi... „Spre Vama Cucului l-a îndrumat un ţăran, om de
încredere al lui Ion Bratu (bunicul lui Octavian Goga din partea mamei, n.n.). Acum nimeni nu
mai ştie cu exactitate cam pe unde ar fi locul. Pe atunci trecerea frauduloasă a graniţei prin
munţi putea fi lesne împlinită, din câte ne putem şi noi da seama, privind împrejurimile
împădurite prin care se strecoară din loc în loc câte o cărăruie sau un drumeag. Pe unul dintre
aceste drumeaguri s-a furişat şi Eminescu, printr-un loc mai tăinuit, desigur (...) înconjurat de
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munţi, oriunde ai privi, ochilor le este dată aceeaşi privelişte... Da, un asemenea loc nu putea fi
denumit decât Vama Cucului, adică Vama celui Singur."...
O prezenţă românească remarcabilă la Păltiniş a avut loc şi în vara lui 1904, când de
frumuseţea staţiunii s-a bucurat, timp de mai multe săptămâni, Hortensia Cosma, viitoarea soţie
a poetului Octavian Goga, împreună cu surorile sale, Lucia şi Minerva. Cele trei fiice ale lui
Partenie Cosma, directorul Băncii „Albina”, unul dintre cei mai bogaţi români ardeleni din acea
epocă, au petrecut zile frumoase de vacanţă la „Kurhaus Hohe Rinne” iar a doua parte a lui
iulie şi prima jumătate a lui august 1904.
Din corespondenţa de atunci a Luciei Cosma s-au
păstrat trei scrisori trimise către soţul său, primele două
adresate la Călimăneşti (unde familia era proprietara unei
vile), iar a treia - la Timişoara. Lucia Cosma (1875-1972)
era la acel moment o foarte apreciată soprană, care avea săşi merite pe deplin titlul cu care era alintată în presă şi de
critica muzicală – „Privighetoarea Ardealului”. Mare
maestră în interpretarea liedurilor şi în a ridica la rang de
artă cântecul popular românesc, ea se mutase la Timişoara
în 1894, din Sibiul copilăriei şi adolescenţei sale, prin
căsătoria cu avocatul doctor în drept şi totodată omul politic
Aurel Cosma (1867-1931). Lucia Cosma rămăsese însă
strâns legată de Sibiu, de părinţi şi de surorile sale,
participând la viaţa culturală a oraşului în desele vizite pe
care le făcea „acasă”. De multe ori, venea pentru a-şi
desăvârşi pregătirea muzicală, prin lecţii sub îndrumarea profesorului Gheorghe Dima şi apoi cu
Tiberiu Brediceanu. Păltinişul a rămas multă vreme un loc îndrăgit de către surorile Cosma şi
mama lor, mult aşteptat şi dorit pentru vacanţele lor de vară. Aproape continuu angrenat în
proiecte de anvergură şi împovărat de responsabilităţi, Partenie Cosma a putut rareori să se
bucure şi el de farmecul şi tihna staţiunii. Influenţase însă decisiv întreaga zonă a Sibiului şi
arealul montan din preajmă, încă din 1895-1896, inclusiv prin activitatea exemplară susţinută ca
vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al H.E.W., societatea care a dus la bun sfârşit
proiectul de construire a hidrocentralei de la Sadu.
La 22 VII 1904, Lucia Cosma îi scria din Păltiniş soţului său: „... Noi ne-am aclimatizat
puţin, dar ce bine era dacă puteai să vii şi tu - aşa părăsită am fost până acum. Eu am cântat
pentru întâia dată şi am avut mare succes la mic şi mare... Poimâine vreau să iau cea dintâi
baie. Până acum nu am putut face nicio plimbare. E foarte frumos aici şi ar fi de tot frumos
dacă ai fi şi tu...”.
Oare cum a răsunat atunci vocea superbă a „Privighetorii Ardealului” în frumoasa, dar
atât de mica sală pentru reuniuni şi muzică a pavilionului „Monaco” din Păltiniş?... După 10
zile, într-o a doua scrisoare a Luciei Cosma găsim din nou referiri despre participarea sa la
seratele din staţiune: „Mare bucurie mi-ai face dacă la reîntoarcere de la Călimăneşti ai face o
săritură până la noi. Poţi să pleci sâmbătă la 2 ore p.m. ori marţi la 6 dim. cu omnibuzul şi a
doua zi te întorci. în cazul acesta trebuie să scrii îndată la Fremdenverkehrs Kanzlei
(Cancelaria din Sibiu pentru turişti, n.n.) ca să-ţi rezerve un loc... Mie-mi merge cu sănătatea
din ce în ce mai bine... Aici e cam frig, nu ieşim din haine călduroase. Sâmbătă seara a fost o
serată de adio pentru oaspeţii de iulie la care a trebuit să cânt. Români nu sunt alţii; colonelul
Şandru e aici cu dna, dar deşi grănicer din Mehadia, vorbim tot nemţeşte. Avem societate destul
de plăcută, seara dansăm câteodată una cu alta şi cu fetiţe, în lipsa totală a domnilor."...
(va urma)
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Regalitatea în ROMÂNIA
,,De la capul locului”, cum spune ţăranul român - al cărui descendent direct sunt – şi mă
mândresc cu această origine, precizez, fără echivoc, faptul că Regalitatea în România a fost
necesară numai în perioadele în care ,,lupta românilor cu românii” a atins culmile de la care fără
Regalitate România se destrăma. Nu din cauza altora, ci numai din cauza românilor.
Înainte de a aborda Regalitatea pe fond, deci, în limita spaţiului disponibil, redăm în
anexă doar câteva opinii ale unor străini de notorietate mondială despre Români, poate ne vom
trezi, căci este destul: în 1918 ne-a salvat şi condus un neamţ, în 2018, la Centenar, ne conduce
tot un neamţ care încă este nedefinit, nu ştim încotro vrea să ne ducă.
Un lucru, însă, este cert, are în intenţie aşa zisele ,,Proiecte de Ţară”, o eroare
fundamentală, o ţară nu se poate organiza şi mai ales dezvolta printr-un proiect, ci doar cu o
strategie naţională de dezvoltare economico-socială. Proiectele sunt pentru noutăţi sau reparaţii,
ori, o Românie cum o vor românii nu este nici o noutate şi nici o reparaţie, ci o reconstrucţie
naţională, pentru a ajunge între ţările avansate ale Lumii.
Cum am arătat, o Românie modernă şi ,,pe gustul românilor”, pe lângă aspectele arătate,
cei care vor să o construiască trebuie să ştie, în primul rând, de unde venim, cine suntem, ce au
spus sau spun minţile luminate ale Lumii despre aceste lucruri, de cel mai înalt Interes Naţional,
şi apoi să purcedem la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică Socială la care
ne-am referit.
Pe acest traseu trebuie să se analizeze şi rolul Regalităţii în Istoria României.
Ce spun doar unii dintre savanţii Lumii despre cine suntem, de unde venim, rezultă,
concludent, credem, din anexă. Rămâne ca noi toţi, după ce luăm cunoştinţă de aceste opinii
fundamentale, să ne trezim, să ne scuturăm de belele cu care defilăm şi să stabilim încotro vrem
să ne ducem. Dar, foarte repede, că altfel nu mai avem timp şi ne paşte dezastrul.
Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen
S-a născut într-o familie cu tradiţie dinastică pe 10 aprilie 1839, la Sigmaringen, Karl Eitel
Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen era cel de-al doilea fiu al
principelui Karl Anton şi al principesei Josephine de Baden. Era înrudit cu Casa regală a Prusiei
şi cu numeroase familii domnitoare din Europa.
După ce Carol finalizează studiile elementare, se înscrie la şcoala de cadeţi din Münster. În
1857, termină cursurile Şcolii de Artilerie din Berlin cu gradul de locotenent, iar până în 1866
va fi ofiţer al armatei germane.
Întreprinde călătorii în mai multe ţări europene, pentru a lua cunoştinţă la faţa locului cu
progresele înregistrate în arta militară. Apoi, după această perioadă, îşi completează studiile
teoretice la Universitatea din Bonn, urmând cursuri de literatură franceză şi istorie. Prinţul Carol
a participat la Al Doilea Război din Schleswig, mai ales la asaltul citadelei Fredericia şi al
Dybbøl, experienţă care îi va fi de folos mai târziu în Războiul pentru Independenţă al României.
Familia sa avea legături de rudenie cu împăratul Franţei Napoleon al III-lea, iar România
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era puternic influenţată de cultura şi politica franceză. Aşadar, recomandarea de către Napoleon
a prinţului Carol a valorat mult în ochii politicienilor români, la fel ca şi rudenia de sânge cu
familia prusace domnitoare. După refuzul lui Filip de Flandra al Belgiei de a ocupa tronul
României, pe 19 martie 1866, Ion C. Brătianu este trimis de urgenţă la Düsseldorf pentru a
obţine consimţământul venirii în România din partea tânărului principe, a familiei sale şi a
regelui Prusiei, Wilhelm I.
Între timp, la Bucureşti, în ziua de 30 martie, Locotenenţa Domnească publică o proclamaţie
către popor, recomandând alegerea prin plebiscit a prinţului Carol de Hohenzollern ca domnitor
al românilor, cu drept de moştenire, care va domni sub numele de Carol I. Plebiscitul începe la
2 aprilie şi se închide la 8 aprilie, rezultatul fiind de 685.869 voturi pentru, 224 voturi contra şi
12.837 abţineri. Totodată, în urma dezbaterilor Adunării Constituante, 109 deputaţi s-au
pronunţat pentru alegerea principelui Carol, în vreme ce numai 6 s-au abţinut.
Regele Prusiei este primul care îşi dă acordul, într-un mod tacit însă, căci tocmai în acea
perioadă izbucnise un grav conflict între Prusia şi Imperiul Habsburgic. Wilhelm îi recomandă
lui Carol să fie prudent: „Dumnezeu să te aibă în pază”. De asemenea, pe 7 aprilie, Carol a avut
o întrevedere cu Otto von Bismarck, cancelarul prusac, care l-a sfătuit „să ia hotărârea
îndrăzneaţă de a pleca direct spre România”. În cele din urmă, după îndelungi sfaturi cu tatăl
său, guvernatorul Renaniei, Carol acceptă să vină în Principate pentru a deveni domnitorul
românilor.
Pe 29 aprilie 1866, principele Carol a plecat în Elveţia, la Zürich, ţară cunoscută pentru
neutralitatea sa în orice conflict european. Aici, el obţine un paşaport fals pe numele Karl
Hettingen, „călătorind la Odessa pentru afaceri”. Aşadar, cetăţenia eleveţiană era o bună
acoperire pe drumul spre Principate, când trebuia să treacă prin Austria, care se afla în război cu
ţara sa. Călătoria nu a fost lipsită de peripeţii, căci tânărul principe risca în orice moment să fie
prins de autorităţile austriece.
Sub domnia sa de 48 ani, cea mai lungă din istoria ţării, România şi-a cucerit Independenţa
de stat, a devenit monarhie constituţională şi s-au pus bazele consolidării statului român modern.
Carol I este considerat de majoritatea istoricilor cel mai mare om de stat al României, căci
regimul politic pe care l-a promovat a asigurat dezvoltarea ţării noastre pe o linie democratică şi
demararea unui amplu proces de modernizare a statului.
Regina Elisabeta – Carmen Sylva
S-a născut pe 29 decembrie 1843, în castelul
Monrepos din Neuwied (astăzi în unul din cele 16 state
federale ale Germaniei, Renania-Palatinat) pe Rin.
Prințesa Elisabeta von Wied a venit în România în
1869, la vârsta de 26 de ani, pentru a se căsători cu
Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, care a
guvernat sub numele regal de Carol I al României. În
acea vreme, Principatul era sub tutela Imperiului
Otoman. După Războiul de Independență din 1877 și
Tratatul de la Berlin (1878), România a fost
recunoscută ca regat în 1881 și Elisabeta a devenit prima Regină a României.
În timpul războiului din 1877, Elisabeta a înființat spitale, servicii de ambulanță și
îngrijire și a procurat medicamente pentru răniți. Regina Elisabeta s-a implicat energic în
sprijinirea artelor și a societății filantropice, prin intermediul cărora a încurajat doamnele din
înalta societate să aibă un rol activ în strângerea de fonduri și în gestionarea actelor caritabile. În
absența unui sistem de caritate, Societatea Regina Elisabeta a reginei, fondată în 1893, a tratat
benevol circa 17.000 de pacienți pe an, a distribuit medicamente gratuite și a monitorizat starea
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familiilor nevoiașe.
Regina a avut și inițiativa de a identifica potențialul meșteșugurilor românești. Ea însăși
se înveșmânta adesea în portul național românesc, socotit până atunci strai al țăranilor, și a
încurajat doamnele din suita ei să facă la fel, dându-i astfel o valoare socială deosebită. Regina a
organizat la castelul regal de la Sinaia un centru de meșteșuguri naționale.
Și-a făcut o datorie din a încuraja tinerii talentați să studieze prin intermediul unui
program de burse. Regina s-a înconjurat cu artiști în devenire cum ar fi George Enescu sau
Elena Văcărescu și a sprijinit financiar pictorul Nicolae Grigorescu și poetul Vasile Alecsandri
Elisabeta a fost conștientă de beneficiul major al turismului într-o țară care nu era încă în
circuitul turistic internațional. A inițiat în acest domeniu o campanie susținută de publicitate
pentru a-și face cunoscută în străinătate țara sa adoptivă. Trenul Orient Express făcea o haltă la
Sinaia și călătorii erau găzduiți la castelul regal.
Ca parte a aceleiași campanii, România a participat la Expoziția Universală de la Paris în
anii 1867, 1889 și 1900 cu multe articole lucrate tradițional de femei, cum ar fi broderii și
tapițerii, iar în 1912, regina a organizat la Berlin expoziția Die Frau im Kunst und Beruf
(Femeia în artă și meșteșuguri).
Talentul său lingvistic desăvârșit a ajutat-o să publice diverse opere în limbile franceză,
germană și engleză sub pseudonimul Carmen Sylva, prin lucrările sale făcând cunoscută în
străinătate România; astfel a atras atenția lui Pierre Loti și Mark Twain, care evocând-o a spus
despre ea: „Acea prințesă și poetă germană încântătoare, adorabilă, își aduce aminte că florile
codrului și câmpiile «i-au vorbit»”.
Regina a ales pseudonimul Carmen Sylva, latinescul pentru „cântecul pădurii”, chiar la
îndemnul lui Carol, pentru a delimita poeta de regină.
Regina Elisabeta a murit cu puțin timp înainte ca România să declare război Germaniei și
a fost îngropată la mănăstirea de la Curtea de Argeș.
Relația sa cu poetul Mihai Eminescu
A fost poetă și prozatoare, o admiratoare sinceră a poetului român Mihai Eminescu, pe
care l-a recompensat cu ordinul Bene Merenti, însoțit de o importantă sumă de bani. Poetul a
refuzat să ridice premiul, proferând opinii antidinastice. Era o pasionată cititoare a poemelor
sale, după cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă de Titu Maiorescu lui Eminescu.
Relațiile dintre Mihai Eminescu și regele Carol I erau destul de tensionate, după ce
Mihai Eminescu a folosit, ca să-l caracterizeze pe rege, formula oarecum ireverențioasă: „Carol
îngăduitorul”, într-un editorial din gazeta conservatoare Timpul.
Pseudonimul literar al reginei Elisabeta I a României era Carmen Sylva, ceea ce se
traduce din limba latină prin „Cântecul pădurii”. Maiestatea Sa se fotografia în fața mașinii de
scris și este cunoscut faptul că în prima reclamă publicitară din lume de tip testimonial pentru o
companie producătoare de mașini de scris apărea chiar regina României. Casa regală a
României, nefiind prea bogată, își completa veniturile din publicitate!
A fost supranumită regina scriitoare: a scris poeme, basme, povestiri, romane, lucrări cu
caracter memorialistic. A tradus din opera lui Pierre Loti. Reședința ei preferată era Castelul
Peleș, unde își ținea și biblioteca. A contribuit la completarea veniturilor casei regale din
România, una dintre cele mai sărace familii domnitoare din Europa, în clipa în care Principele
de Hohenzollern a acceptat tronul țării, printr-o serie de reclame tipărite în marile ziare europene
de tip „testimonial” pentru mai mulți producători mari de mașini de scris.
Vacanțele de vară și le petrecea la Constanța, unde chiar în port regele Carol I construise
un pavilion special. De câte ori regina auzea un vapor părăsind rada portului, agita o batistă de
mătase albă în direcția lui și îi recita prin portavoce un poem. După moartea reginei sindicatele
navigatorilor au decis să-i ridice în fața Cazinoului din Mamaia o statuie în mărime naturală,
orientată cu fața spre mare. Statuia de bronz se găsește azi într-un subsol al Muzeului de Istorie
din Constanța și așteaptă să fie repusă la locul ei. Statuia a fost din nou pusă pe soclu în anul
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2013, pe faleza Cazino - B-dul Elisabeta, odată cu refacerea zonei vechi peninsulare si a falezei.
Regina Carmen Sylva și-a devotat întreaga viață desăvârșirii spirituale și carierei de
scriitor. A scris în mai multe limbi, fiind fluentă și perfect inteligibilă în germană, franceză,
engleză și română. Cunoștea la perfecție limba latină și limba greacă. A colaborat la scrierea mai
multor cărți cu doamna ei de curte, Mite Kremnitz, una dintre iubitele lui Mihai Eminescu. Mite
era cumnata lui Titu Maiorescu, și a devenit eroina principală a unui roman de dragoste scris de
Eugen Lovinescu, Mite (1934), despre povestea de dragoste dintre cei doi, la fel de faimoasă ca
relația cu Veronica Micle. Titu Maiorescu era căsătorit cu Klara Kremnitz, dar după moartea
prematură a acesteia, în urma unui cancer la sân, își notează în Jurnal interesul său pentru Mite.
Prin intermediul lui Mite Kremnitz, Carmen Sylva l-a cunoscut pe Mihai Eminescu. Într-o
scrisoare pe care Titu Maiorescu i-o trimite lui Mihai Eminescu și care conținea asigurări că
volumul de Poesii îngrijit de Maiorescu și publicat în 1883 la editura Socec, acesta îi transmite
poetului că la curtea de la Castelul Peleș doamnele de curte și regina însăși au învățat deja
poeziile sale pe de rost!
A murit cu puțin timp înainte ca România să declare război Germaniei şi a fost îngropată
la Mănăstirea Curtea de Argeş.
Regele Ferdinand
S-a născut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen, la 24
august 1865, şi a decedat la 20 iulie 1927, Sinaia--Castelul Peleş. A fost rege al României din 10
octombrie 1914 până la moartea sa.
Istoria menţionează că, datorită admiraţiei sale pentru România, Regele Ferdinand, în
numai 13 ani de domnie, dintr-un „necunoscut”, avea să devină
regele României Mari, supranumit fie „Întregitorul”, fie „Ferdinand
cel Loial”, pentru felul în care şi-a dedicat viaţa ţării sale.
A trecut peste originea sa germană, pentru a urma voinţa de
unitate a poporului său, în timpul Primului Război Mondial.
Visul lui Ferdinand a fost, în egală măsură, acelaşi cu al
milioanelor de români - crearea României Mari prin alipirea
Transilvaniei regatului român. Însă, la acea dată, Ardealul se afla
sub stăpânire austro-ungară, acolo unde românii, care erau cei mai
vechi şi cei mai numeroşi locuitori ai acelor locuri, nu aveau nici
cele mai elementare drepturi.
Momentul prielnic s-a ivit odată cu declanşarea primului
război mondial.
Deşi rudă cu familia imperială ce conducea Germania,
Hohenzollern, Ferdinand a hotărât, împreună cu Consiliul de
Coroană din 14/27 august 1916, intrarea României în Primul
Război Mondial de partea Antantei, împotriva Germaniei şi Austro-Ungariei, realizând astfel
pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari.
În cursul anului 1918, anul de naştere al României Mari, Ferdinand s-a întors triumfal la
Bucureşti, în fruntea armatei sale eroice, trecând pe sub Arcul de Triumf, întâmpinat fiind de
populaţia entuziastă.
În anul 1922, pe data de 15 octombrie, printr-o ceremonie spectaculoasă, Ferdinand este
încoronat rege al României Mari la Alba Iulia, oraşul care avea să trăiască a doua Mare Unire.
Ferdinand I a fost martorul realizării României Mari cu provinciile Basarabia, Transilvania şi
Bucovina de Nord.
El a fost cu adevărat un „bun român” aşa cum a jurat în momentul încoronării sale. Unii
istorici insistă că ar fi fost de fapt cel mai strălucit rege al României, în ciuda faptului că era o
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persoană relativ timidă şi introvertită.
După război, în ciuda gravei crize economice şi a instabilităţii politice, a condus ţara pe
drumul reconstrucţiei şi al armonizării administrative. A realizat reforma agrară împărţind
pământ ţăranilor, prioritate având veteranii de război şi familiile celor căzuţi în războiul pentru
reîntregirea ţării şi a promulgat Constituţia din 1923.
În urma acestor măsuri, Ferdinand îşi adaugă pe lângă renumele de „Lealul” şi
„Întregitorul” şi pe cel de „Rege al Ţăranilor”.
Din păcate, a căzut destul de des în plasa politicienilor români şi ameninţărilor fruntaşilor
structurii Austro-Ungariei, devenind un om slab. De pildă, Ministrul de Externe al Imperiului
Austro-Ungar, Czernin, l-a ameninţat că dacă nu semnează pacea, va fi înlocuit cu un alt rege.
Regina Maria
Dacă nu era Regina Maria, soţia lui Ferdinand, puteam intra în război alături de cei ostili
poporului român, care au pierdut şi deci, toată aureola
lui de făuritor al Marii Uniri se transforma într-un
dezastru naţional (iată cât de important este să ai o
soţie loială şi patriotă). Citiţi, cu toată atenţia, şi
numai puţinele aspecte care au putut fi incluse în acest
material, despre Regina Maria (din lipsă de spaţiu).
Maria a României s-a născut la 29 oct 1875, la
Eastwell Park, Kent, Anglia, şi a decedat la 18 iulie
1938, la castelul Pelișor, Sinaia, Regatul României) a
fost principesă de coroană și regina României, în
calitate de soție a principelui de coroană, devenit
ulterior regele Ferdinand I al României. A fost mama regelui Carol al II-lea. Maria, născută
Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, a fost mare prințesă a Marii Britanii și
Irlandei, fiind nepoata reginei Victoria a Marii Britanii.
Părinții săi au fost Alfred de Saxa-Coburg și Gotha, duce de Edinburgh, iar mama, Maria
Alexandrova Romanova, mare ducesă a Rusiei, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al
Rusiei.
Maria și-a petrecut copilăria și adolescența la reședința familiei din Eastwell Park,
comitatul Kent.
S-a căsătorit, la 29 dec 1892, cu Ferdinand I, principele moștenitor al tronului României,
încercând încă de la început și reușind să se integreze națiunii care o adoptase ca principesă și,
începând din 1914, ca regină.
A urmărit constant întărirea legăturilor dintre România și Marea Britanie,
dovedind reale calități diplomatice în susținerea și apărarea intereselor României.
A sprijinit intrarea României în Primul Război Mondial de partea Puterilor Centrale și a
susținut alianța cu Antanta, în vederea susținerii de către aceasta a realizării Statului Național
Român. Pe timpul războiului, și-a însoțit soțul în refugiu în Moldova, activând ca soră de
caritate în spitalele militare, activitate care a făcut să fie numită în popor „mama răniților”.
S-a opus intrării României în Primul Război Mondial de partea Puterilor Centrale și a
susținut alianța cu Antanta, în vederea susținerii de către aceasta a realizării statului național
român.
Opunându-se dur slăbiciunilor lui Ferdinand, adresându-i cuvintele: ,,Nu-ți vinde sufletul
şi onoarea şi, odată cu aceasta, onoarea familiei şi a Ţării”.
La încordarea creată, mai scrie Regina în memoriile sale, că făcea acele lucruri ,,Nu că era
prost, ci pentru că un om cu un caracter ca al său devine întotdeauna instrumentul celor mai
puternici decât el şi păcălitul lor”.
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Urmare tensiunii create în Familia Regală, mai scrie Regina, că dacă Regele ,,ar fi fost un
om din popor, cu siguranţă că m-ar fi bătut”.
Regina a mai zis, tot atunci: ,,În această ţară, nu există bărbaţi şi îmi este ruşine că sunt
Regina unor laşi”, iar istoricul francez Guy Gauthier, referindu-se la condiţiile semnării păcii de
la Bucureşti, scria: ,,Cu adevărat, în acel moment al istoriei, Maria a fost singurul bărbat al
României”.
,,Trebuie să ţi se spună odată că cei din jurul tău te-au prins într-o plasă de dezonoare după
ce ţi-au subminat sistematic credinţa şi energia, până când ai devenit doar un instrument lipsit de
viaţă în mâinile lor murdare… Pentru că oricum vom muri, mai bine să murim cu capul sus, fără
să ne mânjim sufletele, punându-ne semnătura pe condamnarea noastră la moarte” – îi mai
spunea Regina lui Ferdinand.
Regina Maria, deci, se poate spune, că a avut cea mai mare contribuţie la Marea Unire din
1918.

Elena Olaru Miron

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE MOLDOVA ȘI MUNTENIA
LA 24 IANUARIE 1859
La 24 ianuarie 2019 s-au împlinit 160 de ani de când cele două principate românești
Moldova și Muntenia, s-au unit într-un stat național, creându-se bazele statului unitar român de
mai târziu, în care au intrat mai apoi și celelalte provincii românești înstrăinate. În acest context,
după unirea Moldovei cu Muntenia, influența puterilor însemnate europene s-a modificat.
Asupra României, influența acestora a început a slăbi, ceea ce a dus la iscarea dorului de o
libertate deplină în inimile românilor. Rolul determinant l-au avut factorii interni esențiali: N.
Bălcescu, M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Mihai Eminescu și mulți alții. Mihai Eminescu
spunea: „Românii, pretutindeni unde locuiesc sunt autohtoni, populație nemaipomenit de veche,
mai veche decât conlocuitorii lor”. Sau: „Voim stat național cosmopolit, nicidecum Americă
dunăreană”.
Puterile vestice, după cum s-a văzut, nu urmăreau unirea celor două principate din
motive lesne de înțeles. Cu toate acestea, românii hotărâseră ca ambele teritorii să se unească
sub domnia unui prinț străin, spre a se pune capăt luptelor pentru domnie ale boierilor autohtoni.
Nicolae Iorga apreciase aceasta prin „sistemul faptului împlinit”.
Astfel, la 5 ianuarie 1859, a fost ales Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, iar în
24 ianuarie al aceluiași an, ca domn al Munteniei. Desigur, Turcia și Austria au contestat. Cu
toate acestea, unirea a fost recunoscută la Conferința de la Paris din 1/13 aprilie 1859. În cei 7
ani de domnie, Cuza a devenit un „semănător” al modernizării. Domnia Sa va rămâne
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personalitatea cea mai de seamă a istoriei noastre românești. A luptat pentru lichidarea iobăgiei
și împroprietărirea țăranilor. Parte din terenurile agricole aparținând moșierilor, domnul Cuza
hotărâse să fie preluate de stat (Legea rurală). Iată ce spunea Mihail Kogălniceanu către
moșierime: „O, nu drămuiți brazda de pământ trebuitoare hranei țăranilor. Gândiți la originea
averilor dvs., gândiți că cea mai mare parte din ea o datorați muncii și sudorii lor”.
A urmat apoi secularizarea averilor mănăstirești în 1863 și împroprietărirea generală a
țăranilor.
Din păcate, opoziția moșierimii, ca și astăzi, a celor prea bogați, prea îmbuibați, nu putea
fi înfrântă și domnitorul Cuza, cel care lupta din răsputeri pentru instaurarea dreptății și echității,
a fost denigrat și hulit de către această clasă ce dorea să domine prin acapararea totalei avuții a
țării.
Al. I. Cuza promulgase și o nouă Constituție, „Statutul dezvoltător”, prin care își sporea
puterea, totodată mărind numărul reprezentanților țărănimii în forul legislativ al țării. Urmară
mai multe alte reforme în învățământul primar, profesional și universitar (Universitatea Al. I.
Cuza din Iași).
Din nou, Kogălniceanu: „numai învățământul poate pregăti mărirea intelectuală și
progresul generației viitoare”.
Pe lângă seria de reforme din interiorul țării, Cuza s-a preocupat mult și de relațiile
externe ale țării. Mihail Kogălniceanu: „Noi românii nu putem fi puternici până nu ne vom uni
cu toții în unul și același corp politic”. Și tot el: „Unirea Principatelor Române a fost visul de aur,
țelul isprăvilor marilor bărbați ai României”.
Unirea celor două provincii iscase deci ideea de unire și cu Basarabia, Bucovina și
Transilvania, ceea ce a dus la înfăptuirea Regatului 1918. Din păcate, au urmat războaiele din
1940 și 1944. Se știe că chiar și după încheierea celui de-Al doilea-lea Război Mondial, în 1947
teritoriul românesc continua să fie văduvit de teritoriile Basarabiei, Bucovinei de Nord,
Maramureșului de Nord și Dobrogei de Sud.
Din nefericire, toate realizările domnitorului Cuza s-au soldat cu impunerea de către
clasa celor puternici, cei care țineau strâns frâiele apărării bogățiilor de a abdica. Totodată, a fost
exilat în 11/23 februarie 1866 în Germania. Autorii? „Monstruoasa coaliție”.
Au fost mulți adevărați bărbați de altfel, gânditori și înțelepți, elite ale culturii naționale
române care au militat de-a lungul vremurilor fie înainte fie după sfârșitul domniei lui Cuza, cu
credință și dăruire pentru unitatea românilor în scopul perpetuării și afirmării identității
naționale. Este vorba de acea conștiință națională sădită cu migală în sufletul tuturor începând de
la copiii de cea mai fragedă vârstă până la cei mai maturi.
Astăzi, asimilând și practicând o altă nouă formă de comportament și comunicare prin
instalarea unui nou mod de abordare, se distorsionează și minimalizează propriile tradiții și
obiceiuri, copiind un vocabular pe jumătate străin, având cuvinte împrumutate ce înlocuiesc din
ce în ce mai mult modul de comportament, exprimare și înțelegere (limba română scris și vorbit
fiind de-a dreptul poluată). În acest fel, cu încetul se va ajunge la părăsirea ideii de identitate
națională, chiar până la a ignora pur și simplu toată moștenirea strămoșească, practicând tot mai
mult apucăturile cele mai dăunătoare sănătății la propriu și la figurat.
Iată ce spunea Eminescu: „Cestiunea de căpetenie pentru istoria și continuitatea
dezvoltării acestei țări este ca elementul românesc să rămână cel determinant, pentru ca el să dea
tiparul acestei forme de stat: limba lui, înclinațiile lui oneste și generoase, bunul simț... să
rămână pe viitor norma de dezvoltare a țării”.
(datele sunt luate de la prof. Adumitrăcesei, din publicația Ginta latină Iași).
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Col. (rtr) Ştefan-Cornel Rodean
președintele Cenaclului Umoriștilor Sibieni „Nicolaus Olahus”

JUMI-JUMA

De când i-a plecat băiatul, cu întreaga familie, la muncă, în Germania, Sorin Popa se
descurca tot mai greu cu livada pe care a cumpărat-o în urmă cu 8-9 ani. Şi asta nu pentru faptul
că nu mai era chiar tânăr – „mânca pensie de la stat” deja de câţiva ani buni – ci pentru că nu
prea avea cu ce să se deplaseze acolo. Autoturism personal şi carnet de conducere nu avea, iar
mijloacele de transport în comun nu îi conveneau deloc, nici ca program şi nici ca traseu.
Aşa că, atunci când avea nevoie, apela, adeseori, la prieteni.
Soţia i-a spus de mai multe ori:
- Ce-ţi mai trebuie ţie livadă, la anii ăştia, omule? Oricum, ca să faci ţuică ai văzut ce
complicat este şi noi nu prea bem, fructe se găsesc acum, de toate felurile, în piaţă şi la orice
supermarket, la iarbă verde acolo nu prea mergem că nu avem cu ce ne deplasa, aşa că eu zic să
o vindem. Cu banii luaţi pe ea ne reparăm casa de la oraş şi ne constituim şi noi un fond de
rezervă mai consistent, că nu se ştie când şi pentru ce vom avea nevoie.
- Nici nu mă gândesc să o vând, femeie! – răspundea hotărât Sorin. În primul rând, ştii că
băiatul nostru spunea că s-ar putea să construiască ceva acolo, când se va întoarce în ţară. Şi
apoi, cum să o vând tocmai acum când au intrat serios pe rod toţi pomii plantaţi cu mâna mea?
Chiar sunt curios ce o să culeg, peste câteva zile, de la prunii altoiţi de mine. În anii trecuţi, am
avut ceva recoltă, nu mare, dar prunele ştii că au fost foarte frumoase, cărnoase şi dulci.
Şi, ca să nu uite, Sorin îi dă deja telefon lui Vlad, prieten de o viaţă.
- Vlad, ce zici, în zilele următoare putem da o fugă până la livadă, să culegem nişte
prune? Sunt foarte frumoase şi ar fi păcat de ele să se strice sau să le fure cineva. Nu cred că vor
fi prea multe, în două-trei ore ne putem întoarce acasă şi ne vom înţelege noi cumva, ca să nu
rămân prea mult dator.
- Pot să-ţi răspund pe loc, zice Vlad, poimâine nu am nimic deosebit, putem merge.
Peste două zile, cei doi sunt gata de drum: au luat cu ei nişte folii din material plastic,
câţiva saci, găleţi, o gustare, apă şi, în doar 30 de minute, ajung la livadă.
Prune – foarte frumoase şi nesperat de multe. Culeg cu grijă doar pe cele mai mari şi
umplu rapid 4 saci. Ca să câştige timp, nici nu mai mănâncă sandviciurile pregătite şi pornesc
spre casă.
Ajunşi în oraş, la poarta lui Sorin, acesta zice, ca de obicei:
- Îţi mulţumesc frumos, să-mi spui ce mă costă. Ai în vedere şi consumul de benzină şi
timpul pierdut pentru mine.
- Păi, ce benzină să se consume, că până la livadă nu sunt mai mult de 10 de kilometri?
Şi apoi, timpul petrecut cu tine a fost o plăcere, ca să nu mai spun că datorită ţie am făcut şi
două ore de mişcare în aer liber. Stai liniştit, eventual dai şi tu o bere, când mai mergem
împreună prin oraş.
- Aşa-mi faci întotdeauna, dar lasă că nu scapi de mine, o să găsesc eu o modalitate să
mă revanşez. Până atunci, să-i duci doamnei tale doi saci cu prune să facă dulceaţă şi compot.
- O să-i duc nişte prune, dar nu doi saci, că sunt prea multe. Dulceaţă şi compot nu face,
doar ştii că are diabet, dar o să mâncăm câteva, aşa proaspete.
- Nu se poate, sunt patru saci, îi facem jumi-juma, altfel mă supăr rău de tot!
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Până la urmă, Vlad nu a mai comentat, a rămas cu doi saci în maşină, prunele le-a
împărţit pe la prieteni şi vecini, apoi cei doi au băut şi berea promisă de Sorin, au trecut şi peste
iarnă, peste o altă primăvară şi, la sfârşitul verii, Sorin dă din nou telefon:
- Vlad, am fost ieri cu un nepot la livadă, dacă ai şti ce prune frumoase avem! Mult mai
multe ca anul trecut! După estimările mele, peste o săptămână, cel târziu peste două, ar trebui
culese! Îndrăznesc să te întreb, mai facem un drum, aşa ca anul trecut?
Bineînţeles că Vlad nu l-a refuzat şi, peste exact o săptămână, plecau spre livadă.
N-au ieşit bine din oraş, că Vlad îi spune lui Sorin:
- Sorine, am uitat să-ţi spun ceva important. Merg cu tine, doar cu condiţia să nu mă mai
obligi să iau saci cu prune. Nevastă-mea a insistat că nu am ce căuta acasă ca anul trecut, cu
atâtea prune, care ne-au umplut balconul de viespi, că noi nu avem casă, ca tine, cu pivniţă şi
magazie.
- Nu se poate, le facem jumi-juma, aşa este corect!
- Sorine, vorbesc serios, nu o să iau decât două-trei kilograme, într-o plasă!
- În aceste condiţii, nu mai mergem deloc, mulţumesc frumos, te rog să întorci maşina,
mergem acasă!
Până s-au tot contrazis ei, Vlad şi-a dat seama că ajunseseră deja la livadă, aşa că a
schimbat vorba, problema rămânând în „coadă de peşte”.
Prin urmare, se dau jos din maşină, descarcă foliile, sacii, celelalte bagaje, descuie poarta,
intră şi... ce să vezi! Iarba din jurul prunilor-bătătorită, iar în pruni nu se vedeau fructe deloc.
Sorin nu mai avea cuvinte. În schimb, Vlad era chiar vesel:
- Sorine, ca să nu spui că sunt neînţelegător, uite, am găsit o prună pe care sunt de acord
să o împărţim cum ziceai tu: jumi-juma! Aşa este corect!

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

DOI POLITICIENI
Într-o calmă după-amiază
La o masă-ntr-un local
Politicieni de vază
Stau de vorbă amical
Discutau cu vorbe-alese
Ce ţineau de protocol
Însă nu şi de succese,
Ca să nu se dea de gol
Îşi zâmbeau, ţinând măsura
Mai pe înfundate,
Fără să deschidă gura
Batăr jumătate
Pe furiş se urmăreau
Cu luare-aminte
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Şi la toate se opreau
Chiar şi la veşminte
Dintr-odată, fără veste
Spune unul potolit
C-ar dori să treacă peste
Fapte care i-au rănit.
Să dispară duşmănia
Nu-şi mai caute pricină
Să troneze omenia
Şi prieteni să devină
Celălalt mai mult șoptește,
Semnul crucii face
Spune că și el dorește
Să trăiască-n pace.

Mâinile încep să-şi strângă
Cum o fac bărbaţii
Şi încep apoi să plângă
Că-a acum ca fraţii
Unu-n sinea lui gândeşte:
"Mi te-am prins, şacal bătrân
Nu ştii cine te pândeşte
Nu voi sta cu mâna-n sân
Iadul casă o să-ţi fie
Pâinea mucedă și acră
Condamnat vei fi-n vecie
Căci te-nsor cu mama-soacră.”
Celălalt gândea şi el:
"Minte dup-al lui sistem
Îl cunosc pe-acest mişel"
Şi-njghebă pe loc blestem:
Prins să fii ca într-un clește
Îți doresc să deie Domnul
Când iubita ta dorește,
Să te prindă somnul.

POLITICĂ ȘI POLITICIENI
Partidele politice
Pentru unii-s nume bune
Şi prilej de afirmare,
Însă pentru naţiune,
Duşmănii şi dezbinare.
Politicieni
Tata, mama şi bunica
(într-o fază critică)
Treabă nu fac mai nimica,
Fac în schimb politică.
Elite politice
Te cruceşti cum, din „elite”,
Azi, pe strămoşeasca vatră,
Două tabere-asmuţite
Mârâie, apoi se latră.
Unii politicieni
Dintr-o-anume conduită,
Că-s la centru ori locali,
Ii împărţi într-o clipită:
Lei, căţei şi papagali.

Unii politicieni
Merită în mod egal,
Studiaţi pe îndelete
Şi pe urmă, val cu val,
"Să-i împărţi în două cete..."
Ascensiune politică
Urcă spre un nou destin
Doar cu-o pregătire vagă:
Cercuri 'nalte îl susţin,
Chiar de îi lipseşte-o doagă.
Unuia care trece de la un partid la altul
Schimbând partide şi doctrine,
Culori politice, mereu,
La ultimul care-ți „convine”,
O să devii un cur… cubeu.
Bilanţ şi perspective
(la sfârșit de an)
Anul greu, un an cu sfadă,
Mâţa am cam tras de coadă,
Parcă văd că de la anul
Intră-n scenă şi motanul.
Viitorul
Linia de-o ţinem dreaptă,
Şi c-o bună conjunctură,
Viitorul ne aşteaptă
Undeva... la cotitură.
Unor parlamentari
(la început şi sfârşit de mandat
Voi ați cântat cu toții-n cor
Că mai aveți „un singur dor”
Acum-chiar pe ațipite
„Adio, clipe fericite!”
Unui demnitar
Nu uita-dacă socoțiȘi bunic vei fi vreodată,
Basmele pentru nepoți
Să le-ncepi: a (m) fost odată.
Ruga preotului la spovedirea unui
politician
La Tine vin, Slăvite,
Cu ruga mea stângace:
Să-1 ierţi te rog, Mărite
Căci nu ştie ce face.
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Buchețel de ghiocei
Nepoțica azi mi-a dat
Un buchet de ghiocei,
L-am primit din mâna ei
Și din sufletu-i curat.
Ghiocel, distinsa floare
Gingaș ca un fulg de nea,
Tu sfidezi și iarna grea.
Sclipitor te-arăți sub soare.
După tine se trezește,
Tot ce-n iarnă a dormit,
Ori a fost doar amorțit,
Iar natura înverzește.
Cât îți este dat anume,
Nici nu știi ce se petrece,
Dar acest buchet întrece
Toate florile din lume.
8 martie 2019

Cpt. C-dor (rtr)
Nicolae Munteanu

Silvia Rei
Elogiu lui Eminescu
Poet al nemuririi,
Tu geniu-nsingurat,
Ce cânți cu a ta liră
Destinul ne-mpăcat.

Odă, celor ce din veacuri
Cinste nouă ne-au adus,
Le-ai cântat acele vremuri
Ce nu vor avea apus.

Ți-e prieten codrul, lacul,
Și a teiului mireasmă,
Ai cântat și floarea albastră
Și iubiri ce se destramă.

Când dorul mă cuprinde
Te caut, te găsesc
Pe a sufletului coardă,
Luceafăr Românesc!

Dezveleai deșertăciunea
Non-valoarea și prostia,
Ai visat o lume nouă
Arătând filozofia.
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SUB STINDARDUL TRICOLOR
FESTIVAL-CONCURS
DE LITERATURĂ PATRIOTICĂ
Ediția I, Arad 2019
Adresa: Arad, Bd. Decebal. Nr.19
Tel. 0770185871, 0757591027
Email: stindardarad@yahoo.com
INVITAȚIE PENTRU AUTORII DE LITERATURĂ
PATRIOTICĂ
COMITETUL DE ORGANIZARE a primei ediții a Festivalului-concurs de literatură
patriotică „SUB STINDARDUL TRICOLOR” anunță creatorii de proză și poezie patriotică, din
țară și din străinătate, inițierea unui concurs dedicat Centenarului intrării Armatei Române în
Arad – 17 mai 1919-17 mai 2019, instalându-se cu această ocazie administrația Regatului
României în municipiul și județul de la poarta de Vest a țării, odată cu instaurarea democrației
constituționale românești în toate regiunile istorice unite la 1918.
ORGANIZATORI: Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala
Județeană „ZIRIDAVA” Arad, Asociația Națională a Veteranilor de Război – Filiala Județeană
„ZĂRANDUL” Arad, Asociația Națională „Cultul Eroilor-Regina Maria” – Filiala Județeană
„AVRAM IANCU” Arad, Cercul Militar Arad, Liga Scriitorilor din România – Filiala
Județeană „IOAN SLAVICI” Arad, Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” Arad, Salonul
Cultural „Gutenberg” Arad.
DESPRE CONCURS
Autorii (fără limită de vârstă) vor trimite lucrările în limba română, în format electronic, pe
adresa de email stindardarad@yahoo.com până în data de 15.04.2019.
Creațiile acceptate în concurs pot fi în versuri sau în proză:
-poezie: 2-3 poezii/concurent;
-proză: o lucrare (eseu, schiță, povestire, fragment de roman, de nuvelă sau de piesă de teatru)
de cel mult trei pagini cu font Times New Roman, size 14, aliniat la stânga, cu diacritice.
Lucrările vor fi semnate cu numele autorului sau cu un nume - pseudonim literar. Se vor
menționa în email adresa concurentului, telefon de contact și numele real (în cazul lucrărilor
semnate cu pseudonim).
În perioada 15.04.2019-13.05.2019, juriul va evalua lucrările și va acorda cinci premii (trei
premii și două mențiuni). Înmânarea premiilor se va face în cadrul unui simpozion festiv care va
avea loc la Arad, în data de 14.05.2019.
COSTURI ȘI TAXE
-Participarea la festivalul-concurs și la simpozionul festiv nu este condiționată de nicio taxă.
-Cheltuielile de deplasare la/de la Arad vor fi suportate de concurenți.
Lucrările valoroase vor fi publicate în mass-media locală și națională și în reviste literare.
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG SĂ PARTICIPAȚI
LA CONCURSUL „SUB STINDARDUL TRICOLOR”,
SPRE SLAVA EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC!

Mr. (r) Dorin Ocneriu
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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. 20 (trim. 4/2018) al revistei:
1. Integramă – CONTRASTE:
CI - VO - PD - APE - I - CONTEMPORAN - TANC - N - RS - ATAMAN - MIR STRATAGEMA - EPATA - ROTIT - CATEGORII - COLABORATOARE - AT - L - TUNA IR - ETATE - COPIL - MIC - AS - SI - RAVAS - TENTATIVA - MINERALA - NATURAL.
2, Careu - URAREA NOASTRĂ: Rezervistul sibian vă urează LA MULȚI ANI!
MAMA - ORIGINAL - TEL - NS - VRAF - N - TI - ENERGICI - RACOARE - RT SULTANE - ARGON - MAR - RE - I - ACI - S - CANG - N - R - NASA - REVELION - MI AP - LAMPION
- EO - IGNAT.
3. Integramă – ORNAMENTE:
I - T - TS - DO - G - IMPENETRABILA - PARALEU - OLOG - IR - EV - L AR - N ORNAMENT - STA - EVA - LE - UJRAT - T - IMBECILITATE - AZUR - IDEALURI ARAP - E - LALAS - ATITUDINE - EST.
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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.22 / 2019 se vor
transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la 12
mai 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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