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Col. (rtr) Ioan Părean

Cum aruncăm banii cu lopata!!?

Mereu, tot mereu, suntem amenințați prin canalele
multi-media că nu mai sunt bani de pensii și salarii și că ne
vor tăia… ca pe vremea binomului blestemat Băsescu-Boc.
Cu cât se tăia mai adânc, cu atât se fura mai mult de către
conducătorii noștri politici. Rând pe rând, apar astăzi
documente desecretizate, care ne mâhnesc sau chiar ne
înfurie, când vedem că imoralitatea și corupția publică a
devenit sistem.

Consider că președintele țării, oricare ar fi el, trebuie
să aibă cel mai mare salariu dintre bugetari. Și, al doilea
demnitar al României să aibă un salariu de cel mult 80%
din salariul președintelui. Și așa mai departe. Avem în țară
inși, bugetari, care câștigă cu mult mai mult decât
președintele.

Avem magistrați, de care se tem cel mai mult
politicienii, care au niște salarii „cu adevărat nesimțite”.
Nici școală nu au mai multă decât majoritatea ofițerilor și
nicio răspundere materială. Dacă au greșit sentința, și cei
de la CEDO le demonstrează că au greșit… nu plătesc ei,
plătește țara. Am văzut cuponul de pensie al unui fost
magistrat militar: cifra înserată era de zece ori mai mare
decât cea de pe cuponul meu de pensie. El câștigă într-o
lună cât primesc eu într-un an. Istoric fiind, am cercetat în
arhive și documente vechi despre soldele comandanților de
regimente (din Imperiul Habsburgic, Franța, Prusia,
Imperiul britanic etc) și solda pe care o primeau magistrații
militari din țările respective. Plata magistraților militari nu
depășea nicăieri 60% din solda comandantului. Ca la noi,
la nimeni! Politicienilor noștri le tremură genunchii când
aud de magistrați și …le dau „bani cu lopata”. Oare de ce?

Se aruncă sume imense de bani pe interceptări.
Ascultarea celor 6 milioane de români în perioada 2004-
2016 ne-a costat 141 miliarde euro. Publicația „Lumea
Justiției” prezintă, în premieră, documentul din care rezultă
costul exact al minutului de interceptare telefonică: 2,57 lei.
Adică 780 euro pe zi. O zi de filaj costă 7 536 lei.
Parchetele și SRI au tocat pe interceptări mai mult decât
pretinsele prejudicii din dosare. Și nu, nu suntem stat
polițienesc, unde este urmărită de-a valma, o treime din
populația actuală a României. Și cu ce rezultate? Economia
țării este la pământ.

Multinaționalele, unde sunt angajate soțiile, copiii și
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amantele politicienilor, nu se prea forțează să plătească impozite. Pădurile au luat calea Austriei.
Puținele societăți comerciale românești, cu patroni români, sunt pe cale de dispariție. Fondul
„Proprietatea”, gestionat de o anume ambasadă, alimentează mișcările de stradă ale „tinerilor
frumoși și liberi”, care vor să răstoarne Guvernul.

Eu știu că sunt ascultat, dar, dacă primesc jumătate din costuri, mă oblig să înregistrez
toate convorbirile mele pe reportofon și să le dau celor interesați. Să nu mai toace banii și pe
ascultarea telefonului meu. Nu mi-e frică de nimic și de nimeni. De prea multe ori, în regimul
trecut, a trebuit să-mi mușc limba, când vedeam măgăriile unor conducători. Dar măgăriile
acelora au fost minore față de ceea ce fac marii măgari din zilele noastre. Ascultați-mă, băieți, că
aveți ce auzi!

O altă categorie mare care papă banii statului sunt posesorii de certificat „persoană cu
dizabilități”, adică handicapații, cum sunt numiți în popor. Știu câțiva, declarați „orbi” de către
medici, care își conduc singuri mașinile pe drumurile Patriei. Cred că, dacă s-ar face o verificare
serioasă de către medici competenți și care să nu fie în niciun caz din județul în care trăiește
„handicapatul”, cel puțin jumătate dintre aceștia ar pierde certificatul de persoană cu dizabilități.

Sunt persoane care s-au pensionat de pe o anumită funcție (de bugetar), pe diverse motive
și imediat au fost angajate, tot ca bugetar, într-o funcție similară, de multe ori în aceeași
instituție de stat. Pensia plus salariul, cumulate, depășesc de cel puțin zece ori pensia minimă din
care trăiește cel care a muncit din greu o viață-ntreagă. Ghinion? Curat ghinion!

Să nu mai vorbim de cum se autoplătesc parlamentarii noștri. Ei centrează, ei dau cu capul!
Ei votează legile, care le aduc venituri cu mult mai mari decât li s-ar cuveni. Că merg la ședințe
sau nu, că stau cu ochii pe laptopuri, că se înjură ca la ușa cortului, nu contează. Timpul trece,
leafa merge, noi cu drag „muncim”! A fost un referendum unde s-a votat de către națiune să
avem 300 de parlamentari. Câți avem acum? Și când parlamentarii votează după cum le face
semn liderul de partid, atunci de ce avem sute de frecători de mentă? Ne-ar trebui doar 10-20 de
lideri. Ei să voteze! Ceilalți să plece la vilele lor și să trăiască doar din ce știu produce. Ce
economie ar face statul!

Și, din câte locuri s-ar mai putea face economie. Dar acele posturi bine plătite, cu salarii
mai mari decât al președintelui țării, sunt ocupate de către soțiile, amantele și copiii unor frați cu
Arcul de Triumf.

Nu mă mai ascultați, dragii mei ascultători, citiți editorialele din Revista „Rezervistul
sibian” și vă veți convinge de ce sunt în stare. Acum, doar teoretic!!

PS. Mai sunt multe sectoare unde se aruncă banii cu lopata. Dacă le-ași detalia pe toate, nu
mi-ar ajunge paginile din revistă. Deocamdată, atât.
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Gl. lt. (rtr) Neculai Băhnăreanu
Președintele A.N.C.M.R.R. „Al. I. Cuza”

ZIUA ANCMRR - O SĂRBĂTOARE CU ADÂNCI REZONANŢE
ÎN VIAŢA MEMBRILOR ACESTEI STRUCTURI ASOCIATIVE

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza” deţine o valoroasă cotă din istoria şi tradiţiile Armatei Române, fiind totodată cunoscută
şi apreciată în societatea românească de azi drept o structură asociativă prestigioasă, formată din
oameni care, pe parcursul mai multor decenii, au slujit cu credinţă, sub tricolor, interesele ţării şi
ale poporului român.

Istoria Armatei României a reliefat locul şi rolul cadrelor militare în rezervă şi în
retragere ca un corp socio-profesional distinct cu o anumită specificitate pe timp de pace şi de
război. De-a lungul timpului, această categorie de cadre militare, deşi protejată de constituţie şi
legi organice, a avut mereu de suferit, datorită mai ales faptului că nu întotdeauna drepturile şi
interesele ei au fost respectate pe măsura eforturilor făcute pe timpul cât au fost în activitate şi,
uneori, după aceea. Spre exemplu, în baza Constituţiei din 1866, ofiţerii în rezervă aveau
obligaţia de a contribui alături de cei activi la instruirea gărzilor orăşeneşti, gloatelor rurale şi
tineretului de la 17 ani în sus.

Aşa s-a născut ideea în rândul acestei categorii socio-profesionale de a-şi crea structuri
organizatorice proprii care să le faciliteze posibilitatea de a le fi apărate interesele şi drepturile
ce li se cuveneau, dar şi pentru a fi mai bine informaţi cu probleme privind evoluţia ştiinţei şi
artei militare şi a nevoii de a menţine legături strânse cu cadrele militare din activitate.

În ideea celor de mai sus, în 1885, după 7 ani de la încheierea Războiului de
Independenţă, ia fiinţă Societatea Veteranilor Independenţei. În articolul 4 al statutului său se
prevedea că aceasta ,,are drept scop de a cimenta şi întreţine bunele relaţiuni între românii care
au luptat pentru independenţa ţării şi a le asigura la nevoie de lipsă asistenţă la bătrâneţe”.

Până în 1915, s-au mai înfiinţat încă 8 structuri ale cadrelor în rezervă/retragere care prin
statutele lor îşi propuneau: să apere interesele membrilor lor; să militeze pentru menţinerea
spiritului de camaraderie; să menţină un nivel corespunzător de pregătire militară, prin preluarea
unor sarcini pe această linie de la armata activă; să apere constituţia şi legile ţării etc.

Războiul de Întregire a Neamului a scos în evidenţă rolul deosebit pe care l-au avut
cadrele militare în rezervă şi în retragere, a căror pondere în cadrul efectivelor luptătoare
ajunsese la aproape 80%. Unirea provinciilor istorice românești Basarabia, Bucovina și
Transilvania cu patria mamă a determinat creșterea numărului cadrelor active și în rezervă. În
rândurile armatei au fost încadrați 11.246 ofițeri, din care 9.804 în rezervă români, proveniți din
armatele rusă, bulgară și austro-ungară care și-au adus o contribuție pe măsură și la făurirea, în
1918, a României Mari.

Existența unui mare număr de cadre militare în rezervă și în retragere, dificultățile cu
care continua să se confrunte ara după război i accentuarea acestora, precum și dorința
majorității forțelor combatanți de a nu rupe legăturile sufletești cimentate în vâltoarea războiului,
au determinat ca, în perioada 1923 – 1939, să ia ființă rând pe rând, nu mai puțin de 45 structuri
asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere pe tot cuprinsul României Mari. Dintre
structurile asociative de un interes deosebit, înființate după Marea Unire, remarcăm:
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În 1923, a fost înființată Uniunea Ofițerilor în Rezervă și în Retragere (UORR), bazele ei
fiind puse de un comitet de inițiativă în frunte cu generalii Rusescu și Cantacuzino. Între
obiectivele asumate de aceasta se aflau: dezvoltarea simțămintelor de solidaritate și camaraderie;
păstrarea i întărirea bunelor raporturi cu cadrele militare active; lupta pentru îmbunătățirea situa-
ției materiale a membrilor săi, precum și a invalizilor, a infirmilor și văduvelor de război.

Doi ani mai târziu, respectiv în1925, în baza prevederilor Constituției din 1923 privind
dreptul la asociere și a Legii nr.21 din 1924, sunt puse bazele Societății Ofițerilor în Rezervă
Proveni i din Activitate (SORPA). Între președinții acestei structuri asociative sau aflat generalii
Ion Culcer, Constantin Coandă și Nicolae Samsonovici.

Statutul și organizarea acestei structuri asociative precum și scopurile asumate erau în linii
generale asemănătoare cu cele ale UORR. Una dintre deosebiri consta în aceea că SORPA
punea la baza întregii sale activități legătura strânsă și patronajul Ministerului de Război. În anul
1925 a dobândit și statutul de persoană juridică.

Atât UORR cât și SORPA și-au desfășurat activitatea în paralel, militând fiecare pentru
apărarea intereselor și a drepturilor cadrelor militare în rezervă și în retragere.

Remarcăm faptul că și atunci ca și acum din cauza unor tendințe centrifuge a continuat să
apară un număr mare de structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere. Astfel,
la nivelul anului 1943, existau peste 41 de structuri asociative sau de altă natură, cu diferite
denumiri, majoritatea înființate în intervalul 1923 - 1938.

După cel de Al Doilea Război Mondial, mai precis în 1948, toate structurile asociative sau
de altă natură ale cadrelor militare în rezervă și în retragere au fost desființate. Reînnodarea
experienței asociative a cadrelor militare în rezervă și în retragere devine posibilă abia după
evenimentele din 1989.

După numai câteva luni de la aceste evenimente, mai precis la 31Mai 1990, un Comitet
de inițiativă, format din generali și ofițeri în rezervă și în retragere pun bazele înființării unei
structuri asociative a cadrelor militare în rezervă și în retragere, la început sub denumirea de
Liga Națională a Ofițerilor în Rezervă și în Retragere. La prima Conferință Națională din 31
Mai 1991, la propunerea participanților, Liga se transformă în Uniunea Națională a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere, care devine mai târziu Asociașia Națională a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere prin Hotărârea Conferinței Naționale Extraordinare din 31
Mai 2007. În memoria afectivă a cadrelor militare în rezervă și în retragere un loc privilegiat l-a
ocupat și îl ocupă și în prezent ziua de 31Mai 1990, dată care marchează reînființarea în noile
condiții a unei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă și în retragere.

ANCMRR este continuatoarea de drept a Societății Ofițerilor în Rezervă Proveniți din
Activitate (SORPA) înființată în 1925, pe care o vom sărbătorii în 2020, cu ocazia împlinirii a
95 de ani de la înființarea ei. Încă de la înființare, ANCMRR a funcționat sub înaltul patronaj al
Președintelui României, în calitatea sa de Comandant al Forțelor Armate ale României și sub
patronajul Ministrului Apărării Naționale.

Acționând sub deviza PATRIE, ONOARE, DEMNITATE, ANCMRR poartă denumirea
onorifică ,,Alexandru Ioan Cuza”, primul demnitar pământean al României și ctitorul Armatei
Române moderne.

Statutul ANCMRR, pus de acord cu legislația în vigoare privind fundațiile și asociațiile
în conformitate cu Hotărârea celei de a 8-a Conferință Națională din 2017, aprobat de Conferința
Națională Extraordinară din noiembrie 2018, constituie o bază solidă de noi și noi prefaceri a
ANCMRR, structură asociativă a cărei bază a fost pusă cu 29 de ani în urmă, în ziua de 31 Mai,
care a devenit ulterior Ziua Asociației, o sărbătoare cu adânci rezonanțe în sufletul fiecărui
membru al acestei structuri de nivel național și de utilitate publică.
Să ne bucurăm de această frumoasă zi a noastră!

LA MULȚI ANI!
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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 (II)

La 20 noiembrie 1917, când cele două
tabere care se confruntau în primul război
mondial se aflau în apogeul confruntării,
guvernul sovietic i-a informat pe aliații săi că
intenționează să încheie pacea cu Germania,
cu explicarea motivelor. România, ca și aliații
ei, nu au răspuns acestei corespondențe. (Vezi
André Fontaine, Istoria Războiului Rece, vol.
I, Editura Militară, București, 1992, pp. 34-
38.) La 31 decembrie 1917, Lenin a trimis
personal un ultimatum guvernului român,
cerându-i să înceteze operațiunile militare
împotriva bolșevicilor, la care ne-am referit
anterior, arătând că așteaptă răspuns în 24 de
ore, în caz contrar urmând să aibă loc „o nouă
ruptură…” Guvernul român nu a răspuns nici
de data aceasta.

Ofensa era directă şi greu de iertat de
către o putere ca Rusia. Dacă puterile
occidentale îşi puteau permite o asemenea
poziție ofensatoare, pentru România, ţară
mijlocie, vecină a Rusiei, gestul a produs
efecte negative pe termen lung. Din ordinul lui
Lenin, ministrul român în Rusia, Constantin
Diamandy, a fost arestat, împreună cu toţi
membrii legaţiei. Ei au fost închişi în
fortăreaţa Petropavlovsk. Era un fapt fără
precedent care așeza România pe prima
poziție între inamicii Rusiei Sovietice. Întregul
corp diplomatic acreditat în capitala Rusiei a
cerut și a obținut o întrevedere cu Lenin, în
cadrul căreia au protestat vehement împotriva
arestării diplomaților români. Ca urmare,
aceștia au fost eliberați în câteva ore, dar
tensiunile au rămas aceleași și perspectivele
relațiilor bilaterale au rămas sumbre.

În acele ultime două luni de zile,
noiembrie și decembrie, ale anului 1917,
pentru România a fost momentul istoric cel
mai favorabil pentru a încheia un tratat solid

cu Rusia Sovietică, oferind garanții de
neagresiune și obținând în schimb
recunoașterea fermă a drepturilor României
asupra Basarabiei. Guvernul regal român nu a
dat curs invitației și a tratat oferta cu dispreț și
cu acțiuni militare împotriva Gărzilor Roșii, în
paralel cu acceptarea prezenței în Moldova a
unităților militare ale Gărzilor Albe, care vor
lupta ulterior împotriva statului sovietic.

Ca urmare a relațiilor foarte încordate
dintre România și noul guvern al Rusiei, ca și
a operațiilor militare românești împotriva
Gărzilor Roșii, relațiile diplomatice dintre cele
două țări au fost rupte, din inițiativă sovietică.
Indignarea rușilor a crescut când s-a aflat de
asasinarea lui Rochal, în Moldova. Ura s-a
îndreptat împotriva românilor, deși cunoscutul
activist comunist internaționalist fusese
asasinat de Misiunea militară franceză din
România. Răspunsul de la Sankt Petersburg a
fost prompt: guvernul sovietic a trimis
guvernului de la Iaşi o notă în care se arăta că
Rusia a „…sechestrat pentru oligarhia română
depozitul de aur al României păstrat la
Moscova; puterea sovietică îşi ia răspunderea
pentru păstrarea acestui depozit şi se obligă
să-l restituie în mâinile poporului român”.

Şocul a fost destul de mare la Bucureşti.
Politicienii români au realizat că vor suporta
represalii. România a renunţat la acţiuni
militare împotriva bolşevicilor şi, în ciuda
presiunilor Franţei şi Marii Britanii, nu a
participat la intervenţia militară internațională
împotriva Rusiei. Pe măsură ce timpul trecea
şi Rusia Sovietică a rezistat atacului celor mai
mari puteri ale lumii împotriva sa, guvernanții
români au început să conștientizeze faptul că
nu se poate face abstracție de Rusia și au
căutat soluții.

După doi ani pierduți, guvernul României
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a revenit asupra vechilor direcții de acțiune și
s-a decis să negocieze cu Rusia Sovietică. La
începutul anului 1920, Alexandru Vaida-
Voevod și comisarul rus pentru Afaceri
Externe, Gheorghi Cicerin, au schimbat
radiograme, convenind asupra inițierii unor
convorbiri. Apreciem că la nivelul anului
1920, când Rusia era încă în război civil și
invadată de armate americane, britanice,
japoneze, franceze şi polone, nu era prea
târziu ca România să recunoască statul
sovietic, să garanteze neagresiunea, să
stabilească relații diplomatice, să negocieze un
tratat bilateral, toate acestea în schimbul
recunoașterii apartenenței Basarabiei şi
Bucovinei la România şi a restituirii tezaurului
național. De data aceasta, cea care s-a opus cu
multă fermitate acestor negocieri româno-ruse
a fost Franța. Șansa deschiderii unui dialog s-a
pierdut. Franța, mereu lăudată și căreia mulți
români i-au mulțumit în mod repetat pentru
ajutorul dat la formarea României Mari, a
contribuit în egală măsură la adâncirea rupturii
României de Rusia, ceea ce a fost cea mai
mare vulnerabilitate a securității naționale a
României contemporane.

În ciuda secolului care a trecut de atunci,
au mai rămas multe necunoscute din istoria
acelor timpuri. Cercetătorii mai au de
clarificat, printre altele, dacă într-adevăr, cu
ocazia încheierii Păcii de la Brest-Litovsk,
Lenin a livrat Germaniei cele 93 de tone de
aur românesc în lingouri din tezaurul național
adăpostit în Rusia în perioada decembrie
1916-iunie 1917. După ce tezaurul României a
fost trimis în Rusia, iar Banca Națională a
României s-a refugiat la Iași, autoritățile
germane de ocupație au găsit, la sediul din
București al BNR, documente care atestau
transportul tezaurului românesc în Rusia.

De asemenea, sunt de cercetat
afirmațiile potrivit cărora, ulterior, Germania
ar fi achitat Franței, ca datorie de război,
cantitatea de 93 de tone de aur. Cercetătorii
arhivelor străine trebuie să stabilească dacă nu
cumva tezaurul României s-a plimbat din
Rusia în Germania și apoi în Franța, pentru a
poposi definitiv la Paris. În acest caz, putem
înțelege determinarea cu care Franța s-a opus
normalizării relațiilor României cu Rusia.

Există și alte numeroase aspecte necercetate
ale istoriei Basarabiei (În acest sens, vezi și
Corvin Lupu, Unirea Basarabiei cu România
încă incomplet cercetată, în „Transilvania”,
Serie nouă, anul XXXV (CX), nr. 12/2005, p.
20-28).

În anul 1921, România a încercat din
nou negocieri cu Rusia, dar nu s-a ajuns la
rezultate concrete.

Nerecunoscând Rusia Sovietică, marile
puteri occidentale, ca și aliatele lor, inclusiv
România, nu au recunoscut nici tratatele
semnate de Rusia Sovietică în perioada
următoare preluării puterii de către bolșevici și
nici anularea unora dintre ele. După cum a
promis, Lenin a desecretizat tratatele secrete
semnate de țari și a trecut la înlocuirea
relațiilor diplomatice instituite pe vremea
țarilor la noi relații, bazate pe alte tratate.

Printre aceste noi tratate, negociate și
semnate de bolșevici, pentru România, unul a
fost deosebit de important. Este vorba despre
tratatul încheiat între Republica Sovietică
Federativă Socialistă Rusă și Marea Adunare
Națională a Turciei, la Moscova, în ziua de 16
martie 1921. Tratatul ruso-turc se numește de
„prietenie și frăție”. Tratatul cuprinde 16
articole și 4 anexe, fiind semnat din partea
Republicii Sovietice Federative Socialiste
Ruse de către Gh. V. Cicerin, Comisarul
poporului pentru Afaceri Externe, și Jalal ad-
Din Korkmasov, iar din partea Turciei de către
Yusuf Kemal-bey, Riza Nur și Ali Fuad-pașa.
Tratatul a fost ratificat de RSFS Rusă în data
de 20 iulie 1921 și de Marea Adunare
Națională a Turciei la 31 iulie 1921. Schimbul
instrumentelor de ratificare s-a făcut pe 22
septembrie 1921 la Kars (vezi și Vlad
Mischieva, De la Wilno la Vilnius. Paralele
istorice basarabene: 1812-2013, în „Limba
Română”, Chişinău, 2014, anul XXIV, nr. 4).

După sute de ani în care s-au războit
între ele pentru teritorii și influență, Rusia și
Turcia, conduse de regimuri politice complet
noi, au identificat în Occident inamicul comun
și s-au sprijinit reciproc pentru a-și apăra
existența și interesele teritoriale, de politică
internă și de influență internațională.

La ora semnării lui, tratatul a fost
ignorat de Occident și de România, întrucât,



7

după cum am mai menționat, Rusia Sovietică
nu era recunoscută de marile puteri
învingătoare în primul război mondial și nici
guvernul naționalist turc de la Ankara, condus
de generalul Mustafa Kemal Atatürk, nu era
recunoscut. Puterile occidentale au instalat și
au susținut la Istanbul un guvern al forțelor de
ocupație care accepta o serie de cesiuni
teritoriale ale Turciei, pe care naționaliștii
turci le considerau inacceptabile.

Prin Tratatul de prietenie și frăție dintre
Rusia și Turcia, cele două state anulau toate
tratatele anterioare semnate între ele și
precizau termeni noi ai raporturilor dintre cele
două țări și popoare. Astfel, articolul 4 al
tratatului prevedea că: „Toate tratatele
încheiate până în acest moment între cele două
țări nu corespund intereselor lor. De aceea, ele
au căzut de acord să considere aceste tratate
nule și neavenite”.

În acest fel, din punct de vedere al
dreptului internațional, a fost anulat și Tratatul
ruso-turc din mai 1812, semnat la București,
prin care Basarabia a trecut sub stăpânirea
Rusiei.

În 1921, în Rusia Sovietică era în
vigoare Declarația asupra drepturilor
popoarelor, astfel că decizia Sfatului Țării de
la Chișinău de unire a Basarabiei cu România,
avea toate condițiile pentru a fi pusă în
circuitul de drept internațional. Dar asta nu
decurgea de la sine. Era nevoie de demersuri
diplomatice ale României care trebuia să se
racordeze la noul curs internațional din estul
Europei, care privea cele mai importante două
state care au marcat istoria României în
ultimele peste șase secole: Rusia și Turcia.
Din punctul de vedere al intereselor românești,
dincolo de reticențele conservatoare ale Casei
Regale a României și ale clasei politice,
dincolo de atașamentele față de sistemul
politic de sorginte occidentală, evoluțiile din
Turcia și Rusia erau favorabile României, în
1917-1918. Acela era momentul favorabil
rezolvării marilor interese teritoriale ale
României, care nu au putut fi rezolvate în
timpul țarilor și al vechiului regim din Turcia.

În martie 1924, la Viena, s-a organizat o
conferință ruso-română, eșuată, pentru că, la
nivelul acestui an, comuniștii se consolidaseră,

câștigaseră războiul civil și pe cel cu
intervenționiștii străini și nu mai erau dispuși
să recunoască apartenența Basarabiei la
România (vezi și Ioan Scurtu, Gheorghe
Buzatu, Istoria românilor în secolul XX,
Editura Paideia, București, 1999, p. 12 sq și
Petre Otu, Între baionetele iubiților noștri
aliați, în „Dosarele istoriei”, An VI, nr. 11
(63), 2001, p. 17). Momentul istoric fusese
ratat. Era prea târziu.

În perioada dintre oferta sovietică făcută
de Lenin, când s-a adresat popoarelor vecine,
în noiembrie 1917 și încheierea relațiilor
diplomatice între România și URSS, în iunie
1934, relațiile româno-ruse au rămas deosebit
de încordate. În acest sens, este suficient să
menționăm atentatul cu bombă al celor trei
evrei bolșevici din Parlamentul României
(1920), soldat cu morți și răniți, operațiunea
serviciilor secrete sovietice de la Tatar Bunar
(1924), conflictele de frontieră soldate cu
numeroase schimburi de focuri însoțite de
morți și răniți, adoptarea Programului
Partidului Comunist din România care
prevedea lupta provinciilor istorice românești
pentru autonomie, până la desprinderea lor de
statul național unitar român și activitatea
intensă a serviciilor secrete sovietice,
desfășurată în România prin intermediul
agenturii, îndeosebi prin intermediul rețelei
evreiești din Partidul Comunist din România.

Pe măsură ce timpul a trecut și Uniunea
Sovietică a devenit o putere din ce în ce mai
mare și s-a îndepărtat vizibil de Rusia
înapoiată a țarilor, clasa politică românească a
conștientizat tot mai mult necesitatea
reglementării raporturilor de toate felurile cu
această foarte mare putere din vecinătatea
imediată a României. În acest sens, în prima
jumătate a deceniului al IV-lea al secolului al
XX-lea, au fost preocupați și regele Carol al
II-lea, conducătorul de facto al politicii
externe românești și ministrul Afacerilor
Externe, Nicolae Titulescu.

Canalele directe de comunicare româno-
sovietice nu s-au mai putut deschide cu
succes, astfel că politicienii români au rămas
să spere că își vor putea reglementa raporturile
diplomatice cu URSS cu sprijinul marilor
puteri occidentale, mizând în special pe Franța
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și pe SUA. Această speranță românească era
una iluzorie, întrucât ambele mari puteri
occidentale aveau propriile interese față de
URSS și nu-și riscau aceste interese pentru a
interveni în favoarea României, în chestiunea
Basarabiei, care era realmente un „cartof
foarte fierbinte” al raporturilor internaționale
din estul Europei.

În ianuarie 1918, Legația României la
Washington a fost ridicată la rang de
ambasadă, iar dr. Constantin I. Angelescu a
devenit ministru plenipotențiar al României în
SUA. În februarie 1918, în pragul intrării SUA
în război, relațiile româno-americane s-au
strâns și guvernul SUA a reînnoit promisiunile
făcute României pentru sprijinul deplin pe
care SUA i-l vor acorda la sfârșitul războiului.
Scrisorile președintelui W. Wilson adresate
regelui Ferdinand al României confirmă acest
fapt. Înaintea încheierii Păcii de la Buftea-
București, dr. Angelescu a informat
Departamentul de Stat al SUA, pe Robert
Lansing personal, asupra situației dramatice în
care se găsea armata română și țara și asupra
nevoii neapărate de a încheia pacea cu Puterile
Centrale. Departamentul de Stat a răspuns rece
la informarea privind încheierea păcii, dar a
recunoscut că înțelege „împrejurările care au
silit România să trateze cu Puterile Centrale”.
(Corvin Lupu, Relații diplomatice între
România și SUA în lumina arhivei
diplomatice a SUA, Ed. Tribuna, Sibiu, 1999).

În cele mai grele împrejurări pentru
România, când țara avea nevoie mare de
sprijin financiar și militar, comunitățile
evreiești din SUA au intervenit la președintele
W. Wilson, pentru a face presiuni asupra
autorităților române să acorde drepturi legale
sutelor de mii de evrei care au pătruns
fraudulos în România, fără acte, prin
escaladarea frontierelor, pentru a fugi de
prigoana altor state și a veni la mai bine.
Concomitent se făceau presiuni pentru
acapararea resurselor naturale ale României, în
primul rând pentru acapararea exploatării
petrolului și a comerțului cu cereale și carne.

În iunie 1918, SUA și-au precizat poziția
față de Imperiul austro-ungar, în cadrul
documentului intitulat „Memorand asupra
politicii Statelor Unite față de naționalitățile

din cadrul Imperiului austro-ungar”, în care se
afirma răspicat necesitatea desființării
imperiului dualist și a constituirii statelor
naționale. Această poziție a Casei Albe a fost
influențată și de masonerie, care, pentru a-și
putea lărgi mai ușor dominația mondială,
urmărea desființarea marilor imperii și
constituirea de numeroase state mai mici și
mai slabe.

În noiembrie 1918, guvernul SUA a
discutat poziția pe care trebuia să o adopte față
de România și a transmis delegaților români,
Vasile Stoica și dr. Epaminonda Lucaciu că se
vor lua măsuri pentru eliberarea românilor
transilvăneni de sub opresiunea de veacuri a
Austro-Ungariei. La 2 decembrie 1918,
președintele W. Wilson i-a scris reginei Maria,
promițându-i sprijin. (Corvin Lupu, Relații
diplomatice între România și SUA în lumina
arhivei diplomatice a SUA, Editura Tribuna,
Sibiu, 1999).

La 18 ianuarie 1919, s-a deschis
Conferința de Pace de la Paris. Curând după
deschiderea Conferinței, șeful delegației
României, Ionel Brătianu a informat Casa
Regală că este tratat cu răceală și cu enervare,
iar foștii aliați ai României nu mai sunt dispuși
să-și respecte angajamentele privitoare la
unirea provinciilor locuite de români într-un
singur stat, invocând diverse motive. România
avea mai multe slăbiciuni, fapt pentru care la
începutul Conferinței de Pace nu a fost
respectată: fusese învinsă ușor în război,
încheiase pace separată cu Puterile Centrale,
avea multe pretenții teritoriale, avea relații
proaste cu toți vecinii, era veșnic nemulțumită,
prim-ministrul Brătianu era rigid și negocia
foarte dur, România dorea să păstreze și
Basarabia și Bucovina, ceea ce nu fusese
prevăzut în Tratatul Secret cu Antanta din 17
august 1916, avea pretenția de a fi acceptată
între învingătorii în război, respectiv în
Consiliul celor 10.

Ca urmare, regina Maria a decis să plece
la Paris și să ia pe umerii ei sarcina de
influențare a marilor decidenți ai Lumii. În
memoriile ei a scris că a fost sfătuită de Ionel
Brătianu să plece personal la Paris. Alții au
spus că regele ar fi îndemnat-o să-și asume
rolul de diplomat oficial al României. În alt
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context, regina i-a amintit soțului ei că cel care
i-a sfătuit decisiv în marile lor decizii a fost
prințul Barbu Știrbey. Indiferent de discuțiile
din cercurile decidente de la București, este
sigur că Maria a vrut să plece la Paris și s-a
mobilizat cu toată ființa ei pentru a influența
pe șefii marilor puteri ale Conferinței de Pace.

Privitor la această plecare în misiune
diplomatică, în memoriile ei, Maria a scris:
„Un fior de mândrie mi-a străbătut toată ființa.
Eu? Desigur, eu eram cea chemată - da, cred
că mă simțeam capabilă să-mi susțin pledoaria
chiar și în fața celor „trei mari”! [...] Da, voi
merge, am spus – o să fac tot ce pot. Era o
misiune pe care o puteam îndeplini, mă
simțeam capabilă s-o fac, nu eram nici
nervoasă și nici speriată. Îmi făcea chiar
plăcere.” De asemenea, regina Maria a mai
scris: „Aliații noștri înclinau să ne lase baltă.
Fiind obligați să negociem cu inamicul,
datorită atitudinii Rusiei revoluționare, mai-
marii lumii erau pe cale de a face un târg dur,
ignorând cererile noastre și lăsându-ne pe
dinafară. Ascultam zvonurile cu pumnii strânși
și inima palpitând. Știind ce îndurase țara și cu
cât curaj ne îndurasem soarta, eram copleșită
de indignare... foarte puțini erau cei ce știau
cât de mult mă consumam în sinea mea,
pentru veștile rele care-mi ajungeau la ureche.
Eram capabilă să primesc cu cel mai
desăvârșit calm cele mai neplăcute situații,
chiar dacă-mi tremurau genunchii, iar
zâmbetul nu-mi pierea de pe buze pentru
nimic în lume... Eram conștientă de impactul
vorbelor mele, astfel că nu-mi cruțam
cuvintele și știam cum să aprind flacăra în
privirile celor ce mă ascultau, [știam] cum să-i
incit.”

Vizita la Paris a durat, în prima ei etapă,
din 5 în 12 martie 1919, după care regina a
plecat la Londra și a revenit la Paris, în
perioada 30 martie-16 aprilie 1919. Regina a
călătorit cu trenul regal, alături de fiicele ei
Elisabeta și Mărioara (Mignon) și a fost
însoțită de o suită regală. S-a instalat la
Hotelul Ritz din Piața Vendomme, într-un
apartament de 20 de camere, care s-au umplut
cu flori, încât administratorii hotelului nu au
avut vaze pentru toate florile pe care le primea
zilnic regina. A închiriat o lojă la Opera din

Paris și a împodobit-o cu cetină de brad,
înconjurând-o cu tricolorul românesc. Purta ii
românești foarte elegante, dar și garderobe
scumpe și bijuterii deosebite. A dorit să-și facă
simțită prezența în rândul protipendadei
Parisului și a numeroșilor șefi de state și
diplomați din întreaga lume prezenți pentru a
participa la Conferința de Pace și a reușit din
plin.

A fost primită la Elysée de președintele
Poincaré și de prim-ministrul Clemenceau, cu
gardă de onoare, și i s-a decernat Legiunea de
Onoare a Franței. Clemenceau a întrebat-o de
ce a venit personal la Paris, sugerând că putea
trimite diplomați, iar Maria i-a răspuns fără
modestie că a venit „pentru ca România să
aibă o față frumoasă la Paris”. Regina a fost
oaspetele Academiei Franceze și a devenit
membru al Academiei de Arte Frumoase a
Franței. Presa a relatat permanent vizita
reginei Maria și programul ei în Franța.

La 11 aprilie 1919, s-a întâlnit cu
președintele SUA, W. Wilson. Acesta i-a
promis sprijin, dar i-a sugerat că mai are de
negociat cu Franța și cu Marea Britanie, că
poziția acestor două puteri nu este cea mai
favorabilă României.

Ca urmare, în 13 martie 1919, regina și-a
întrerupt vizita la Paris și a plecat la Londra,
țara ei de baștină, pentru a cere ajutor propriei
sale familii. A fost întâmpinată la gară de
regele George al V-lea, cel care o iubise mult
și o ceruse de soție. Maria îl refuzase, pentru
că nu a dorit să facă parte din familia regală
britanică, în ciuda faptului că era membră a ei
prin naștere. Apoi, era și verișoară primară cu
George al V-lea, ceea ce nu era un lucru
favorabil pentru o căsătorie, mai ales în
viziunea ortodoxă rusă, în care a fost ea
crescută la palatul Romanovilor din Sankt-
Petersburg. Prea multe nu-i plăcuseră la Palatul
Regal din Londra. Regele George al V-lea a
așteptat-o pe regina Maria pe peronul gării,
împotriva protocolului regal. Reîntâlnirea a
fost emoționantă. Maria i-a dăruit lui George
al V-lea bijuterii personale ale ei, ca să le
poarte la ceremonii și să se gândească la ea.
Regele George al V-lea i-a promis sprijin
pentru cauza românească și s-a ținut de
cuvânt. Maria s-a întâlnit apoi cu prim-
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ministrul David Lloyd George, cu lordul
Austen Chamberlain și cu sir Winston
Churchill, cerându-le tuturor sprijin pentru
cauza românească. Când s-a reîntors la Paris,
întreaga atmosferă se schimbase și marile
puteri erau favorabile României.

Delegațiile marilor puteri prezente la
Conferința de Pace de la Paris au apreciat-o și
tratat-o pe Maria ca fiind adevăratul
conducător al statului român.

Maria a fost o nonconformistă. A fost
prima regină din Europa care și-a tuns părul
scurt și care își aprindea țigara în public.

Pe lângă sprijinul uriaș obținut de regina
Maria din partea celor trei mari puteri ale
Lumii, șansa României a constat în:
argumentele oferite de acțiunile populare de la
Chișinău, Cernăuți și Alba-Iulia, interesul
occidental ca România să zdrobească regimul
bolșevic al lui Bella Kuhn din Ungaria, dorința
puterilor occidentale de a avea un avanpost
anticomunist și antirus în estul Europei și
rocada dintre Ionel Brătianu și Alexandru
Vaida-Voevod, care a atras sprijin masonic
pentru România.

În ciuda ocupării Basarabiei de către
Rusia, la 1812, și a altor diferende teritoriale
în secolul care a urmat, relațiile româno-ruse
au fost unele destul de bune, mai ales după
căsătoria principesei Maria, verișoara primară
a țarului Nicolae al II-lea al Rusiei cu
moștenitorul tronului României, Ferdinand. În
1898, regele Carol I, prinții moștenitori
Ferdinand și Maria și prim-ministrul D.A.
Sturdza au vizitat familia țarului Nicolae al II-
lea la Sankt Petersburg. Vizita a fost întoarsă
abia la 1 iunie 1914, când țarul Nicolae al II-
lea, țarina Alexandra, țareviciul Alexei și
marile ducese Olga, Tatiana, Maria și
Anastasia au vizitat Constanța, întâlnindu-se
cu familia regală a României. A fost ultima
vizită în străinătate a țarului Nicolae al II-lea
și a familiei sale. Țarul a oferit familiei regale
române, prim-ministrului Ionel I.C. Brătianu și
altor înalți demnitari români ordine și medalii.
Cu acest prilej, țarul Nicolae al II-lea a
discutat cu regele Carol I, cu prințul Ferdinand
și principesa Maria posibilitatea căsătoriei
prințului Carol al II-lea, viitor moștenitor al
tronului României, cu marea ducesă a Rusiei,

Olga Romanova. Perspectiva a fost obturată de
comportarea brutală a prințului Carol al II-lea
cu marea ducesă Olga, acolo, la Constanța.

Abdicarea țarului și apoi răsturnarea
guvernului provizoriu republican social-
democrat al lui Alexander Kerensky, prin
puciul bolșevic de la 7 noiembrie 1917, a
complicat mult raporturile României cu Rusia.
În perioada decembrie 1916-iunie 1917,
România a trimis la adăpost tezaurul Băncii
Naționale a României și averile marilor familii
ale României. De asemenea, România era mult
interesată de soarta românilor din Basarabia,
provincie românească vizată de proiectele
românești de unire a tuturor românilor în
interiorul granițelor țării lor.

Într-o analiză istorică obiectivă, se poate
afirma că evoluțiile din Rusia, din lunile
noiembrie și decembrie 1917 și chiar și
ulterior acestei perioade, ar putea fi văzute și
ca șanse importante pentru realizarea unei
uniri trainice a Basarabiei cu România, dar,
ulterior, aceste perspective promițătoare s-au
compromis.

Rusia Sovietică, prin documentul
intitulat Declarația drepturilor popoarelor din
Rusia, care era un act normativ cu vocație de
lege al noului regim bolșevic, impusese, încă
din 15 noiembrie 1917, principiul
autodeterminării popoarelor. Declarația a
proclamat principiul egalității și suveranității
popoarelor din Rusia, dreptul popoarelor din
Rusia la autodeterminare până la secesiunea
de Rusia și formarea unor state independente,
anularea oricăror privilegii și restricții
naționale și național-religioase, precum și
libera dezvoltare a minorităților naționale și a
grupurilor etnice care locuiesc pe teritoriul
Rusiei. Promovarea largă a acestor principii de
către sovietici a favorizat mișcarea națională
unionistă de pe ambele maluri ale Prutului și a
deschis perspectivele unirii Basarabiei cu
România.

Din acest punct de vedere, climatul
internațional și evenimentele din Rusia păreau
a fi prielnice României, cu condiția
consolidării câștigurilor naționale și în afara
prevederilor tratatelor care urmau să se încheie
la sfârșitul războiului mondial, prin încheierea
de alte tratate bilaterale, care să completeze
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normele de drept internațional și să ofere arme
suplimentare pentru consolidarea în viitor a
realizării Marii Uniri. România avea nevoie să
se racordeze la toate forțele politice
internaționale care recunoșteau și susțineau
principiile de drept internațional favorabile
intereselor României, respectiv ale reunirii cu
România a Transilvaniei, Banatului, Crișanei,
Maramureșului, Bucovinei, Basarabiei și
recunoașterii stăpânirii depline asupra
Cadrilaterului, teritoriu obținut în urma Păcii
de la București (1913), anexare contestată de
Bulgaria. În mod deosebit, România avea
nevoie în primul rând de dialog direct și de
relații diplomatice cu Rusia Sovietică, pentru
realizarea și apoi legalizarea unirii Basarabiei
cu România și pentru recunoașterea deplină a
acesteia, în condițiile în care Rusia nu fusese
adversar al învingătorilor în războiul mondial
și nu urma să cunoască sancțiunile care s-au
aplicat învinșilor.

Regina Maria, oripilată de arestarea
membrilor propriei familii a Romanovilor și a
asasinării lor de către evreii bolșevici, nu
accepta să dialogheze cu acești asasini.
Membrii Casei Regale a României și ai clasei
politice românești nu credeau că regimul
judeo-bolșevic din Rusia va rezista la putere.
Decidenții români aveau o încredere exagerată
în puterile occidentale, în buna lor credință și
dorință de implicare împotriva Rusiei
Sovietice. În același timp, românii nu aveau
cunoștință de sprijinul financiar puternic pe
care bancherii evrei din SUA îl acordau
conaționalilor bolșevici din Rusia.

Paradoxal, dintr-o anume necunoaștere,
din punct de vedere etnic, nemulțumirile
românilor, mai ales la nivelul opiniei publice,
s-au îndreptat împotriva rușilor, când, de fapt,
bolșevicii erau în marea lor majoritate
minoritari etnici, cu deosebire evrei. În prima
perioadă a sovietismului, bolșevicii de etnie
rusă au reprezentat un procent mic. Odată cu
înlăturarea țarului și a regimului său politic
naționalist, etnia rusă a fost înlăturată de la
conducerea Rusiei, iar elitele etniei ruse au
fost vizate de un program politic bolșevic de
exterminare, multe milioane de etnici ruși de
elită fiind internați în cumplitele lagăre din
Siberia și de pe întregul cuprins al Rusiei. În

întreaga Rusie Sovietică, în majoritatea
orașelor, cele mai impunătoare clădiri au
devenit închisorile.

Unirea cu România a teritoriilor care au
aparținut Austro-Ungariei era o chestiune mai
ușor de rezolvat, în condițiile în care Imperiul
austro-ungar a fost în război inamic al
învingătorilor, a fost dezmembrat și nu mai
putea avea revendicări teritoriale în cadrul
Conferinței de Pace.

Apartenența Basarabiei la România a
fost vulnerabilă din mai multe motive
importante, iar clasa politică românească nu a
realizat toate aceste vulnerabilități și nevoia
contracarării lor.

Privitor la România, deși Rusia
Sovietică nu era recunoscută de Casa Albă și
de celelalte puteri occidentale cu cel mai mare
rol în deciziile Conferinței de Pace, totuși
unirea Basarabiei cu România nu a fost
recunoscută de SUA și această nerecunoaștere
a produs efecte în timp. Statele Unite nu au
dorit să susțină pierderea de teritorii de către
Rusia Sovietică și din motivul că Rusia nu-i
fusese inamic în război.

Mai târziu, în anul 1940, opinia publică
și clasa politică americană nu s-au opus
desprinderii Basarabiei și nordului Bucovinei
de România și alipirii lor la URSS. În
1946/1947, în timpul tratatului de pace de
după al doilea război mondial, SUA au
recunoscut apartenența Basarabiei la URSS,
iar în anul 1975 au semnat alături de celelalte
state participante la Conferința OSCE de la
Helsinki, Actul final, care consfințea
frontierele existente în Europa.

Când a plecat la Paris, ca să încheie
pacea, președintele Wodroow Wilson a promis
poporului american, în plenul Congresului
SUA, că va încheia o pace trainică, unică în
istorie, o pace ideală, în care învingătorii și
învinșii se vor găsi pe picior de egalitate la
masa negocierilor și vor construi pacea
împreună, iar pacea urma să mulțumească
popoarele, nu guvernele statelor. Această
ideologie a rămas cunoscută în istorie ca
„Idealismul wilsonian”, iar partenerii europeni
ai președintelui american, mai experimentați
în ale politicii și pragmatici, i-au deturnat
dorințele, fiind interesați să impună sancțiuni
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cât mai aspre Germaniei, pentru a o împiedica
să se refacă și să mai poată să concureze în
viitor Franța și Marea Britanie. În final,
Tratatul de Pace de la Paris a fost un dictat al
învingătorilor împotriva învinșilor și nu a
reușit să rezolve nici una dintre cauzele
profunde care au condus la izbucnirea
primului război mondial. Europa s-a împărțit
în două tabere adverse. Prima, cea a
învingătorilor dorea statu-quo, iar cei
nemulțumiți sau ignorați la luarea deciziilor,
au creat un bloc revizionist, care va disprețui
tratatul de pace și va acționa pentru
subminarea lui. La revenirea în SUA, după
șase luni, cea mai lungă absență a unui
președinte de la Casa Albă de pe teritoriul
național, Congresul SUA a apreciat că
președintele Wilson nu și-a îndeplinit
mandatul, iar tratatul de pace cu care s-a întors
de la Paris nu era acceptabil, raportat la
interesele SUA. Senatul Congresului SUA a
respins tratatul și el nu a devenit niciodată lege
și nici SUA nu a făcut parte din Liga
Națiunilor.

România și-a păstrat multe din
câștigurile obținute la sfârșitul primului război
mondial, dar, ulterior, în 1940 și după aceea,
România Mare s-a destrămat. România a
pierdut Basarabia nu numai pentru faptul că
URSS nu a renunțat la ea, dar și pentru că
românii nu au fost demni de ea, nefiind
dispuși să conlucreze cu sovieticii pentru a-și
atinge marile interese din estul țării.

În perioada interbelică, România nu a
investit deloc în Basarabia, unde politicienii
mergeau în campaniile electorale, făcând doar
promisiuni, ahtiați după voturi. Perioada de
apartenență a Basarabiei la România a avut
urmări pozitive. S-a amânat cu mai bine de un
sfert de veac colectivizarea forțată a
agriculturii, iar în această perioadă,
basarabenii au scăpat de gulagul judeo-
bolșevic. Dar regimul românesc al Basarabiei
nu a fost unul atrăgător pentru populația
provinciei, de aceea, entuziasmul pentru
perspectiva unirii Basarabiei cu România a
fost mereu limitat și a avut în provincie
adversari numeroși. În timpul președinției
Traian Băsescu a României, guvernanții de la

București au legiferat acordarea cetățeniei
române pentru cetățenii Republicii Moldova,
ceea ce a condus la plecarea a multe sute de
mii de români din Basarabia în UE, în timp ce
rusofonii din republică nu-și părăsesc țara.

Adversitatea româno-sovietică, generată
de problema apartenenței Basarabiei la una
sau la alta dintre cele două țări, a fost
accentuată de politica național-socialistă a lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej și mai ales a lui
Nicolae Ceaușescu, ceea ce a condus la
evenimentele din decembrie 1989, când
trădarea Securității, în primul rând și a unor
înalți activiști de partid și generali MApN, în
al doilea rând, a condus la prăbușirea
României Socialiste și la instaurarea regimului
politic pro-sovietic al Frontului Salvării
Naționale, condus exclusiv de minoritari etnici
(Iliescu, Roman, Brucan, Militaru,
Măgureanu, Bârlădeanu, Marțian ș.a.) care a
împins cursul evenimentelor spre o separare a
Republicii Moldova de România.

În 2 septembrie 1991, când patrioții
români de pe cele două maluri ale Prutului
făcuseră „podul cu flori”, președintele
minoritar etnic Ion Ilici Marcel Iliescu a
recunoscut Republica Moldova ca stat suveran
și independent. În anul 1992, după prăbușirea
URSS, SUA au recunoscut și ele Republica
Moldova ca stat suveran și independent. În
anul 2016, ambasadorul SUA la Chișinău,
James Pettit, a declarat că Republica Moldova
nu este România și ea trebuie să aibă un drum
propriu. James Pettit a mai declarat că
alăturarea Republicii Moldova de România, ca
o cale de a intra în UE sau pentru orice alt
motiv, nu este o alegere practică și nu este o
alegere care va face lucrurile mai bune în
Moldova.

Astăzi, relațiile României cu Federația
Rusă sunt la un nivel foarte scăzut,
caracterizate tot prin lipsă reciprocă de
încredere și prin supărarea Rusiei față de
prezența bazelor militare ale SUA pe teritoriul
României, ceea ce a făcut Rusia să numească
România „un inamic” și să avertizeze de mai
multe ori că va lovi armat România.
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Gl. mr. (rtr) Radu Theodoru
- veteran de război -

EROICA ARMATĂ ROMÂNĂ ȘI
MAREA UNIRE

MĂRĂȘTI - Piatra de temelie a Marii Uniri

O PUNERE ÎN TEMĂ. Socotesc anul 1917 drept an crucial al istoriei noastre contemporane care,
printr-o pluralitate de acţiuni militare, politice, diplomatice a structurat dezvoltările socio-politice ale anului
1918 sintetizate în actul fundamental al Marii Uniri. Complexitatea momentului 1917 încorporează ca
dinamică moral-psihologică determinantă momentului conştientizarea de către masa ostășească a necesității
victoriei pe câmpul de luptă care să conducă la eliberarea teritoriului naţional cotropit de invadatorul
german-austro-ungar-bulgaro-turc. Conştientizare transformată într-o dorinţă aprigă de luptă temeinicită pe
câteva argumente de ordin material: înnoirea radicală a tehnicii de luptă, instrucţia de luptă însumând
experienţa tragică a anului 1916, cunoașterea adversarului, însușirea tehnicilor de cooperare a artileriei,
parţial a infanteriei cu aviaţia, specializarea unor ofiţeri din artilerie în lucru de antenă cu aviația pentru
reglarea precisă a tragerilor de distrugere și de baraj, specializarea observatorilor aviatori în fotografie
aeriană, morse, tir cu mitraliera de bord, lucru cu antena, sporirea substanţială a artileriei grele, a dotării cu
puşti mitraliere și mitraliere, iată doar câteva componente noi de tehnică militară care au înlăturat
inferioritatea netă din 1916 contribuind substanţial la încrederea luptătorului în sine însuşi, în camarazi și în
comandanţi.

Oştirea noastră în primăvara lui 1917, de la soldat la general, bine dotată și instruită, cu moralul ridicat,
motivată psiho-intelectual de dorinţa izgonirii cotropitorului și întoarcerea acasă, de reluarea vieţii normale,
era gata de luptă. Ofițerimea activă și rezerviştii erau motivaţi de idealul unei Românii Mari ecologizată de
tarele infame ale politicianismului antebelic. Nu există jurnal de front în care să nu fie consemnat acest
deziderat. Pentru moralul ostășimii alcătuită 90% din ţărănime legământul împroprietăririi făcut de regele
Ferdinand, comandantul suprem, a constituit componenta importantă a moralului, a dorinţei de a izgoni
cotropitorul, în acelaşi timp un antidot la propaganda bolşevică făcută de agitatorii comunişti din armata
rusească.

O PARANTEZĂ NECESARĂ. BOLŞEVISMUL
Cu cât documentarea mea însuma volum după volum din vasta bibliografie a Primului Război

Mondial, cu atât îmi creştea și mirarea față de pudibonderia autorilor acestor volume care notau anul 1917
doar calendaristic, ignorând sau consemnând doar în trecere evenimentul crucial care a zguduit atunci
bicontinentalul imperiu ţarist transformându-1 într-un abator al milioanelor de creştini încriminaţi pentru
vina de a fi aparţinut claselor sociale posedante și nu mult mai târziu însemnând sângeros popoare și istorii
pe mai toate continentele Terrei, cu efecte grave pe frontul Moldovei și cu ecouri socio-politice de natură să
afecteze întreaga, noastră istorie contemporană. Tratatele de istorie militară notează în treacăt izbucnirea
revoluţiei ruse, o greşeală evidentă, corect; din Rusia, artizanii ei fiind khazari cu cetăţenie rusă, instruiţi
militar pe domeniile Rockefeller. Insist pe aceasta direcţie care a generat bolșevizarea armatei ruse de pe
frontul român cu toate consecinţele infamante, tragice, transformând trupele rusești din linia întâi din aliate
în inamice, fraternizând cu germanii și apoi în mase de dezertori, incendiatori, violatori și tâlhari în spatele
frontului, semănând panică în populaţie, destabilizându-ne întregul sistem operativ, creând goluri în linia
Întâi speculate tactic de inamic, rearticularea dispozitivului făcându-se prin manevrarea puţinelor rezerve,
lupte crâncene și jertfe suplimentare. În general istoriografia noastră militară notează lapidar: ”în martie
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1917 a izbucnit revoluţia, ca și când „revoluția” ar fi fost un dat divin, sau un flagel natural precum ciuma,
holera, tifosul. In numele adevărului ,în numele dramelor, tragediilor socio-politice, familiale și individuale
care ne-au însângerat istoria, ne-au traumatizat conștiințele, au distrus destine, au îndoliat sute de mii de
familii, afirm ca anul 1917 cheia Marii Uniri este opera lucidă a conştiinţei naţionale care a anulat cu arma
uriaşa lucrare dizolvantă, deznaționalizantă, antistatală, anticreştină, antiidentitară a bolşevismului khazar și
care, prin bătălia ofensivă de la Mărăști și defensiva de la Mărășești salvând statalitatea, au făcut posibilă
Marea Unire.

O PARANTEZĂ NECESARĂ (I)

Aparent textul acestei paranteze nu s-ar încadra în economia articolului. Doar aparent.
Afectând grav coeziunea frontului româno-rus din Moldova, rupând legătura organică dintre
comandament și trupe, anulând planurile operative comune prin dezertări în masă,
insubordonare, fraternizare cu inamicul, tentative de a anarhiza armata română, de a răsturna
conducerea statului, zisa revoluţie bolşevică a marcat profund anul hotărâtor 1917 solicitând
României un spor substanţial de jertfe umane și materiale, administrației măsuri suplimentare de
a asigura funcţionarea, cât de cât normală a sistemului statal, de a găsi resurse alimentare în
criza generală accentuată de obligaţiile asumate față de armata „aliată” numărând spre un milion
de oameni, de a asigura transporturile pe calea ferată suprasolicitată și de a asigura (este un
eufemism) cât de cât liniştea publică, siguranţa persoanei avutului public și particular față de
tâlhăriile cu mâna înarmată făptuite de hoardele dezertorilor bolşevici. Este o enumerare săracă
si un tablou sărăcitor făcut României anului 1917.

O ALTFEL DE ABORDARE

Zisa revoluţie bolşevică din Rusia anului 1917 este triumful capitalului khazar din Statele
Unite și Europa de a deschide prin forţă uriașa piața de investiţii a Rusiei țariste, interzisă ferm
de țarul Nicolae I care a trebuit să moară otrăvit de medicul lui, khazarul Mandell. Țarul
Alexandru al II-lea, inteligent, cult și progresist, devine un pericol prin reformele lui democrate,
stricând planurile masono-financiare privind Rusia. În 1876 este condamnat la moarte de un așa-
zis „tribunal revoluţionar” din Londra al khazarilor anarhişti, planul asasinării este făcut
minuţios de khazarii Liebermann, Goldemberg și Zuckermann. Atentatul feroviar din 1879 nu
reușește. Îl asasinează khazara Hesia Helfmann, cu o bombă artizanală. Împotriva țarului
Alexandru al III-lea, marea finanţa khazară a organizat, orchestrat și dirijat o imensă campanie
de presă spre a-1 compromite, motivarea otrăvirii lui de către medicul khazar Zaharin. Se
impune limpede concluzia: Rusia aleasă drept țintă pentru operaţiuni "revoluţionare” viitoare.
Algoritmul, diabolizare prin presa mondială, asasinare, stăpânire financiar-economică a
funcționat perfect împotriva oamenilor de stat patrioţi din Rusia, rețeta fiind aplicată cu succes și
în România lui Ionel Brătianu, creatorul politicii „prin noi înșine” otrăvit; deopotrivă, i s-a
aplicat lui Nicolae Ceaușescu, realizatorul în fapt al politicii „prin noi înșine” asasinat printr-un
proces trucat.

ȘI… FINALUL.

1917 - 27 martie, seara. New York. O sală din parcul Harlem River. Khazarul Bronstein,
zis Troțki, ține o cuvântare în rusă și germană unui public khazar instruit militar și agitatoric pe
domeniile Rockeffeler despre evenimentele internaţionale, în principal despre războiul care
însângera Europa. Anunţa, brusc, că mâine, 27 martie, va pleca spre Rusia să răstoarne guvernul
provizoriu condus de Kerenski și să declanşeze revoluţia mondială.
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Pe ce-și baza afirmaţiile acest Bronstein zis Trotki, personaj creat de marea finanță
khazaro americană-europeană care a mânjit istoria cu sângele popoarelor creştine? El, un fel de
nimeni social cazat la 107 e, strada 63 Est, angajat pentru acoperire la FOX FILMS… Iată
afacerea - o investiție consistentă în „revoluţie”, acapararea puterii politice care să deschidă
Rusia investitorilor khazari.

Documente. Numai documente.
Washigton. Ambasada Fran ței.  Raport  al şefului serviciului  de informaţi i

către Marele Stat Major al  armatei.
7-618-6
Np. 912-SR2, B II
În luna februarie 1916 s-a aflat pentru prima dată, că se pregătea, o

revoluţie în Rusia.  Următoarele personalităţi și societăţi  participaseră la
această operă distructivă... Raportul nominalizează bancheri , bănci, milionari.

Iată cine sunt investitorii în afacerea numită „revoluţia rusă”, nominalizaţi în
raportul mai sus amintit; 1/ Iacob Schiff (khazar) 2/Kunchn, Loeb et Gie (banca
khazara sub direcţia lui Iacob Schiff... Felix Warburg, Otto Kahn, Kortimer Schiff
(bancheri khzari)-Guggenheim, Max Breitung, (miliardari khazari), ziarul Khazar
FORWARD din New York. Polipoidul bancar financiar bicontinental, interesat de
fabuloasa piață de investiţii rusească, acționează prompt și eficient. Reproduc o
telegramă celebră care demonstrează și numeşte centrul de putere care, prin simbriașii
plătiți din belșug Bronstein, zis Troțki, și Ziderblum, zis Lenin, a subjugat Rusia
agitând lozinci fabricate ingenios pe puterea de înţelegere a maselor analfabete.

Stockholm, 21 septembrie 1917

D-lui Rafael Scholan
Iubite tovarășe-Banca Warburg a dat un acont pentru întreprinderea tovarăşului

Troțki după primirea unei telegrame de la preşedintele sindicatului Rhein-Westphalien.
Un avocat, probabil domnul Kestroff a obținut munițiuni și a organizat transportul lor,
în acelaşi timp cu al banilor. Lui i se va preda suma cerută de tovarăşul Trotki.
Salutări frățești. Fursstenberg.

Reprodusa din „JIDOVUL INTERNAȚIONAL” vol.I pag. 225-229...
Cuplul Bronstei-Ziderblum a valorificat din plin, cu tone de sânge rusesc,

capitalul investit de magnaţii khazari și gentlemenii le deschid piaţa de investiţii a
bicontinentalului imperiu rus. Pentru început naţionalizează toate întreprinderile rusești,
exceptându-le pe cele ale sponsorilor americano-europeni precum firmele „Singer
Sewing Machines”. „International Harvester” și „Westinghouse” ca mai târziu, în
sovietele lui Stalin firmele khazaro-americane petroliere, metalurgice, aviatice, să-i
prilejuiască crudului dictator declaraţia făcută prietenului sau Averell Hariman ,
consemnată la Departamentul de Stat, dosar 033116I76-3033 30.6: ...Sigur, două treimi
din întreprinderile industriale ale țării noastre au fost construite grație ajutorului
financiar și asistentei tehnice americane.

Bronstein-Ziderblum, afacerişti oneşti, au restituit înzecit capitalul investit în
afacerea „revoluţia bolşevică”, afacere care ne va costa scump în 1917, mai apoi
afectându-ne istoria pe aproape o jumătate de secol.
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MĂRĂȘTI (2) - Piatra de temelie a Marii Uniri

O VIZIUNE AERIANĂ

Fiind vorba de una din bătăliile hotărâtoare ale istoriei românilor, cu urmări benefice în
complexul numit Marea Unire, dar cu percepere publică îngustă, superficială limitată geografic,
cu artizanii ei umbriţi de locul subaltern ocupat în ierarhia de vârf a statului, cu trupele care au
înfăptuit-o, nominalizate doar în tratatele de istorie militară, și cu eroii care au ilustrat-o
neasimilați de conştiinţa publică prin școală, obligația mea este ca, înlăturând schematismul
rutinier al consemnării și al limitării locale, s-o comentez din perspectiva europeană a
momentului 1917. Extragerea din Vrancea legendară, în spaţiul Estic al războiului european, se
impune de la sine. Implicând viziunea aeriană.

O VIZIUNE AERIANĂ (2)

În vara lui 1917 ministatul român din Moldova și cele două Armate de câmp care-1
reprezentau pe teatrul de război european redevin obsesia înaltelor Comandamente ale Puterilor
Centrale. Spre a-și putea concentra întregul efort militar pentru zdrobirea occidentalilor înainte
de intrarea în război a Statelor Unite era imperios necesar să se lichideze frontul de Est.
Împotriva Rusiei, victoriilor pe câmpul de luptă li se adăugase victoria hotărâtoare a
dezagregării interne prin zisa revoluţie din martie cu guvernul Kerenski de nulitate absolută,
având corolar dezagregarea și bolşevizarea armatei. Pe acest spaţiu uriaş, de la Marea Baltică la
Marea Neagră, rămăsese un singur punct ferm de rezistență: minusculul stat român cu cele două
Armate ale sale, refăcute, redotate și reinstruite.

Ține de tragismul istoriei hotărârea Puterilor Centrale de a concentra împotriva noastră
totalul disponibilităţilor ofensive din Est și Sud-Est, hotărâre materializată prin Planul de
Campanie pentru Frontul Român. Plan de campanie care sălta spectaculos România și minuscula
ei armată din limitele spaţiale și geostrategice Vrancea și Siret, în arealul european și mondial al
războiului.

Adică Marele Cartier German, conducătorul real al coaliţiei Puterilor Centrale, aduce pe
frontul româno-rus diviziile 62 și 13 infanterie austro-ungară, o divizie din celebrul Corp Alpin,
Regimentul 39 grenadieri germani, Comandamentul Corpului 18 german, diviziile 212 și 115
infanterie germane și, ca să nu extind nominalizarea, subliniez că majoritatea trupelor aduse din
Franța, Italia, Balcani erau din elita armatei germane, cu vastă experienţă a câmpului de luptă,
exemplar dotate cu tehnică modernă și echipament. Era atât de importantă lichidarea minusculei
Românii, încât cvadrupla și-a slăbit forţa din Vest, spre a o întări pe cea din Est.

Această redutabilă forţă militară avea în Ardeal Grupul de Armate arhiducele Iosif și în
Muntenia cotropită, Grupul de Armate Mackensen sprijinit pe celebra Armată a 9-a germană, cu
misiunea de a rupe frontul româno-rus din sudul Moldovei.

O SUBLINIERE a tezei mele privind rolul european al Armatei române în vara anului
1917 o face istoriografia militară care demonstrează că pe spaţiul relativ restrâns din Moldova
sudică, între Carpaţii de curbură și Dunăre, s-a aflat una din cele mai mari concentrări de
efective și mijloace de luptă cunoscută în Primul Război Mondial, totalizând 9 Armate cu 80
divizii de infanterie, 19 divizii de cavalerie însumând 974 batalioane, 550 escadroane și 923
baterii artilerie. Combatanții dispuneau de 800.000 luptători în poziţiile de luptă și de un milion
în rezervă. Este limpede că de rezultatul acestei uriaşe confruntări militare depindea destinul
istoric al statului român.



17

RECUNOAȘTERILE AERO ȘI TERESTRE îi înfăţişează generalului de Corp de
armată Alexandru Averescu, comandantul Armatei a 2-a române, dispozitivul de apărare al
cotropitorului situat pe crestele și spinarea înălţimilor, în dreapta sprijinit pe Măgura Casinului-
1164 m, teren muntos acoperit de păduri seculare, pante râpoase, abrupte, coborând spre zona de
deal parţial împădurită cu aceeaşi configurație, pante abrupte, râpoase spre Mărăşti, la flancul
stâng dealul Momâia cota 632. În spatele acestor spinări de deal, valea râului Șușița cu salba de
localități coborând spre Răcoasa. La flancul drept, Armata 9 rusă. La flancul stâng, Armata 4
rusă, al cărei comandant, generalul Ragoza și crizele de comandament de el provocate au făcut
obiectul acestui serial. Între Măgura Calinului și Mărăşti, o înălţime de 711m, Poiana
Încărcătoarea, care rămâne în istoria noastră militară cu potop de sânge ostășesc. Recunoaşterile
aero - am pe masa de lucru un set de fotografii care asamblate realizează dispozitivul de apărare
inamic format din 18 centre de rezistență amplasate pe înălțimile dominante, unele putându-se
apăra reciproc prin foc încrucişat, legate prin şanţuri de comunicaţie, apărate cu câte 6-8 rânduri
de sârmă ghimpată dispuse riguros, inginerește să bareze direcţiile posibile de atac, precum și
accesul la fortificaţiile și platformelor de tragere ale centrului. Recunoaşterile executate de
patrule întregesc cu amănunte esențiale, strict locale, observaţiile aero: - pe care râpe se poate
urca, ce viroagă oferă adăpost de vedere și tragere, observaţi,i întărită, și complectate de
localnici și de soldaţi de prin preajma locului.

STOP CADRU (I) UN CENTRU DE REZISTENȚĂ însuma adăposturi pentru luptători
săpate adânc la 6/7 metri, întărite cu beton armat, utilate cu sobe, lămpi, mobilier sumar
rechiziţionat de la săteni, adăposturi pentru obuzierele de tranşee, platforme de tragere pentru
mitraliere, tranşee cu podiști pentru grenadieri, pentru puşcaşi, magazii pentru muniţii, şanţuri
de comunicaţie care legau unele centre între ele și, repet aproape obsesiv-rețelele de sârmă
ghimpată pe câteva rânduri care ferecau centrul de rezistență obligând asaltatorul să-și facă loc
tăind sârmele cu foarfecă, țintă uşoară a puşcașilor, mai ales a mitralierelor. Spre a rupe linia de
apărare de pe spinarea înălțimilor din fâșia de atac a Armatei 2 române luptătorii trebuiau să se
caţere la creastă cu echipamentul de luptă, să străbată cele 8 rânduri de sârmă ghimpată, să
ajungă la prima linie de tranşee apărată de grenadieri, puşcaşi, mitraliori, să-i lichideze prin foc
la gura ţevii și prin lupta corp la corp, să asalteze a doua linie de rezistență lăsând inamicul
scăpat viu pe seama curățitorilor de tranşee.

STOP CADRU (2) - Cu ocazia unei „Zile a Eroilor”, una din asociaţiile care reeditează
scene de luptă din Primul Război Mondial participanţii purtând uniforme și armament de epocă,
între spectatori erau și câțiva tineri de vârsta stagiului militar garnisiţi cu lănțuge, inele,
brelocuri, insigne. Când a pârâit o mitralieră de epocă a fost o nelinişte vizibilă între purtătorii
de brelocuri, iar când băieții aceia cumsecade care evocau un asalt au făcut un salt spre
spectatori mimând împungerea cu baioneta, unul din junii bine hrăniţi și dotați cu brelocuri era
gata s-o rupă la fugă.

STOP CADRU (3) - Ne aflam în ziua de 23 iulie 1917, pe înserate, pe poziția
Regimentului 2 vânători, colonel Gheorghe Bereșteanu, din Divizia 3 infanterie general
Alexandru Mărgineanu. Văzduhul sfâșiat de proiectilele artileriei noastre grele. Vânători la
posturile le observație. Nu le vine să creadă, văzând iadul de explozii pe linia reţelelor de sârmă
ghimpată. In spatele poziţiei apar autosanitarele. Căruțele din care se descarcă tărgile. Grupuri
de vânători la tocilă. Își ascut baionetele. Șir de soldaţi descoperiţi la cortul preotului. Unii cu
lumânări aprinse. Alţii, făcându-și cruci. Pe lângă bordeie vânători ciuciți care scriu cărți poştale
militare. Par că nu aud canonada. Adânciţi în ei. Rupţi de clipă. Un sergent își chiteşte grenadele
în sac. Le-a înşirat pe o scândurică. Ia câte una. O sărută. O pune grijuliu în sac. Alături, băieţii
verifică, şterg și zăngăne închizătoarele armelor.
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Și, Ordinul de zi al Comandantului. Generalul Averescu:
A sosit momentul aşteptat de toată suflarea românească de voi însă cu bună seamă mai

mult decât ori cine, să reluăm lupta pentru a răsturna zăgazul urâcios dincolo de care se aud
gemetele părinţilor, fraţilor, copiilor noştri sub apăsarea duşmanului hrăpăreţ. Nu uitați că
reluăm lupta pentru cea mai sfântă cauză: izgonirea cotropitorilor din căminele noastre...

STOP CADRU (4) - VICTORIA a spus Constantin Kiriţescu: Spectacolul care se
înfățișează înaintea ochilor soldaţilor noştri era înspăimântător. Artileria română, în special
mortierele de tranşee grămădite în faţa redutelor făcuseră ravagii în lucrările lor; tranșee, tunuri,
mortiere sfărâmate erau amestecate cu cadavre și cu numeroși răniți ce se văitau. Printre reţelele
intacte de sârmă zăceau bravii soldaţi ai coloanelor de atac prinşi de moarte în poziţiile cele mai
bizare, sfâşiaţi de ghimpii sârmelor, cu hainele și carnea rupte, loviţi de focurile celor dinăuntru
ca și ale celor dinafară, unii cu membrele smulse, alţii fără capete, tragic revers al medaliei
biruinţei...

ECOURI

Istoricul sovietic V.N.Vinogradov:… Ofensiva trupelor române în sud, lângă
Mărăști a fost încununată de succes. Din cauza descompunerii armatei ruse, românii
au trebuit să facă față în aceasta regiune la toată greutatea operațiilor.

Românii  au făcut destul de mult,  au obținut succese.  Dar din cauza
situa ției de pe frontul nostru, noi am trimes o telegram ă generalului Scerbacev
prin care am ordonat încetarea ofensivei . Astfel că opera ția începută cu succes
a fost zădărnicită.

Generalul Henri  Berthelot în memorii le sale relatează întâlnirea cu
generalul  Scerbacev căruia îi  spune că în locul lui ar băga telegrama lui
Kerenski în buzunar și ar continua ofensiva. Răspunsul lui  Scerbacev: „Așa
ceva este imposibil ,  telegrama a sosit în clar,  lovitura mortală a fost dată,
toate sovietele de pe frontul  românesc au luat cunoştinţă de acest ordin cu o
oră înaintea lui și l -au comunicat trupelor, ruse. El ar vrea să nu țină cont de
ordin, dar nimeni nu i s -ar supune. Dacă am insista liniile ar fi  abandonate.

Generalul Al. I .Ragoza ,  comandantul Armatei a 4 -a ruse din flancul stâng
al Armatei  a 2-a române, telegramă trimisă generalului  Averescu:  „ Admirând
bravura și activitatea excepţională a vitezelor dumneavo astră trupe, vă rog să
primiţi domnule general cele mai sincere felicitări din partea mea personal şi a
întregii Armate 4 ruse. Suntem mândri să avem un vecin atât de viteaz...

Colonelul american F.J.Parker ,  observator militar pe lângă armata
română este nominalizat în trecere prin tratatele noastre de istorie militară.
Apreciez că a fost  unul dintre cei mai bine informaţi observatori  militari care a
dezvăluit secretul ordinului  dat de guvernul Kerenski prin care, fără să -și
consulte aliatul , se oprește ofensiva din Sud și se trimit în Nord ajutoare luate
de pe frontul român. Iată textul  revelator: Românii au mers înainte la început cu o
hotărâre oprită însă prompt şi cu ordin să se reîntoarcă fiindcă dezastrul de la Nord a devenit
evident. A fost o grea lovitură pentru ofițerii și oamenii care ar fi meritat o soartă mai bună
datorită admirabilei lor redresări din demoralizare în cele mai dificile condiții… inamicul bine
informat ca întotdeauna de ce se întâmplă pe frontul său, a atacat în acel moment în Galiția și
Bucovina, programând ofensiva chiar în aceeași zi ca să întâmpine ofensiva aliată de la Sud.

Opiniile din tabăra inamică sunt devitalizate. Estompate. Corecte.
26 iulie 1917 raport al arhiducelui Josef, fratele proaspătului împărat. Dimineața la ora 8 se
produce un mare atac asupra Diviziei 218 germană care și-a pierdut puterea de rezistență așa
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încât linia Soveja a fost străpunsă de inamic. Am ordonat generalului Șeeckt ca să-și exercite
toată autoritatea sa asupra acestei divizii și dacă va fi cazul să se folosească de cele mai
drastice măsuri. Pe fața lui Steeck nici o impresie. Mă privește liniștit prin severul lui monoclu
și îmi răspunde, tare mi-e frică că cu această divizie nu se mai poate face nimic, ori ce vom face
ea nu mai este capabilă de nici o rezistență, trupa a pierdut încrederea și moralul ei este scăzut.

Istorici militari notează că Divizia 218 infanterie germană a pierdut în luptă 2/3 din
efective, și 40 de tunuri. A pierde 2/3 din efective înseamnă că atacul a fost cumplit. Artileria și
baioneta au desfiinţat Divizia 218 infanterie germană.

După ce am eliberat Soveja, Divizia I cavalerie austro-ungară se afla în situaţia de a fi
capturată. Îngrijorarea arhiducelui Josef are și o notă intimă: fiul său lupta în Regimentul 7
husari din această Divizie, adăugând încă un membru al familiilor imperiale germane și
austriece pe frontul din România. Scrie arhiducele: …Soveja este în mâinile inamicului,
singurul drum de retragere al Diviziei I cavalerie este tăiat. Regimentul 7 husari va putea evita
capturarea dacă se va putea retrage prin păduri seculare şi munţi stâncoși... Situaţia este
periclitată și cu puţine șanse de salvare...

Iată și consemnarea modernizării oştirii în timpul refacerii, făcută de unul din înalţii
comandanţi germani, generalul Gerok;

- Raport operativ 26 iulie 1917: Artileria română este foarte activă în atac. În mare parte
prin conlucrarea cu aviaţia... și elogiul comandamentelor noastre venit de la un general inamic
cu vastă experienţa a războiului: „Conducerea operaţiunilor este foarte îndemânatecă. Şi din
nou despre artileria noastră refăcută și înzestrată modern, în conlucrare cu aviaţia și observatorii
ei școliți sub comanda căpitanului de Lapperelle din misiunea franceză.

Nu se poate spune că ofiţerii germani erau lipsiţi de umor. Unul dintre cei din Divizia
218 căzut prizonier în discuţia cu corespondentul de război al ziarului britanic THE TIMES,
Constantine Brown mirat că patrulele românilor nu întâlnesc nici o rezistenţă în munţi. Brown:

- Unde sunt trupele dumneavoastră?
Ofiţerul  german: - Dacă ai noştri continuă să fugă cum au fugit în ultimele trei zile și

dacă ai dumneavoastră continuă să-i urmărească cu aceeaşi iuţeală, ei trebuie să fie acum pe
aproape de Budapesta...

Și finalul acestor consemnări .
Paul Painleve, ministrul de război al Franţei către omologul său român: Armata franceză

a aflat cu bucurie despre frumoasele succese ale armatei române refăcută de curând și
nerăbdătoare în dorinţa ei de a curăţi pământul patriei cotropit încă, ca și al nostru de
duşmani... Rog transmiteţi felicitările cele mai călduroase și urările cele mai vii ale soldaţilor
francezi către frații lor de arme...

David Lloyd George, premierul britanic despre bravura excepţională a ostaşului
român:..a dovedit omenirii că este soldatul cel mai viteaz din lume, când i se dă posibilitatea să-
și demonstreze această vitejie.

Asta nu l-a împiedicat pe David Lloyd George să ne jumulească zdravăn la Conferinţa
reparaţiilor de la Spaa, act samavolnic și neloial, consemnat cu amănunte în volumele mele de
literatură politică-document.

CONCLUZIE PARŢIALĂ, care include cele două structuri esenţiale ale actului de război:
valoarea comandamentului, înțelegând eu în comandament complexul cadrelor militare active și
din rezervă, de la Cartierul General la comandamentele Marilor Unități şi de acolo până la
comandantul de pluton și valoarea trupei care însumează și este dependentă de valoarea
instructorilor și a comandanţilor, de valoarea motivaților moral-ideologice și, desigur, de
valoarea tehnicii de luptă și a echipamentelor de război.

Campania anului tragic 1916 a selectat drastic, dar cu preţ scump de vieți ostășești, corpul
generalilor. Beneficiarii protecțiilor politice, de rudenie, de rang social, de avere, de alcov au
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căzut cu brio la examenul dur al războiului. Tratatele noastre de istorie militară o spun voalat.
Pudibond. Cu sfială de demoazelă de pension. Incompetența galonată, asasină și iresponsabilă
nu este trasă la răspundere. Este trasă, ierarhic și discret, în uitare. Campania anului 1917 s-a
bucurat de generali selectaţi de cel mai crâncen examinator: războiul. La aceştia s-a referit
generalul german când a elogiat conducerea îndemânatică a operaţiunilor, asta de la comandanţii
de divizii la cei de companie. La nivel de concepţie strategic-operativă pregătirea ofensivei de le
Mărăști de către generalul Averescu și Statul său Major este o operă complexă și ingenioasă care
valorifică superlativ opera strategică a Marelui Cartier General, secţia Operaţii. Cum trupa și
comandanţii ei au dat dovada unui eroism de masă, inițiativă manevrieră, epopeică putere de
jertfă, a nominaliza din zecile de mii de luptători eroici, mi se pare o impietate. Dar, a
exemplifica tipicul mi se pare obligaţia cronicarului. La bătălia ofensivă de la Mărăști, iulie
1917, exemplul tipic al vitejiei militarului român se numeşte căpitanul Ioan Coravu din
Regimentul 22 infanterie care, la asaltul dat satului fortificat Mărăști, sfințește prin luptă și jertfă
în fruntea companiei sacralitatea Oştirii Romane.

Închei, citând din telegrama trimisă de comandantul armatei ruse din România, generalul
Dimitri Grigorovici Scerbacev generalului Alexandru Averescu, comandantul Armatei a 2-a
române, în seara primei zile a bătăliei de la Mărăști… Mulţumesc călduros vitezelor voastre
trupe și dumneavoastră înşivă, pentru strălucitul succes. Sunt convins că sub comanda
dumneavoastră înțeleaptă și experimentată glorioasa Armată 2-a va dezvolta mai departe
succesul cu același eroism…

Grădiştea pe Argeş
martie 2019

Gl. bg. (rtr) prof.univ.dr. Cristian Troncotă
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Serviciul Secret de Informaţii al Armatei române
(1920-1939)

După 1920, Serviciul de Siguranţă al
Dobrogei, care activase în zona Deltei Dunării
în perioada 1917-1919, a rămas în structura
Ministerului de Interne, iar Mihail Moruzov,
fondatorul și conducătorul acestuia a fost
schimbat de la conducere, intentându-i-se
chiar un proces pentru deturnare de fonduri. În
cele din urmă, acuzaţiile nu au putut fi
dovedite. Moruzov s-a bucurat și de un ajutor
substanțial din partea beneficiarilor fluxului de
informații, dar și de unele acțiuni extrem de

inteligente, dar riscante, prin care s-a făcut
remarcat. Așa se face că au depus mărturie
chiar generali de la Mare Cartier General al
Armatei române, care cunoșteau foarte bine
meritele incontestabile ale lui Moruzov, din
perioada Primului Război Mondial. La fel și
primul-ministru Ionel Brătianu, care a depus la
dosarul cauzei două telegrame de mulțumire
trimise fostului șef al Serviciului de Siguranță
al Dobrogei din timpul războiului.

Până în 1922, Serviciul a funcţionat cu
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rezultate sub aşteptări, fiind condus – ca
delegat – de un anume I. Petrescu. În anul
1924, Serviciul a fost trecut la Marele Stat
Major, sub denumirea de Serviciul Secret de
Informaţii al Armatei române, fiind totodată
reorganizat, în special pe linie
contrainformativă. Cu toate acestea nu s-au
obţinut rezultatele scontate, întrucât lipseau
cadrele de specialitate. Gheorghe Cristescu
(fratele lui Eugen Cristescu, unul dintre cei
mai vechi funcţionari ai SSI, adus în serviciu
chiar de Moruzov, pe post de expert
criminalist) preciza în memoriile sale că
„CSAT presa prea mult asupra problemei
dezvoltării Serviciului Secret, ţinând această
problemă mereu pe ordinea de zi a şedinţelor”.

Ceea ce a grăbit restructurarea
Serviciului Secret a fost activitatea
informativă foarte intensă şi penetrările uneori
cu grad sporit de periculozitate pe care le
realizaseră serviciile similare străine în
rândurile armatei române, precum şi
sustragerile de documente secrete. Dovada cea
mai concludentă o constituie cazul de spionaj
Kovacs Zoltan şi Cuceapski. Cei doi agenţi
maghiari fuseseră arestaţi din întâmplare de
organele de siguranţă româneşti. La ancheta
efectuată s-a constat că, începând cu anul 1919,
timp de 5 ani, cei doi desfăşuraseră o intensă
activitate informativă în România, cu treceri
clandestine peste frontieră. Dar, lucrul cel mai
grav, reuşiseră să sustragă şi să copieze o serie
de documente ale Regimentului 85 infanterie;
broşuri confidenţiale de la Comandamentul 6
teritorial; acte militare aparţinând garnizoanei
Bacău şi Braşov; hărţi şi documente de la
Secţia cartografică a Institutului Geografic al
Armatei; acte din birourile de organizare-
mobilizare, din cancelaria unui colonel; acte şi
planuri relative la depozitele de muniţii şi
regimentele de tancuri; acte şi documente
aparţinând Comisiilor de recrutare Oradea-
Mare şi Cluj; documente ale Diviziei 17
semnate de generalul-colonel Denghel şi
locotenentul Bardaş, între care unele originale.

Foarte posibil ca reorganizarea
Serviciului Secret să fi fost determinată şi de
situaţia internă şi internaţională a momentului.
În 1924, aproape jumătate din teritoriul ţării se
afla sub stare de asediu, situaţie ce se datora

ştirilor alarmante care veneau de pe cele trei
fronturi. O contribuţie importantă la întărirea
Serviciului Secret şi-a adus-o Secţia a II-a din
Marele Stat Major. În lucrarea sa
memorialistică, Eugen Cristescu menţionează
acest aspect în felul următor: „Marele Stat
Major s-a hotărât, în cursul anului 1924, să
înfiinţeze un serviciu civil de informaţii
(Serviciul Secret ), după modelul Serviciului
francez, ataşat la Secţia a II-a, ca organ
auxiliar al acestuia. Pentru aceasta, M.St.M. s-a
oprit asupra unui ofiţer de siguranţă, Mihai
Moruzov. Începuturile au fost destul de
dificile”.

La jumătatea anului 1924, CSAT s-a
hotărât să-l numească pe Mihail Moruzov în
fruntea Serviciului Secret, încredinţându-i,
totodată, sarcina de a se ocupa de
reorganizarea lui pe baze moderne. Moruzov
era recomandat de ofiţerii Marelui Stat Major
ca „un element capabil în materie”, bun
cunoscător al limbii ruse şi cu relaţii pe spaţiul
frontierei de răsărit, acolo unde începuse să se
ivească probleme de apărare şi siguranţă
naţională. Numirea a fost contestată de
inspectorul general de siguranţă al Dobrogei –
un anume Ştefu, rudă cu Romulus Voinescu.
De aici s-a produs un scandal, ajungându-se la
o situaţie inadmisibilă, în care regele
Ferdinand a intervenit personal, ca preşedinte
al CSAT, pentru aplanarea conflictului.
Gheorghe Cristescu spune că, în faţa regelui,
Moruzov s-ar fi împăcat cu Romulus Voinescu,
„o împăcare ce nu era decât formală”.
Rivalitatea s-a stins abia în 1928, o dată cu
plecarea lui Romulus Voinescu din Ministerul
de Interne.

Serviciul Secret a fost deci organizat
ca o structură civilă, o veritabilă agentură
secretă, perfect acoperită, ataşată la Marele
Stat Major, ce-i încredinţa de regulă
următoarele misiuni cu caracter informativ:
studiul ofensiv şi defensiv al zonelor din raza
de competenţă; semnalarea imediată a oricăror
mişcări de trupe sau agenţi în regiunile
respective; sesizarea oricăror acţiuni din
partea potenţialilor inamici care puteau aduce
prejudicii sistemului defensiv de apărare.

Despre activitatea Serviciului Secret,
de la înfiinţare şi până la începutul anilor ‘30,
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se cunosc prea puţine lucruri, datorită faptului
că arhiva a fost distrusă complet în urma
bombardamentelor din august 1944, din zona
Turnu-Severin, unde fusese dislocată.

Un moment important în activitatea
Serviciului Secret de Informaţii al Armatei
române îl constituie data de 20 aprilie 1934
când a intrat în vigoare primul regulament ce-i
fixa cadrul instituţional şi principalele atribuţii.
În articolul 1, Regulamentul din 20 aprilie
1934 preciza că Serviciul Secret constituie
organul tehnic al Serviciului de informaţii al
armatei, iar articolul următor îi stabilea ca
principală misiune „procurarea de informaţii
(interne şi externe) cu caracter general pentru
Ministerul Apărării Naţionale, atât în timp de
război, cât şi în timp de pace”. Spre deosebire
de perioada 1920-1933, când Serviciul Secret
fusese subordonat direct Marelui Stat Major al
armatei române, Regulamentul din 20 aprilie
subordona activitatea acestui serviciu
Ministerului Apărării Naţionale. „Fără
aprobarea prealabilă a Ministerului Apărării
Naţionale, menţiona art. 3, acest serviciu nu
poate întreprinde nici o acţiune cerută de alte
servicii depinzând de alte departamente”.
Acest lucru nu a împiedicat asigurarea unei
colaborări cât mai strânse între Serviciul
Secret şi Marele Stat Major. Astfel, pentru
promovarea unui flux informativ necesar
Biroului Operaţii, Serviciul Secret trebuia să
asigure Marele Stat Major cu informaţii „după
nevoile operative… atât în timp de pace, cât şi
în timp de război”. Aparatul tehnic al
Serviciului era dator „să execute orice ordine
primite referitoare la procurarea materialului
informativ cu caracter militar”.

Tot prin Regulamentul din 20 aprilie
1934, Serviciului Secret i se acordau drepturi
largi în domeniul organizării structurilor
informative proprii şi în încadrarea cu
personal civil sau militar. Articolul 5 din
Regulament stipula că „Serviciul Secret are în
sarcina sa recrutarea şi formarea elementelor
capabile să execute misiuni informative
(interne şi externe) conform cerinţelor”, şi că
„face propuneri pentru numirea personalului
bugetar oficial şi numeşte direct personalul
acoperit“. Articolul 6 prevedea că „personalul
descoperit va fi numit prin decizie ministerială,

iar personalul acoperit se va numi şi înlocui
prin decizia şefului Serviciului Secret”.

Una dintre cele mai importante
prevederi ale noului regulament era stipulată
la art. 8: „Şeful Serviciului Secret exercită
întreaga autoritate asupra personalului ce-i
aparţine, atât din punct de vedere profesional
cât şi disciplinar, având deplină libertate atât
în alegerea personalului, având ca normă
aptitudini profesionale, cât şi a metodelor
întrebuinţate pentru îndeplinirea misiunilor ce
li se încredinţează, pe răspunderea sa, fără să
angajeze – în cazuri de prăbuşiri inerente –
Ministerul sau Statul în general. În cazuri de
asemenea prăbuşiri Serviciul Secret va fi
considerat ca o organizaţie autonomă”.

După cum se poate constata,
Regulamentul acorda şefului Serviciului
Secret o totală libertate asupra actului de
comandă, fapt pentru care i se cerea să-şi
asume întreaga responsabilitate în situaţia
unor insuccese. Prin aceasta se proteja
Serviciul în ansamblul său şi se preveneau
eventualele complicaţii diplomatice sau
politico-militare în defavoarea intereselor
statului român. Obligativitatea pentru
Serviciul Secret de a funcţiona ca organizaţie
autonomă în cazul unor prăbuşiri dezvăluie şi
o concepţie strategică de valoare. Textul
Regulamentului din aprilie 1934 – aşa cum
este formulat – se referea desigur la prăbuşirea
unor reţele informative, deconspirarea unor
agenţi sau insuccesul unor acţiuni informative
speciale. Considerăm însă că el putea fi la fel
de bine operaţional şi în ipoteza în care într-o
conjunctură politico-militară defavorabilă o
parte a teritoriului ţării devenea obiect al
agresiunii armate din partea unei puteri străine.
Ne gândim la faptul că ofiţerii Marelui Stat
Major, inclusiv Mihail Moruzov – care a
participat şi el la elaborarea Regulamentului –,
să fi avut în vedere experienţa din Primul
Război Mondial, îndeosebi evenimentele din
toamna anului 1916, când o mare parte din
teritoriul ţării fusese ocupat de armate inamice,
iar retragerea autorităţilor româneşti şi a
armatei în Moldova s-a făcut fără să se lase o
structură informativă secretă dinainte pregătită.
Într-o astfel de ipoteză (prăbuşirea inerentă)
Serviciului Secret i se putea încredinţa
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misiunea de excepţională importanţă strategică,
de a acţiona ca structură de rezistenţă pe
teritoriul vremelnic ocupat.

Pentru realizarea unor astfel de misiuni
delicate trebuiau organizate, încă din timp de
pace, acele structuri informative şi
contrainformative centrale şi teritoriale în
zonele din apropierea frontierelor sau în
regiunile ce puteau intra vremelnic sub
ocupaţia unor armate agresoare. Practic,
întreaga reorganizare a Serviciului Secret
efectuată în baza Regulamentului din aprilie
1934 a fost subordonată realizării acestui
obiectiv strategic în domeniul informaţiilor.
Aşa se face că noua organizare a Serviciului
Secret s-a realizat după o concepţie modernă,
avându-se în vedere tot ceea ce era mai nou în
domeniu şi pe plan internaţional. S-au studiat
documente privind organizarea Intelligence
Service-ului britanic, 2-éme Bureau-ului
francez şi a FBI-ului american. Nu s-a omis
nici studiul organizării serviciilor de
informaţii ale armatelor din ţările vecine, cum
ar fi: serviciile de informaţii bulgare,
iugoslave, ungare, poloneze şi cehoslovace.
După cum mărturisea Gheorghe Cristescu „s-a
reţinut de la fiecare ceea ce se credea că este
aplicabil şi în strategia de apărare, sub aspect
informativ, a statului român”.

Regulamentul din aprilie 1934
constituie cadrul legal în baza căruia Serviciul
Secret a funcţionat până la începutul anului
1938, când au intrat în vigoare alte acte
normative ce urmăreau adaptarea la noul
regim politic, a cărui instaurare fusese
susţinută şi prefigurată, de o analiză întocmită
de Mihail Moruzov şi aprobată de factorii de
conducere din armată. Prin Ordinul nr. 668 din
1 ianuarie 1938 al ministrului Apărării
Naţionale – general Ion Antonescu –,
Serviciul Secret a fost trecut în subordinea
Marelui Stat Major al armatei, iar prin Decizia
Ministerială nr. 2 200 din 29 martie 1938 se
proceda la o nouă organizare a acestui serviciu.
Ultimul document cuprindea două capitole şi
19 articole şi aducea unele îmbunătăţiri faţă de
Regulamentul din 20 aprilie 1934. Primele
două articole precizau misiunea Serviciului
Secret „de a procura informaţii secrete cu
caracter general şi militar”, „astfel ca el să

poată corespunde în timp de război nevoilor
operative ale armatei”.

Sublinierea este deosebit de importantă,
întrucât ne dezvăluie concepţia generalului Ion
Antonescu în orientarea activităţii Serviciului
Secret spre acţiuni informative cu relevanţă
exclusivă pentru nevoile oştirii, barându-i
astfel orice tendinţă de a se amesteca în
jocurile politice sau a se subordona unor
interese ale camarilei Palatului regal. Nu
excludem ca acest aspect să fi constituit una
din cauzele pentru care generalul Ion
Antonescu a intrat în dizgraţia regelui Carol al
II-lea, ceea ce a dus la înlocuirea sa, la 30
aprilie 1938, din funcţia de ministru al
Apărării Naţionale. Datorită unui zel excesiv
manifestat faţă de Palat, Mihail Moruzov s-a
amestecat în viaţa intimă a generalului Ion
Antonescu, întocmindu-i un dosar
compromiţător, fapt ce a contribuit la o
ruptură definitivă între aceste două
personalităţi, cu urmări tragice pentru
Moruzov, în noiembrie 1940. Se pare însă că
la această ruptură a contribuit deopotrivă şi
generalul Ion Antonescu care, după cum ne
informează istoricul Larry Watts, strânsese
„de un deceniu dovezi despre delictele”
şefului Serviciului Secret. Un conflict dur,
chiar pe viață și pe moarte, am putea spune,
între șeful executivului (din 6 septembrie 1940)
și șeful Serviciului Secret, ceea ce reprezintă o
imagine total dezolantă, nu numai pentru
prestigiul țării, dar mai ales pentru
credibilitatrea instituțiilor statale. Iar
evenimentele care se derulau cu iuțeală, atât
pe plan politic intern cât și extern, reclamau
contrariul. Mondializarea războiului era
inevitabilă, iar România a fost prinsă din nou
cu ferestrele deschise. Pierderile teritoriale din
vara anului 1940 ne scutesc de orice alte
comentarii cu iz justificativ.

Totuși, insistăm pe modernitatea
concepţiei Deciziei Ministeriale din 29 martie
1938. Ea mai rezultă şi din art.3: „În instruc-
ţiunile ce se vor da de Marele Stat Major se va
preciza legătura ce trebuie să fie între acţiunea
Serviciului Secret şi a celorlalte organe
similare, pendinte de alte Departamente”. Cu
alte cuvinte, se prefigura existenţa a ceea ce
teoreticienii de astăzi numesc „comunitatea
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informativă a statului“, formată din mai multe
structure departamentale, specializate fiecare
pe un anumit domeniu, dar obligate să
coopereze pe bază de prevederi regulamentare
la supravegherea sistemului naţional de
apărare. Deci cooperarea între Serviciul Secret,
ca parte componentă a comunităţii informative
a statului, cu celelalte organisme similare, care
în epocă erau: Biroul II al Marelui Stat Major,
Corpul Detectivilor din Siguranţă şi Serviciul
de informaţii al Jandarmeriei, nu putea fi
lăsată la voia întâmplării.

Limitarea strictă a competenţelor
Serviciului Secret era prevăzută şi de art. 4,
prin care activitatea acestuia urma să fie
reglementată „doar prin instrucţiunile ce se
vor da de către Marele Stat Major General al
Armatei”. În ceea ce priveşte încadrarea, art. 9
prevedea două categorii de personal:
descoperit (bugetar sau diurnist) ce era numit
de Marele Stat Major la propunerea şefului
Serviciului; acoperit şi încadrat prin acte
secrete de şeful serviciului.

Nici manipularea fondurilor
informative nu era lăsată la voia întâmplării.
Prevederile art. 7-13 ale Deciziei ministeriale
din martie 1938 demonstrează fără putinţă de
tăgadă existenţa unui cadru normativ, chiar în
cele mai mici amănunte, în domeniul
competenţelor, responsabilităţilor şi
modalităţilor de cheltuire a fondurilor ce
reveneau şefului Serviciului Secret.

La 9 octombrie 1939, intra în vigoare –
o dată cu publicarea în Monitorul Oficial –
Decretul Lege pentru organizarea şi
funcţionarea inisterului Apărării Naţionale ce
înlocuia Legea din aprilie 1933. La Capitolul
II, cu titlul „Organe auxiliare la dispoziţia
Ministerului Apărării aţionale”, art. 3 preciza
că printre alte atribuţii, Cabinetului ministrului
îi revenea şi aceea de a face legătura cu
„Serviciul Special de Informaţii (pentru prima
oară când i se schimba denumirea – n.n.),
executând toate lucrările impuse de o bună
orientare informativă a ministrului şi
subsecretarului de stat al Ministerului Apărării
Naţionale”. Articolul 4 reciza că SSI este un
corp de specialitate, subordonat direct

Ministerului Apărării Naţionale, iar şeful
Serviciului obţine gradul de director general.

Chiar dacă, prin Legea din 9 octombrie
1939, instituţia apărea sub numele de
Serviciul Special de Informaţii (SSI), în
documentele elaborate de Moruzov continuă
să fie denumit cu vechea titulatură de Serviciu
Secret. Oricum, până a reorganizarea din
noiembrie 1940, Serviciul va rămâne
subordonat direct ministrului Apărării
Naţionale.

Prezentarea, chiar şi succintă, a
principalelor prevederi regulamentare din
perioada 1934-1939, demonstrează, cât se
poate de limpede, preocuparea majoră a
factorilor de decizie politică şi militară din
România în perfecţionarea şi adaptarea
permanentă a activităţii Serviciului Secret la
dinamica factorilor de risc. În egală măsură,
transpare necesitatea orientării lui spre
obiectivele operative ale organismului militar
şi eforturile pentru rezolvarea uneia din marile
contradicţii pe care o reclamă activitatea
oricărui serviciu secret. Pe de o parte, pentru
eficienţa activităţii informative, era nevoie de
o perfectă conspirativitate, iar pe de altă parte,
spre a-l feri de abuzuri şi ilegalităţi, trebuia
pus sub un control strict. Este, de altfel, o
contradicţie care nici în vremurile de azi nu a
fost încă rezolvată în condiţii optime, întrucât
pentru păstrarea conspirativităţii nu se supun
controlului acţiunile informativ-operative în
derulare, ci doar rezultatele lor.
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Col. (r) dr. Alexandru Bucur
Membru al Filialei Județene Sibiu

„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Amintiri din viața de ofițer
Bucureşti, 1993

Au trecut şi sărbătorile de la sfârşitul
anului 1992, cât şi cele de la începutul lui
1993 şi am plecat spre noul loc de muncă,
Depozitul 109 Alimente din Bucureşti (situat
lângă Piaţa Obor), unde am fost numit
locţiitor al comandantului pentru logistică
prin M.P.O 046 din 19 decembrie 1992 (foto
în legitimaţia militară). Nu eram singur! Mă
însoţeau doi colegi de Academie: căpitanul
Aurel (Aurică) Deaconu, camarad de facultate
şi căpitanul Leonard (Leo) Oţelea, coleg de
an de la finanţe. Ne-am prezentat la

comandant, locotenent colonelul Liviu Tărâţă, unde am fost primiţi cordial, ca nişte colegi din
intendenţă. Am remarcat poziţia realistă, verticală şi clară a comandantului, referitoare la modul
de desfăşurare a colaborării. Printre altele, ne-a întrebat dacă dorim să rămânem în respectiva
unitate sau nu. Bineînţeles că eu am răspuns că nu, pentru că în momentul în care voi afla de
vreo funcţie la Sibiu, mă voi muta. A apreciat sinceritatea mea şi a spus că nu mă va împiedica
să plec. Colaborarea cu comandantul a fost foarte strânsă, nu pot decât să-i mulţumesc – şi pe
această cale – pentru modul în care a acţionat pentru stabilirea unui climat optim de muncă.

Eu şi Aurică (foto alăturat - Craiova în
21 septembrie 2018, la întâlnirea de 26 de ani
de la absolvirea Academiei de Înalte Studii
Militare) am preluat funcţiile de la un coleg de
Şcoală Militară, căpitanul Muşat, care a
terminat Academia cu un an înaintea noastră şi
care a fost mutat la Comandamentul Logistic.
După inventarierile de rigoare, semnarea
proceselor verbale de predare-primire şi
raportarea definitivării operaţiunilor la
comandant, am început acomodarea cu noua
funcţie. Nu mai lucrasem în domeniu din anul 1985, de la Timişoara. Dar, totul s-a desfăşurat
eşalonat, normal şi firesc! Mi se subordonau serviciile: alimente, echipament şi cazarmare.
Depozitul deţinea şi un mic G.A.Z., cu peste 30 de porci şi o suprafaţă de teren cu opt solaria,
toate situate în incinta depozitului. La alimente şi echipament, era încadrată o tânără, locotenent
Mariana Buşcă, pe care o cunoşteam din perioada în care a fost elevă la Sibiu, în Şcoala
Militară. La cazarmare, era un subofiţer, nu îmi mai amintesc numele lui, care s-a mutat la puţin
timp. Funcţia a fost preluată de plutonierul Adrian (Adi) Pavel, cu care am colaborat excelent şi
cu care am păstrat legătura mult timp după plecarea mea de la Bucureşti.

Prima problemă, care necesita rezolvare, era cazarea mea. Am făcut un raport în care am
solicitat cazare la hotelul M.Ap.N. „Haiducul”. Am fost chemat la hotel, iar acolo l-am întâlnit
pe colonelul Maghiar, fost şef al meu în perioada în care am fost detaşat la „Canal” (septembrie
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1988-martie 1989). Respectivul mi-a luat raportul şi l-a înaintat generalului Ilie Botoş, care l-a
aprobat. În garsoniera de la „Haiducul” eram cazat împreună cu un medic provenit din Moldova,
care era supărat că nu îşi poate muta familia la Bucureşti, negăsind un loc adecvat de muncă
pentru soţie. Naveta mea, de la cămin la serviciu, dura aproape o oră, capitala era murdară, cu
mulţi ţigani, înghesuială, lume pestriţă, căldură mare vara şi, nu în ultimul rând, fără munţi în
apropiere! Ce să-mi placă?

La unitate, am început să îmi fac ordine în compartimente. Am căutat, după nivelul
cunoştinţelor de specialitate şi al posibilităţilor mele, să îmi organizez munca şi să îmbunătăţesc
condiţiile de lucru ale personalului depozitului. După ce am rearanjat unele materiale din
depozite, am înfiinţat o popotă (cu sprijinul nemijlocit al lui Aurică), unde se servea gustarea şi
masa de prânz. Iniţial, o parte dintre colegi au cârcotit. După care, la scurt timp, s-au abonat toţi
la masă, încât a fost nevoie de o planificare a servirii hranei în serii, mica sală de mese a popotei
devenind neîncăpătoare. Am declanşat şi operaţiunea de îmbunătăţire a P.S.I., fiindcă şi
protecţia împotriva incendiilor pica în sarcina locţiitorului pentru logistică. Şi am reuşit!

În primăvară, Depozitul Alimente a fost vizitat de către generalul Ioniţă Botoş,
comandantul Comandamentului Logistic, originar din localitatea Buia, judeţul Sibiu. A fost
plăcut impresionat de cele constatate, iar, după ce m-am prezentat, a fost şi mai încântat,
descoperind că sunt de la Sibiu.

Am început apoi, insistent, să caut o funcţie de locţiitor pentru logistică la una dintre
unităţile militare existente în judeţul Sibiu. Dificilă muncă! O perioadă, nu am găsit. Am făcut
un raport către generalul Botoş, pe care l-am dus personal. Acolo, am fost întâmpinat de
secretarul acestuia, locotenentul Sergiu, promoţie 1986, fost elev de-al meu. Am fost rugat, de
către domnul general, să mă aşez, apoi am fost servit cu whisky, Kent şi cafea. Generalul mi-a
luat raportul, l-a citit, a zâmbit, apoi l-a rupt şi l-a aruncat la coşul de gunoi. Mi-a spus: „Eşti
singurul sibian repartizat la Bucureşti. Ştiu cum lucrezi. Şi nu o să-ţi dau drumul! Te mut la
Comandamentul Logistic!” Aflând că nu intenţionez să mă stabilesc la Bucureşti, a fost tare
mâhnit. Mi-a spus să mă mai gândesc fiindcă o să mă ajute să evoluez în carieră. Hotărârea mea
era fermă. Nu îmi plăcea capitala şi nu doream să mă „naturalizez” acolo! Norocul meu a fost
că, prin intermediul unei rude de-a mamei, am fost pus în legătură cu un colonel de infanterie
care activa în Marele Stat Major, azi Statul Major al Apărării. Colonelul Ene Ionel m-a anunţat
că va căuta să mă ajute pentru mutarea din Bucureşti la Sibiu. Şi s-a ţinut de cuvânt! Între timp
s-a schimbat comandantul unităţii. Colonelul Tărâţă a fost mutat la Chitila, ca lector, iar în locul
dumnealui a venit locotenent colonelul Adrian Tilincă. De la prima întâlnire, mi s-a părut un
ciudat! Şi nu m-am înşelat! Am făcut imprudenţa de a-i sugera ca, la preluarea comenzii, să
inventarieze, cu foarte mare atenţie, stocul de la articolul „fasole”, gestionat de şeful serviciului
alimente Dumitraşcu, zis „Buză”, un individ cu tupeu, băgat în afaceri oneroase. Tilincă a
inventariat fasolea şi, culmea, a constatat lipsa unei cantităţi echivalente cu un vagon! Şi cine să
realizeze cercetarea administrativă? Suspinatul! Aşa că, am fost nevoit să iau la purecat toate
documentele referitoare la respectivul articol, din ultimii doi ani (registre de evidenţă, acte de
primire, procese verbale de recepţie ş.a.) şi să găsesc unde era „buba”. După o cercetare de o
lună, nu am reuşit să stabilesc nimic. Am solicitat prelungirea cercetării cu încă o lună. Apoi am
fost trimis la furnizorul de fasole, undeva pe malul Prutului, pentru a vorbi cu patronul. Am luat
trenul spre Botoşani, cea mai apropiată localitate de furnizor. Am ajuns într-o zi ploioasă, într-
un oraş posomorât, sordid. A doua zi, am mers la o staţie de autobuze şi am cerut un bilet la
Truşeşti. Mi s-a spus că nu circulă nimic spre acel loc. Am întrebat la ce distanţă se află iar,
neştiutoarea de la bilete, mi-a zis că la vreo 3 km peste deal (în realitate, 33). Am plecat pe jos şi
am tot „pedalat”, fără să întâlnesc vreun om. Apoi, după ceva timp, am dat de un călător „per
pedes” care m-a lămurit că mai am de mers vreo 8 km. Am ajuns la destinaţie, dar am constatat
că patronul nu era acolo. Soţia acestuia mi-a explicat că este plecat la Bucureşti. Am întocmit un
document din care să rezulte prezenţa mea la „locul faptei”, mi-am ştampilat ordinal de serviciu
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la poliţia locală, apoi am încercat să mă întorc la Botoşani. Nu era nici un mijloc de transport!
Am aflat că pot să plec doar cu maşina Poştei, care urma să sosească. M-am plimbat prin
localitate şi am fost invitat de o familie de localnici să iau masa cu ei. Nu am refuzat! M-au
servit cu pâine, brânză şi ceapă. Masa mi s-a părut foarte gustoasă, mai ales că a fost oferită cu
drag, iar eu eram flămând.

La un moment dat, a apărut maşina Poştei. Lucrătorii m-au acceptat ca tovarăş de călătorie
şi m-am aşezat printre pachete şi scrisori, luând drumul Botoşaniului. Prăfuit, transpirat,
dezamăgit, am ajuns la destinaţie. Am telefonat la unitate şi am obţinut aprobarea de a mă
întoarce la Bucureşti. A doua zi, târziu, eram în capitală. În ziua următoare m-am prezentat la
comandant pentru a-i raporta despre activitatea de la Botoşani. Am întocmit şi un raport cu cele
desfăşurate. După aceea, mi-am auzit numai critici! Ba că m-am deplasat de pomană, ba că nu
mi-am îndeplinit misiunea… Dar, după mai puţin de o lună, am definitivat cercetarea şi am pus
la plată pe şeful de depozit. După scurt timp, am avut de clarificat o altă cercetare, referitoare la
articolul „cafea”. În timpul soluţionării ei s-a ivit o alta, pentru lipsa a 500 kg de orez. În paralel,
am reuşit să clarific şi cele două cercetări. Situaţia nu mai putea continua! Trebuia să plec cât
mai repede din Bucureşti! Am solicitat o nouă audienţă la generalul Botoş, care a acceptat să mă
primească. Am pus raportul pe masă, generalul l-a luat, l-a citit, a scos pixul, s-a uitat la mine, a
zâmbit şi a scris ceva pe raport, apoi mi-a spus: „Nu l-am rupt! Să nu zici că sunt neam prost!”
Am luat raportul şi am citit. În diagonală, cu majuscule, era scris: „NU APROB!” Mi-a căzut
faţa! Generalul, cu un zâmbet sarcastic, mi-a spus: „Chiar nu realizezi că nu vreau să-ţi dau
drumul? Te mut la Comandamentul logistic! Şi acum hai să bem un whisky şi să povestim
despre viitor!”

Decepţionat, am renunţat pe moment să mai fac rapoarte de mutare. Dar am acţionat
perseverent pentru căutarea unui loc liber în judeţul Sibiu. La un moment dat, colonelul Ene mi-
a zis că a apărut un loc la Mârşa, la artilerie. Să merg în audienţă la generalul Ioniţă Constantin
(supranumit „Ioniţă Gură de Aur”). Aşa am şi făcut! M-am prezentat, am fost primit cu bucurie,
apoi generalul a vorbit la telefon cu… generalul Botoş! De faţă cu mine! I-a spus că are un băiat
care doreşte să ocupe funcţia de la Mârşa, dar are nevoie de aprobarea lui Botoş pentru aceasta.
Botoş a replicat: „Aprob pentru oricine, mai puţin pentru Bucur!” Spunându-i-se că chiar pentru
mine trebuie să aprobe, a răspuns că nu este de acord. Generalul mi-a spus să revin peste 10
minute, pentru că nu se lasă şi va relua tratativele. Între timp, locţiitorul pentru logistică din
Comandamentul Artileriei s-a interesat pe unde am mai lucrat şi i-a raportat generalului că nu
este de acord cu mutarea mea la Mârşa, din cauză că nu am experienţă pe teritoriu. Dar generalul
Ioniţă Constantin a rămas ferm în hotărârea sa de a mă transfera la Mârşa! Am revenit şi am
asistat la o altă discuţie, în care lui Botoş i s-a spus: „Hai măi Ioane, fii rezonabil, este singura
rugăminte de acest fel pe ziua de azi!” După alte discuţii, Botoş a fost de acord. Generalul mi-a
zis: „Du-te repede la Biroul personal şi fă-ţi raportul de mutare, înainte să se răzgândească!”
Ceea ce am şi făcut. M-am întors fericit la unitate şi am aşteptat ordinul de mutare. Nu ştiam
nimic despre unitatea la care urma să plec! Dar, totul era să mă mut! Să scap de Bucureşti, un
oraş pe care nu am reuşit să-l îndrăgesc şi în care nu m-am acomodat.

Iată că a apărut şi ordinul de mutare, A.S. 26 din 26 iulie 1993, la Divizionul 253 Artilerie
Mârşa, aparţinând de Brigada 85 Infanterie Motorizată, cu sediul la Făgăraş! Am predat funcţia
colegului meu Aurică, apoi am dat o masă de plecare. L-am invitat şi pe comandant, care a spus,
printre altele, că nu a fost mulţumit de activitatea mea şi că m-ar fi pedepsit zilnic! Motivul
principal era faptul că, dimineaţa, porcii de la G.A.Z. făceau gălăgie mare, pentru că nu-i
hrăneam! Stupid motiv!

M-am bucurat enorm că am reuşit să scap de Bucureşti! Urma o nouă etapă din carieră,
plină de neprevăzut, probleme, navetă zilnică, acomodarea cu un alt colectiv şi mentalităţi,
provocări ş.a.
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Mr.(r) Dorin Ocneriu
Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad
a A.N.C.M.R.R.

NUME DE SIBIENI LA COLȚUL
STRĂZILOR ARĂDENE
„GHEORGHE LAZĂR”

O stradă din centrul municipiului Arad poartă numele unui mare sibian și mare român,
Gheorghe Lazăr, de la a cărui naștere s-au împlinit 240 de ani. S-a născut la data de 5 iunie
1779, la Avrig, jud. Sibiu, într-o familie de țărani.

De mic a fost remarcat de baronul Bruckenthal și trimis la învățătură, urmând studii de
Istorie, Filosofie și Matematică. Absolvind și Teologia, devine preot ortodox și profesor, funcții
în care se străduiește să folosească preponderent limba română, traducând numeroase cărți și
manuale.

După moartea baronului, este persecutat de autorități și de clerul slavon, fiind nevoit să
treacă munții în Țara Românească. Aici se remarcă prin vasta cultură și prin zelul său profesoral,
reușind să înființeze la București prima școală cu predare în limba română: Școala de la Sf.
Sava. Printre cei mai vestiți elevi ai săi au fost Ion Heliade Rădulescu și Petrache Poenaru.

Patriot român cu multă voință în a face bine poporului, se alătură mișcării revoluționare
condusă de Tudor Vladimirescu, fapt care îi va atrage mai apoi ura boierilor și a reacționarilor.

În anul 1823, revine la Avrig, unde va trece la cele veșnice și unde este îngropat.
Gheorghe Lazăr este unul dintre cei mai mari cărturari umaniști români, figură luminoasă

care a deschis calea învățământului românesc. Numele său îl poartă numeroase străzi, lăcașuri
educaționale și alte foruri de cultură de pe tot cuprinsul țării.

Este considerat întemeietorul învățământului românesc, iar data de 5 iunie este legiferată
ca Ziua Învățătorului din România.
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Col. (rtr) prof. univ. dr. Alexandru Baboş
Prim-vicepreședinte al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Rolul hotărâtor al Consiliului Dirigent în instaurarea
administrației românești în Ardeal acum 100 de ani, după

Marea Unire

După mărețul act din 1 Decembrie 1918, Consiliul Dirigent – guvernul provizoriu al
Transilvaniei ales în 2 decembrie 1918 la Alba Iulia, dar cu sediul din 8 decembrie la Sibiu – a
avut ca principală misiune de a institui o administrație românească pe întregul teritoriu unit cu
patria mamă, România. Procesul s-a derulat acum 100 de ani, a fost lung și anevoios, s-a
desfășurat treptat, în mai multe etape, în special datorită conjuncturii internaționale. Tenacitatea
și hotărârea membrilor guvernului provizoriu au fost cele care au înlăturat numeroasele piedici,
reușindu-se ca până în vara anului 1919 autoritatea statului român să se exercite, prin
intermediul Consiliului Dirigent, asupra regiunilor unite cu România.

O piedică serioasă în acțiunile concrete de preluare și apoi de organizare a administrației
românești în Ardeal a constituit-o convenția militară de la Belgrad din 13 noiembrie 1918,
referitoare la armistițiul cu Ungaria, încheiată între generalul francez Franchet d′Esperey,
comandantul trupelor aliate din Orient și guvernul maghiar, condus de contele Károlyi.
Convenția fixa o linie de demarcație în Transilvania, între teritoriul ce urma să fie sub
administrație românească și cel administrat de Ungaria pe cursul Mureșului, lăsându-se sub
administrație ungară trei sferturi din teritoriul românesc – o parte a Transilvaniei, Banatul,
Crișana și Maramureșul.

Situația se menține și după 1 Decembrie 1918, deși Adunarea Națională de la Alba Iulia
hotărâse Unirea românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească și a teritoriilor locuite de
ei cu România.

Oprirea înaintării diviziilor române pe aliniamentul râului Mureș, stabilit în mod arbitrar și
în totală contradicție cu realitățile existente și cu principiile și tratatele recunoscute de Puterile
Aliate și Asociate a prilejuit, atât din partea guvernului român și a Marelui Cartier General al
Armatei, cât și din partea Consiliului Dirigent, repetate proteste și cereri către Consiliul militar
interaliat de la Versailles și apoi către Conferința de Pace, de revizuire a clauzelor armistițiului.
Această revizuire se impunea cu atât mai mult, cu cât dincolo de linia de demarcație, autoritățile
și trupele ungare, precum și bande înarmate ungurești își intensificau acțiunile teroriste și de jaf,
îndeosebi împotriva populației românești, sporind insecuritatea în întreaga zonă rămasă sub
administrație ungurească.

Drept urmare, Comandamentul armatelor aliate de la Salonic și Consiliul militar
interaliat de la Versailles și-au dat acordul ca trupele române să depășească linia demarcațională
și să se îndrepte spre vest, ajungând la începutul lunii ianuarie 1919 pe aliniamentul Sighet, Baia
Mare, Zalău, Sebeșul Mare, Brotuna, Zam și Bucova. De pe acest aliniament se va declanșa
campania armatei române din 1919 împotriva Ungariei, încheiată la 4 august prin ocuparea
Budapestei de către militarii români.

Activitatea Consiliului Dirigent pentru organizarea unei vieți de stat și a unei
administrații noi, românești în Ardeal a fost influențată de existența liniei de demarcație și de
ritmul derulării acțiunilor militare ale armatei române. Deși deosebit de complex, procesul a
avut un caracter unitar, datorat dispozițiunilor și procedurii stabilite de Consiliul Dirigent. În
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acțiunile sale, tactul s-a îmbinat cu fermitatea, spiritul de prevedere cu înțelegerea realistă a
situațiilor rezultând un proces fără incidente majore, în deplină ordine.

Chiar la Alba Iulia, a doua zi după crearea Consiliului Dirigent s-a discutat chestiunea
preluării administrației locale, emițându-se o decizie ce denotă prudență și circumspecție: „Se
hotărăște, cum că în acele cazuri, când administrația locală e părăsită, ori preluarea ni se
îmbie din orice cauză, să fie preluată, forța însă nici când să nu se aplice”. Ulterior ,
dispozițiile cu privire la funcționari, la ansamblul problemelor ce priveau preluarea
administrației se vor succeda într-un ritm alert.

Tot în primele zile ale lui decembrie 1918, Consiliul Dirigent a ordonat Consiliilor
Naționale județene românești să instituie controlul asupra administrației din județele lor și să
facă propuneri de persoane pentru a fi numite în funcțiile de conducere din județe. Din cauza
liniei demarcaționale ordinul nu a putut fi executat pentru început decât în județele aflate în
sudul Mureșului, apoi și în celelalte.

În ședința din 15/28 ianuarie 1919, Consiliul Dirigent a hotărât ca funcționarii să depună
jurământul de fidelitate față de statul român. Cei ce depuneau jurământul își puteau continua
activitatea, iar cei care refuzau urmau să fie îndepărtați din funcții. În multe cazuri, funcționarii
maghiari au contestat dreptul statului român de a le pretinde depunerea jurământului de fidelitate,
bazându-se pe prevederile Convenției de la Belgrad, nerecunoscând Hotărârea de Unire de la
Alba Iulia.

La sfârșitul lunii ianuarie 1919, Consiliul Dirigent definitivează și adoptă cele dintâi
decrete ce privesc administrația din Ardeal: „Decret Nr. I despre funcționarea în mod
provizoriu a serviciilor publice, aplicarea legilor, despre funcționari și întrebuințarea limbilor”
și „Decret Nr. II despre funcționarea în mod provizoriu a serviciilor publice administrative”.
Primul decret prevedea menținerea în vigoare și a vechilor legi administrative aplicate în Ardeal,
aducându-li-se corectivele ce se impuneau. Prin același act, se stabilea limba română ca limbă
oficială în serviciile publice. Al doilea decret determina câteva schimbări de esență în
administrația din Ardeal, astfel: fiecare municipiu (comitat, oraș municipal) era condus de un
prefect; membrii comitetului municipal și ai reprezentanței comunale să fie aleși; funcționarii
județeni și comunali să fie numiți de prefect și de șeful Resortului de Interne.

Între timp, începând cu 29 decembrie 1918, Consiliul Dirigent a făcut primele numiri de
prefecți pentru orașele cu drept de municipiu și județele asupra cărora își exercita efectiv
autoritatea. Moment de o deosebită importanță și semnificație, numirea de prefecți s-a făcut în
concordanță cu propunerile transmise de consiliile naționale române sau de fruntașii politici din
județe, în mod treptat, în funcție de condițiile interne și în special externe – situarea liniei
demarcaționale, raporturile și înțelegerile realizate cu comandamentele franceze din Banat și
Arad.

Este de subliniat faptul că guvernul ardelean a numit prefecți și pentru teritorii aflate
dincolo de linia de demarcație, eludându-se astfel prevederile convenției de la Belgrad, ca în
cazul județelor Bihor, Sălaj, Arad, Caraș-Severin și Sătmar.

În general, numirea prefecților poate fi apreciată ca un act de referință în istoria județelor,
deoarece ei vor conduce nemijlocit operațiunea de instituire a autorității statului român asupra
tuturor sferelor de activitate de la acel nivel.

Procesul de numire a prefecților a cuprins trei etape, care însă nu concordă în toate
cazurile cu momentele concrete de preluare și instituire a administrației românești în județele din
Ardeal, astfel: decembrie 1918 – ianuarie 1919, martie – aprilie 1919 și mai – iulie 1919. Cele
mai multe numiri de prefecți s-au făcut în prima etapă – 14, în județele aflate sub controlul
nemijlocit al Consiliului Dirigent: Făgăraș, Sibiu, Hunedoara, Alba, Turda-Arieș, Bistrița
Năsăud, Târnava Mare, Târnava Mică, Mureș-Turda, Cojocna, Solnoc-Dăbâca, Ciuc, Brașov,
Trei-Scaune. În a doua etapă s-au numit prefecți în județele: Sălaj, Sătmar, Bihor, Arad și
Maramureș. În ultima etapă s-au numit delegați ai Consiliului Dirigent pentru preluarea puterii
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și organizarea serviciilor publice în județele: Bichiș, Cenad și Timiș-Torontal. La 4 februarie
1920 s-a numit și prefectul județului Odorhei.

Începând cu 16/29 ianuarie 1919, Consiliul Dirigent face, la propunerea prefecților
numiri de subprefecți, pe rând, din aceleași considerente ca în cazul prefecților.

În teritoriile rămase dincolo de linia demarcațională, situațiile și, deci, și momentele
preluării administrației s-au prezentat diferit. În Sălaj, Bihor și Sătmar, unde administrația a
rămas sub controlul guvernului maghiar, ea s-a instaurat în cursul lunii aprilie 1919. În județul
Arad, administrația maghiară se exercita sub supravegherea trupelor franceze, fiind înlocuită în
vara anului 1919. În județul Caraș-Severin, după retragerea trupelor sârbești, intrate în Banat
începând cu 17 noiembrie 1918 se va institui o administrație franceză, sub controlul căreia se
menținea o parte a vechii administrații și care va ființa până la sfârșitul lunii mai 1919, în timp
ce în viitorul județ Timiș-Torontal administrația sârbească va fi înlocuită în iulie 1919.

Deoarece, în 11 iunie, 1919 este stabilită linia graniței dintre România și Ungaria,
Consiliul Dirigent va preda ulterior puterea publică din județul Bichiș, din cea mai mare parte a
județului Cenad și din partea ce nu revenea statului român din județul Ugocea, nu fără a afirma
încă o dată drepturile românilor asupra teritoriilor evacuate. Comunele rămase după evacuare în
statul român treceau la județul Arad, cele din Cenad și la Sătmar, cele din Ugocea.

Instaurarea administrației românești în diferitele teritorii ale Ardealului n-a fost
condiționată nemijlocit de prezența trupelor române în acele locuri. Astfel, dacă în orașul Arad
armata română a intrat la 17 mai 1919, administrația românească impunându-se mai târziu, în
Banat organizarea administrației a precedat sosirea trupelor române.

Desfășurarea procesului de predare-primire a prefecturii și a puterii publice din județe a
fost în linii mari aceeași. Astfel, o delegație în frunte cu prefectul numit de Consiliul Dirigent
sau cu un împuternicit al acestuia se prezenta la sediul prefecturii, cerând ca, în virtutea
dispozițiilor Consiliului Dirigent, fundamentate pe Rezoluția de Unire de la Alba Iulia să fie
predată prefectura. În general, după un protest formal, vechii conducători predau oficiile pe baza
unor procese verbale. În continuare, prefectul sau împuternicitul Consiliului Dirigent invitau pe
toți funcționarii să depună jurământul de fidelitate față de statul român, în caz contrar urmând să
fie îndepărtați din servicii. Au fost județe în care funcționarii aproape în totalitate au depus
jurământul, și altele în care vechii funcționari maghiari au refuzat în bloc depunerea lui. După
preluarea prefecturilor județene urmau celelalte instituții administrative, judiciare, financiare,
școlare, sanitare etc.

Un exemplu asupra modului de rezolvare a problemei în discuție îl oferă județul Sibiu. În
11 ianuarie 1919, prefectul Nicolae Comșa a preluat de la comitele suprem oficiul și actele
prefecturii. Andrei Bârseanu, președintele Consiliului Național Român Județean, însoțitor al
prefectului, a mulțumit apoi comitelui suprem pentru activitatea desfășurată, manifestându-și
speranța că acesta va contribui și în viitor la realizarea bunei înțelegeri între români și sași.
Funcționarii care au depus jurământul au rămas în funcții, printre ei numărându-se și
vicecomitele Schöp, care va deveni subprefect. Prefect al orașului cu drept de municipiu va fi
numit, ceva mai târziu, un alt reprezentant al sașilor, Albert Dörr.

După intrarea armatei române în Oradea, la 29 aprilie 1919, și în județul Bihor se va
prelua conducerea efectivă a vieții publice de către români, acțiunea fiind condusă de Aurel
Lazăr, împuternicit al Consiliului Dirigent. Prefect al județului va fi instalat Coriolan Pop, iar
subprefect Aloisiu Nistor. Funcționarii din oraș ca și cei de la prefectura județeană au depus „in
corpore” jurământul de fidelitate față de statul român. Apoi s-au preluat și celelalte instituții,
între care Curtea de Apel. Ca urmare a preluării puterii administrative, limba oficială devenea
limba română. După acestea, la 11 iulie 1919, Consiliul Dirigent era înștiințat despre
desfășurarea normală a activității administrative în municipiul Oradea.

Început în decembrie 1918, procesul preluării puterii politice și administrative românești
asupra teritoriilor unite, prin Hotărârea de la Alba Iulia, s-a încheiat în vara anului 1919.
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Preluarea instituțiilor administrative însemna doar o etapă pe calea reînceperii unei vieți
administrative cât mai normale. Se impunea și încadrarea lor cu un corp de funcționari absolut
indispensabili activității administrative, ceea ce era foarte dificil, datorită numărului mic de
funcționari români existenți (3% din total), deși românii reprezentau 18% din populația Ungariei
și ca urmare a refuzului unei părți a funcționarilor unguri de a-și oferi serviciile statului român.

Măsurile și eforturile întreprinse de Consiliul Dirigent în această privință au fost multiple
și continue. Menținerea în funcții a celor care au depus jurământul, apelul adresat funcționarilor
care-și părăsiseră cu de la sine putere posturile să le reocupe neîntârziat, invitațiile făcute
intelectualilor români de a intra în administrație, intervenția Consiliului Dirigent prin
reprezentantul său la Budapesta pentru transferarea funcționarilor români aflați în funcții în
Ungaria, în schimbul unor funcționari maghiari din Ardeal, solicitările făcute guvernului din
București în vederea trimiterii de funcționari cu experiență în Ardeal au fost doar câteva din
mijloacele prin care Consiliul Dirigent a căutat acoperirea posturilor de funcționari
administrativi. De asemenea, s-a ținut un curs de administrație la Târgu Mureș, frecventat de 90
cursanți.

Cu toate măsurile prezentate, Consiliul Dirigent nu a reușit o rezolvare integrală a acestei
dificile chestiuni. Zelul, hărnicia și chiar patriotismul corpului de funcționari din acea perioadă
au suplinit numărul insuficient de funcționari, ajungându-se la o lentă dar sigură normalizare a
vieții administrative.

Fiecare resort din Consiliul Dirigent a luat măsuri care urmăreau o punere de acord a
realităților din Ardeal cu cele din restul țării, măsuri care să faciliteze mai apoi unificarea
deplină. Pe această linie se înscriu prevederile Decretului Nr. IV din 7 februarie 1919 privind
stabilirea unor denumiri românești în administrație.

Succint, acestea au fost preocupările și stăruințele Consiliului Dirigent pentru impunerea
și organizarea unei vieți administrative românești în Ardeal, etapă importantă a procesului de
unificare a administrației din întregul Regat Român. Acest deziderat se va realiza odată cu legea
pentru unificarea administrativă din 1925.

Frans Timmermans
Prim vice-preşedinte Comisia Europeană

?!!!
„Problema României este tipică pentru ţările din Africa şi Asia, care deşi
sunt pline de resurse naturale, se zbat în sărăcie din cauza prostiei şi hoţiei
care colcăie în acele ţări.
Resursa umana ajunsă în fruntea ţării e de o calitate atât de jalnică, încât
reprezentanţii ei, după ce că sunt hoţi, sunt atât de proşti încât îşi închipuie
că pot păcăli pe toată lumea, deşi ei nu sunt capabili să comunice nici
măcar în limba maternă.
Mai elegant de atât, nu ştiu cum să o spun, dar totuşi o voi face:
Problema României e că unul din trei pesedişti e la fel de corupt ca ceilalţi
doi!”
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Jr. Col. (rtr) Dr. Eugen-Nicolae Rotărescu

„Apa trece, pietrele rămân!”
Paştile au trecut, obiceiurile au rămas...?!

Motto:
,,Credinţa este până la urmă, puterea de a iubi.”

(Părintele Iustin Pârvu)

În fiecare an, de Paşti, sărbătorim Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.
Fiecare sărbătoare îşi are şarmul ei. Sărbătoarea de Paşti este una specială, aşa, după cum

s-a apreciat, este “sărbătoarea sărbătorilor creştine”, pentru că ea aduce lumină dumnezeiască,
ne umple inima de iubire, linişte sufletească şi de noi speranţe.

Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos are puterea de a determina sau
influenţa gândirea şi comportamentul nostru, de a ne pune viaţa proprie în ordine, lucrurile şi
relaţiile cu alţi oameni, de ce nu, rânduială la nivelul întregii societăţi. Credinţa în Iisus Hristos
ne dă forţă şi împlinire că suntem oameni cu rol important în Universul care ne acoperă, ne
cuprinde şi ne susţine necontenit în viaţă, pentru că Dumnezeu este prezent în toate, inclusiv, în
fiinţa noastră.

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos ar trebui să fie pentru toţi oamenii un moment de
schimbare fundamentală, o reuşită a noastră, cu speranţe de mai bine, într-o lume tot mai
alunecoasă în care trăim.

Dacă, Paştile au trecut, reluăm aceleaşi obiceiuri ?
Da, sărbătorile pascale s-au încheiat, oamenii s-au

înfruptat din bunătăţile culinare, au petrecut în moduri
diferite şi unii au uitat de suferinţele şi învăţăturile
Mântuitorului nostru Domnul Iisus Hristos.

Din nefericire, doar pentru puţini dintre noi,
celebrarea acestui eveniment istorico-religios a adus şi va
aduce schimbări în bine, renunţarea la păcat, înviorare
spirituală, unitate şi solidaritate cu semenii noştri, precum
şi credinţă nestrămutată în Dumnezeu, Creatorul celor
văzute şi nevăzute.

Multora le-a fost foarte uşor de a reveni la vechile
atitudini şi obiceiuri omeneşti, la comportamente nedemne
cu valorile moral-creştine. Relele, mai mari s-au mai mici,
au început să apară, particularizate potrivit paternului
comportamental a celor predispuşi la păcat.

În peisajul politic şi statal, schimbarea în bine nu este decât într-o oarecare măsură. Unii
lideri politici şi administrativi care conduc astăzi instituţii fundamentale ale statului român, cât
şi unii politicieni, actuali şi viitori europarlamentari, şi-au reluat vechile obiceiuri şi practici
neadecvate unei bune comportări publice manifestate pregnant în presa scrisă, vorbită şi audio.
Pentru mulţi cetăţeni români, această stare de fapt necorespunzătoare, înseamnă sentimente de
tristeţe şi dezamăgire.
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Cum va arăta România după alegerile europarlamentare în plan extern şi intern ?

Cred că, pentru o bună reprezentare a României în Parlamentul European ar fi necesară o
Strategie Unitară a României, însuşită şi susţinută de toţi viitorii europarlamentari, nu doar o
reprezentare a României de pe poziţiile politico-ideologice ale partidelor româneşti ajunse în
Parlamentul European.

În plan intern, apreciez că este imperios necesar să se abandoneze metodele şi mijloacele
politico-administrative utilizate în guvernarea ţării, cunoscute până acum şi anume: de
schimbare şi aplicare a legilor, contrare bunei credinţe şi a statului de drept, de apărare a celor
care mai fură sau sunt vulnerabili la corupţie, investiţii necorespunzătoare în domenii strategice
precum sănătatea, educaţia, cultura, infrastructura, etc.

De asemenea, ar fi de mare importanţă teoretică şi practică, elaborarea unei Strategii de
Ţară privind viitorul României pe termen scurt şi mediu, convenită, însuşită şi aplicată la nivel
naţional de către partidele politice, indiferent, dacă sunt sau nu la guvernare, pentru a avea o
direcţie clară şi mai sigură a dezvoltării şi sustenabilităţii României în lume.

Credinţa a fost sursă de viaţă şi de păstrare a Neamului Românesc, a Naţiunii Române cu
valorile ei naţionale şi spirituale profunde, cu o istorie care ne face să fim mândri că suntem
români. Dacă, credinţa este iubire de oameni, atunci credinţa poate avea putere nestăvilită, nu
numai în domeniul vieţii spirituale, ci şi în viaţa noastră cotidiană, în general, la nivelul întregii
societăţi româneşti.

Credinţa este o componentă sufletească care ne face
conectarea cu Sinele Divin.

Spiritualizarea noastră înseamnă iubire şi sacrificiu,
fericire şi mântuire, care presupun abandonarea unor idei,
convingeri şi comportamente dăunătoare propriei noastre
fiinţe şi semenilor noştri. Conştientizarea deplină că putem
să ne schimbăm şi să ne maturizăm continuu ne va
conduce, nu la o alinare a realităţilor crude în care trăim,
ci la o stare adecvată de bine.

Actualul nostru sistem de convingeri nu ne aduce
fericirea, vom trăi mereu agitaţi, confuzi şi neputincioşi în
desăvârşirea noastră.

„Orice învăţ are şi dezvăţ”?! Ce este de făcut?

Oare, putem abandona ego-ul personal şi colectiv, şi cu voinţă fermă să declarăm: “Da,
am greşit, m-am înşelat până acum” pentru a îmbrăţişa credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos
şi a-i urma exemplul ?!

“Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se-
ndreaptă către nicăieri.” (Petre Țuțea)

Nu este niciodată prea târziu ca oamenii să revină la matca credinţei, “ca toţi să ne
împărtăşim, cu darul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I Se
cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Părintele Său Cel fără de început şi cu
Preasfântul şi de viaţă făcătorul Său Duh.”

Doamne-ajută!
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Motto:

„Pur şi simplu m-am
îndrăgostit de Sibiu.
Toată Europa s-a
îndrăgostit de
dumneavoastră.”

(Donald Tusk, preşedinte al
Consiliului European)

„Europa a venit în România”, la Sibiu.

Într-o zi frumoasă de primăvară, în 9 mai 2019, de Ziua Europei şi a Independenţei
României, municipiul Sibiu a fost gazda şefilor de stat sau de guverne din Uniunea Europeană.

Primirea înalţilor oaspeţi a fost făcută de preşedintele României, Klauss Werner Iohannis,
în Piaţa Mare şi apoi în incinta Primăriei municipiului Sibiu unde domnia sa a îndeplinit funcţia
de primar în patru mandate consecutive.

Dacă, în decursul istoriei, cu câteva sute de ani în urmă, Piaţa Mare a municipiului Sibiu a
fost locul multor adunări publice, unele de interes comunitar benefic, altele destinate ostracizării
şi chiar a unor execuţii capitale, cu ocazia Summitului s-a dovedit a fi Piaţa Centrală a
municipiului Sibiu, unde normalitatea, unitatea, înţelepciunea şi viitorul au fost cuvinte cheie ale
înalţilor oaspeţi şi ale populaţiei sibiene.

Cetăţenii municipiului Sibiu i-au primit pe oaspeţi cu ospitalitate, încredere şi mare
bucurie. A fost o mare sărbătoare pentru cetăţenii sibieni proeuropeni, o mare bucurie pentru
majoritatea populaţiei sibiene de a-i avea ca oaspeţi pe liderii europeni, un răspuns curat izvorât
din conştiinţa încrederii în virtuţile actuale şi viitoare ale celor care conduc UE.

Orice privitor, fie la faţa locului sau la televizor, a văzut feţele oamenilor luminate de o
bucurie pură, animate de energie şi speranţe pentru o viaţă mai bună.

De asemenea, şi liderilor europeni le-a plăcut la Sibiu. S-au simţit foarte bine în urbea
noastră şi s-au bucurat de cadourile simbolice primite din partea Primăriei municipiului Sibiu, ca
amintire despre oamenii şi preocupările lor de pe aceste meleaguri.

Dialogul civilizat al publicului cu liderii europeni care au făcut „baie de mulţime”, cât şi
alte aspecte ale Summitului au făcut obiectul unor mesaje pozitive ale sutelor de jurnalişti din
întreaga lume transmise în media internaţională.

Într-un context european şi global schimbător şi tot mai imprevizibil, liderii europeni
prezenţi la Sibiu au adoptat o Declaraţie comună, în care şi-au exprimat voinţa lor de a continua
Proiectul European, de consolidare a Uniunii Europene, pe baza principiilor şi valorilor
europene.

Summitul a energizat gândirea raţională şi emoţiile pozitive ale oamenilor generând
încrederea că “Declaraţia de la Sibiu” şi mesajele liderilor europeni, nu vor fi vorbe în vânt,
ci fapte viitoare: Uniunea Europeană - un „model de dezvoltare, de democraţie şi prosperitate”
în lume.

Sunt mândru că sunt sibian, cetăţean român şi european!
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Romanița-Maria Ștențel

Calendar pentru minte și inimă…

…În plin sezon estival, cu multe grade Celsius în termometre, ne bate la fereastra
sufletului o zi frumoasă și importantă: ZIUA PRESEI MILITARE ROMÂNE. La 23 iulie este
însemnată aceasta, și o salut în paginile revistei REZERVISTUL SIBIAN!

Aici încredințez, ca reporter bucureștean, câteva date subsumate evenimentului, cu emoție
și admirație, cu bucuria de a fi primit acceptul conducerii publicației pentru acestea…

…Cu 160 de ani în urmă, la 23 iulie1859, a apărut, la București, prima publicație a
Armatei române: „Observatorul militar, diariu politicu și scientificu” („Observatorul militar”,
care din 1994 apare cu serie nouă) Am privit, cu ochii minții, într-un calendar sentimental…
pentru minte și inimă, din luna iulie și am aflat informații despre câteva personalități
literare, culturale care la rândul lor au fost „eroi intelectuali”, au adus prin scrierile lor în
presa vremii cinstire eroilor, ostașilor de pe fronturi, dar au adus ei înșiși uneori, propria jertfă,
pe câmpurile de luptă și au semnat/ au consemnat pagini ca reporteri de front.

…Primul drept - de - pomenire în Calendarul acestei luni este generalul român Eremia
Grigorescu, mare strateg, în anii primului Război mondial, erou în luptele de la Oituz și
Mărășești. El a murit la 21 iulie 1919… Sunt, iată, 100 de ani de la plecarea sa din lume, dar
urmașii din armia română nu l-au uitat, au evocat peste vreme, înfruntând timpul, au scris în
presă și în numeroase documentare despre acest erou al neamului. Figură emblematică,
generalul Eremia Grigorescu a fost și „personaj” în filmul românesc…

…La 21 iulie, anul 1899, s-a născut Ernest Hemingway, scriitor și ziarist. El a fost unul
dintre faimoșii reporteri de război pe care i-a dat America. A primit și Premiul Nobel pentru
literatură pe 1954.

…La 31 iulie 1944 a dispărut, în cursul unei misiuni aviatice, pe frontul antifascist,
Antoine de Saint-Exupery, romancier, eseist, dar și reporter francez de război… cu relatări în
presă, dar și în documentarul său emoționant despre front, despre luptele aeriene, roman
autobiografic numit„ Zbor de noapte”.

…Se cuvine, cu emoție și mândrie să consemnez aici, cei 100 de ani trecuți de la
contracararea ofensivei trupelor maghiare pe Tisa (20-23 iulie 1919), și contraofensiva armatei
române (24-26 iulie), urmată de trecerea Tisei și intrarea glorioasă în Budapesta, la 4 august
1919. Despre aceste lupte și victorii ale românior, presa vremii a scris pe sute de pagini, elogiind
meritele și eroismul ostașilor și conducătorilor Armatei române…, iar cântările cu „Treceți
batalioane române Carpații” i-au însuflețit pe acei luptători… demni de o veșnică amintire și
pomenire în neamul nostru românesc!
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Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj -

Relaţia românilor ardeleni cu staţiunea Păltiniş
(Hohe Rinne) şi S.K.V. înainte de Marea Unire (2)

O altă scrisoare a Luciei Cosma, adresată în 11 august 1904 la Timișoara, confirmă
prezența la Păltiniș în acea vacanță și a celor două surori mai mici ale sale, amintind inclusiv de
excursii la care participaseră acestea: „De aici plecăm în 15, din S. (Sibiu, n.n.) probabil în 16.
Păcat că nu ai venit aici, de puteai sta, nu te plictiseai, puteai să faci excursii admirabile călare și
pe jos. Eu am fost silită să stau acasă, dar M. și H. (Minerva și Hortensia, n.n.) au făcut două
pârtii mari în societate, una la Cibin „Klamm” (Cheile Cibinului, n.n.), una pe Muntele
„Cindrel”...

Minerva Cosma, ulterior căsătorită Schaffer, a
rămas în istoria culturală a vremii prin pasiunea sa
pentru arta populară românească, materializată printr-o
valoroasă colecție etnografică și un frumos „Album de
brodării și țesături românești”, editat de ASTRA.

Hortensia Cosma a devenit în toamna lui 1906
soția marelui poet Octavian Goga, bucurând
comunitatea românească din Sibiu cu o nuntă de vis, la
care naș a fost Alexandru Vlahuță. În vara lui 1907,
Păltinișul a fost ales de tinerii căsătoriți Hortensia și
Octavian Goga pentru a-și petrece o parte din prima lor
vacanță de vară împreună. Au optat pentru a fi
găzduiți în atmosfera săsească a Casei de Cură
Păltiniș, în condițiile în care posibilitățile financiare
le-ar fi permis să meargă fără nicio grijă în orice mare
și mult mai vestită stațiune a Europei...

Soția lui Partenie Cosma s-a bucurat și ea în
acea vară a lui 1907, de liniștea și aerul înmiresmat de
cetină al Păltinișului, după durerea primăverii
însângerate de dramaticele evenimente ale răscoalelor
țărănești din Vechiul Regat. La 7 august 1907, Maria
Cosma, femeie foarte influentă în epocă, renumită
pentru frumusețea și acțiunile sale filantropice îi scria
din Păltiniș fiicei sale Lucia, aflată la
Timișoara: ”Scump puișor, șirele tale mi-au cauzat
multă bucurie, abia aștept să te strâng la pieptul meu și
să mă conving că într-adevăr ești mai bine cu
sănătatea. (...) Eu sunt până duminică aici, apoi plec
la Sibiu să mă pregătesc pentru Căciulata, dacă vrei
poți veni cu mine sau să stai în Sibiu sau pe Păltiniș.
Mai bucuros aș sta acasă, dar trebuie să urmez cura la
Călimănești și să încep lucrurile acolo. Dna Bielz cu
familia e aici, imediat a întrebat de tine, toți doresc să
te aibă aici, le-am spus că poate vei face un Abstecher
(ocol, n.n.). Fam. Melzl și tânărul Bielz ne procură
orele de distracție muzicală. Aseară s-a dat concert
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pentru Karpatenverein (S.K.V., n.n), a reușit foarte bine. Azi pleacă H. și Oct. (Hortensia și
Octavian Goga, n.n.) la Sibiu, să întâmpine pe dl și dna I. Brătianu, care sosesc cu automobilul,
or să vină și la Păltiniș, mi-ar plăcea să-i întâlnesc la Sibiu. Sper că în 10 Aug. o să te avem
între noi. Te sărutăm cu dor, a ta iubitoare mamă”. Proiectata vizită a lui Ionel Brătianu, de care
amintea scrisoarea Mariei Cosma, ar fi fost un eveniment de prim rang pentru românii aflați în
stațiune, o dovadă în plus a raporturilor foarte bune dintre români și sași, la modul general și în
particular la Păltiniș.

Dacă relațiile dintre români și comunitatea de limbă germană erau realmente
amiabile, tot mai mult bazate pe respect reciproc, pe înțelegerea solicitărilor și a modului de
viață al celeilalte comunități, raporturile româno-maghiare erau dominate de o confruntare
uneori surdă, alteori explicită, alimentată intens de politica de maghiarizare forțată dirijată cu
sârg de la Budapesta. Legate de mâini prin tratatul secret de alianță cu Austro-Ungaria, pe care
Regele Carol I îl dorea respectat întru-totul, autoritățile de la București aveau un câmp limitat de
intervenție. Unele fapte de ordin simbolic au avut însă în epocă o încărcătură deosebită. Unul
dintre ele avea să dea un caracter de-a dreptul istoric acelui periplu transilvan din vara lui 1907
al Ministrului de interne Ionel I.C. Brătianu, pe care cu emoție îl așteptau românii din Sibiu, dar
și cei aflați în Păltiniș.

Ionel Brătianu a pornit cu automobilul prin Ardeal în anunțata sa „călătorie de nuntă” la
început de august 1907, împreună cu proaspăta sa soție. La Sibiu, s-au întâlnit cu personalități
ale comunității românești, fiind cazați la hotelul „Împăratul Romanilor”, unde fuseseră găzduiți
Principele moștenitor Ferdinand I și Principesa Maria. Nu se mai știe azi dacă soții Brătianu
și-au găsit timp să urce la Păltiniș, dar acel periplu transilvan avea să rămână în istorie printr-una
din multele dovezi de înalt patriotism ale lui Ionel I.C. Brătianu:

„În 1907, când Ardealul era încă sub Unguri, Ioan I.C. Brătianu a venit vara, cu soția
sa, d-na Eliza, să cerceteze Ardealul. Și în Ardeal îndeosebi voia să cunoască Munții
Apuseni, Țara Moților lui Horea și ai lui Iancu și poporul acelor munți vestiți.

Fără să spună cine e, ci că e un domn Ionescu cu doamna de la București, - a mers și a
cercetat satul lui Horea și al lui Iancu, Vidra-de-Sus și Albacul, precum și Scărișoara cu
minunata ei peșteră de gheață și Câmpenii și altele. La Albac a văzut o biserică nouă din
zid, frumușică, mândră, de lume nouă, - iar lângă ea un uța de lemn, negru de bătaia valurilor
vremilor și gata de a se dărăpăna. A aflat ce biserică e, că e biserica în care s-a închinat lui
D-zeu Horea când a plecat la 1784 la Împăratul să ceară drepturi pentru bietul popor de
iobagi... Acum e părăsită. Satul a cercat să o vândă ca lemn vechiu, dar n-a putut-o vinde,
că oamenilor li s-a părut că se cere prea mult pe atâta lemn...

Îndată Brătianu le-a spus: Vi-o cumpăr eu... Cât? Atât! - Atât să fie, ba și mai mult...
Și în iarna acelui an a desfăcut cu grijă bisericuța lui Horea, prin oameni de încredere
din sat, preotul, învățătorul și un tânăr cleric, care au trimis-o cu săniile pân-la calea ferată
la Turda, unde au încărcat-o în vagoane de tren și au pornit-o spre Florica, unde e moșia d-
lui I. C. Brătianu. După ce trenul cu lemnul sfânt și aducător aminte de vremuri
mari și de Moți cu suflete de Arhangheli răzbunători, trecuți în șirele sfinților mucenici ai prea
prigonitului nostru neam, - trecuse de Predeal (granița de atunci), - dregătoriile ungurești s-au
trezit că ce lucru e acesta și au cercat să oprească ducerea la țintă a sfintei biserici, - dar n-
au mai putut-o!

În curând a sosit la Florica meșterul Nicolae din Sohodol cu alți trei Moți și ei reclădiră
biserica lui Horea chiar așa cum fusese ea în Albac”...

Reconstruirea, la Florica, a bisericii lui Horea, a salvat de la pieire un simbol sacru pentru
români...

Includerea în acele momente a Păltinișului în planul de călătorie al Ministrului de interne al
Regatului Român, pe care Octavian Goga îl sfătuise asupra traseului din Ardeal într-o vizită la
Florica și apoi cu ocazia întâlnirii lor de la Sibiu, arată importanța pe care alături de sași, românii
ardeleni și cei din Regat o acordau stațiunii, la doar 13 ani de la înființarea ei.
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Octavian Goga a imortalizat marea realizare a acelor drumuri din 1907 prin Ardeal ale lui
Ionel Brătianu, cu sau fără trecere prin Păltiniș, în poezia sa scrisă în anul următor la Florica -
Bisericuța din Albac:

Bisericuță din Albac,
Tu ești al vremurilor semn,
Tot bietul nostru plâns sărac
E-nchis în trupul tău de lemn.

Din ce-am cerut, din ce-am gândit,
Atâtea rugăciuni cuprinzi,
Și-atâta vis neizbândit,
Sub vechiul tău tavan de grinzi.

Tu știi cum ne-am trudit stingher
De-a pururi fără crezământ,
La Dumnezeu, acolo-n cer,
Și la-mpăratul pe pământ.”(...)

...Trecând peste ani, prin bucurii și peste necazuri, țesându-și farmecul și viitorul
împreună cu munții și pădurile din preajma sa, precum în gândul lui Nicolae Iorga – „din
firea pământului, din freamătul codrilor, din floarea albă a primăverii, din raza soarelui, din
ceața toamnelor și gerul iernilor, din toate frământările, suferințele, silința, gloria, din nesfârșit
de multe amintiri...”, Păltinișul a devenit o parte din sufletul celor care îl vizitaseră, îl iubiseră
și doreau mereu să îl revadă, fie ei sași, români sau maghiari. Mereu cu porțile deschise pentru
toți, deja vestitul „Hohe Rinne” arăta înainte de Primul Război că lumea poate fi normală,
așezată și frumoasă, că loc este în ea pentru toți cei cu sufletul bun și inima curată.

Politica epocii lăsa însă puțin loc pentru liniște și normalitate. În perioada de exacerbare a
presiunilor de maghiarizare ale guvernului chezaro-crăiesc, românii și sașii au făcut nu de
puține ori front comun împotriva Budapestei. Prezența constantă la Păltiniș a unor intelectuali
români era o expresie a posibilității de bună înțelegere între naționalități, dar naționalismul
maghiar nu dorea înțelegere, ci maghiarizare. În vara lui 1905, ziaristul și omul politic Ioan
Russu-Șirianu scria în Păltiniș pentru ziarul „Tribuna” un articol vehement contra manipulărilor
și intoxicărilor de presă utilizate de Budapesta Deputat în Dietă între 1905-1906, el gustase
din „plăcerea” închisorilor maghiare încă din 1894, închis fiind datorită conținutului patriotic al
articolelor publicate. La 15 iulie 1905, în răspunsul său expediat din Păltiniș către ziarul
„Budapesti Hirlap”, Russu-Șirianu evidenția strategiile utilizate împotriva românilor, dar și a
sașilor: „E vorba aici de vechea tactică șovinistă. (...) Trebuie agitat publicul maghiar până la
paroxism, ca astfel să nu se slăbească în munca pornită, iar Viena trebuie și ea terorizată,
ca astfel să cedeze.”

Refugiul din fața vicisitudinilor societății se adăuga de multe ori ca motiv de refugiere în
stațiune problemelor de sănătate sau dorinței de a căuta liniștea și bucuria vacanțelor la munte.
Ioan Rusu-Șirianu nu a fost singurul „client” al represiunilor guvernamentale maghiare care s-a
bucurat de adăpost și bună primire la Hohe Rinne.

În 1909, îl găsim în stațiune pe ilustrul istoric săliștean Ioan Lupaș, abia ieșit și el din
temnițele ungurești, unde fusese închis pentru „propagandă naționalistă”, în fapt pentru
opunere la politica virulentă de maghiarizare forțată practicată de guvernul de la Budapesta.
Pentru viitorul academician, ca și pentru alți români ardeleni, universul predominant săsesc de la
Hohe Rinne constituia o oază de normalitate, o pavăză și un loc de liniștire sufletească într-o
lume în care naționalismul agresiv își arăta din ce în ce mai acut colții cu care avea să sfâșie
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secolul XX. Cartea poștală din fig.XXX a fost trimisă de profesorul Ioan Lupaș de la Păltiniș în
iulie 1909, fiind adresată publicistului, totodată vicar al Episcopiei Sibiului - Ilarion Pușcariu
(1842-1922). Textul ei arată că nici în scurta sa vacanță în Munții Cibinului, marele istoric nu
putea să se izoleze de preocupările culturale și politice de acasă: „Păltiniș, 7/20 Iulie 1909.
Ilustritatea Voastră! Grăbesc a răspunde că dl A. Bârseanu încă nu are gata lucrarea în
chestiune. Spunea că are numai notițele adunate și i-ar mai trebui vreo 2 săptămâni, ca să le
stilizeze. Comunicându-mi lucrul acesta, a declarat totodată ca tipărirea cărții să se amâne
până va isprăvi cu studiul său, căci știe că la toamnă va găsi prilej a-l publica într-o
revistă: ’Transilvania’ sau ’Convorbiri Literare’. Aducându-Vă aceasta la cunoștință rămân, Al
Ilustrității Voastre, Cu profundă stimă, Dr. I. Lupaș.”

Pentru mulți români așezați în Sibiu și în Mărginime, dragostea pentru Păltiniș era strâns
împletită cu atașamentul profund pentru universul Carpaților, pentru plaiurile acoperite de
păduri și pășuni, unde odinioară numai ciobanii cu turmele lor de oi știau să deslușească potecile
și semnele timpului. Între românii ardeleni, unul dintre marii iubitori ai munților și ai naturii a
fost în anii de dinaintea Primului Război profesorul de teologie și viitor mitropolit al Ardealului,
Nicolae Bălan. Împreună cu câțiva dintre colegii și elevii săi, acesta era un obișnuit al potecilor
spre Păltiniș și Șanta, spre Negoiu ori spre Bâlea.

O scrisoare din vara lui 1912, trimisă de profesorul pe atunci Nicolae Bălan, către fostul
său elev și apoi statornic prieten Ieronim Grovu, este deosebit de ilustrativă pentru dragostea pe
care viitorul Mitropolit o purta încă de atunci munților și Păltinișului: „Iubite D-le Grovu,

Cu multă părere de rău sunt silit să-ți comunic că nu putem veni la munte acum,pe cum
plănuisem și aș fi dorit din toată inima. Am stat două săptămâni și două zile la Păltiniș,
observând un regim alimentara pentru bolnavi.(...) Ce e drept, îmi este cu mult mai bine de
cum mă simțeam când am mers la Păltiniș, dar totuși simt trebuința să fac o cură de apă
minerală.(...)

Mâine (miercuri) voi pleca la Sângeorz, un loc cu apă minerală bună... în apropierea
Năsăudului. Acolo sper că în vreme foarte scurtă mă voi face bine de tot și apoi vom veni la
munte.(...)
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Te rog deci să nu fii supărat că te-am făcut
să ne aștepți acum. Mai potolește-ți dorul după
cataractul de la Bâlea, ce te ademenește prin
șoaptele lui, pe care aproape le poți auzi de
acasă. Și eu plec cu dorul de a veni cât mai
curând și cred că tocmai acest dor de-a mă
vedea în mijlocul naturii încântătoare din
preajma Negoiului maiestuos va potența efectul
vindecător al apei minerale și în timp scurt vom
ajunge să urcăm potecul munților atât de dragi.
Cel mai târziu peste două săptămâni mă voiu
întoarce. Te rog deci să-ți întocmești lucrurile
astfel, ca pe atunci să putem lua calea codrului pe
urmele... lui Budac-voinicul. (...) Colegul
Crăciunescu a sosit azi aici. Era pe jumătate
hotărât să ne însoțească, ceea ce mie îmi făcea o
plăcere - dacă ne da garanția că și-ar fi agerit
picioarele ca și noi. Acum a renunțat cu totul la
planul de a veni la munte (...)

Îți vom anunța ziua sosirii la Sibiu și la
Cârțișoara. Eu sper că nu vor trece nici zece zile
și mă voi face destul de sănătos ca să pot veni la
munte. Până atunci vom face planuri cum să ne
distragem mai bine pe la Toni-bacsi, care (ca și Cârțișorenii) taie lemne cu ... crampănul. Al d-
tale, cu toată dragostea, N. Bălan”...

Prezența în stațiunea de sorginte
săsească a unor distinși intelectuali
români, inclusiv a unor înalte fețe
bisericești, era ilustrativă pentru
deschiderea administrației Păltinișului
pentru toate naționalitățile din Ardeal și
în mod special, alături de sași, pentru
români. Existau și dorințe cu iz de
mândrie națională, de a se construi o
stațiune românească în zona montană a
Sibiului, dar acestea au putut rămâne
numai la nivelul unui deziderat nostalgic,
precum a relevat și o reuniune populară a
ASTREI la Săliște, în 1912: „După
terminarea adunării, grosul publicului
asistent a plecat, unii în trăsuri, alții pe
jos, către Tilișca, o comună situată între
cele mai pitorești dealuri și coline,
așezată pe țărmurile și de-a lungul
celor două râuri cu apă cristalină de
munte, abundente în păstrăvi, care
izvorăsc din Crinți, loc de cură și
recreere, care azi-mâine va îmbrăca
aspectul unui al doilea Păltiniș - dar al
românilor.”

Momentul declanșării Primului
Război Mondial a găsit în vacanță la Păltiniș doi importanți membri ai spiritualității românești
din Ardeal: profesorul Onisifor Ghibu și teologul Nicolae Ivan. Sălișteanul Onisifor Ghibu era
pe atunci inspector școlar primar ortodox pentru școlile din Transilvania (1910-1914) și fost
profesor de pedagogie la Institutul teologic din Sibiu (1910-1912). Peste ani, asesorul
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consistorial sibian din 1914, Nicolae Ivan, a devenit primul episcop al Vadului, Feleacului și
Clujului, întemeietor în Ardeal al Ligii Antirevizioniste Române, ctitor al Catedralei Ortodoxe a
Clujului și al Mânăstirii Rohia, membru corespondent al Academiei Române și eminent
reprezentant al intelectualității românilor transilvăneni. Onisifor Ghibu avea să-și amintească în
februarie 1936, după trecerea la cele veșnice a episcopului Nicolae Ivan:

„I-am fost tovarăș de luptă (...) în comitetul
național întrunit acum 22 ani la Budapesta pentru a
da un răspuns contelui Tisa la propunerile lui de
împăcare româno-maghiară. Însăși clipa istorică în
care s-a adus la cunoștință publică declarația
oficială a izbucnirii războiului european, la 1914, m-
a găsit în tovărășia lui, la Păltiniș, și nu voi uita
niciodată cuvintele lui profetice, prin care ne spunea
celor doi prieteni mai tineri care eram cu el, că a
sunat și ceasul cel mare al neamului românesc...”

După acalmia relativă din 1914-1916, cei doi ani
de după bătălia Sibiului au înregistrat o răcire a relației
dintre sașii și românii sibieni. Armata Română atacase
în sudul Ardealului la sfârșitul verii lui 1916, iar sașii
avuseseră mult de suferit, cu pagube materiale, o
mulțime de locuitori refugiați, apoi în parte reîntorși.
Armata germană, de care sașii erau mult legați
sufletește, a ocupat apoi Bucureștiul, iar românii
ardeleni au acuzat un comportament inamical al sașilor,
incluzând „denunțări făcute autorităților ungurești,

apoi și celor militare germane”. Pe de altă parte, pentru unii români de prin alte părți ale
Ardealului ori din Bucovina, mobilizările și mișcările de trupe austro-ungare din timpul
Marelui Război au constituit contextul în care au ajuns să cunoască Păltinișul și zona
înconjurătoare. Unul dintre aceștia a fost lingvistul, publicistul, filologul și muzicologul Sextil
Pușcariu, încartiruit împreună cu Regimentul de artilerie austro-ungar nr.135 la Cristian în

primăvara lui 1918. Cartea sa militară de identitate
datată 19/20 martie 1918, Keresténysziget (denumirea
maghiară a Cristianului n.n.) este prezentată la pag.43.
Așa cum intuiseră mulți reprezentanți de seamă ai
intelectualității ardelene, Războiul Mondial avea să se
încheie cu istorica oportunitate pentru români de a
realiza Marea Unire și, odată cu ea, de a deschide o
nouă eră în istoria Transilvaniei, pentru toate
naționalitățile.

După 1919, aspirațiile și așteptările aveau să
aibă pentru toate părțile lumini și umbre. În acest
cadru, evoluția relațiilor dintre sași și români a fost
complexă. Pe de-o parte, după Unire, conducătorii
sașilor au constatat că politica de deznaționalizare
practicată de maghiari era dezavuată de români, în
contextul în care aceștia „formau neîndoielnic
majoritatea, constituind două treimi din populația
Transilvaniei și trei sferturi din totalul populației
României. Spre deosebire de maghiari, ei nu aveau
nevoie să asimileze alte naționalități.”

Pe de altă parte, după multe secole de
persecuții, românii erau în situația de a solicita ca în
Transilvania anilor 1920 să beneficieze de egalitate
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deplină la ei în țară cu celelalte etnii, pentru a ieși din situația de inferioritate în care fuseseră
ținuți vreme de multe generații. Însuși primul rector al Universității „Daciei Superioare” din Cluj,
profesorul Sextil Pușcariu, s-a simțit obligat să sublinieze această stare de fapt: „În România
întregită, fiecare cetățeantrebuie să știe că se bucură de toate drepturile cetățenești, că limba
și legea îi sunt respectate și că nimeni nu dorește românizarea cu de-a sila. Dar, în țara
românească nu pot exista privilegii pentru nimeni și va trebui ca concetățenii noștri neromâni
să se obișnuiască cu gândul că poporul românesc trebuie să capete toate acele drepturi și
instituții de care era lipsit înainte și că cea dintâi grijă a statului trebuie să fie ca să se facă
această dreptate românilor.”

Relațiile cu sașii au cunoscut, și în zona Sibiului, o evidentă ameliorare în primii ani de
după Marele Război, determinant fiind atașamentul lor exprimat pentru Unirea Ardealului cu
Vechiul Regat și integrarea sinceră culturală, economică și socio-profesională în noile structuri
aduse de apartenența la România Mare. Au existat în epocă și considerații subiective, cu doză
ridicată de imaginar compensator, care relevau vechi frustrări românești și maghiare în fața
performanțelor superioare ale comunității sașilor în domeniul economic, în cel cultural, dar și
în privința educației publice. Analizele lucide, bazate pe date reale, au creionat însă o foarte
bună imagine a sașilor, atât în rândul românilor ardeleni, cât și al celor din vechile provincii:
„Sașii, deși popor mic, sunt o achiziție prea bună pentru România nouă. Individual, sunt foarte
cinstiți, respectă cu sfințenie cuvântul dat, nu sunt deloc flecari, însă bănuitori. Iubesc ordinea
și curățenia mai mult decât românul. Nu se pripesc. Sunt muncitori neobosiți. (...) Ascultă de
preoții (pastorii) lor - foarte culți, căci aproape toți servesc mai întâi ca profesori în școlile lor
secundare - se supun legilor și jertfesc foarte mult pentru instituțiile lor culturale și economice.
În ce privește cultura, le întrec pe toate popoarele Transilvaniei, ceea ce se dovedește și prin
numărul mare - în proporție cu numărul sufletelor - al școlilor secundare, al societăților de tot
felul, între care una de istorie, unde se lucrează foarte mult, și una de științe naturale. Cel mai
mare institut de bani al lor, ’Sparkassa’ din Sibiu, a fost înființat numai pentru scopuri
culturale și de apărare națională, fără beneficii pentru acționari, care primesc beneficii
numai după capitalul acționar de 10.000 coroane, pe când venitul celorlalte fonduri de
milioane se dă instituțiilor lor culturale. Au o presă bogată, plină de demnitate, formând o
adevărată școală pentru popor, care o și sprijină. (...) Calitățile acestea, apoi spiritul lor de
organizare și autodisciplina explică păstrarea individualității lor etnice. (...) Din sânul lor au
ieșit oameni care s-au ridicat la cele mai înalte trepte sociale în monarhia habsburgică.
Amintim aici numai pe baronul Brukenthal, care a dat pe băiatul țăran român din Avrig, pe
Gheorghe Lazăr, la școală...”

Beneficiind de rădăcinile istorice
ale unei conviețuiri pașnice și
civilizate, accentuând ceea ce îi
aducea laolaltă și lăsând deoparte
inerentele diferențe și interesele
contrarii câteodată, românii și sașii
din sudul Ardealului au găsit în
anii României Mari calea de a
reconstrui împreună după
experiența tragică a Primului
Război Mondial o lume bazată pe
echilibru, pe toleranță și pe dorința
de mai bine a tuturor.

Renașterea și dezvoltarea
Păltinișului au fost o frumoasă
reflectare a acestei povești de

succes.



44

Prof.univ.dr. DHC Ioan Bogdan

Responsabilizarea Clasei Politice – singura soluţie de
salvare a României de la dispariţie ca Stat Independent şi

Suveran

Lupta politică trebuie să se ducă pe soluţii de rezolvarea problemelor multiple existente în
societate, nu pe scandal şi ură, pe puterea glasului care să se audă cât mai departe şi să jignească
cel mai puternic.

România şi Statul de Drept nu sunt ale scandalagiilor - pentru ,,urechişti”, care nu ştiu
altceva decât să strige şi să jignească - ci ale întreprinzătorilor şi celorlalți specialişti, din a căror
muncă se întreţine şi se dezvoltă  întreaga societate.

Scandalagiii şi urechiştii au un singur scop şi un singur rezultat, distrugerea, haosul,
deposedarea omului cinstit de rezultatele muncii lui, pentru că scandalagiul şi ,,urechistul” nu
produc nimic, nici măcar izmenele de pe ei.

Sunt atât de vocali încât nu numai omului simplu care stă la locul lui îi este frică să mai
iese pe stradă, ci şi poliţistului, care nu mai ştie ce ustensile să mai pună pe el să se apere, în loc
să procedeze ca în America, pe care scandalagiii şi ,,urechiştii” o au ca reper, unde poliţistul,
dacă ar face ca acolo, i-ar linişti foarte repede cu un foc de armă.

Este o ruşine naţională unde a ajuns societatea românească în degringolada ei, care l-a
adus pe el, omul cinstit, în situaţia să îi  fie frică să mai iese pe stradă, pentru el, soţie şi mai ales
pentru copii.

Prezentând aceste realităţi sinistre ale României de astăzi, fac, repede, o precizare, ca să
opresc pe amatorii puşi pe scandal să spună că sunt împotriva manifestării cetăţeanului onest
faţă de derapajele clasei politice, care mă deranjează, de fond, şi pe mine, dar manifestările
stradale, aşa cum se petrec acum, cu tendinţe de înrăutăţire, nu le mai pot admite.

La vârful Statului, s-au instalat, de când e Lumea, două falii, care au menirea să se
supravegheze şi corecteze una pe cealaltă.
- Clasa politică, formând Parlamentul, Președinția, Guvernul, Organele Centrale şi Locale;
- Societatea Civilă, reprezentanta oficială a cetăţeanului, care, din păcate, nu este structurată şi
organizată performant, ca să vină în sprijinul cetăţeanului ori de câte ori acesta are nevoie.

Noi considerăm că Societatea Civilă trebuie să fie mult mai puternică şi, ca urmare, mult
mai bine organizată:
- cu o structură Centrală, Societatea Civilă Naţională, la nivelul Statului, cu structuri şi resurse
corespunzătoare;
- cu o structură locală, la fel de bine organizată şi finanţată, ambele urmând să devină simboluri
ale Valorilor Naţiunii.

Se previne astfel compromiterea conceptului de opinie publică şi de reprezentant al
acesteia. Îmi aduc aminte când au început să ,,explodeze” demonstraţiile din Piaţa Victoriei, un
exponent de frunte, vizibil şi vocal, era unul care avea cert o alură şi un comportament
deplorabil. Această ,,calitate” i-a fost ,,oficializată”, după mai mult de un an de carieră de
exponent al străzii, după ce a candidat pentru un post de pază într-o instituţie centrală. A fost
respins, cu diagnosticul  de alienat mintal.

Preluîndu-se organizat acţiunile străzii de către Societatea Civilă, aceste acţiuni vor spori
în efectele de rezolvarea problemelor cetăţeneşti semnalate, aşezând Opinia Publică din
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România pe un loc cuvenit în mod normal şi, poate, vor învăţa şi străinii ceva bun de la noi, că
noi am preluat destule de la ei, şi aspecte devastatoare pentru conceptul de Opinie Publică şi Stat
de Drept în România.

Sunt de acord şi susţin ferm ca opinia publică să fie auzită şi luată în seamă. Toată această
degringoladă actuală cade ca o pleaşcă în traista politicianului, care abia aşteaptă să ajungă în
Parlament, să înceapă cearta şi scandalul cu adversarii săi politici, nu pe soluţiile aşteptate de
către Ţară şi români, ci pe ce crede el că îl ajută să-şi desființeze adversarul de partid. Tot acest
dezastru are la origine fuga clasei politice, ca dracul de tămâie, de Strategia Naţională de
Dezvoltare Economico-Socială, care i-ar obliga pe toţi să-şi vadă de treabă, să aplice soluţii
practice şi viabile de punere în practică a obiectivelor strategice aprobate de Naţiune, de Statul
de Drept, nu de ,,Urechistul de pe stradă”.

Ceauşescu a făcut o Ţară Nouă, pentru că a avut o astfel de strategie, nu una oarecare, ci,
cum spunea Richard Nixon, una dintre cele mai bune din Lume. Şi el şi-a rupt gâtul, pentru că în
loc să-şi vadă de treabă, să rezolve obiectivele strategice, a scos oamenii în stradă, tot mai mulţi,
până nu i-a mai putut stăpâni şi l-au rezolvat la Târgovişte.

După ,,Victoria” din 1989, clasa politică a României, în loc să se apuce  ,,bărbăteşte” de
treabă, de o strategie naţională, care să-i unească pe toţi în jurul interesului naţional, s-au apucat
tot de scandal, care s-a amplificat astăzi, de s-a ajuns ca principalii actori din societate să nu mai
fie cei care fac treabă, ci cei care ies pe stradă şi fac scandal. Unde se va ajunge dacă continuăm
în acest fel, nicăieri în altă parte decât la o altă Târgovişte, dar România va dispărea, că nimeni
nu ne va mai lua în serios ca partener, şi numai din cauză că, dacă ne-ar ajuta, ar ajunge
scandalul şi la ei.

Culmea este că nu am aplicat o strategie nu pentru că nu am avut, ci pentru că nu am vrut,
că a fost mult mai simplu şi mai avantajos pentru politicieni, scandalul.

Cea mai bună strategie după cea a lui Ceauşescu, a fost Strategia de la Snagov din anul
2000, aprobată prin consens de către toate forţele politice din România, care stă la dosar şi în
sertar de aproape 20 de ani. Mai mult, Marinarul nostru a ,,construit” şi El o astfel de strategie şi,
deşi a fost la pupitrul de comandă două mandate, deci 10 ani, nu numai că nu a pus-o în practică,
dar nici măcar nu a popularizat-o, că i-a convenit mai mult să facă ce a vrut el şi unde a dus Ţara
se vede cu ochiul liber şi peste tot. Acum, am auzit că se duce la UE, să mai dea sfaturi şi la alţii,
ce teribil lucru este să faci o strategie şi să o ţii în sertar.

Nu pot să nu mă refer, în acest cadru, şi la Preşedintele actual. Care a ieşit în spaţiul public
cu o ,,bombă” de presă, că cheamă în jurul său pe ,,toţi oamenii de bine” din România la
realizarea unui Proiect de Ţară, care, bănuiesc că a făcut-o convins că va înlocui cu acest
instrument Strategia Naţională de Dezvoltare Economico-Socială la care ne-am referit. Faptul că
nu a mai întreprins nimic se datoreşte, credem, conştientizării ridicolului proiectului respectiv în
locul Strategiei.

Lucrurile, însă sunt mult mai grave. Uite, ,,am navigat” aproape 30 de ani în  ,,ape tulburi”,
fără să ne definim Interesul Naţional, concept care, dacă ar fi fost definit şi înscris ca atare în
Constituția României, poate îi strângea şi pe cei de pe stradă alături de cei care fac treabă şi
eram în altă parte, mult, mult, mult mai bine.

Am mai scris despre un episod în care am apelat la necesitatea de a defini Interesul
Naţional, în urmă cu aproape 20 de ani, la care, regretatul academician Nicolae N.
Constantinescu mi-a spus: ,,Dragul meu, ca să definim conceptul ne trebuie nouă aproape un an,
iar să convingem politicieni vreo 4 ani”. S-a văzut că au trecut 20 de ani de atunci.

Cel mai important lucru rămâne, cum am arătat,  Responsabilizarea Clasei Politice din
România, ca factor preventiv al evoluţiilor evenimentelor spre distrugerea României ca stat
Independent şi Suveran.

Condiţia esenţială, de bază, este elaborarea şi aprobarea Strategiei Naţionale de
Dezvoltare Economico-Socială a României, a cărei realizare poate responsabiliza Clasa Politică
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din România, care, pornind de la obiectivele strategice îşi poate canaliza lupta politică pe
implementarea soluţiilor de realizare a obiective strategice, crescându-i valoarea, rezultatele şi
prestigiul, în Societatea Românească şi în Lume, în General.

Elaborarea Strategiei Naţionale la care am făcut referire să pornească de la obiectivele
Strategiei de la Snagov din anul 2000, actualizate şi întregite la cerinţele orizontului 2030.

În strategie să-şi găsească loc şi soluţii,  cu prioritate problemele grave existente
actualmente în Societatea Românească şi Statul Român, dintre care, închei şi eu acest material,
cu o listă a lor, pe care o am elaborată de mult şi mă doare sufletul  că nu s-au rezolvat şi au
produs efecte devastatoare în societatea românească şi vieţile românilor.

LISTA principalelor probleme de Interes Naţional pentru soluţionarea cărora trebuie
implicate toate Resursele Naţiunii sub coordonarea Academiei Române şi a Parlamentului
României.

1. Conceptul de Interes Naţional  şi de Strategie Naţională, definire, implementare
şi promovare;

2. Conceptul de Strategie Naţională de Dezvoltare Economico-Socială şi
implementarea Strategiei de la Snagov din anul 2000, actualizată şi completată;

3. Conceptele  de  Naţiune şi Naţionalism şi de Patrie şi Patriotism, din
perspectiva  soluţionării, motivat şi stimulat, a Dihoniei Naţionale, care, altfel,
ajunge la paroxism şi la distrugerea Ţării;

4. Conceptul de Dihonie Naţională, sau Învrăjbire Naţională, stări de lucruri de
periculozitate maximă pentru Ţară şi Cetăţenii ei, împotriva cărora trebuie
concentrate toate eforturile şi resursele intelectuale şi patriotice naţionale;

5. Conceptul de Unire, ca Instrument Unitar de rezolvarea problemelor grave ale
Poporului Român;

6. Problematica generală a implicării Ministerului de Externe şi a Ambasadelor,
pentru Imaginea României şi Sprijinul românilor din Diaspora, concomitent cu
dotarea cu cărţi şi alte valori istorice, a ambasadelor, pentru amplificarea contribuţiei
acestora la creşterea prestigiului României în Lume (şi, de ce nu, a exporturilor
româneşti) ;

7. Îndreptarea lucrurilor care au condus la acreditarea ideii că Trecutul a devenit o
povară pentru Români, în sensul elaborării şi operaţionalizării unei Strategii
Naţionale de recuperare şi redare în circuitul naţional şi mondial a castelele şi
celorlalte locaşuri istorice create de marile personalităţi istorice ale Neamului, mai
ales cele care şi-au adus o contribuţie majoră la Unirea Românilor;

8. Avertismentul Academiei Române în 10 puncte, pentru găsirea soluţiilor
necesare şi a modalităţilor de punere în practică, inclusiv, sau poate mai ales, pentru
a defini şi înfăptui Destinul Istoric al Românilor ;

9. Instaurarea unui Sentiment de Responsabilitate Naţională a Românilor faţă de
valorile naţionale şi viitorul Națiunii Române, cea mai urgentă şi importantă
problemă naţională;

10. Elaborarea unui ghid de valori şi personalităţi sacre ale Naţiunii Române
şi a unor reguli clare şi severe de promovare şi respectare, precum şi a unui Ghid al
Valorilor Naţionale ale României, pentru conservarea, valorificarea şi promovarea
lor.

Se observă, credem, că ne-am oprit la 10, ca o cifră rotundă, nu că sunt singurele
probleme, majore, de Interes Naţional nerezolvate.
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Elena Olaru Miron

SPIRITUL PĂLTINIŞULUI

Când vine o vreme a bilanţului, târziu, constaţi că viaţa îţi fusese năpădită de nenumărate
trăiri între înălţări şi căderi. Mai scurtele clipe de acalmie se insinuaseră mult mai mult în
amintirile mele, întrucât fuseseră împresurate de episoade plăcute, de nostalgice întâmplări,
unele ajungând până chiar la frânturi de extaz. Mai târziu, desigur că, peste toate uşor începu a
se aşterne o uşoară pânză ca de păianjen care estompa atât căderile, dar şi clipele importante,
plăcute care s-au insinuat puternic în cugetul tău. Zborul de rândunici deveniră cuiburi în care se
năştea o altă viaţă. Iată ce spune c. Noica:

„În anii tinereţii, vezi ideile în libertatea lor. În anii târzii, în necesitatea lor.”
În vremea când zburdam cu tinereţea de mână, atunci demult, nu ştiam multe. Târziu,

când mi s-a permis, începusem a afla. Nu ştiam, spre exemplu, că pe lume există astfel de
frumuseţe, nu ştiam că există fiinţe deosebite de o nobleţe şi inteligenţă care pot să
înfrumuseţeze într-atât de mult viaţa. Nu ştiam multe, deoarece îmi erau interzise. Uşor,
începusem a afla. Cam târziu, e adevărat, dar era bine. Iată, de exemplu:

Era o primăvară timpurie atunci (prin anul 1985). Razele soarelui se strecurau nehotărâte
printre panglici de nori alungând umbrele. Urcam la Păltiniş. După Curmătură maşina se opintea
gâfâind sau oftând pe la curbele uneori prea strânse. Pe măsură ce înaintam aerul părea din ce în
ce mai puţin prietenos. Pe costişe, pete de zăpadă înţepenite nu se „dăduseră duse”. Oricum, de
p parte şi de cealaltă a drumului nu se vedea decât malul ca un zid, în stânga o vale înecată în
aburi, stânci şi felurite tufe. De-abia când ajunsesem în Vălar, se putea vorbi de o privelişte.
Într-o parte valea cobora într-un hău chilug de arboret. În cealaltă parte, de după un platou ceva
mai înalt, zâmbeau galeş câteva suliţe solare. Apoi, izvorul. Călătorii, drumeţii poposeau aici
adeseori sorbind cu poftă din apa rece, cristalină. De acolo, până la intrarea în Staţiunea
montană Păltiniş nu mai era mult. Ne oprisem. Înainte de a ne urca din nou în maşină, am
cuprins cu vederea dealurile şi văile împădurite, tăcute trăindu-şi toate o viaţă a lor. O căprioară
zvâcnise dintr-un tufiş speriată şi abia-şi găsi o cale pentru a se pierde în desişuri.

Cabanele în Păltiniş, cele mai multe, se aflau răspândite pe coline, la distanţe oarecare
unele de altele, printre molizi şi brazi umbroşi, aproape de întuneric. În centrul staţiunii tronau
cele două clădiri mai mari în care funcţiona recepţia serviciului administrativ, dar şi cantina
staţiunii. O singură cabană mai mare se afla undeva pe drumul ce duce spre platoul Bătrâna (un
hotel, nou construit, fusese dat în folosinţă în acea perioadă). În rest, nimic altceva.

Aerul părea uşor mai rarefiat, dar înviorător totodată. Îţi crea senzaţia că-ţi fusese
deosebit de sete, de setea de a-l inspira, de a-ţi umple plămânii. Abia atunci simţeai că îţi
potoleşti acea sete adâncă, veche, nestăvilită, imperioasă. Şi mirosul puternic de cetină ce-l
însoţea ca şi vegetaţia abundentă crescută şi zăcută în legea ei părea a te ademeni ca o nimfă a
naturii. Câte o pasăre cu aripi imense împrăştia fâlfâitul peste vârfurile brazilor înalţi şi deşi ca
nişte lumânări. În rest, mai mult tăcere. Un fel de început în toate. În totul.

„Am dat cuiva bogăţia câtorva gânduri şi m-am întors în sărăcia mea.” (C. Noica)
Undeva, printre bălării, mai jos de platoul din faţa celor două clădiri, susura un firicel de

apă. Se prelingea spre vale, sărind din piatră în piatră.
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Se ştia că maestrul Constantin Noica trăia undeva în Păltiniş. Anumite voci comentau.
Subiectul însă nu prea era luat în seamă. Mărturisesc faptul că nu ştiusem prea multe pe atunci
despre renumitul gânditor şi scriitor.

Întâmplarea făcuse ca să fiu condusă (în cadrul atribuţiilor de serviciu, vizitam localurile
staţiunii) într-o cabană mai modestă decât celelalte, atrăgându-mi-se atenţia că este locuită de
scriitorul şi filozoful Constantin Noica. În interior, mi-a fost dat să observ modestia în care se
odihneau nenumărate stive de volume literare. Lipsa articolelor de vestimentaţie ca şi a unor
obiecte necesare unui confort cât de modest, mă impresionase adânc. Realizam că distinsul
domn trăia într-un fel de surghiun, hrana sa de căpătâi constituind-o nenumăratele volume ca şi
biroul pe care zăceau ustensilele necesare scrisului. Întrebând din ce trăieşte, mi s-a spus că mai
mult din mila prietenilor şi a conducerii staţiunii, care-i asigură cazarea şi o masă la cantină.
Părea că dl. Constantin Noica nu-şi dorea nimic în plus. Era subjugat total de artă, filozofie,
idealism. De frumos.

„Să fii scriitor înseamnă să îţi propui în permanenţă să nu minţi pentru a nu face rău riscând
astfel confortul, sănătatea sau chiar viaţa ta şi a familiei tale.” (Paul Goma)

Dezideratele din urmă pentru dl Constantin Noica după cum se constată aşadar nu
constituiau atenţii deosebite din partea sa. Era un fel de pulsaţie dată de un har anume destinat
domniei sale. Un fel de spiritualitate neînţeleasă, urmare aprinderii acelei scântei de inteligenţă
cosmică ce pusese stăpânire pe fiinţa sa. Gide spunea, printre altele: „Orice operă care nu
manifestă este inutilă şi prin însuşi acest fapt este pernicioasă. Orie om care nu manifestă este
inutil şi rău.”

În Păltiniş, apoi, ne îndreptasem pe o cărare printre brazi şi jnepeni din cabană în cabană.
La sfârşit, împreună cu o colegă, hotărâsem să facem o plimbare. Pădurea devenise atât de deasă,
la un moment dat, încât aveai impresia că se întunecă de seară.

Printre tulpinile aliniate parcă ceva se mişca. O mogâldeaţă întunecată. Privind cu atenţie,
observasem că pe o cărare mai sus, una paralelă cu cea pe care ne aflam, marele Constantin
Noica păşea agale. Era îmbrăcat într-un palton negru, ponosit, lung până aproape de călcâie. În
cap, o bască. Basca din totdeauna a domniei sale. Mâinile la spate nici măcar nu tresăriră, când

colega mea strigă: „Domnule profesor, vă iubim!”. Fără
nici o tresărire, îşi continuă drumul netulburat, fără nici
o altă reacţie. Ştiam, îmi imaginam că desigur era
adâncit în gânduri. Poate dialoga cu cosmosul, cine ştie,
şi era fericit în acea lume a sa.

Dar, tot Constantin Noica mai zice: „Nu există
fericire dincolo de cultură. Nimic nu ţine dacă nu e
filtrat prin cultură, iar fericirea e bine să ţină căci nu e
extaz.”

Ne întorsesem „la bază”, deoarece se răcorise
bine şi umezeala ne înfiora. Deoarece ni se pregătise
masa la cantină, mă obseda gândul de a-l invita la masă
cu noi. Ni s-a spus că riscăm a fi refuzaţi, aşa că am
renunţat la idee.

Nu peste multă vreme, i-am vizitat locul de veci
din Păltiniş. O lespede, o cruce şi un foarte scurt epitaf
lângă care răsăriseră buruienile. Un mormânt la fel de
singuratic (amenajat tot prin donaţii) după cum fusese
în viaţă domnia sa, marele Constantin Noica. Aşa cum
cine ştie vom rămâne şi unii dintre noi cândva – singuri.
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Col.(rtr) dr.ing. Constantin Avădanei
Vicepreşedinte Filiala Jud.Alba ,,GEMINA” a ANCMRR

Apariție editorială de excepție la Alba Iulia

La sfârșitul lunii aprilie 2019, a avut loc la Alba Iulia lansarea Albumului Memorialistic
„170 de ani de la nașterea marelui pictor SAVA HENȚIA”.

Albumul a fost editat de Fundația `Alba Iulia 1918 Pentru Unitatea Și Integritatea
României”, avându-i ca autori pe: Nicolae Paraschivescu, Ioana Raica, Ioan Străjan.

În arta românească, pictorul Sava Henția deține un loc însemnat, ardelean la origine,
acesta s-a format la școlile de pictură din București și Paris.

Pictorul a văzut lumina zilei la 1 februarie 1848, în satul Sebeșel, județul Alba. După
absolvirea școlii primare în satul natal, acesta este luat de unchiul său la București, unde reușește
să urmeze, timp de cinci ani, 1865-1870, cursurile Școlii de Arte Frumoase. Aici își însușește cu
multă atenție tot ceea ce profesorii săi Theodor Aman și Gheorghe Tattarescu i-au predat, astfel
că în anul 1870 termină școala cu rezultate meritorii., după care apar și primele succese. Câștigă
un concurs pentru acordarea unei burse de studii în străinătate, cu lucrarea „Orfeu și Euridice”.

Cu această bursă pleacă la Paris în anul 1871, unde se va înscrie la Școala de Arte
Frumoase, devenind elevul pictorului Alexandre Cabanel.

Tânărul Sava Henția se întoarce după terminarea studiilor la București, pentru a deveni
cadru didactic.

Participă la Războiul de Independenţă (1877-1878), fiind martorul ocular al acelor scene
sângeroase, de campanie, pe care artistul le pictează apoi, fiind considerat un adevărat reporter
de război, care a așezat pe pânză istoria României.

Să nu uităm că pe frontul Războiului de Independență a participat în același timp și
pictorul Nicolae Grigorescu.
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Campaniile militare din Războiul de Independență i-au marcat cariera artistică,
definitivându-i stilul ce a lăsat amprente semnificative pe manuscrisele istorice ale picturii
românești.

Din acea perioadă, au rămas desenele Soldat călare, Trecerea Dunării la Corabia, Lângă
Lagărul din Calafat. Alte desene au devenit ulterior compoziţii executate în acuarelă şi ulei,
între care se disting lucrările Întâlnirea şi Transport de provizii pe front.

Moștenirea sa artistică cuprinde peste 500 lucrări, atât compoziții mitologic - alegorizante,
opere de inspirație mitologică și istorică, portrete, scene de război, vânătoare, natură statică și
pictură murală.

Patrimoniul său artistic este expus astăzi în mai multe muzee, printre care se numără:
Muzeul Colecțiilor de Artă din București, Muzeul orășenesc „Ioan Raica” din Sebeș, Muzeul
de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea, Muzeul de Artă din Constanța, Muzeul „Teohari
Antonescu” din Giurgiu, Muzeul de artă din Brașov, Muzeul de artă județean Prahova „Ion
Ionescu-Quintus” din Ploiești.

Fiind și un împătimit al picturii murale, Sava Henția ia parte la lucrări de restaurare la
mănăstirea Brebu, la Biserica ortodoxă din Sebeș și Vințu de Jos.

La 21 februarie 1904 steaua artistului s-a stins, memoria acestui mare corifeu al picturii
românești ocupând o pagină importantă în marea carte a culturii neamului.

Înscriindu-se în tendințele vremurilor în care s-au intensificat schimburile culturale dintre
Ardeal și România, se poate spune că Sava Henția și-a adus contribuția la cristalizarea
conștiinței naționale românești.

Acest album s-a născut, dincolo de spațiul imaginii și al operelor de artă, din dorința de a
pune la dispoziția publicului iubitor de frumos o lucrare amplă, însumând creația pictorului
transilvănean.

În creația artistului se face simțită prezența ideilor despre progres, libertate, egalitate,
rezultat al mișcării pașoptiste. Și el se află printre artiștii de seamă de la sfârșitul secolului al
XIX-lea, care înscriu definitiv arta românească pe coordonatele artei europene.

Chiar dacă în opera sa tonul îl va da viziunea clasic academistă, Sava Henția va manifesta
deschidere și spre noile concepții realiste, aplicate în lucrări înfățișând țărani, cerșetori, copii,
mahalalele Bucureștiului, dar și scene istorice.
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În operele sale identificăm un bogat și rafinat inventar repertorial al componentelor
limbajului plastic, de la varietatea liniilor, la subtilitățile armonice ale tonurilor și nuanțelor
culorilor, forme diverse descoperite în realitatea naturii pe care pictorul a observat-o cu
insistență, toate integrate cu inteligență și talent în ansamblurile compoziționale ale tablourilor,
indiferent de subiectul reprezentat; de peisaj, de portret, scenă de gen, pictură religioasă sau
remarcabile compoziții cu temă istorică.

Albumul este o idee și o dorință, născute în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri,
când pictorul a fost comemorat în satul nașterii sale de numeroși cetățeni ai județului Alba,
reprezentând un segment al societății civile, asociați în Grupul de Inițiativă „Centenar-Marea
Unire-Alba Iulia-2018”.

Cpt.ing.(rtr.) Amariei Florentin-Gabriel

PATRIOTISMUL ÎNCOTRO?

Astăzi, România „lucrului bine făcut”, a murit de tot. „Pas cu pas”, cum ar spune un
clasic în viaţă, iertați-mă dar, îmi scapă numele, ea a început să moară din Decembrie ’89, dar,
lumea mai trăgea speranţe. Astăzi, speranţele s-au spulberat şi ele. Aş fi vrut să încep cu alte
gânduri, dar, nu pot să nu ţin seama de crunta realitate. Vă întrebaţi dacă mai există patriotism la
poporul român azi, când, toţi tinerii au votat cu globaliştii ? Azi, când „m..a”, a câștigat în faţa
bunului simţ? Cred că nu are sens să abordăm subiectul. Nu cred să existe cineva din generaţiile
mai vechi, care să se fi gândit vreun moment că vom ajunge să trăim asemenea timpuri, în care
nonvaloarea va prima în faţa valorii consacrate. Tot sistemul de valori, cu care orice om de bun
simţ a fost educat din copilărie, la momentul la care vorbim, a fost dat peste cap de globaliştii
pentru care numai interesul lor material primează, în faţa oricărei logici normale a lucrurilor.

Acum, mai mult ca oricând, se încearcă anihilarea, distrugerea naţiunilor, a identităţilor
naţionale de care ei nu au nevoie, în atingerea scopului lor de globalizare a ţărilor şi naţiunilor
lumii, pentru o mai uşoară dominare a acestei planete. Pentru realizarea acestui scop, sunt ajutaţi
de serviciile secrete de pretutindeni, care nu mai acţionează nici ele în interesul naţional al
fiecăruia, ci în funcţie de interesul de moment al globaliştilor şi, la ordinul acestora, deoarece ele
deja au fost globalizate, acesta fiind primul pas în globalizarea totală a lumii. Se mai contează de
asemenea, şi pe ignoranţa populaţiilor pentru subiecte de acest gen, populaţii care sunt foarte
manevrabile, şi, care nu vor să creadă altceva, decât ceea ce văd, nefiind capabile intelectual s-o
perceapă corect, din varii motive. Şi-atunci, oare despre ce patriotism vreţi să mai vorbim ?
Generaţiile mai tinere, se uită la rudele mai în vârstă cu milă, neştiind ce să creadă, oare bătrânii
ăştia sunt sănătoşi ori bolnavi, când vorbesc despre patriotism? Aşa ceva astăzi, pare o temă de
discuţie ruptă cumva din negura istoriei, în nici un caz din realitatea contemporană, când
înţelesul cuvântului „patriot”, numai dicţionarul îl mai poate explica generaţiilor tinere. În
familie, din cauza grijilor şi a problemelor multiple cotidiene, nu mai este timp pentru asemenea
subiecte, în şcoli nu se mai predau asemenea noţiuni, se pare, că de fapt, nici n-ar mai prea avea
cine, în societate nu se mai vorbeşte, sau se vorbeşte foarte puţin, spre deloc, despre acest
subiect, tinerii, ajungând astfel să nu mai aibă o educaţie patriotică, să nu mai cunoască această
noţiune, cu toate că ea, este, sau mai bine zis a fost, una din trăsăturile specifice de caracter, ale
poporului român. Istoria poporului român, a fost scrisă de oameni care au fost mari patrioţi, care
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au cunoscut adevăratul sens al acestui cuvânt, şi, care au udat cu sângele lor acest pământ,
dându-şi viaţa pentru ţară din patriotism, de mii de ani, cu singura obiecţie că toți eroii au fost
oameni de rând, iar conducătorii care au fost patrioţi, toţi, cu mici excepţii, au fost asasinaţi sau
trădaţi, de cozile de topor, de care n-am dus lipsă niciodată în toată istoria noastră milenară.
Marea majoritate a celorlalţi conducători din istorie, nu au fost patrioţi, ei neremarcându-se prin
nimic, decât prin mari trădări ale acestei ţări şi ale acestui popor.

Timpurile de azi, au alte cerinţe, au alte abordări şi, cu totul alte feluri de rezolvări ale
situaţiilor de moment. Dragostea de patrie, care, de fapt reprezintă patriotismul, nu mai există,
alte lucruri, lucruri minimale ca valoare, au astăzi importanţă. Nu e normal, e-adevărat, dar asta
este realitatea. Nu cred că azi, mai putem vorbi despre o revenire viitoare la normal, şi la o
regăsire adevărată a patriotismului românesc, în rândurile generaţiilor contemporane. La cum
evoluează situaţia internaţională, e puţin probabil sau chiar imposibil, să se schimbe ceva în
evoluţia lumii, în ce priveşte regăsirea patriotismului. E greu să credem în aşa ceva.

Patriotismul, scuzaţi-mă că mă repet, astăzi îl mai regăsim doar la generaţiile mai în
vârstă, care sunt singurele păstrătoare, de nădejde şi cu fală, ale acestei calităţi, şi, pe care, într-o
situaţie de restrişte, se mai poate conta, ca şi explicare a sensului acestui sentiment caracteristic
poporului român. Aceste generaţii mai în vârstă, reprezintă reminiscenţele acelei mari mase, de
altădată, a poporului român patriot, care a scris istoria României. Ele consideră patriotismul o
datorie, cu care ai onoarea să te naşti, şi pentru care eşti obligat să-ţi dai şi viaţa dacă este cazul,
prin depunerea jurământului de credinţă. De aceea, doar militarii şi foștii militari şi numai ei
răspund oricând, când este nevoie: „Servesc patria!”

Colonel (r.) Remus Macovei

Gânduri despre Cimitirul Valea Uzului

Repere istorice
1. Înființat pentru înhumarea a 350  de militari din  armata Austro-Ungară  în anul 1917,

cimitirul a fost preluat și îngrijit de autoritățile române instaurate imediat după
terminarea Primului Război Mondial.  Societatea „Cultul Eroilor“ a realizat, prin fonduri
proprii, în anii 1926-1927, Cimitirul Internațional, în care au fost înhumați cu onorurile
cuvenite, în parcele separate, încă 1.197 militari (români, germani, ruși, italieni,
maghiari, austrieci și sârbi). S-a construit și o capelă pentru oficierea slujbelor religioase.
Poarta de acces avea însemnele Asociației Cultul Eroilor.

2. Nimeni nu prezintă ce s-a întâmplat cu acest cimitir în intervalul 1940-1944.
3. În anul 1994, autoritățile locale din Sînmartin încep reabilitarea acestui cimitir,

îndepărtând crucile tuturor militarilor aparținând altor naționalități. În același an, se
inaugurează un monument dedicat maghiarilor morți în cel de-Al Doilea Război
Mondial.

4. În 2014, se termină reabilitarea cimitirului, finanțarea fiind asigurată cu fonduri de la
comunitatea locală și Ministerul Apărării din Ungaria. Cimitirul nu mai este
internațional. Intrarea în cimitir se face printr-o poartă secuiască.
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5. În 2018, autoritățile locale din Dărmănești demarează o acțiune de realizare a unei
parcele a eroilor români cu 52 de cruci și a unui monument de granit. Acțiunea este
finanțată de la bugetul local cu 235.000 lei și de Ministerul Apărării Naționale cu 65.000
lei.
Acesta este, pe scurt, istoricul acestui cimitir care se află în aceste zile în mijlocul unui

mare scandal.
Câteva întrebări se impun:
- Unde și când au dispărut însemnele cimitirului realizat de Societatea Cultul Eroilor?
- Care a fost poziția autorităților române când a avut loc profanarea mormintelor celorlalte

naționalități, în 1994, la vremea respectivă izbucnind, de asemenea, un scandal mediatic?
- Fără aprobarea Ministerului Culturii și a Ministerului Apărării Naționale, prin Oficiul

Național Cultul Eroilor, lucrările, prin care cimitirul a fost maghiarizat, inclusiv cu
fondurile alocate de Ministerul Apărării din Ungaria, nu s-ar fi putut realiza. Cum a fost
posibil așa ceva?

- De ce pe site-ul oficiului Național Cultul Eroilor, cimitirul din Valea Uzului apare ca
fiind „de onoare“ și nu „internațional“?

- Presa relatează că autorizațiile utilizate de Primăria Dărmănești nu respectă legea. Cum a
fost posibil ca Ministerul Apărării Naționale, prin Oficiul Național Cultul Eroilor, să
aloce fonduri într-o acțiune ilegală?

- La 3 mai 2019, doamna Viorica Dăncilă anunța că a solicitat un punct de vedere referitor
la acest cimitir de la ministrul Apărării Naționale. Să nu fi primit încă materialul
respectiv nici până astăzi? Dacă a primit informarea respectivă, de ce nu iese într-o
conferință de presă, pentru a pune capăt acestui scandal și a anunța măsurile extrem de
dure pe care le va lua împotriva vinovaților?
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Col. (rtr) Ştefan-Cornel Rodean
președintele Cenaclului Umoriștilor Sibieni „Nicolaus Olahus”

RĂTĂCIȚI PRINTRE CĂRȚI

De la bun început, fac precizarea că tot ce voi descrie în rândurile următoare s-a
întâmplat în realitate (cu foarte mici exagerări sau inexactități) la un târg de carte desfășurat la
București dar nu voi da nume de edituri, critici literari, autori, actori, cântăreți ș.a.m.d., din
simplul motiv că nu le-am reținut pe toate. Dacă știam că o să scriu un text pe tema respectivă,
poate eram mai atent și la astfel de amănunte.

Să intrăm, deci, în atmosfera târgului!
La standul unei edituri este lansare de carte. Standul este un spațiu de aproximativ 3/1,5

m, cu câteva mese lipite una de alta, pe care sunt cărți și, separat, este o masă cu scaun, probabil
pentru reprezentantul editurii, pe care sunt: un laptop, o agendă, un pix, un bidon de apă plată și
unul de suc. În față, în picioare, stau 3 bărbați: în mijloc - cel care vorbește despre carte
(probabil, un critic literar), în dreapta lui – autorul, iar în stânga – editorul.

Criticul, un bărbat de vreo 60-65 de ani, cu chelie și o barbă cam neîngrijită, având niște
ochelari care nu prea stau nicicum la locul lor, citește de pe câteva foi de hârtie șifonate, cu o
voce pițigăiată și pe un ton voit dramatic:

„...fiind vorba de o literaritate a literaturii... prin acceptarea alterității...”
Mă uit atent în jurul meu și constat că sunt singurul participant la această activitate...
Dar criticul vorbește, mai departe, imperturbabil:
„...aventura tanatică exemplară a autorului...”
Editorul dă din cap, afirmativ, autorul stă crispat și speriat, iar eu ascult în continuare:
„...magnifice comentarii hermeneutice... degajând arome sapiențiale... în contexte

excerptate... din golul ontologic...”
La un moment dat, văzând că sunt, în continuare, singurul ascultător, mă străfulgeră

gândul: „Dacă editorul, care este și moderator, mă confundă cu cineva care trebuia să vină la
lansare și mă pune să iau cuvântul?!”

Așa că plec repede și ajung la standul altei edituri, mai mari (și editura și standul), la care
cineva vorbește în fața unui auditoriu... mai numeros decât cel de la precedenta lansare la care
am participat. Transcriu din memorie ce am auzit:

„...am fost rugat de doamna redactor de carte ...(Icsulescu)... să scriu câteva fraze pentru
ultima copertă, despre romanul de debut al unei tinere prozatoare. Eram foarte ocupat cu alte
proiecte, am încercat să refuz, dar a insistat, spunând chiar că o să-mi placă lectura. Primul
lucru pe care l-am făcut, după ce am fost de acord să citesc romanul și l-am primit prin e-mail,
a fost să verific dacă în carte apare cuvântul „acest”. În opinia mea, dacă un autor îl folosește
în scrierile sale, înseamnă că a făcut toate școlile la fără frecvență, cu profesori chiulangii și nu
are nicio șansă să devină prozator adevărat. Aceeași situație este cu viitorul academic.
Imaginați-vă ce groaznic sună, într-un dialog, întrebarea „Ce părere aveți despre acest copil?”.
Sau formularea „Voi merge la WC”...
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Cele două criterii, expuse și exemplificate cu fermitate, mă cam tulbură, nu pot să mă
mai gândesc la altceva și plec... fără nicio țintă.

După mai multe minute, mă opresc într-un spațiu, situat sub o scară centrală, dotat cu
vreo 20-25 de scaune, la care se pregătește lansarea unei alte cărți. Este un loc, definit în
programul târgului ca „sală de festivități”. Deși nu seamănă cu o sală, nefiind delimitat prin
ziduri sau uși, este avantajat, față de standuri, prin faptul că are scaune. La mesele prezidiului
sunt editorul, autorul și două femei (despre una aflu că este actriță), iar în sală vreo 7-8 persoane.

Începe editorul:
„Autorul a cărui carte o prezentăm astăzi este medic, a făcut facultatea la Cluj...”
„La Iași” – corectează cel în cauză.
Și dialogul, care nu are niciun sens, în opinia mea, continuă:
„...a profesat în țară, ca medic anestezist, câțiva ani”
„...anestezist mai târziu, pentru început am fost internist...”
„...apoi a emigrat în Germania la Freiburg...”
„...întâi la Passau...”
Și... tot așa încă vreo câteva minute...
Între timp, pe scaunele din jurul meu s-au mai așezat două fete care spuneau că la WC

este o coadă prea mare și ar trebui să mai aștepte puțin aici, un tânăr care întreba de o priză ca
să-și încarce telefonul și o bunică pe care „o bătea” pantoful drept și s-a rugat de nepoțelul de
11-12 ani care o însoțea să facă o pauză, dacă tot sunt scaune, ea să se odihnească, iar el să-și
mănânce liniștit biscuiții.

Editorul, mascându-și iritarea evidentă, cauzată de „contrele” scriitorului, continuă:
„Dar, să-i lăsăm să vorbească pe cei care se pricep la literatură și, pentru că domnul

profesor... (Icsulescu)... încă nu a sosit (știți, circulația în București este dată peste cap din
cauza repetițiilor pentru Parada de 1 Decembrie), îl invităm pe alt distins domn înscris la
cuvânt să ne vorbească... dar... mă scuzați... lipsește... sperăm să ajungă în câteva minute și,
până atunci, îl rugăm pe renumitul cantautor... (Igrec)... să ne delecteze cu câteva melodii.”

Invitație la care, cel al cărui nume a fost invocat, răspunde:
„Încă nu sunt pregătit, am probleme cu stația...”
Dar moderatorul nu se lasă:
„Atunci să o rugăm pe frumoasa doamnă de alături, talentata actriță... (Zet)... să recite

ceva din creația autorului prezentat astăzi.”
„Îmi pare rău, nu pot deocamdată, pentru că recitările mele trebuie să fie pe un fond

muzical asigurat de cantautor” – răspunde încurcată „frumoasa doamnă.”

Până la urmă, vorbește doar autorul și, într-o pauză de respirație a acestuia, dintr-odată,
din difuzoare răsună glasul puternic al cantautorului: „Treceți, batalioane române, Carpații...”

Puștiul de lângă mine sare sprinten de pe scaun și începe să mărșăluiască spre ieșire,
precum soldații la paradă, în timp ce bunica lui îl imploră: „Mai stai puțin iubitule, că încă mă
doare piciorul și cântecul îmi place tare mult!”

Plec și eu, gândindu-mă că trebuie să ajung cât mai repede la Sibiu, în fața laptopului, să-
mi verific toate fișierele, să caut cuvântul „acest”, apoi să mă lămuresc asupra „viitorului
academic”. Emoțiile sunt foarte mari! Am sau nu vreo șansă ca scriitor?
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Cpt. c-dor av. (rtr) Nicolae Munteanu
Membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

COLOCATARII

Casa noastră liniştită
E model între modele
De frumoasă conduită
Între noi şi între "ele”

Cel mai mult te cucereşte
Viaţa dusă împreună
Că aici demult domneşte
Zâmbetul şi voia bună

La etaj stă o chimistă,
Lângă ea un tip pedant,
Vizavi stă o artistă
Şi alături un savant

La parter, în holul mare,
E apartamentul meu
Lângă unul mic,pe care
Îl numim, glumind, muzeu

Locuise-odată-n el
O bunică c-un pisoi
Ce-adunase fel de fel,
Lucruri vechi şi lucruri noi

Pe cărările cotite
Viaţa fără a-i păsa,
Uneori,pe negândite,
Intervine cu ceva

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

Cu tupeu şi nepăsare,
Cu năravuri de felină
A trecut prin holul mare
Şi mi-a devenit vecină

Căci s-a instalat în pripă
În locaşul zis "muzeu"
Fără să mai piardă-o clipă,
Lângă-apartamentul meu
Mai avem, ca o tribună,
O terasă-nspre grădină
Ce-o deţinem împreună:
Eu şi noua mea vecină

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

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

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

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

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

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

Când o văd că-i pe terasă

Vreau să ies "întâmplător'
Ea se duce iute-n casă
Şi se-aude un zăvor

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

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

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

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

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

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

Cap de înger, numai spuze,
Păr de aur în bucleu,
Zâmbet înflorit pe buze,
Odihneau pe pieptul meu...
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Col. (rtr) Victor Neghină
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Drama tezaurelor poporului român

Strămoșii noștri geto-daci au fost, de la constituire în națiune, un popor harnic, religios,
cumpătat, pașnic și cu credință în Dumnezeu. Pe câtă vreme vecinii și ne-vecinii, imperii, l-au
amenințat permanent, obligându-i să stea permanent cu armele în mâini și de veghe pentru a-și
apăra glia, libertatea, limba, credința și avuția. Cu toate acestea, el a fost supus amenințărilor
militare cu cotropirea și jefuirea bogățiilor solului și subsolului, avuții agonisite prin muncă,
dăruire, pricepere, fără tendințe de îmbogățire din agonisirea vecinilor. Cu toate acestea,
strămoșii noștri, supranumiți „poporul lui Dumnezeu”, trăitori în „grădina Maicii Domnului”, au
fost supuși cotropitorilor și jafurilor, cu obiectiv principal jefuirea tezaurului acestora.

Primul moment dramatic al tezaurului înaintașilor noștri geto-daci s-a petrecut după cel
de-Al Doilea Război, impus Daciei și regelui Decebal (105-106), de către cel mai mare imperiu
al timpului, condus de împăratul Traian, Imperiul Roman. Îndurerat de victoria romanilor asupra
armatei sale, pentru a nu cădea prizonier învingătorului Traian, Decebal și-a luat singur viața,
convins fiind că i-a venit și lui rândul să meargă la Zamolxis, sacrificiu care caracterizează în el
felul de a fi al poporului nostru. După război, în 107 împăratul Traian s-a întors victorios la
Roma, primit în triumf, aducând cu el mult râvnitul tezaur la Daciei, încărcat în carele lui,
estimat la 5 milioane livre aur curat (1.655.000 kilograme) și de două ori mai mult argint. La
acestea se adaugă nenumărate obiecte de orfevrărie traco-geto-dace, îndeosebi bijuterii de aur și
argint. Tezaurul Daciei, relatează marele istoric al antichității, Dio Cassius, fusese ascuns de
Decebal în matca râului Sargesia din apropierea capitalei Daciei, Sarmisegetusa, din munții
Orăștiei. Dar Bicilis, un tovarăș al lui Decebal, care cunoștea unde a fost adăpostit tezaurul, luat
prizonier de romani, a divulgat acestora locul unde a fost ascuns tezaurul. Jaful comis de
Imperiul Roman asupra regatului lui Decebal nord-dunărean, capturat în 107, a fost redat cu
exactitate în izvoarele istorice din epocă, dar și de iluștri istorici Paul Lazăr Tocilescu, în
lucrarea „Impactul Romei asupra Daciei”, Vasile Pârvan în lucrarea „Dacica”, precum și de
către istoricul Napoleon Săvescu, care redă construcțiile realizate la Roma din tezaurul capturat
de la daci, precum Farul lui Traian cu Columna, poduri peste ape, lucrări de aducere a apei
potabile în Roma. Victoria asupra Daciei a fost marcată cu serbări în „cetatea eternă”, care au
durat 123 de zile fără întrerupere, cum nu mai avusese loc în Roma, după cucerirea Daciei.

Odată cu tezaurul, a fost dus la Roma și capul lui Decebal și, după ce l-au purtat în țeapă
pe străzile Romei, a fost aruncat în fluviul Tibru. Zeci de mii de prizonieri daci au fost duși la
Roma, pregătiți pentru a sluji în armata romană. De reamintit că pe Columna lui Traian, 125 de
semne sculptate redau principalele momente din cele două războaie purtate de Imperiul Roman
cu regatul lui Decebal. Peste secole, George Călinescu avea să spună: „Să nu uităm că, pe
Columna lui Traian, noi, dacii, suntem înlănțuiți și jaful Daciei de către Imperiul Roman a
continuat în cei 167 de ani de ocupație romană.” Unii istorici români încă atribuie construirea
Mausoleului de la Adamclisi romanilor, în urma victoriei asupra Daciei. Studiul inginerului
român Virgil Oghină, cu demonstrații științifice, susține că acest monument a fost construit de
regele Burebista (77-44 î.C.), în urma victoriei obținută împotriva armatei romane.

Următorul jaf s-a petrecut în luna martie 1713, în Țara Românească, Muntenia,
aparținând domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1716). Într-una din zilele lunii martie
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1713, o poteră turcească, formată din 40 căruțe trase de câte 4 cai, a pătruns prin surprindere în
Țara Românească și a ajuns la București. Aici a încercuit palatul lui Brâncoveanu după care au
început jaful. Mai întâi, i-a capturat pe voievodul Constantin Brâncoveanu, pe soția Maria, pe
cei patru fii (Constantin, Ștefan, Radu și Matei) după care au jefuit palatul, luând tot ceea ce se
putea lua, au jefuit pivnițele palatului.

L-au capturat și pe ginerele lui Constantin Brâncoveanu,
Enache Văcărescu. După ce au jefuit totul, s-au întors în Fanar
și toată prada a fost predată sultanului Mehmet al II-lea iar
familia Brâncovenilor a fost încarcerată în închisoarea Yedikule.
Cât au fost încarcerați, arestații au fost supuși unui regim
groaznic de viață, din care nu au lipsit bătăile pentru a-i
convinge să renunțe la credința creștină și să treacă cu țara la
religia mahomedană, pentru a fi eliberați. Cu toate măsurile și
presiunile exercitate asupra lor, voievodul a preferat moartea
decât să renunțe la religia tradițională a românilor. Astfel, după
un an de detenție, în ziua de 15-25 august 1714, când
domnitorul Constantin Brâncoveanu împlinea vârsta de 60 de
ani, împreună cu cei patru fii și ginerele au fost scoși din
închisoarea și aduși în piața Yedikule, unde îi aștepta sultanul
Mehmet al II-lea, corpuri diplomatice din Europa și de pe alte

continente și un numeros public din capital imperiului, venit să asiste la această odioasă crimă,
unică în tot Evul Mediu pe plan internațional. Cei prezenți la această crimă au rămas
impresionați de ultimele cuvinte adresate de către Constantin Brâncoveanu fiilor săi, înainte de a
fi decapitați: „Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puțin să ne
salvăm sufletele noastre și să ne răsplătim păcatele cu sângele nostru.” A urmat decapitarea
fiilor, apoi a voievodului Constantin Brâncoveanu. De față la aceste crime, a fost adusă din
închisoare să asiste și Maria Brâncoveanu, soția voievodului. După asasinarea fiilor a fost
asasinat și ginerele lui Constantin Brâncoveanu, Enache Văcărescu. Trupurile morților au fost
aruncate în apele Bosforului, iar capetele le-au fost trase în țepi și purtate pe ulițele Fanarului.
Cu ajutorul unor pescari creștini, Maria Brâncoveanu a recuperat trupul soțului din apele
Bosforului și l-a înmormântat într-un cimitir din Fanar. Corpul voievodului a fost adus în țară în
1720, pe timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat (1716-1748) și reînhumate în cimitirul
bisericii cu hramul Sfântul Gheorghe din București, biserică ctitorită de către voievod. Din anul
1714, în fiecare zi de 16 august, la biserica Sfântul Gheorghe se oficiază, la mormântul
voievodului, slujbă religioasă de pomenire și odihnă veșnică, unul dintre cei mai mari voievozi
ai românilor, intrat în legendă în universul eroilor din bătălii, în sufletul și cugetul fiecărui
român. Pentru cinstirea ce li se cuvine foștilor martiri Brâncoveni, în duminica de 16 august
1992, după 278 de ani de la martiriului Brâncovenilor, la Mănăstirea Horezu, una dintre cele
mai mărețe construcții ale voievodului Constantin Brâncoveanu, a avut loc o slujbă de
comemorare a sfântului voievod, a fiilor săi și a sfântului Enache Văcărescu. Slujba a fost
oficiată de IPS Teoctist, Patriarhul României, cu un sobor de preoți, mitropoliți, episcopi,
arhiepiscopi, din mai multe județe ale țării. La slujba de pomenire a participat președintele
României, Ion Iliescu, președintele guvernului, Petre Roman, și alți reprezentați ai guvernului și
ai unor instituții din toată țara. Au fost de față la acest moment religios peste 1000 de enoriași
din satele județului Vâlcea. Constantin Brâncoveanu, voievod al Țării Românești (1688-1714),
aflat în legătură cu lumea occidentală, a apărat cu prețul vieții sale și a fiilor săi, sub forma
martiriului, identitatea creștină și românească a familiei și a țării, dând un exemplu de sacrificiu
pentru credința în Cristos.

Ultimul dintre cele mai dramatice momente ale tezaurului românesc s-a consumat în
toamna 1916 și în primăvara anului 1917, în timpul Primului Război Mondial (1914-1918), ca
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urmare a pericolului ce amenința cu ocuparea capitalei țării de către armatele invadatoare ale
puterilor centrale. Situația creată, amenințătoare, a determinat Consiliul General de conducere a
Băncii Naționale să transporte tezaurul țării în orașul Iași, întregul stoc de metale prețioase ce
reprezenta acoperirea emisiunilor bănești, precum și prețioase obiecte de orfevrărie traco-geto-
dacică, alte valori muzeale la care se adăugau bijuteriile și operele de artă ale familiei regelui
Ferdinand I și reginei Maria. Pe data de 11 decembrie 1916, ministrul de finanțe al României a
primit confirmarea autorizației din partea Ministerului de Finanțe rus, aliat al României, ca
generalul rus Mossloff, ministrul plenipotențiar al imperiului țarist în țara noastră, să semneze
protocolul privind inventarul (cantitativ și numeric) al tezaurului românesc ce urma să fie
transportat la Moscova. Pe baza acestui acord între guvernele român și rus, începând din
decembrie 1916 și până în primăvara anului 1917, au fost transportate la Moscova, în două
tranșe, 40 de vagoane conținând stocul de metale din aur (monede și medalii de aur), al Băncii
Naționale și al altor bănci românești, bijuterii ale altor familii, podoabe de artă, odăjdii
bisericești din metale prețioase și valori de aur ale unor instituții publice în valoare totală
estimată la suma de 9.416.417.179,93 lei aur, din aceasta valoarea aparținând Băncii Naționale a
fost estimată la suma de 315.194.980,41 lei aur iar valoarea bijuteriilor reginei Maria a fost
evaluată la 7 milioane lei aur. Din valorile muzeale, reamintim doar de cele 40 de plăci de bronz
cu înscrisuri geto-dace, descoperite în tezaurul de la Sinaia, cloșca cu puii de aur și alte obiecte
muzeale care confirmă arta traco-geto-dacilor în prelucrarea metalelor încă din epoca
eneoliticului, valori care nu au mai revenit în țară nici după 103 ani, cât timp a existat numitul
guvern Kerenski. În urma revoluției din octombrie 1917 în Rusia, a devenit clară primejdia ce
amenința cu confiscarea pentru totdeauna a tezaurului, această importantă parte din bogăția țării
noastre care, după aprecierea marelui istoric român, general C. A. Rosetti, prin confiscarea
tezaurului, România a fost sărăcită cu o jumătate de secol. La 16 ianuarie 1918, o radiogramă
difuzată în numele lui Troțki anunța ruperea relațiilor diplomatice cu România și preciza că
tezaurul, aflat la Moscova, nu se va restitui autorităților române. La capitolul II al textului
transmis României, se arată: „fondul român de aur, care se găsește la Moscova, este declarat
intangibil pentru oligarhia română.” Guvernul sovietic, condus de cominternistul V. I. Lenin, își
asumă răspunderea de a conserva acest tezaur și de a-l remite României când aceasta va avea un
guvern pro-comunist. Această problemă românească a fost adusă în fața Conferinței Păcii de la
Paris (18 ianuarie 1918). Atunci, a făcut o intervenție personală și regina Maria, aflată în vizită
la Paris. Cu toate insistențele delegației române la conferință, precum și intervenția reginei, deși
li s-a promis că tezaurul României v-a fi retrocedat, acesta se află și în prezent sechestrat la
Kremlin. Trei ani mai târziu, a avut loc Conferința Economică Internațională de la Geneva
(1922). Reprezentanții guvernului român la conferință au expus din nou problema tezaurului
României, aflat la Moscova. Documentul expus reprezintă o sinteză a tuturor eforturilor făcute
de România în acel moment pentru recuperarea tezaurului. În documentul final al conferinței, se
susținea „guvernul sovietic rus va restitui guvernului român valorile depozitate la Moscova.”
Mai mult încă, în anul 1940, când URSS a răpit Basarabia, Nordul Bucovinei și ținutul Herța,
autoritățile de ocupație sovietică au capturat și tezaurul și alte valori aparținând Basarabiei și
Bucovinei. După insistențe făcute de Gh. Gheorghiu-Dej pe lângă guvernul de la Moscova, în
anul 1956, o minusculă parte din tezaurul României a fost retrocedată țării, respectiv „Cloșca cu
puii de aur” și câteva piese de metal descoperite în munții Caraiman, icoane, o colecție de
monede și medalii, fără ca acestea să reprezinte tezaurul României. La 3 aprilie 1991, Ion Iliescu,
președintele României, a ridicat în convorbirile cu fostul președinte al URSS, Gorbaciov, și
problema tezaurului României, depus la Moscova, însă fără a primi un răspuns, ci doar
promisiunea că va cerceta situația. La rândul său, președintele Emil Constantinescu a repetat
problema tezaurului în discuția cu reprezentanții Moscovei, însă tot fără rezultat. Pentru a
proteja ce s-a mai agonisit după 1916, de capturarea de una din forțele aflate în conflict, URSS
cu Germania hitleristă, în anul 1944, în preajma evenimentelor din august, guvernul României a
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transportat în mod secret cu camioanele pe timp de noapte tezaurul la mănăstirea Tismana și l-a
adăpostit într-o grotă și tot atunci a fost transportat și tezaurul Poloniei, evacuat în România,
când aceasta a fost atacată de Germania și URSS. Pentru paza tezaurului, a fost destinată o
companie de grăniceri comandată de căpitanul Eugen Maniu, fratele lui Iuliu Maniu. După
război, guvernul român a readus tezaurul în București, iar cel polonez cedat noului guvern. Cât
grănicerii au asigurat paza tezaurului, au inițiat și ridicarea unei troițe în memoria eroilor, în stil
brâncovenesc, pe traseul Mănăstirea Tismana-Voivodina, care poate fi văzută și în prezent. Un
lucru este cert - că prin confiscarea tezaurului de către Rusia, România a fost sărăcită, după
aprecierile marelui istoric general C. A. Rosetti, cu o jumătate de secol, ceea ce reprezenta
munca și strădaniile poporului român.

Drama generalilor români care au luptat pentru reîntregirea teritoriilor
răpite din trupul României Mari în anul 1940, întemnițați în închisorile

comuniste

După capitularea Germaniei, la 12 mai 1945, autoritățile sovietice și-au propus ca
obiectiv principal slăbirea substanțială a potențialului militar al României. În acest context,
autoritățile sovietice au avut ca obiectiv de primă importanță distrugerea elitelor din comanda
armatei române, respectiv generali și ofițeri superiori. Astfel, numărul diviziilor române a fost
redus de la 50 (operative, instrucție), câte avea România la 23 august 1944, la 17 divizii în anul
1945 și doar 7 divizii în anul 1947, iar cuantumul efectivelor de la 1.100.000 de militari la 23
august 1944 la 135.000, stabilit prin Tratatul de la Paris. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv,
Moscova a înființat așa-zisul Tribunal al Poporului, care a început să-și desfășoare activitatea
începând cu anul 1946. Acest tribunal (cripto comunist) se afla sub supravegherea și controlul
mareșalului sovietic Rodion Malinovsky.

Primul reprezentant al oștirii române care a fost judecat de
acest tribunal a fost mareșalul Ion Antonescu. S-a născut la 2 iunie
1882, la Pitești, și a decedat, prin împușcare, la 1 iunie 1946, în
închisoarea Jilava.

A fost arestat de Regele Mihai în ziua de 23 august 1944, în
București, la Palatul Regal și predat rușilor la intrarea acestora în
București, care l-au reținut sub stare de arest într-o închisoare de
lângă Moscova. Cât a fost încarcerat în închisoarea sovietică, i s-a
aplicat un regim de viață cu mult sub demnitatea umană, la care s-au
adăugat momente de „distracție” ale gardienilor, care îl tratau cu
reprize de bătăi cu bastoane. Din cauza acestor condiții inumane și înjositoare, mareșalul Ion
Antonescu a avut o tentativă de sinucidere, însă nu i-a reușit din cauza intervenției gardienilor.
În 1946, a fost readus în București, judecat de așa-zisul Tribunal al Poporului și condamnat la 20
de ani temniță grea și încarcerat la penitenciarul Jilava. La insistența autorităților sovietice,
nemulțumite de această pedeapsă, a fost rejudecat și condamnat cu pedeapsa capitală.

În seara zilei de 1 iunie 1946, la orele 18 și 3 minute, mareșalul Ion Antonescu,
conducătorul statului român și armatei sale în perioada 6 septembrie 1940 – 23 august 1944, cel
care luptase pentru eliberarea teritoriilor românești răpite de URSS în vara anului 1940, de la
Prut la Nistru, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța – cădea răpus de gloanțele plutonului de
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execuție, în penitenciarul Jilava. A refuzat să fie legat la ochi și la mâini și să stea cu spatele la
trăgători. „Antonescu nu și-a trădat neamul. A fost una din personalitățile pe care le dăm noi,
istoricii, din când în când, ca exemplu sub raport maxim: și în ceea ce privește capacitatea, și în
ceea ce privește etica. Astăzi, sub aceste raporturi, dacă aș avea un Antonescu, aș fi în siguranță.
Aș fi sigur că România nu este prada cuiva! Omul acesta trebuie să devină oglindă pentru
neamul nostru. Să-l reconsiderăm. Să-i dăm onorurile pe care le merită… Fără să-i cerem cuiva
aprobarea, să-i ridicăm un monument național, în inima Bucureștiului și altul la Chișinău. El
(Antonescu) a făcut ce trebuie: o reparație patriotică și națională. Mareșalul Antonescu a fost o
personalitate publică de primă mărime. Era o necesitate istorică. Altfel, pornea degringolada,
alimentată de nemți, cu Garda de Fier și alți interesați. El a avut curajul să-l înfrunte pe Fuhrer, a
pus pumnul în fața furtunilor care amenințau neamul nostru. A obținut de la Fuhrer anumite
lucruri. A fost demn în întâlnirile cu Hitler. L-a înfruntat direct, deschis, curajos, ferm. Execuția
sa a fost o mârșăvie, barbară și ieftină. Viața, sunt sigur, îl va reabilita. El va rămâne în istoria
neamului nostru drept erou!” susține academician David Prodan, istoric român.

A rămas document istoric Ordinul dat armatei române de generalul Antonescu în
dimineața zilei de 22 iunie 1941, ora 4: „Ostași! Vă ordon, treceți Prutul ! Zdrobiți vrăjmașul din
răsărit și miază-noapte, dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații voștri cotropiți.
Reîmpliniți la trupul țării gloria străbună a Basarabilor și codrii voievodali ai Bucovinei,
ogoarele și plaiurile voastre și luptați pentru dezrobirea fraților voștri, a Basarabiei și Bucovinei
pentru cinstirea bisericilor, a vieții și căminelor batjocorite de păgânii comuniști. Să luptați
pentru a ne răzbuna umilințele și nedreptatea. V-o cere neamul, Regele și generalul vostru.
Ostași! Izbânda va fi de partea noastră. La luptă! Cu Dumnezeu, înainte!” Ordinul dat de
generalul Antonescu a fost versificat și pus pe portativ sub titlul „Marșul Basarabiei”. Redăm
câteva versuri din conținutul acestui cântec: Azi-noapte la Prut, / Războiul a început, / Românii
trec dincolo iară / Să ia înapoi prin arme și scut, / Moșia pierdută astă vară. / Mergem în
câmpia Basarabiei / Cu mănăstiri și brazi / Mergem la luptă dragi camarazi / Mergem în
câmpia Bucovinei / Plină de grâne / Plină de flori / Cu fete și mândri feciori.

General Aurel Aldea (n. 28 martie 1887, Slatina – d. 17
octombrie 1949, în penitenciarul Aiud). A urmat studii militare în țară
și în străinătate. A fost acuzat de complicitate întru distrugerea
unității statului român prin aceea că a polarizat în jurul său și unificat
mișcarea națională de rezistență împotriva regimului comunist și
armatei sovietice de ocupație. Completul de judecată l-a condamnat la
temniță grea, pe viață. A încetat din viață după trei ani de detenție, în
penitenciarul Aiud.

General Nicolae Ciupercă (n. 20 aprilie 1882 Rm. Sărat – d.
25 mai 1950, în penitenciarul Văcărești). Generalul Nicolae Ciupercă
a fost arestat la 12 septembrie 1948, sub acuzația de „Complot și
uneltire contra ordinii sociale”. I s-a imputat faptul că, în anul 1946,
1947, a acționat în cadrul organizației de rezistență anti-comunistă și
anti-sovietică „Graiul Sângelui”, condus de ilustrul profesor
universitar Ion Vulcănescu. La 31 octombrie 1948, a fost închis în
penitenciarul Jilava. Când a fost arestat, a declarat: „Voi intra în
pușcărie, să se știe că n-am vrut ca România să devină o republică a
Uniunii Sovietice.” Generalul Nicolae Ciupercă, nemulțumit și
indignat de toate cele ce se întâmplau în România, respectiv intrarea
sub dominația sovietică, cu cei 150.000 de militari sovietici staționați în România, după 12 mai
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1945, care constituia pavăza sovietizării țării și a armatei române, avea să adere, în vara anului
1946, la organizația de rezistență „Graiul Sângelui”, și să aibă destinul – moartea, în
penitenciarul Văcărești, la 25 mai 1950, la vârsta de 68 de ani.

General Iosif Iacobici (n. 8 decembrie 1884, la Alba-Iulia, d.
11 martie 1952). A fost acuzat de crime de război, în procesul din 7
martie 1946, acuzat că a susținut războiul imperialist împotriva URSS,
declanșat la ordinul generalului Ion Antonescu, la 22 iunie 1941. La 12
august 1948, a fost arestat preventiv în penitenciarul Văcărești. A fost
condamnat, prin decizia nr. 153 din 19 ianuarie 1949,  de către
Tribunalul Poporului, la 8 ani temniță grea. Recursul i-a fost respins de
către Curtea Supremă. Internat la penitenciarul Aiud, a decedat la 11
martie 1952, suferind de TBC pulmonar și osos, la vârsta de 68 de ani.

Generalul Radu Korne (n. 31 decembrie 1895, București – d.
28 aprilie 1949, în penitenciarul Văcărești, la vârsta de 54 de ani). La 6
noiembrie 1944, a fost acuzat că, după 23 august 1944, a pactizat cu
armata germană și de crime de război. La 1 martie 1946, generalul Radu
Korne a fost ridicat de la domiciliu și dus în arestul Direcției Generale a
Siguranței Statului, cu mandat de arestare. Pentru acuzațiile aduse, a fost
închis în penitenciarul Văcărești, unde starea sănătății i s-a înrăutățit
brusc. A decedat la 28 aprilie 1949, la orele 13, de neoplasm pulmonar,
cum se consemnează în certificatul de deces. Astfel, s-a încheiat viața și
cariera generalului Radu Korne, unul dintre cei mai competenți și afirmați comandanți ai
armatei române, decorat în Primul Război Mondial cu Ordinul „Coroana României” și Ordinul
„Mihai Viteazul” cu spade, care se remarcase, din nou, în războiul pentru eliberarea teritoriilor
românești, răpite în vara anului 1940 din trupul României Mari și realipirea lor României.

General Emanoil Leoveanu (n. 16 aprilie 1887, Craiova – d. 26
martie 1959, în penitenciarul Făgăraș). La 3 martie 1955, la 4 ani după ce
fusese arestat (1951), generalul Emanoil Leoveanu se adresa astfel
procurorului general al României: „Prefer să fiu condamnat la moarte, să
scap de chinurile acestea îngrozitoare ce nu mai iau sfârșit. De ce mă
țineți în această situație? Cu ce v-am greșit? Ce fapte criminale am
comis? Interveniți, domnule procuror general, pentru sancționarea mea cu
pedeapsa capitală, socotind-o o favoare pentru mine”. Cei 15 ani de
detenție s-au dovedit a fi prea mulți pentru un condamnat de 70 de ani. Cu
sănătatea puternic zdruncinată, generalul Emanoil Leovean avea să moară
la 26 martie 1959, la orele 23 și 30 de minute, în penitenciarul Făgăraș, la vârsta de 72 de ani,
diagnosticul stabilit ca fiind miocardo-scleroză.

General Nicolae Macici (n. 7 noiembrie 1886, Craiova – d. 15
iunie 1950, în penitenciarul Aiud). De reamintit că generalul Macici era
invalid din Primul Război Mondial, la care luase parte, în campaniile din
1916 și cea din 1917, în aceste lupte pierzându-și un ochi. La cerere, a
fost admis să rămână cadru activ în armată. A fost acuzat „că ar fi
organizat, la Odessa, executarea ordinului Mareșalului Antonescu, de
represalii asupra populației orașului, în urma exploziei provocate în
clădirea în care își avea sediul comandantul  Diviziei 10 Infanterie,
provocând moartea a peste 150 de militari români și germani, în frunte
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cu comandantul Diviziei 10 Infanterie. Acuzat de tribunalul poporului pentru represalii
împotriva populației sovietice, acuzându-l de crime de război, generalul Macici a fost închis la
penitenciarul din Aiud, de la 5 mai 1946 până la 5 mai 1948. I s-a impus un regim de viață
celular în care, în ziua de 15 mai 1950, a încetat din viață la 64 de ani.

General Gheorghe Moruzi. În noaptea de 23-24 august 1946, a fost arestat din ordinul
Regelui Mihai. La 29 aprilie 1946, a fost deferit tribunalului poporului, care îl aprecia „ca unul
dintre apropiații colaboratori ai guvernului Ion Antonescu, coautor la toate acțiunile criminale
ale generalului Ion Antonescu.” I s-a imputat premeditarea criminală și sistematică, în toate
amănuntele, a războiului de agresiune împotriva URSS și SUA, concursul neprecupețit dat
Germaniei pentru agresiunea în Balcani, de organizarea jafului Transnistriei, de tratament
inuman aplicat prizonierilor de război sovietici și a deținuților politici care au participat la
organizarea țării în anii 1940-1944. La 17 mai 1946, generalul Moruzi a fost condamnat la
moarte. La 1 iulie 1946, Regele Mihai i-a comutat pedeapsa cu muncă silnică pe viață, fiind
internat la penitenciarul Aiud, unde a decedat la 23 ianuarie 1958.

General Constantin Pantazi (n. 4 august 1888, Călărași – d.
23 iunie 1958, în penitenciarul Rm. Sărat, la vârsta de 70 de ani). În
noaptea de 23-24 august 1944, din ordinul Regelui Mihai, a fost
arestat. La 29 aprilie 1946, a fost dus în fața Tribunalului Poporului,
care îl aprecia „ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai
mareșalului Ion Antonescu, coautor la toate acțiunile criminale ale
guvernului Antonescu.” A fost acuzat de aservirea țării în folosul
Germaniei hitleriste, concurând la aducerea în țară a trupelor
germane sub formula mincinoasă de misiune militară germană. I s-a
imputat pregătirea sistematică în toate amănuntele a războiului de
agresiune împotriva URSS și declararea războiului împotriva SUA, de organizarea jafului în
Transnistria, de tratament inuman aplicat prizonierilor de război sovietici și al deținuților politici
care au participat la guvernarea țării în anii 1940-1944.

General Vasile Pascu (n. 6 decembrie 1890, jud. Caliacra – d.
6 august 1960, închisoarea Gherla). A fost arestat la 15 ianuarie 1956
pentru „delictul” de uneltire contra ordinii sociale, recrutat în 1949 în
cadrul organizației subversive Partidul Democrat Creștin. La 21
noiembrie 1956, a fost judecat de tribunalul militar al Regiunii 2
militare. A fost condamnat la 5 ani temniță grea și 5 ani degradare
civică și confiscarea averii. La 8 octombrie 1948, tribunalul suprem a
reluat judecarea inculpatului, mărindu-i-se pedeapsa la 15 ani muncă
silnică, închis tot la penitenciarul Jilava, avea să fie apoi transferat la
penitenciarul Gherla, unde a decedat la 6 august 1960, la vârsta de 69
de ani.

General Mihail Racoviță (n. 18 martie 1898, București – d. 28
ianuarie 1954, penitenciarul Sighet). Generalul Racoviță avea să fie
arestat de organele direcției securității statului la 2 iunie 1950, învinuit că
a fost „general în armata burgheză” și trimis în penitenciarul Sighet. A
mai fost acuzat de colaborare cu membrii marcanți ai PNȚ și că în timpul
campaniei din Est (22 iunie 1941 – 23 august 1944) a ordonat executarea
partizanilor sovietici și a populației civile din zona de operații a armatei
române. A fost judecat în lipsă (se afla în penitenciarul Sighet) de Curtea
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de Justiție București, secția Penală și condamnat la muncă silnică pe viață pentru crime de
război. La 28 iunie 1954, generalul Racoviță a decedat în penitenciarul Sighet.

General Nicolae Rădescu (n. 23 martie 1874, Călimănești,
Vâlcea – d. 16 mai 1953, la New York, în vârstă de 79 de ani). La 28
februarie 1945, la scurt timp după sosirea la București a lui Andrei
Bicinski, Regele Mihai a fost obligat să-l demită din funcție pe primul
ministru al țării, general Nicolae Rădescu. Câteva zile mai târziu, la 8
martie 1945, noile autorități române emit un mandat de arestare a
fostului șef al guvernului român, învinuit de încercări de restaurare a
fascismului în țară și transmitere de informații către puterile
occidentale. Generalul Rădescu s-a refugiat la legația engleză din
București, care i-a asigurat securitatea. În timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, a demisionat din armată, fiind internat în lagărul de deținuți politici de la Tg.
Jiu. L-a eliberat noul ministru de război, gen. Gh. Mihail. Nefiind de acord cu instaurarea
dominației sovietice în România și cu instaurarea regimului comunist, la 15 mai 1946, a părăsit
țara în mod clandestin, cu ajutorul unui pilot român, ajungând inițial în Cipru, apoi la New
York, în SUA. În 18 noiembrie 1946, a fost judecat în contumacie și condamnat la 2 ani
închisoare corecțională și la 50.000 lei cheltuieli judecată. În exil, cât a trăit, a militat pentru
intensificarea acțiunilor împotriva ingerințelor sovietice și ale manifestărilor comuniste în
România.

General Radu Rosetti (n. 20 martie 1877, satul Căiuți, jud. Bacău
– d. 2 iunie 1949, închisoarea Jilava). În campania din vara anului 1916 a
fost rănit la un picior. După vindecare (se deplasa în baston) a cerut să
rămână activ în armată. A fost trecut în rezervă în 1924. Concomitent cu
afirmarea în cariera militară, generalul Radu Rosetti s-a distins și pe plan
social, cultural, științific. În 1927 a fost ales membru corespondent al
Academiei Române, iar în 1934 a fost ales membru titular al Academiei
Române. În 1947, a fost chemat în fața tribunalului poporului și acuzat de
crime de război pentru sprijinirea politicii generalului Antonescu. A fost
condamnat la 15 ani temniță grea și depus în penitenciarul Jilava. După
doi ani de temniță grea, avea să moară din cauza regimului inuman la care
a fost supus. A decedat la 2 iunie 1949, în închisoarea regimului comunist.

General Gheorghe Stavrescu (n. 8 martie 1888, Brăila – d. 10 ianuarie 1951,
penitenciarul Aiud). Primele anchete împotriva lui au început în 1946,
acuzat de implicare în evenimentele de la Iași împotriva evreilor.
Procesul a fost judecat de către Curtea de Apel în iunie 1948 și
condamnat la muncă silnică pe viață și degradare civică. A fost închis în
penitenciarul Aiud, unde a decedat de TBC pulmonar și miocardită. Se
stingea atunci din viață, ca și alți generali, un ofițer de elită cu merite
deosebite. A participat la cel de-Al Doilea Război Balcanic 1913, cu
Regimentul 3 Artilerie, fiind decorat cu Avântul Țării și Bărbăție și
Credință. În 1916, a cerut să plece pe front voluntar, i s-a permis și a
participat la comanda Regimentului 32 Artilerie, fiind decorat cu ordinul Mihai Viteazul, clasa
III. În 1944, a participat la luptele purtate de armata română pentru eliberarea părții de nord a
Ardealului și pe teritoriile Ungariei și Cehoslovaciei, comandând Corpul 6 Armată până la 12
mai 1945. A fost decorat cu ordine și medalii românești, sovietice, ungare și cehoslovace. A fost
înhumat în cimitirul penitenciarului. Cu el se stingea încă un general din elita armatei române.
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În încheierea evocării de față, readucem în atenția cititorilor și alte aspecte privind
decimarea armatei române în perioada 1945-1947. Comuniștii români, sub îndrumarea
Moscovei, așa cum arătam la început, au trecut la decapitarea armatei. Începând cu luna martie
1945, când războiul nici nu se încheiase, prin Legea nr. 186 au fost trecuți în rezervă 80 de
generali, 1878 ofițeri, 4081 subofițeri și 1139 maiștri militari. La 18 august 1947, guvernul
Groza a dat Legea nr. 293, prin care erau propuși să treacă în rezervă alți 83 de generali, 1991
ofițeri, 1747 subofițeri și 253 maiștri militari. Numai în perioada imediat următoare zilei de 6
martie 1945, au fost trecute în rezervă 32368 persoane, astfel 12003 ofițeri, 17447 sub ofițeri și
2417 maiștri militari, aproximativ doua treimi din cadrele militare. Concomitent, au fost date și
alte ordine pentru înlocuirea unui nou lot de ofițeri.

O, om!

O, om!... Ce mari răspunderi ai
De tot ce faci pe lume
- De tot ce spui în scris sau grai,
De pilda ce la alţii-o dai
Căci ea mereu spre Iad sau Rai
Pe mulţi o să-i îndrume.

Ce grijă trebuie să pui
În viaţa ta, în toată
Căci gândul care-l scrii sau spui
S-a dus... şi-n veci nu-l mai aduci
Dar vei culege roada lui
Ori viu, ori mort, odată.

Ai spus o vorbă – vorba ta,
Mergând din gură-n gură,
va veseli sau va-ntrista,
Va curăţa sau va-ntina,
Rodind sămânţa pusă-n ea
De dragoste sau ură.

Scrii un cuvânt – cuvântul scris
E-un leac sau e-o otravă!
Tu vei muri, dar tot ce-ai zis
Rămâne-n urmă-un drum deschis
Înspre Infern sau Paradis
Spre-ocară sau spre slavă.

Spui o cântare – versul tău
Rămâne după tine
Îndemn spre bine sau spre rău,
Spre curăţie sau desfrâu
Lăsând în inimi rodul său
De har sau de ruşine.

Arăţi o cale – calea ta
În urma ta nu piere
E calea bună sau e rea
Va prăbuşi sau va-nălţa
Vor merge suflete pe ea
Spre Rai sau spre durere.

Trăieşti o viaţă – viaţa ta
E una, numai una
Oricum ar fi, tu nu uita
Cum ţi-o trăieşti vei câştiga
Ori fericirea-n veci prin ea
Ori chin pe totdeauna.

O, om!... Ce mari răspunderi ai!
Tu vei pleca din lume
Dar ce scrii azi, ce spui în grai
Ce laşi prin pilda care-o dai,
Pe mulţi, pe mulţi mereu spre Rai
Sau Iad o să-i îndrume.

O, nu uita!... Fii credincios
Cu grijă şi cu teamă!
- Să laşi în urmă luminos
Un grai, un gând, un drum frumos!
Căci pentru toate ne-ndoios
Odată vei da seamă!

Sfântul Ioan Iacob de la Neamț - Hozevitul

Notă: Poezie culeasă de col.(r.) Victor
Neghină din „Carte de rugăciuni”, tipărită cu
binecuvântarea Prea Sfințitului Calinic,
Episcopul Argeșului și Muscelului
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Col.(r) Grigore Radoslavescu,
Redactor-șef al ziarului ,,Rezervistul”

La 160 de ani de existență a Observatorului Militar și 10 ani de la
fondarea la Iași a Rezervistului

Onor ostășesc și La mulţi ani! ,,Telegrafului român” pentru
apariție neîntreruptă timp de 166 de ani

Ziarul cu cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei noastre româneşti -
,,Telegraful român" – fondat la Sibiu de Andrei Șaguna, în 1953, sărbătorește 166 de ani de
apariţie neîntreruptă.

Un dar al Providenţei, am putea spune, gândindu-ne că foarte puţine publicaţii de la noi,
din sud-estul Europei (şi chiar din lume) se pot lăuda cu o asemenea apariţie neîntreruptă şi, în
acelaşi timp, cu o contribuţie atât de însemnată la viaţa culturală, politică, socială, economică,
literară, jurnalistică, militară şi, nu în ultimul rând, bisericească a neamului românesc.

Iar printre foarte puţine publicaţii cu o astfel de existenţă se numără Observatorul militar,
oficiosul Oştirii române, înfiinţat la 23 iulie 1859, care împlinește în această vară 160 de ani de
existenţă, dovedind că jurnalismul militar are, aproape,  tot atâta ,,lungime de zile" cât are şi
jurnalismul bisericesc.

De aceea, o publicaţie periodică, care a avut o apariţie neîntreruptă timp de un veac şi
jumătate, în împrejurări deloc uşoare, supusă, în cursul lungii ei existenţe, prigoanei şi
presiunilor dominaţiei străine sau ale celor ale unui regim totalitar, cum este Telegraful român,
merită cinstire şi respect, ca şi episcopii şi mitropoliţii Ardealului, de la nemuritorul Andrei
Șaguna la IPS Antonie Plămădeală, care au diriguit-o şi au apărat-o, ca publicaţie ecleziastică,
dar, totodată, ca unul dintre periodicele de seamă ale românilor ardeleni.

De aceea, conştiinţă a Transilvaniei, Telegraful român – sărbătorit, an de an, deopotrivă la
Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare sau Miercurea Ciuc, adică în toate eparhiile
Mitropoliei Ardealului şi ale Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului -, merită şi
onorul nostru gazetăresc. Pentru faptul că generaţii şi generaţii de intelectuali români – profesori,
învățători, ingineri, medici, ziariști, elevi dar și studenţi militari ai Academiilor militare și ai
școlilor de ofiţeri activi şi de subofiţeri în rezervă sau de aplicaţii din Sibiu, Făgăraş, Radna,
Mediaş şi Braşov au avut aproape de sufletul lor instrumentul asigurării continuităţii româneşti,
prin păstrarea şi cultivarea limbii române, a datinelor şi obiceiurilor ancestrale îmbogățind glasul
naţiunii în lupta ei pentru afirmarea dreptului la existenţă pe pământul strămoşesc, stropit din
belşug de jertfele şi sângele luptătorilor pentru neam şi pentru credinţă.

Pentru semnatarul acestor rânduri, slujitor de aproape o jumătate de secol  al presei
militare, Telegraful român este ziarul de căpătâi încă din anul 1969, când am devenit student al
Academiei Militare din Sibiu și am descoperit această minunată publicație care mi-a sădit în
minte primele lecții de teologie științifică ce aveau să-mi fie de folos mai târziu în publicistica
militară pentru redactarea articolelor cu tematică religioasă spre a dovedi caracterul creștin al
Armatei române. Dacă azi mă pot mândri ca fiind primul jurnalist militar care am introdus în
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presa militară articolele religioase, îndeosebi de credință creștin-ortodoxă, dacă azi  numele meu
de fondator figurează pe publicații precum ,,Observatorul religios” și ,,Ortodoxie și sănătate”
din București, ,,Lumina ortodoxiei” și ,,Glasul bisericii Banu” din Iași și dacă în biblioteca
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se găsesc, sub numele de autor, peste 15 cărți cu conținut
teologic, istoric și monografic de biserici, mănăstiri și așezări seculare  toate aceste au fost
posibile ca urmare a cuvântului de învățătură ortodoxă pe care l-am primit de la Telegraful
român în cele peste patru decenii de când îmi vine de la Sibiu și îl citesc număr de număr și
pagină cu pagină.

De 166 de ani, Telegraful român bate mereu la poarta inimilor şi minţilor românilor din
Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment
de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe,
vestind cuvântul Evangheliei şi propovăduind, în cele patru zări, dreapta credinţă.

Cronică a neamului, martor al clipei şi făuritor de opinie publică românească, Telegraful
român, din perspectiva vieţii duhovniceşti inaugurată de Mântuitorul Iisus Hristos, a consemnat
în paginile sale evenimente ce au marcat de-a pururea istoria poporului nostru: Divanurile ad-
hoc de la Iaşi şi Bucureşti, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, Unirea Principatelor
Române, Războiul pentru Independenţă, Marea Unire de la Alba Iulia, din 1918, Primul şi Al
Doilea Război Mondial şi celelalte momente din istoria noastră zbuciumată, precum şi pericolul
instaurării comunismului, Dictatul de la Viena, răpirea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord
(acestea din urmă fiind ,,capete de acuzare", la procesul din 1958, pentru părintele Dumitru
Stăniloaie, care a redactat publicaţia între anii 1934-1945).

Întreaga colecţie a Telegrafului român, păstrată cu mare grijă la Arhiepiscopia Alba Iuliei
şi la Biserica Arhiepiscopiei Sibiului, dovedeşte că acesta este periodicul cu cea mai lungă
biografie, pentru că publicaţia a rămas - aşa cum a rânduit-o mitropolitul Andrei Șaguna - sub
oblăduirea Bisericii; în al doilea rând, ziarul a reuşit, în pofida vicisitudinilor, să fie o tribună a
apărării drepturilor naţionale, sociale şi religioase ale românilor transilvăneni, şi nu numai,
întrucât Telegraful româna fost... sibian doar pentru că a fost tipărit în tipografia proprie, care
dăinuieşte şi astăzi. În fapt, Telegraful român a fost al întregii societăţi transilvane şi româneşti,
al întregii prese române, atât prin articolele publicate - de-a lungul vremii - sub semnăturile unor
istorici, profesori, jurnalişti, filozofi şi oameni de cultură, cât şi prin informarea bisericească,
atitudinea creştin-ortodoxă, teologia, spiritualitatea şi arta propovăduite în rândul tuturor
categoriilor de credincioși și de laici, pentru luminarea minţilor, întărirea voinţelor și educația
creștină a laicatului român.

Sub inspirația Telegrafului român, în publicațiile Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, au văzut lumina tiparului articole despre semnificaţia rolul religiei în viaţa socială,
frumusețea ortodoxiei româneşti, ecumenismul creştin şi dialogul interreligios, consecinţele
celui de Al Doilea Război Mondial pentru ţara noastră, incompatibilitatea ideologiei comuniste
cu sufletul creştin, rolul bisericii în istoria şi viaţa poporului român, îndatoririle profesionale şi
trăirea întru credinţa neamului, arheologia biblică, sfinţii mucenici protectori, inclusiv cei
militari, dreptul de a ucide în război, educaţia confesională şi etica creştină și  participarea
românului, în uniformă și fără uniformă ostășească, la lupta pentru apărarea neamului și a
dreptei credințe strămoșești.

Iată de ce se cuvine să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darul cel mare făcut presei
româneşti acum 166 de ani, să dăm onorul nostru gazetăresc omului providenţial care a ctitorit
Telegraful roman – înaintemergătorul Observatorului militar - redactorilor şi colaboratorilor
acestei publicaţii, căreia îi dorim ani mulţi de apariţie, întru slujirea Cuvântului și întru
învățătura de credință creștină  a noastră, a  gazetarilor UZPR.
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Colonel (rtr) Ştefan Rus
Alba Iulia

LUPTELE DUSE DE MARILE UNITĂŢI ROMÂNEŞTI DIN COMANDAMENTUL
TRUPELOR DIN TRANSILVANIA, ÎN PERIOADA APRILIE – AUGUST 1919,

PENTRU APĂRAREA MARII UNIRI DE LA ALBA IULIA. TRECEREA TISEI ŞI
OCUPAREA BUDAPESTEI

1. Ofensiva spre Tisa. Bătălia Tisei

În urma semnării la 13 noiembrie 1918, de către Guvernul ungar, a „Convenţiei de
armistiţiu” de la Belgrad, se stabileşte o linie de demarcaţie între trupele ANTANTEI şi cele
ungare.

Comandantul Armatei Aliate din Balcani, generalul Franchet d’Esperey, nu ştia nimic
despre prevederile Tratatului din 16.08.1916 dintre România şi Antanta, atunci când a acceptat
capitularea Ungariei. Astfel, linia dintre trupele române şi cele ungare a fost stabilită iniţial pe
aliniamentul Bistriţa, Tg. Mureş şi cursul râului Mureş până la Zam. După câteva săptămâni s-a
stabilit un nou aliniament ce cuprindea localităţile Sighetul Marmaţiei, Baia Mare, Zalău, Ciucea,
Munţii Bihorului şi Metaliferi până la Zam.

La 26.02.1919, Conferinţa de Pace de la Paris a aprobat un Raport al Consiliului
Superior de Război ce stabilea un nou spaţiu de delimitare între forţele militare româneşti
din Transilvania şi cele ungare. Trupele ungare trebuiau să se retragă la vest de o zona neutră
stabilită de-a lungul căii ferate Satu Mare, Oradea, Salonta, Arad. Trupele române urmau să
înainteze până la această zonă neutră. Guvernul ungar respinge această decizie şi demisionează.
În 21.03.1919 este proclamată Republica Sovietică Ungară, sub conducerea comunistului
extremist Bela Kun (un evreu maghiarizat, născut în Cehu Silvaniei). Şi acesta respinge
categoric retragerea trupelor ungureşti din centrul Transilvaniei, de pe vechea linie de
demarcaţie.

La 14 aprilie 1919, Regele şi Guvernul României decid să înainteze spre noua linie de
demarcaţie stabilită de Conferinţa de Pace. Peste un milion de români aşteptau să scape de
persecuţiile şi umilinţele la care erau supuşi de trupele de honvezi şi de etnicii maghiari fanatici.
Ca urmare, în dimineaţa zilei de 16.04.1919, Armata Română din Transilvania, aflată sub
comanda generalului Gh. Mărdărescu, trece la ofensivă spre vest. Adoptă un dispozitiv de
luptă ofensiv, având în eşalonul întâi operativ două Grupări de Forţe de valoare corp de armată
iar în rezervă doua divizii.

În 6 zile s-au nimicit rezistenţele inamice, înaintându-se, prin luptă, între 80-120 km
până la linia de demarcaţie stabilită de Conferinţa de Pace de la Paris.

Din considerente strategice, pentru a avea un aliniament puternic de apărare, Regele
Ferdinand ordonă continuarea ofensivei dincolo de linia de demarcaţie. În următoarele 9 zile,
până la 1 mai, prin luptă, toate diviziile româneşti cuceresc malul stâng al râului Tisa, de
la graniţa cu Slovacia până la confluenţa acestuia cu Mureşul, pe un front cu lăţimea de 290 km.

Timp de 80 de zile, până la 20 iulie 1919, frontul a fost fixat pe Tisa, purtându-se lupte
sporadice, la nivel companie – batalion, pentru apărarea sau cucerirea principalelor treceri
permanente peste cursul de apă.
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Din cei 100.000 de ofiţeri şi soldaţi ai Armatei de Transilvania, românii ardeleni au ajuns
la aproape 50% din efective. Marea majoritate aveau o experienţă de 4 ani de război şi acum
erau încadraţi în diviziile 16, 18, 20 şi 21 infanterie ardelene.

La 13 iunie 1919, Conferinţa de Pace de la Paris a adus la cunoştinţa României,
Ungariei, Serbiei şi Cehoslovaciei traseul noilor frontiere dintre acestea.

Guvernul bolşevic ungar nu vrea să accepte aceste frontiere. La 20 mai, atacă Slovacia şi
o ocupă până la 3 iulie. La 20 iulie, armata bolşevică ungară atacă diviziile româneşti de pe
Tisa. Obiectivul politico-militar urmărit era de a împinge unităţile româneşti până în zona
muntoasă a Carpaţilor Occidentali şi de a realiza joncţiunea cu trupele lui Lenin, din Armata
Roşie, care acţionau în nord-vestul Ucrainei. Se dorea menţinerea unui stat bolşevic ungar, cu
sprijinul lui Lenin, în utopica graniţă a „Ungariei Sf. Ştefan”.

Până la 23 iulie, armata ungară reuşeşte să realizeze capete de pod, la est de Tisa, în
raioanele Tokay, Szolnoc şi Csongrad. Între 24-26 iulie, toate capetele de pod sunt lichidate
de contraatacurile diviziilor româneşti. Se remarcă în bătălia de la Tisa generalul Traian
Moşoiu, care, la comanda „Grupării de Manevră”; execută impecabil contralovitura care
lichidează, în trei zile, capul de pod de la Szolnoc.

2. Trecerea Tisei şi ocuparea Budapestei

Victoria trupelor române din ultima decadă a lunii iulie a creat neîncredere şi derută
totală în guvernul bolşevic şi în marea masă a ofiţerilor şi soldaţilor unguri. Sperau totuşi că
trupele române se vor opri din nou pe Tisa, reorganizându-şi dispozitivul de acoperire, la fel ca
în luna mai. Dar, atât timp cât acest guvern şi celelalte cercuri politice şi militare din Ungaria nu
recunoscuseră Marea Unire de la Alba Iulia şi recurgeau la forţa armelor pentru a se opune
acestei decizii democratice, oprirea forţelor române pe Tisa ar fi fost o greşeală.

În consecinţă, Marele Cartier General Român a hotărât forţarea Tisei şi urmărirea
armatei ungare până la capitularea ei. Este întrebat generalul Franchet d’Esperey, de la
Belgrad, dacă are ceva de obiectat în cazul în care armata română ar trece Tisa. Generalul
francez răspunde: „Ar fi greşit să vă opriţi şi acum pe Tisa; de altfel cred că de această dată nici
Parisul nu vă mai face dificultăţi. Oricum, eu rugai pe generalul Briges, care pleacă mâine la
Paris să intervină pentru a lăsa armata română să termine un lucru atât de bine început”.

Hotărârea Marelui Cartier General Român, condus de generalul Constantin Prezan de
a forţa Tisa în zilele de 30 şi 31 iulie a fost materializată în Ordinul de Operaţii nr. 21 al Armatei
de Transilvania. Acesta stabilea ca, până în seara zilei de 29 iulie, să se realizeze o nouă
grupare a forţelor, astfel:

- Grupul Gl. Holban, format din D. 2 Vânători, aflată la est de Fegyvernek şi D. 1 Vânători la
sud de această localitate;

- Grupul Gl. Moşoiu, cu D. 6 Inf. La Torokszentmiklos şi D. 1 Inf. în faţa Szolnocului;
- Grupul Gl. Dumitrescu, cu D. 7 Inf., 1 Regiment de Vânători de munte, D. 2 Cavalerie, Bg. 4

Roşiori, toate în raionul Madaras;
- Grupul de Nord, comandat de Gl. Mihăescu, format din D. 16 Inf., Bg. 49 Inf. şi Bt. de

munte, dispus în acoperire, pe un front de 150 km, între Csap şi Abadszalók;
- D. 18 Inf., comandată de Gl. Dănilă Papp, întărită cu R. 107 Inf. / D. 12 Inf. şi Bg. 11 artilerie,

dispus în acoperire pe malul stâng al Tisei, pe un front de 140 km, între Abadszalók şi gura
Mureşului.

Totalul forţelor noastre în ajunul forţării Tisei era de 12 divizii, din care Diviziile 1, 2, 6,
7, 16, 18, 20, 21 de infanterie, Diviziile 1 şi 2 vânători, Diviziile 1 şi 2 cavalerie, totalizând 119
batalioane cu 84.000 de arme, 98 baterii de artilerie cu 392 guri de foc şi 60 escadroane cu
12.000 de săbii. Pentru acţiunea ofensivă, pe direcţia Budapesta, erau destinate 6 divizii de
infanterie, 1 ½ divizii de cavalerie şi un regiment de vânători de munte, toate aflate în cadrul
grupărilor Holban, Moşoiu şi Dumitrescu.
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Conducerea armatei ungare, după înfrângerea devastatoare de la est de Tisa, între 24-
26 iulie, a pierdut iniţiativa operativ-strategică. Nu a avut deloc viziune şi capacitate
organizatorică pentru pregătirea unei apărări eficiente pe malul drept al Tisei şi nu a intuit
direcţia de ofensivă a trupelor române. În raionul Szolnoc, Keşkemet, Seghed a dispus în
apărare Diviziile 2, 4, 5, 6 şi 7 infanterie iar în raionul Miscolt, Tokay, D. 1 Inf. şi 2 brigăzi
independente. În centrul dispozitivului de apărare, unde trupele române vor forţa Tisa, se apăra
numai D. 3 Inf. ungară.

C.T.T. a stabilit un sector de forţare a Tisei cu o dezvoltare frontală de 40 km între
Kiszköre la nord şi Fegyvernek-Tisabö la sud. Sectorul de forţare cuprindea două zone de
trecere: zona Tisabö, Fegyvernek, într-un cot spre est al Tisei cu o adâncime de 10 km şi o
lărgime de 20 km, aflat la aproximativ 20 km nord de Szolnoc; zona Kisköre, la aproximativ 20
km nord de Tisabö. Sectorul de forţare se afla pe axa Oradea, Budapesta.

Începând cu dimineaţa zilei de 30 iulie, după o puternică pregătire de artilerie, Grupul
Gl. Holban începe forţarea Tisei pe la Tisabö. Până în seara zilei, prin acelaşi sector trece
Tisa şi Grupul Gl. Moşoiu.

În dimineaţa zilei de 31 iulie, în zona Kisköre, Grupul Gl. Dumitrescu începe
forţarea Tisei. Sub protecţia trupelor trecute pe malul vestic al Tisei, până la ora 15:00 se
construieşte un pod de vase pe la Kisköre, pe care trece toată Divizia 7 Inf. apoi Bg. 2 Roşiori şi,
la ora 17:00, în prezenţa Regelui Ferdinand şi Reginei Maria, trece Divizia 2 Cavalerie.

După nimicirea unităţilor ungare din D. 3 Inf., s-a lărgit breşa spre sud şi nord. S-a
reuşit blocarea şi oprirea tuturor contraatacurilor trupelor de honvezi din Diviziile 5, 6 şi 7 din
raionul Szolnoc, Keskemet, Cegled. La 1 august aceste divizii sunt prinse în încercuire, fiind
atacate dinspre nord de Grupările generalilor Holban şi Moşoiu iar dinspre Tisa de unităţile D.
18 infanterie ale gl. Dănilă Papp. Marile unităţi ungare din nord-est au fost respinse şi
încercuite între Detaşamentul Gl. Davidoglu dinspre sud-vest, D. 16 Inf. ardeleană a gl.
Alexandru Hanzu pe Tisa şi trupele cehoslovace la nord.

Pentru dezvoltarea rapidă a ofensivei spre Budapesta şi interzicerea retragerii altor forţe
ungare spre capitală, se constituie, în 2 august, un nou dispozitiv operativ, astfel:

- Avangarda Strategică, comandată de Gl. Holban, formată din D. 1 Vânători şi Bg. 3, 5 / D. 2
Cavalerie;

- Grup de manevră, comandat de Gl. Moşoiu, format din D. 1 Inf. şi D. 2 Vânători;
- Flancgarda de Nord, comandată de Gl. Dumitrescu, formată din D. 7 Inf. şi Bg. 2 Roşiori;
- Flancgarda de Sud, comandată de Gl. Olteanu, formată din D. 6 Inf. şi Bg. 4 Roşiori.
În acest dispozitiv ingenios, în formă de romb, se înaintează în forţă spre vest pentru a

intercepta toate căile de retragere a trupelor ungare şi a nu lăsa timp organizării unei noi
apărări pe perimetrul capitalei.

Ca urmare a acţiunilor ofensive şi manevrelor de învăluire executate, până la 3 august,
Diviziile 1, 2, 4, 5, 6 şi 7 infanterie ungare au capitulat, iar cele două brigăzi independente şi
brigada 80 internaţională s-au dizolvat. Deci, practic, armata roşie ungară a fost destrămată.

Primii soldaţi români care intrau în Budapesta, în seara zilei de 3 august, erau din
detaşamentul condus de Gl. Rusescu, format din 3 escadroane din Bg. 4 Roşiori, 2 grupe de
mitraliere şi 2 piese de artilerie, în total 400 de călăreţi. Pe timpul nopţii efectivele române au
fost cazate în cazarma „Arhiducele Joseph”.

În dimineaţa zilei de 4 august, D. 2 Cavalerie şi Diviziile 1 şi 2 vânători au continuat
înaintarea spre Budapesta. Unităţile de cavalerie, depăşind oraşul au realizat un aliniament de
apărare la 3 km vest de capitală, iar D. 1 Vânători a preluat sub comandă Pesta, pregătind
intrarea solemnă a trupelor române în oraş, în condiţii de siguranţă deplină. La ora 18.00,
generalul Mărdărescu, comandantul Comandamentului Trupelor din Transilvania, primea pe
bulevardul Andrassy defilarea unui Detaşament compus din Regimentul 4 Vânători, un
escadron din Regimentul 23 artilerie şi un divizion din Regimentul 6 Roşiori. Budapesta
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era astfel cucerită. Ne-a fost dat nouă, românilor, în acea zi, să avem satisfacţia supremă de a
răzbuna umilinţele şi suferinţele atâtor generaţii de strămoşi.

După 4 august, trupele române au continuat operaţiunile ofensive, dezarmând forţele
bolşevice. La sud, Grupul Moşoiu ocupă până la 8 august întreg teritoriul dintre Tisa şi Dunăre,
între Kalocza şi Kistelek, în faţa frontului franco-sârb. La nord, Grupul Holban ocupă teritoriul
ungar până la graniţa cu Cehoslovacia şi la vest până pe aliniamentul Gyor, Veszprem.

Pe Tisa, sunt menţinute Diviziile 16 şi 18 ardelene care au ca misiune: dezarmarea
locuitorilor din zonă, adunarea materialului de război abandonat, împiedicarea infiltrărilor spre
est a elementelor bolşevice şi paza trecerilor permanente peste cursul de apă.

În doar 6 zile, de la 30 iulie la 4 august, armata română nimiceşte în totalitate inamicul
de pe direcţia loviturii principale spre Budapesta, încercuieşte diviziile inamice de la sud de
Keşkemet şi din zona Miskoltz şi ocupă capitala, capturând până la 8 august şase divizii cu un
efectiv de 1235 ofiţeri, peste 40.000 de soldaţi, 350 de tunuri, 332 mitraliere, aproximativ
90.000 de puşti şi carabine, 87 aeroplane şi  multe alte efecte militare şi muniţii.

Pierderile noastre în decursul Războiului româno-ungar din 1919, din aprilie până în
august, au fost de 188 ofiţeri şi 11.500 subofiţeri şi soldaţi, din care morţi 69 ofiţeri şi 3.600
soldaţi.

Trupele române rămân în Budapesta până la 15 noiembrie 1919, când începe evacuarea
eşalonată, în decurs de 4 luni, a tuturor efectivelor militare de pe teritoriul ungar.

Bela Kun a fugit, la 1 august, la Viena, iar de aici la Moscova unde, în 1938, a fost
executat de Stalin.

3. Concluzii

Conducerea strategică a operaţiei ofensive române în războiul româno-ungur din 1919
a fost executată de M.C.G. în deplină independenţă, nefiind împărţită cu niciun aliat, iar
conducerea nemijlocită a operațiilor a fost asigurată de C.T. din Transilvania, eşalon operativ-
strategic de nivel armată.

Dispozitivele operative adoptate cu Grupările de Forţe atât în apărare, cât şi în ofensivă,
au fost impecabile şi şi-au dovedit, prin luptele desfăşurate, eficienţa deplină, astfel: două
grupări operativ-tactice în operaţia ofensivă; grupări de fixare şi de manevră în operaţia de
apărare pe Tisa; avangardă, flancgardă, grupare de manevră şi grupări de fixare în ofensiva la
vest de Tisa.

Ofensiva armatei române s-a caracterizat prin dinamism, eficienţă şi perseverenţă în
atingerea obiectivului fixat. Pe direcţia loviturii principale, din sectorul de forţare a Tisei până la
Budapesta, cei 110 km au fost parcurşi în 5 zile de lupte, realizându-se un ritm mediu de
ofensivă de 22 km pe zi.

În sectorul de forţare Kisköre, Tisabö, cu o dezvoltare frontală de 40 km, s-a realizat un
raport de forţe, în divizii, de şapte la unu. Inamicul a fost total surprins de ofensiva românească
în acest sector iar divizia 3 inf. ungară  care apăra această fâşie a fost nimicită total în două zile
de lupte. Breşa creată a fost genial exploatată prin manevrele de încercuire spre sud-vest şi
nord-est, iar înaintarea rapidă spre Budapesta în acel dispozitiv operativ în formă de romb:
avangardă strategică în faţă, grupare de manevră la 20-30 km în spate și două flancgărzi a dus la
capitularea întregii armate ungare.

Singura armată a Antantei care a cucerit o capitală inamică (Budapesta) a fost
Armata Română. Tot această armată a înlăturat regimul bolşevic din Ungaria, care putea să
fie un puternic focar de insecuritate în centrul Europei.

Am demonstrat Antantei şi celorlalte ţări ale Europei că avem politicieni responsabili,
competenţi şi patrioţi, atât în vechiul Regat cât şi în Transilvania, iar Armata Română merită
respectul cuvenit.
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Conferinţa de Pace nu a
atribuit României niciun metru
pătrat din teritoriul Ungariei. Ea
a luat act de o realitate peste care
nu se putea trece.

A validat Hotărârea
românilor Transilvaniei de
UNIRE a Transilvaniei cu
România.

Unitatea poporului român a
fost dovedită în lupta pentru
apărarea Marii Uniri, în
campania din 1919.
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Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman
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DE LA IOAN CITIRE…

ORIZONTAL: 1) Mare actor român, premiul TIFF (Cluj Napoca) pentru întreaga carieră, fost
ministru al Culturii în perioada 1966-2000 (2 cuv.) 2) Personaj din Hamletul shakesperian –
ION... de la Brad (1818-1891), vestit agronom, economist şi revoluţionar paşoptist. 3) Magic...
Rubik! – ION Heliade Rădulescu (1802-1872), unul din pionierii preromantismului în lirica
noastră (poezia Sburătorul), ai unităţii de limbă şi cultură, îndeosebi prin ziarul Curierul
românesc (1829) şi suplimentul literar Curier de ambe sexe (1834). 4) Bine şcolit – NELU... 41!
- IOAN de Hunedoara... la final, în ogradă! 5) Trimişi speciali - Accesoriu pentru vestitul IVAN
Turbincă... - IONEŞTI (jud. Vâlcea). 6) Centimetru cub (abr.uz.) - Noul prezentator al
emisiunii-concurs Vrei să fii milIONar? (acronim) – Matei Corvin, fiul lui IOAN de Hunedoara
(pl.) 7) Nu prea des – JEAN Gabin sau JEAN Paul Belmondo, pe ecrane - ION... golit de
conţinut! 8) ION... la debut – IOAN de Hunedoara, cunoscut şi ca IANCU, voievod al
Transilvaniei între 1441-1446. 9) Moș...celebru, din vechea armată! - Alexandru IOAN ...,
primul domnitor după Unirea de la 1859 – Acul de aluminiu întors la ION Luca Caragiale, spre
final! 10) I se dă ce e al lui... - Magazin special. 11) ION Besoiu - Boboteaza (6 ianuarie) şi Ziua
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Sfântului IOAN (7 ianuarie). 12) Remediu, aproape un fleac! - Încetarea ostilităţilor (livr.). 13)
ION Irimescu (1903-2005), mare artist român prezent cu peste 300 de lucrări la Muzeul
memorial din Fălticeni; una din reuşitele sale, statuia cărturarului român Dimitrie Cantermir, se
află la Biblioteca Ambrosiana din Milano, între două mari valori ale lumii: Dante şi Shakespeare
- Roman de IOAN Slavici. 14) ION... anapoda! - Sacrificată de meşterul Manole (dim.) ...la
IOANA! - 1882 este cel al naşterii scriitorului român ION Agârbiceanu, autorul romanului
Arhanghelii. 15) ION ... , marele nostru tenisman, azi un prosper om de afaceri - Ilie la militari!
- Şi un vechi etnic... moscovit! 16) Ţara tuturor posibilităţilor, vechi (şi nou) refugiu pentru ION
românul... (siglă) - IOANA ..., maestră a romanţei româneşti – ION ..., pseudonimul literar al
poetului simbolist ION Eugen Iovanachi; a condus revista Contimporanul între anii 1922-1932.

VERTICAL: 1) ION ..., primul preşedinte ales al României, după 1989 - Glasul păsărelelor în
crâng... - Notes fără vocale! 2) Primul strigăt al lui IOAN... la centru! - IOAN Vodă cel Viteaz
(cunoscut mai mult drept... Cumplit!) a ocupat tronul Moldovei din februarie 1572 până în iunie
1574 – ION... (1931-2017), celebritate a ecranului şi teatrului românesc, prezent pe genericul a
peste 110 pelicule autohtone şi străine, fost director al teatrului Lucia Sturza Bulandra din
Bucureşti, ales Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu; cunoscut mai ales după serialul
pentru copii Toate pânzele sus. 3) ION ... (1672-1745), autorul unui vast Letopiseţ al Ţării
Moldovei... - Ironie (fig.) - A avea nădejde (pop). 4) Semnele creştinătăţii - ION..., multiplu
campion mondial la skanderbeg, participant la emisiunea-concurs EXATLON. 5) American
Tending Breeds Association (dogs) - Insuflată de primul ţar al ruşilor, IVAN ! - Rege
shakesperian. 6) Preţ mediu la Reşiţa! - Teşite! - ION Vinea - După ce că-i chioară, mai e şi
întoarsă! - IONICĂ...la urmă! 7) De la... ION Cotimanis! - Indiana Compensation Rating
Bureau (siglă) - .......................... 8) ION (1881-1944), important scriitor şi poet simbolist român,
autorul romanelor Corigent la limba română şi Romanţe pentru mai târziu - Are formula NH4.
9) Sfânt sărbătorit la 7 ianuarie (2cuv.) 10) Teatrul Naţional Iași (siglă) - Dragoste mare venind
înapoi de la... ROMA! - Margine cusută. 11) JEAN ... (n. 1948), actor francez de mare rezonanţă
în filmele de acţiune (numele real: JUAN Moreno Herrera Jimenez) - Radio România Cultural
(abr. uz.) - ION..., unul dintre cei mai prolifici scriitori militari de la sfârşitul secolului trecut:
Trecătoarea de fier, Mareşalul şi soldatul. 12) Răsculaţi croaţi (înv.) - Aproape de...graniţă,
locul unde se află bastonul de mareşal pentru fiecare soldat... - ION... fără căpătâi! 13) ION
Luca.... (1850 - 1912), mare dramaturg român, autorul nemuritoarelor comedii D-ale
carnavalului, O noapte furtunoasă şi Scrisoarea pierdută – Johannesburg, de pildă...(pl.) 14)
Celebră dinastie moldoveană, din care face parte şi IOAN Vodă (1572-1574) - ION... de Liviu
Rebreanu (fem.).

Dicţionar: CMC, OSC, ATBA, ICRB, RRC, TNI.

Soluţiile jocurilor apărute în nr. 21 (trim. 1/2019) al revistei:
Soluțiile jocurilor apărute în numărul 21 (trim. 1/2019) al revistei Rezervistul sibian:
1. Integramă - Păreri: I T AZ P AT INTERNATIONAL TERMOPILE LI FERM NAPI CEH

ARMONIC TA NN IASOMIE ROTI SOL RATIFICAT RACITI CEATA.
2. Integramă - Convenții: C AS I CONVINSI NEON PC ATACARI AMANETA OB T TIR

NIMICURI LI ORII NINS TUC RANA TAR BETI.
3. Integramă - Direcții: N L TP T V MANIFESTARI TONETA REN MINIMALIZA OE I M

AVA INTERNATIONAL A RIO M NA ALMANAH SAC.
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CETATEA SEVERINULUI

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.23 / 2019 se vor
transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la 12
august 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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