Col. (rtr) Ioan Părean

Pupincuriștii regali
Au trecut aproape doi ani de când ultimul rege al
României a părăsit această lume păcătoasă. Despre morți
numai de bine sau, în original - „De mortuis nihil nisi
bene”, spune o veche zicală latină, care încă mai dăinuie la
români. Cât a fost în viață, l-am „atacat”, doar în scris, de
mai multe ori, acum, doar îl ignor. Bun, rău, erou sau
trădător face parte din istoria noastră contemporană și
nimeni nu-l poate scoate de acolo. A fost cel de-al patrulea
și ultimul rege pe care l-a avut România. Noi, românii, am
avut patru regi, dintre care doar primul merită recunoștința
românilor. Alte popoare, acum republici, au avut dinastii
întregi cu zeci și sute de regi; și totuși, numai la noi se
divinizează monarhia.
Suntem republică, conform Constituției și nicăieri în
această lege a legilor nu este menționată monarhia. Cu
toate acestea, o seamă de politicieni români, mai mari sau
mai mărunți, fac pe dracu’-n patru să servească într-un fel
așa-zisa „Casă Regală” a României. Acești vajnici
admiratori ai lu’ Duda-vodă și ai ofilitei sale neveste le-au
făcut cadouri la care nu sperau vreodată. Le-au retrocedat
și ce n-au avut. Domeniile regale erau ale statului și
serveau la întreținerea ploșnițelor regale, nu erau stăpânii
lor. Acum sunt ale lor cu acte în regulă. După decesul
ultimului rege, Palatul Elisabeta trebuia evacuat și redat
statului român, într-un anumit termen sau închiriat la justa
sa valoare, nu cu o chirie simbolică. Cine mai știe? Nu se
mai vorbește nimic despre acest lucru. Unul dintre cei doi
mari sprijinitori ai monarhiei, care au propus ca statul să-i
subvenționeze cu mari sume de bani, stă priponit la „beciul
domnesc”, iar celălalt încă face politică mare.
După revoluție, sau lovitură de stat, sau…, cum vreți
să-i spuneți evenimentului din decembrie 1989, s-a adoptat
noua stemă a țării. Pe pieptul vulturului roman, purtat cu
mândrie de legiunile care au cucerit întreaga zonă civilizată
din acele timpuri, s-a brodat un scut care poartă însemnele
ținuturilor românești reîntregite la finele anului 1918. O
stemă frumoasă, dar nepotrivită României de astăzi. În
locul unui simbol care să prezinte lumii o țară puternică și
întregită, ea poartă însemnele provinciilor adunate, care
oricând pot să se risipească, după vrerea istoriei sau a
puternicilor lumii. Și, dacă vom cerceta stemele țărilor de
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pe rotundul pământului, niciunde nu vom găsi o asemenea menajerie, cu mai multe animale, o
adevărată grădină zoologică, ca pe stema noastră actuală. Pe segmentul de scut care reprezintă
Transilvania sunt reprezentările ungurilor, secuilor și sașilor. Poate să-mi spună cineva care
dintre însemne îi reprezintă pe românii ardeleni pe acest scut?
Mai nou, s-a votat în Parlament ca acvila romană a stemei să poarte coroana regală, noi
fiind republică de mai bine de o jumătate de veac. Ideea că această coroană reprezintă puterea,
independența și suveranitatea României este o simplă abureală. Înseamnă că SUA, Germania,
Franța, Italia etc., după acest principiu, nu sunt independente, puternice sau suverane, deoarece
ele nu poartă pe stemă coroană regală.
Dacă admitem ca stema României, conform voinței Parlamentului nostru drag și scump, să
poarte căciulă regală… fie! Dar vedem că o serie întreagă de structuri ale statului și nu numai,
au pus pe capul vulturului roman coroană. Deși fiecare dintre ele are brodate pe pieptul
vulturului însemne proprii, specifice fiecărei structuri în parte, în niciun caz însemnele stemei
naționale. Cine le-a cerut acestora să împăuneze stema proprie cu coroana regală? Șefii
structurilor respective (militare sau civile) sau pupincuriștii regali din eșalonul al doilea sau al
treilea? Cei care nu respectă Constituția republicană a țării să plece și să se-nscrie în oastea lui
Duda! Colonelul făcut colonel la apelul bocancilor. Ce pupincurist îi va fi dat gradul de colonel
acestui actoraș de mâna a doua, devenit, prin căsătorie, prinț?
Oare cine a comandat ca viitoarele uniforme ale armatei române să fie concepute de
„croitorașul cel viteaz” al Casei Regale, Alexandru Ciucu? Să fie o simplă coincidență? Aud?
Și ne mai mirăm că toate în țara asta sunt alandala și mergem din rău în mai rău? Nicicând
românii n-au fost migratori, ca vecinii noștri de la toate frontierele. Acum, aproape jumătate din
populația țării a plecat să-și caute norocul spre alte zări. Au plecat de bine? Au plecat mai ales
tinerii și cei în putere. Oare cu cine vom completa regimentele, în caz de pericol?
Suntem norocoși! Americanii ne vor ține umbrela în caz de „ploaie”!
Doamne, ocrotește-i pe români!
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Col. (rtr) Ioan Bâlbă

Obediența și duplicitatea, cauze profunde ale
subminării evoluției României socialiste
Doresc să mă refer la două aspecte de natură psihologică, anume la obediență și duplicitate
ca și cauze profunde ale subminării României socialiste. Eu am să mă refer cu deosebire la
perioada pe care o cunosc cel mai bine, perioada în care mi-am desfășurat eu activitatea, adică
perioada anilor ‘70 și ’80.
Există o întrebare la care nu s-a răspuns pe deplin, poate nici nu a fost pusă cu claritate: cui
s-a subordonat Securitatea pe timpul lui Ceaușescu, începând de la Consiliul Securității Statului
(1967-1973), la Departamentul Securității Statului (1973-1989), adică de la Ion Stănescu (Ianos
Szilágyi) la Iulian Vlad, instituția în cauză a fost subordonată cu atașament deplin
comandantului suprem Ceaușescu, ideologiei socialiste de stat și intereselor fundamentale ale
României, ori a pendulat între acestea și interese străine?
Consider că tratarea acestei probleme din perspectivă istorică, pornind de la structura
superioară de cadre a Partidului Comunist, de la decidenții numirilor în posturile cheie ale
Securității, este esențială în devenirea în continuare a structurii de formare de cadre de comandă
pentru Securitate și în explicarea deciziilor acestora pe parcurs și, în final, a poziționării și
comportamentului din decembrie 1989, pe categoriile de compartimente ce constituiau colosul
numit DSS.
Îmi pun aceste întrebări, ce ar putea părea deplasate multor colegi, pentru că în fața
jurământului militar dat patriei și a onoarei de ofițer de informații, vreau să înțeleg dacă munca
mea de 27 de ani a fost în serviciul patriei mele ori în cel al unor interese străine conștiinței mele.
Sigur eu nu-mi pot răspunde la toate aceste întrebări, este de datoria istoriei, a timpului și a
cercetării aprofundate, profesioniste, a arhivelor Partidului Comunist și ale Securității.
Încercarea mea naivă de a-mi pune asemenea întrebări pornește de la câteva constatări privitoare
la atitudinea decidenților Securității în diferite momente ale parcursului economic al României
în perioada 1965-1989, al comportamentului civic al multora dintre aceștia cu care am intrat în
contact, între care :
• Atitudinea total lipsită de reacție a Securității la politizarea excesivă a statului din anii ‘70
și eliminarea brutală a libertăților economice și sociale inițiate de cuplul de conducere
guvernamentală Maurer – Verdeț, în perioada anilor 1968 – 1970 și chiar dinainte, începând cu
ultimii ani ai regimului Gheorghiu-Dej. M-am întrebat apoi și dacă a fost Securitatea parte a
acestei politizări și, dacă da, cum anume? A se vedea modificarea programelor de școlarizare de
la Băneasa, racolarea șefilor de promoții din universități etc. Mie mi s-a părut că aceste măsuri
și altele asemenea seamănă cu ceva deja văzut în perioada instituirii ocupației militare sovietice.
Am în vedere echipele mixte de control compuse din ofițeri de miliție, securitate și activiști
de partid, care în baza unor planuri comune executau, noaptea, controale în obiectivele
economice, întocmeau procese verbale de control, sancționau acolo unde era cazul, dar mai ales
mențineau frica. Frica de Securitate care a fost instalată în anii ’50, când tot asemenea echipe de
control acționau la colectivizare. Sigur, de această dată, pe alt plan și în alte condiții, dar fondul
era același, metodele se reluau sub alte motivații. Fără să fac spirit de frondă tardiv, personal nu
le-am agreat, atât cât am putut, am interzis ofițerilor din serviciile pe care le-am condus să
participe la aceste controale, motivând cu faptul că, pe de o parte, se afectau planurile de
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întâlniri cu rețeaua informativă, iar pe de altă parte, cu faptul că puteam fi mai utili dacă
asiguram aceste echipe de control cu informațiile necesare, decât cu participarea efectivă la
activitatea lor. În cele mai multe cazuri, s-a aprobat poziția și propunerea mea.
• Acceptarea măsurilor de sufocare economică și socială, evident contrare intereselor țării,
de la începutul anilor ‘80, acompaniate de o decizie aparent «patriotică» de lichidare forțată a
datoriei externe, de renunțare la clauza națiunii celei mai favorizate în relațiile cu Statele Unite
ale Americii, de creștere a investițiilor în străinătate fără finanțare asigurată, de scădere a
nivelului de trai, chiar fără a se diminua veniturile salariale, prin inducerea crizei de bunuri
alimentare, energetice și de larg consum, până la limita supraviețuirii.
• Nerespectarea Constituției și a legilor țării prin acceptarea imenselor pagube materiale,
echivalente subminării economiei naționale, evidențiate cu probe și documente transmise DSSului de majoritatea ofițerilor de informații de pe întregul cuprins al țării.
Vorbind de obediență și duplicitate, am în vedere șefii de rang înalt din Securitate, atât în
plan operativ, cât și în structurile politico-administrative și de cadre, care în majoritate își
ascundeau lipsa de profesionalism prin sloganuri politice, printr-un atașament explicit și
gălăgios la politica partidului, fără acoperire în rezultate practice. Nu voi da nume, dar voi
explica modul în care se desfășurau bilanțurile unităților centrale și teritoriale de securitate în
1989. Raportul de bilanț cuprindea 20% laude adresate partidului și comandantului suprem,
dovezi de atașament nemărginit la politica partidului, iar pe timpul prezentării, la ordin, întreaga
asistență se ridica și scanda minute în șir, în frunte cu ministrul Postelnicu, cu generalul Vlad,
sau cu alți participanți de la vârful Securității, sloganurile cunoscute: „Ceaușescu și partidul!”,
„Ceaușescu-România, stima noastră și mândria!” etc. Erau manifestări ridicole în esența lor, dat
fiind locul și natura activității, calitatea de ofițeri a participanților. Acest spectacol ridicol se
manifesta deschis, se mergea mai departe în același fel, mulți crezând că asta este suprema lor
datorie. Am să fac și un scurt comentariu, pe care mi-l amintesc. După un asemenea bilanț,
colonelul Marin Motoi, secretarul Comitetului de partid din Inspectoratul Județean M.I.
Constanța îmi spunea: vezi măi Ioane, așa transformăm și noi propaganda în anti-propagandă,
așa îndreptăm oamenii spre ură împotriva lui Ceaușescu și, totodată, împotriva noastră! Nu am
avut replică. Avea dreptate și dreptatea a ieșit la iveală în 1989.
Sigur, obediența era la vedere și se manifesta cu tărie, mai ales după 1985, în timp ce
duplicitatea era mai veche, era ascunsă adânc. Pe de o parte, se vorbea despre necesitatea
apărării valorilor naționale înalte, ce țineau de siguranța națională, iar pe de altă parte, se
promovau îngăduința, superficialitatea și ordinele ce țineau de orice altceva, numai de
securitatea țării nu. Toate aceste fenomene negative „erau la ele acasă” în Securitate. Am în
vedere că securitatea țării nu se putea apăra doar cu atenționarea/avertizarea celor care nu agreau
politica partidului și se manifestau deschis în acest sens. Cineva spunea atunci că, pentru a
respecta aceste ordine, ar trebui să avertizam aproape întreaga populație a țării. Întrebările pe
care mi le pun acum, după 30 de ani, sunt, în primul rând, dacă, în lumina celor care se afirmau
atunci și se solicitau atunci de către conducerea țării, nu ar fi fost nevoie ca Securitatea să
participe la înăsprirea libertăților democratice? În al doilea rând, mă întreb dacă obediența și
superficialitatea de la nivelul decidenților Securității era una reală, ori disimula neintervenția
acoperită în controlul asupra țării, din alte scopuri, din alte motive? Finalul din decembrie 1989
ne obligă să găsim răspunsuri la aceste întrebări și gânduri.
Când am afirmat că Securitatea a pendulat între interesele României și interese străine, am
avut în vedere faptul că lumea nu era total izolată nici înainte de 1989, oamenii,
adversari/prieteni/dușmani, se întâlneau și își promovau fiecare interesele naționale ale lor,
făceau compromisuri între ei, încercau să determine reacții ale șefilor instituțiilor de securitate și
informații și ale decidenților politici. Mă refer la reacții interne ori externe. Totul era în mișcare,
nimic nu era imuabil. Aceste lucruri se întâmplau și în domeniul de expertiză al serviciilor
secrete pe umerii cărora stăteau siguranța și suveranitatea statelor de care aparțineau și pe care le
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slujeau, sau pe care ar fi trebuit să le slujească. În plus, serviciile de securitate și informații
aveau capacități extinse prin rețelele de cunoaștere și penetrare, de a influența și a manipula,
prin utilizarea unor mijloace și metode neortodoxe, chiar ilegale, dar acceptate de factorii
politici. Aveau deci capacități de natură să producă reacții dorite atât pe plan extern, cât și în
interior.
Analizând pragmatic lucrurile, putem observa că serviciile secrete românești aveau
capacitatea de a determina demisia/demiterea unor personalități suspecte de apartenență la
servicii ori state străine, din anturajul lui Ceaușescu, aveau capacitatea să intervină decisiv, prin
interferența în politica de cadre a Partidului Comunist, pentru prevenirea numirii/promovării
unor persoane în anturajul președintelui. Decidenții din DSS dispuneau de mijloace materiale
îndestulătoare, de un fond de personal specializat pe întreg mapamondul, de acces la mijloacele
de comunicare din Occident și prin extensie la presa din România, mijloace care, folosite cu
profesionalism, determinare patriotică și bună credință, puteau și trebuiau să oprească deciziile
aberante care, în final, au distrus România. Trădarea nu se face numai prin acțiuni directe, cum a
fost cea a generalului Iulian Vlad, de dezarmare a trupelor în condițiile stării de necesitate, ci și
prin omisiune/frică/lașitate, efectele acestor factori fiind la fel de grave, or chiar mai
devastatoare.
Așa cum am învățat în școala de informații, atribuțiile ofițerilor de contraspionaj economic
erau :
• Cunoașterea și prevenirea faptelor de subminare a economiei naționale, a trădării prin
transmiterea de secrete de stat, a actelor de sabotaj și diversiune, de spionaj economic, de
subminare a puterii de stat, fapte prevăzute și pedepsite de Codul penal, la capitolul Infracțiuni
contra securității statului;
• Cunoașterea oricăror acte de natură a perturba buna funcționare a obiectivelor economice
date în răspundere informativă, încălcări ale proceselor tehnologice și normelor de muncă de
natură să producă incendii, explozii, avarii, ori să pună în pericol viața muncitorilor.
Culegerea de informații ținea de clandestinitatea fenomenelor infracționale ce vizau
securitatea statului și eram singurul serviciu al statului abilitat și răspunzător prin jurământ
militar, de prevenirea și descoperirea unor astfel de fapte. În acest caz, informațiile erau
prioritare și țineau de esența muncii noastre. În cel de al doilea caz, erau informațiile obținute în
procesul general de cunoaștere. Ele se transmiteau spre competentă valorificare organelor de
profil ale statului și conducerii obiectivelor economice.
Acesta a fost primul răspuns care nu s-a suprapus așa cum trebuia cu activitatea practică. Mă
refer la faptul că nu s-a regăsit în mod clar și explicit în ordinele de muncă. Informațiile obținute
care conțineau suspiciuni rezonabile, ori chiar probe indubitabile, de săvârșire a unora din
infracțiunile care erau de competența Securității statului nu erau puse în lucru. Din această cauză,
aceste informații nu se valorificau în mod legal prin tragerea la răspundere a vinovaților. Acest
lucru se petrecea din cauza unor ordine politice date în acest sens. Însăși munca de căutare a
acestor informații era boicotată prin asemenea ordine, respectiv se scoteau din sfera răspunderii
persoanele care făceau parte din nomenclatura de partid. Trebuie să avem în vedere că aceste
infracțiuni nu se făptuiau de către muncitori, de oameni fără răspunderi, ci de personalități cu
putere decizională, toate aflate în nomenclaturile de partid și scoase de sub control informativ.
Asupra acestui lucru o să mai revin pe parcurs cu exemple concrete.
În ceea ce privește relația între ofițerii de securitate și șefii lor, al modului de transmitere și
de executare a ordinelor, precum și existența subsumării muncii informative unor interese
personale, de îmbogățire, ori chiar a unor interese străine, răspunsul meu este de asemenea
împărțit în două. În primul caz, trebuie să observăm natura relațiilor militare de subordonare și
principiul general de secretizare și compartimentare a muncii, în cadrul căruia subordonatul
executa ordinul fără să întrebe și, de cele mai multe ori, fără să se întrebe asupra finalității
ordinului, a scopului, a interesului pentru care o persoană este pusă sub urmărire informativă, ori
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este scoasă de sub urmărire, asupra posibilului profit obținut în unele din aceste cazuri, în care
erau în joc asemenea interese economice. Un ordin de a înceta urmărirea unei persoane care
favoriza o firmă străină și producea pagube economiei naționale, era un ordin, el nu putea fi
comentat, ofițerul nu putea ști „rațiunile superioare” pentru care se emitea acel ordin, fie el scris
sau verbal, dar executoriu.
Să observăm deci o problemă de fond și anume aceea că în Securitate subordonarea și natura
activităților impuneau reguli stricte. Acestea ofereau șefilor de grad înalt posibilitatea să-și facă
propria politică, o politică ce putea îmbrăca deopotrivă interesul național, sau pe cel personal,
ori interesul străin, toate fiind asigurate prin dependența acestor interese de structurile de
securitate. Ordinul de a nu-l aresta pe generalul Nicolae Militaru, prins în flagrant de transmitere
a unor informații militare către agentura sovietică, a fost un ordin politic, care nu putea fi
comentat. Ordinul de a nu se începe urmărirea penală în cazul unor explozii, ori a unor pagube
efective, despre care vom mai vorbi, erau ordine politice care nu puteau fi comentate. Ni se
spunea că existau rațiuni superioare de stat pentru care se proceda în acest fel. În acest context,
ordinele șefilor mai mari sau mai mici, date din interese personale ori de grup, se interferau cu
rațiunile „superioare” și ajutau la acoperirea corupției, care a căpătat valențe generale în
Securitate, mai ales după 1985, când comerțul exterior a fost preluat aproape în întregime sub
controlul Securității.
Privitor la acea „sufocare economică” la care m-am referit, adaug că, încă din anul 1975,
ocupând funcții pe diferite paliere de comandă în Securitate și având relații profesionale cu
personalități din domeniul economic, am văzut și comentat decizii de promovare a unor proiecte
care depășeau posibilitățile de moment ale țării, care erau criticate pentru lipsă de fundamentare
economică, pentru imposibilitatea de a se finaliza la termenele stabilite și mai ales pentru lipsa
de profitabilitate. Am putut constata faptul că programele de investiții aveau un pronunțat
caracter „heirupist”, fiind concepute sub îndemnul de „cât mai mult” și „cat mai repede”.
Costurile nu contau în ochii propunătorilor de proiecte. Se pleca de la ideea că țara avea resurse,
iar oameni trebuie să muncească, inclusiv duminica. Menținerea în toată perioada a unei rate de
acumulare de peste 30% din PIB și frecventele depășiri de costuri, uneori se ajungea și la
dublarea acestora, au generat tăieri masive din fondurile alocate consumului, viața oamenilor
ajungând să conteze mai puțin, obiectivele stabilite de partid trebuind îndeplinite.
Îmi amintesc de o serie de discuții purtate cu Aurel Vijoli, făgărășean la origine, fost
președinte al Băncii Naționale a României și fost ministru de Finanțe, care, pensionar fiind,
venea des în satul său natal. El formula părerea că „Ceaușescu a dus lucrurile la o limită a
imposibilului. Uite, spunea el, eu cumpăr alimente de la cantina partidului, pentru că pe piață nu
se găsesc. Am sesizat acest lucru în Comisia de revizie a partidului, unde sunt încă membru, dar
nimeni nu mă asculta. Toți știu, dar se complac, unii de frica pierderii postului, alții din lașitate
și mulți din neînțelegere, din prostie. Iată, din dorința de a face din România o forță economică
de prim rang, se forțează limitele, inclusiv limitele bunului simț, limitele imposibilului, limitele
de răbdare ale populației. În concepția lui Ceaușescu și a celor care îl sfătuiesc și îl lingușesc,
populația nu contează, piața internă și satisfacerea nevoilor oamenilor sunt mofturi, singura țintă
este îndeplinirea cu orice risc a obiectivelor de investiții stabilite de ei, din rațiuni pe care eu nu
le înțeleg.”
Am înțeles mai bine aceste afirmații ale lui Aurel Vijoli, atunci când am ajuns la Constanța
și m-am confruntat cu câteva din „mărețele planuri de dezvoltare”, fără limite și fără bun simț,
de care vorbea acesta. Am în vedere programul de energetică nucleară, programul naval și de
transporturi navale, programul de irigații, din chimie și petrochimie, programul de înzestrare a
agriculturii cu utilaje de mare capacitate, realizat în concepție proprie, programul de multiplicare
a oțelăriilor și industriei constructoare de mașini, cel de modernizare și de urbanizare a satelor,
deschiderea de șantiere în străinătate fără finanțare, precum și multe altele. Limitele constau în
capacitatea efectivă de a le realiza, în lipsa de profitabilitate, în neasigurarea piețelor de
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desfacere a produselor, amatorismul în conceperea unora dintre aceste proiecte, precum utilajele
de mare capacitate din concepția lui Vasile Bărbulescu, cumnatul lui Ceaușescu, care au ajuns la
fier vechi, încă din acele timpuri.
Ca ofițer de informații, mă gândeam și mă gândesc și acum că, în acest câmp de manifestare
a unei megalomanii în plină desfășurare, totul era și este posibil. Își făceau loc „păpușari” din
jurul lui Ceaușescu, cei trimiși (de cine oare?) să saboteze inițiativele, să submineze economia,
să facă dovada utopiei comunismului, să dezvolte actul dictatorial al conducătorului până la
limita absurdului și prin aceasta să provoace ura și nemulțumirea populației. Existența acestor
păpușari cu misiune clară nu poate fi pusă la îndoială, ei existau și se aflau în serviciul mai
multor puteri străine, fiecare cu scopurile și țintele lor, toate ostile României. Ce făcea
Departamentul Securității Statului în această foarte importantă problemă? Cum își pregătea
aparatul informativ de protecție și apărare pentru descoperirea și înlăturarea acestor „păpușari”
și pentru prevenirea enormelor pagube rezultate din decizii economice nerealiste, prost gândite
și prost aplicate? Aproape nimic! Dacă vorbim din punctul de vedere al Securității interne,
ordinele transmise ne cantonau pe noi, aparatul de la baza Securității, într-o supraveghere
informativă generală, în zona luării unor măsuri de prevenire a comentariilor anticeaușiste și
anti-regim la nivelul muncitorilor, în general la nivelul angajaților din întreprinderile pe care le
aveam în supraveghere informativă. Prin interzicerea controlului informativ al nomenclaturii,
prin implicarea în tot felul de verificări și investigații în vederea acordării unor avize, care nu
țineau de problematica securității statului, ci de politica de supraveghere de către Partidul
Comunist a modului de respectare/nerespectare a politicilor sale, prin implicarea repetată și
îndelungată a ofițerilor de securitate în această muncă de activiști/funcționari s-a ajuns la
deprofesionalizarea aparatului de securitate.
Îmi pun acum întrebarea: de ce decidenții de la vârful Securității nu s-au implicat în
prevenirea enormelor pagube produse în economia României, de ce în toată perioada în care am
lucrat eu în Securitate nu a fost deschisă nici o acțiune juridică pentru subminarea economiei
naționale, pentru sabotaj și diversiune, care se produceau și erau sesizate cu probe și argumente
în rapoarte. Răspunsul nu poate fi decât că aveam de a face, fie cu o anumită lașitate și
obediență din partea șefilor Securității, fie cu o intenție directă, o complicitate cu „păpușarii”
subminatori ai României ceaușiste, deci cu trădare. Eu cred că amândouă fenomenele și-au găsit
loc. O să revin pe parcurs cu câteva cazuri concrete pentru a evidenția și nuanța afirmațiile și ami justifica acest răspuns care l-am dat întrebării puse.
Privitor la subiectul acceptării pagubelor materiale care au subminat economia națională, pe
care le-am menționat, menționez că eu sesizat/informat la factorii decizionali de la toate
nivelurile o serie întreagă de pagube mari. Astfel, pot fi enumerate :
• Exportul de venit național constând din livrări de mărfuri sub prețul de producție doar din
dorința de a se obține valută, exportul fiind un indicator prioritar, în atenția primilor secretari,
motiv pentru care nu contau costurile. Ele se treceau ușor pe produsele livrate la intern. Această
stare de lucruri se regăsea în întreaga țară. În paralel, întreprinderile de comerț exterior făceau
presiuni la unitățile productive pentru a se face costuri cât mai mici pentru a se vinde ușor. Era
deci un dublu interes, al producătorului care dorea să-și facă planul de export și al vânzătorului
care dorea să negocieze eventualele comisioane.
• Investițiile de mare amploare începute și abandonate, de genul noului Complex de
îngrășăminte chimice de la Năvodari, sau Combinatul Siderurgic de la Călărași, pentru care s-au
comandat în străinătate utilaje cu termen lung de realizare, foarte scumpe, intrate în țară și apoi
abandonate pe aceste platforme, ajungând cu termenele de garanție expirate. Majoritatea
colegilor din țară, la analizele care se făceau la Direcția de contrainformații economice a DSS de
la București, raportau asemenea situații, unele vizând pagube de zeci de milioane de dolari. Nu
se ordona cercetarea informativă aprofundată ori cercetarea penală. Totul era trecut cu vederea
și ni se spunea că situațiile care au generat pagubele erau urmarea unor indicații de partid, ni se
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spunea că erau cazuri cunoscute la cel mai înalt nivel etc. Aceste răspunsuri nu conduceau
discuțiile și concluziile spre o activitate de înlăturare pe fond a marilor pierderi la care ne
referim.
• În aceeași situație se aflau „parcurile reci” din majoritatea județelor, în care erau
depozitate sute de echipamente agricole neutilizabile, achitate din banii unităților economice,
dar neexperimentate și necomandate de vreo întreprindere. Aceste „parcuri reci” erau „opera”
secretarului Comitetului Central al PCR, Vasile Bărbulescu, care răspundea de agricultură.
• Cazul de la Cernavodă, unde utilaje și echipamente importate din Canada, Italia și SUA
și-au pierdut termenele de garanție din cauza modificării contractului inițial în baza căruia au
fost comandate, fiind trimise la fier vechi. Este vorba de pagube de sute de milioane de dolari.
Toate aceste cazuri trebuiau să facă obiectul unor acțiuni în justiție având ca obiect
subminarea economiei naționale. Nu s-a făcut nimic pe linia răspunderii celor vinovați și nici nu
s-a luat măsura informării președintelui țării.
Să ne întoarcem la titlul acestui text: „Obediența și duplicitatea...”
Investigatorul și cercetătorul Alex Mihai Stoenescu, într-un fragment din cartea sa de
dialoguri cu generalul Iulian Vlad, spune că acesta ar fi declarat că dacă nu ar fi fost impulsiv,
bolnav și încăpățânat, Ceaușescu ar fi putut negocia între americani și sovietici soarta
României.1 Să presupunem că este adevărată această afirmație. Întrebarea este: dar generalul
Vlad ce a făcut? Pe el nu l-a interesat soarta României? Pe ce canale a primit această informație
și cum a valorificat-o? Nu avea obligația profesională să intervină decisiv pentru a SALVA
SOARTA ROMÂNIEI? Nu avea obligația, alături de ceilalți conducători politici din conducerea
României, pentru a găsi forme și mijloace pentru a îndepărta un om „impulsiv, bolnav și
încăpățânat” din fruntea statului? Desigur, ca militar trebuia să execute ordine, dar gen. Vlad era
și om politic, membru al conducerii politice colective și ministru secretar de stat. În aceste din
urmă calități, nu a făcut nimic pentru a bloca efectele greșelilor pe care le invocă chiar el în
contul președintelui de atunci al țării.
Iată-l deci pe omul politic Iulian Vlad, obedient și supus partidului, ideologiei socialiste de
stat. Știa că politica lui Ceaușescu ar putea duce la faliment, dar disimula pericolul, acceptându-l,
lăsându-l să „curgă”. În aceeași categorie se înscriu toți comandanții de la vârful Securității, care,
în aceeași măsură, și unii chiar în măsură mai mare, cunoșteau riscurile, previzionau finalul și îl
acceptau. Unde le era patriotismul pe care l-au invocat mereu? Cum s-au poziționat în fața
jurământului militar dat patriei? Cum să-i privim noi, culegătorii de informații, cei care
întocmeam sinteze informative, noi cei mărunți și mulți, care strigam pericolul și ei care îl
acceptau și, cu siguranță, unii dintre ei îl și așteptau?
M-am referit la obediență și duplicitate, dar a mai fost un fenomen, cel al formalismului.
Am vorbit pe scurt de marea cacealma din decembrie 1989, am încercat să argumentez
deprofesionalizarea aparatului de informații din securitatea internă, politizarea lui până la
anihilare, am subliniat prin ce metode și mijloace s-au produs aceste fenomene. În același timp,
doresc să subliniez și formalismul dus uneori până la absurd, în munca de obținere și
valorificare a informațiilor, în crearea și în munca cu rețeaua informativă, în aprecierea ofițerilor,
în analizele de bilanț, triumful birocrației împotriva unei activități ce trebuia să fie în esența ei
una de activitate pe bază de inteligență în efortul de apărare a valorilor naționale.
O să încerc, și de această dată, să prezint modul în care s-a manifestat formalismul în părțile
lui cele mai semnificative, nu atât existența lui ca fenomen în sine, ci pentru a ilustra scopul
pentru care a fost promovat, în special după anii ‘80, când s-a petrecut deturnarea aparatului
informativ de la unul din scopurile lui constituționale, respectiv cele de apărare a independenței
și a suveranității țării.
1

Alex Mihai Stoenescu, „Securitatea nu poate fi reabilitată”. Dialoguri cu generalul Iulian Vlad-2003-2008,
Editura RAO, București, 2018, pp. 21-22.
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Se urmărea dimensionarea numărului de informatori și colaboratori prin ordine de linie
venite de la centru, a numărului de note informative care trebuiau obținute lunar ori trimestrial
de la fiecare sursă, câte informații erau necesare pentru un aviz de plecare în străinătate,
necesarul de informații pentru fiecare element din baza de lucru și la ce perioade de timp
trebuiau ele obținute, analizele periodice a dosarelor cu rapoarte supuse unor aprobări ierarhice
etc. O serie întreagă de inspectori numărau aceste materiale. Nu intrau în conținutul lor decât
arareori și, pe baza lor, dădeau calificativul profesional al ofițerului. Aveam deci de a face o
adevărată maculatură, cu munca în zadar, care devenea obiect de apreciere a ofițerilor. Acest
formalism, rezultat al muncii în zadar, înlocuia în toate evaluările informația de clandestinitate
referitoare la persoane și la fapte ce unelteau în orice fel împotriva țării. De ce era nevoie de
această maculatură, ne întrebam și noi și ne dădeam răspunsul, simplu și comod, că așa erau
ordinele! Sigur, unii colegi de breaslă poate vor spune că exagerez, dar eu am făcut afirmația din
experiența și practica unui șef de serviciu. Eu cred că peste 90% din informațiile obținute de
ofițeri erau, pe fond, fără importanță operativă.

Prof. univ. dr. Corvin Lupu

„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Aspecte privind colaborarea
României cu Fondul Monetar Internațional în perioada
dictaturii socialiste de dezvoltare
După cum este cunoscut, după lovitura de
stat de la 22 decembrie 1989, noii conducători
ai României și cântătorii lor în strună au
afirmat, în mod repetat, că a fost o mare
greșeală că România a refuzat să mai ia
împrumuturi de la FMI și a rambursat datoria
înainte de termen. Privitor la aceste aspecte,
doresc să fac unele precizări. Când România a
semnat acordul cu FMI, la intervenția
protectoare a președintelui SUA, Richard
Nixon și cu susținerea Comunității Mondiale
Evreiești, România și Ceaușescu erau răsfățații
Occidentului. Ni s-au dat împrumuturi
necondiționate politic și economic, cu cea mai
mică dobândă de pe piața financiar-bancară
mondială. Aceea a fost o situație unică și a
durat doar un deceniu (1969-1979), când
Ceaușescu a fost cea mai importantă piesă în
reluarea relațiilor SUA cu China și URSS,
care ajunseseră la cota zero și în încheierea
păcii între Egipt și Israel, în comunicarea
secretă cu Vietnamul etc. Ceaușescu rămăsese
singura rezervă a Occidentului pentru aceste
medieri. Când Ceaușescu și-a încheiat
misiunile diplomatice planetare, s-a încheiat și

protecția care i-a fost asigurată. Amintesc că
în anul 1981, FMI a dublat unilateral
cuantumul dobânzilor pentru împrumuturile
României, schimbând regulamentul acordului
„în timpul jocului”.
În 1982, când FMI-ul a revenit la
București cu propunerea de a oferi României
un nou împrumut masiv, a cerut ca acesta să
fie garantat cu aurul din Munții Apuseni.
Institutul de Prospecțiuni și Foraje „Geofizica”
i-a adus la cunoștință lui Ceaușescu că în
Apuseni, pe lângă aur, se află și alte comori
extrem de importante, mai ales wolframul,
metal indispensabil industriei spațiale, care, la
ora aceea, se găsea doar în Afganistan și în
România. Aflând acestea, Ceaușescu și-a
întărit propria convingere că nu trebuie să
continue
colaborarea
cu
bancherimea
evreiască. În loc să permită FMI-ului
începerea exploatării din Apuseni, de la Roșia
Montană, Ceaușescu a plătit până în 1985
întreg debitul față de fond. Eforturile întregii
țări au fost imense, datorită faptului că
Securitatea căpușea îngrozitor întreaga
economie națională, respectiv valorificarea ei
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prin intermediul comerțului exterior, ajuns
integral pe mâna Securității. În conturi secrete
de la diverse bănci străine și în conturi
tranzitorii, toate deschise pe numele unor
directori de credit/ofițeri de securitate, se aflau
sume mari de bani care nu erau raportate
conducerii țării și nu erau puse la dispoziția
guvernului, cum ar fi trebuit.
În 16 august 1979, Paul Adolph Volcker
Jr., președintele Rezervei Federale a SUA, a
decis creșterea dobânzilor la 10,5 %, iar apoi,
în 18 septembrie 1979, la 11,75 %, ceea ce a
fost o povară mare pentru țările îndatorate,
inclusiv pentru România, care se împrumutase
cu dobânzi de doar câteva procente. Datoria
Poloniei, de exemplu, pentru că noi invocăm
destul de des această țară, a crescut din
decembrie 1979 până în decembrie 1980 cu 10
miliarde de dolari!2
De aceea a decis Ceaușescu să nu mai facă
împrumuturi externe și a proiectat înființarea
unui fond bancar pentru statele Lumii a III-a,
asupra căruia merită să amintim câteva aspecte
concrete. Ceaușescu a inițiat înființarea acestui
fond bancar internațional, cu sediul la
București, împreună cu Iran, China, Libia,
Egipt, Iugoslavia, Kuweit, la care ar fi mai
aderat, în mod sigur și alte state foarte bogate
din Orientul Mijlociu, care să ofere credite cu
dobânzi foarte mici. Fost ministru de Externe
și secretar al CC al PCR, răspunzător de
cooperarea economică internațională, Ștefan
Andrei, a relatat despre această inițiativă. El a
relatat că în cursul discuțiilor la care a
participat și el, dintre Ceaușescu și emirul
Kuweitului, acesta din urmă i-a spus
conducătorului României:
«Poate facem
împreună o bancă». «Da, ar trebui să facem o
bancă, a zis Ceaușescu, dar să fie o bancă mai
altfel, să mai fie și cu alții, nu doar între
România-Kuweit. Da, să facem una cu o
dobândă foarte redusă, să fie numai pentru țări
în curs de dezvoltare și să fie numai pentru
dezvoltare, nu pentru consum». Iar șeicul a
găsit foarte bună ideea aceasta de a veni în
ajutorul țărilor în curs de dezvoltare”.» Emirul
Kuweitului a promis că va aduce și alte țări
2

Florian Banu, De la SSI la SIE. O istorie a spionajului
românesc în timpul regimului comunist (1948-1989),
Editura Corint, București, 2016, p. 509.
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arabe, inclusiv Arabia Saudită în acest proiect.
Ștefan Andrei a declarat că Ceaușescu a
discutat această problemă în 1989 cu emirul
Kuweitului, în lipsa lui și el nu avea
cunoștință de conținutul acelei discuții.
Ștefan Andrei a mai spus că proiectul era
unul periculos. „Este un fapt că poziția lui
Ceaușescu față de FMI, față de BIRD și, în
general, față de capitalul financiar a trezit
nemulțumirea cercurilor financiare. Dacă toate
țările n-ar mai lua credite, băncile ar muri.
Lecția României de a renunța la FMI, la BIRD,
după ce ei ne-au primit în 1972… Nu
întâmplător, când noi am luat poziție față de
FMI, față de BIRD și față de capitalul
financiar, în general, în «Wall Street Journal»
a apărut un articol în care se spunea că
Nicolae Ceaușescu a topit Bibliile, să le facă
hârtie igienică. La câteva zile după poziția
noastră” – a mai povestit Ștefan Andrei.
S-a spus, de asemenea, că una dintre
cauzele execuției Ceaușeștilor ținea de
răzbunarea cercurilor financiare internaționale.
Pentru marii bancheri evrei din SUA din
Europa, înființarea acestei bănci ar fi fost o
lovitură grea. Pe de altă parte, la ora execuției
lui Ceaușescu, el era în mâna instituțiilor de
forță românești, iar conducătorii acestora, la
ora aceea, aveau puterea de a decide singuri,
chiar dacă în țară se afla o armată de agenți
străini de zeci de mii de luptători deghizați în
turiști.
În ciuda acestei mărturii și a altor dovezi
adusă de un martor direct implicat în acele
negocieri, detractorii lui Ceaușescu încearcă să
mintă și să nege existența unui asemenea
proiect.
Existența în conturile ascunse ale
Securității a zeci de miliarde de dolari, la
valoarea dolarului din anii 1980, deci de peste
șapte ori mai mare decât astăzi, dovedește
faptul că România era o mașină de făcut bani,
de făcut valută forte și nicidecum un morman
de fier vechi, cum a afirmat agentul evreu
străin Petre Roman (Neulander).
Interesant ar fi să urmărim ce s-a întâmplat
ulterior cu statele care au participat la proiect.
În iunie 1989, agenturile occidentale, sub
coordonarea CIA, au organizat o revoltă
populară în China, cu scopul de a răsturna

regimul comunist. Revolta a fost înăbușită în
Piața Tien Amien. În România a avut loc
lovitura de stat, Ceaușescu a fost asasinat, iar
Bancorex a fost distrusă la ordin extern de
ofițerul superior de securitate CIE/SIE Mugur
Isărescu, ulterior general, demolatorul și
înstrăinătorul băncilor românești. Iată,
domnule colonel, din nou un securist de vârf
demolator al României. Iugoslavia a fost
atacată, dezmembrată, făcută bucățele mici, iar
economia i-a fost distrusă în procent de 90%.
Irakul a fost distrus, Siria la fel, Libia la fel,
Egiptul a fost pus sub control americanoevreiesc, iar populația este ținută într-o mare
pușcărie, sub supraveghere polițienească
permanentă, cu arma la piept.
Am să zăbovesc cu câteva rânduri în plus,
ca să abordăm problema a două state care
susțineau proiectul unei bănci mondiale a
statelor Lumii a III-a, respectiv Kuweit și Irak.
Amândouă au fost pedepsite și ele. În
octombrie 1989, ministrul de Externe și
vicepremier Tariq Aziz s-a adresat secretarului
de stat James Baker, prezentându-i
informațiile
despre
comploturile
CIA
împotriva președintelui Saddam Hussein. În
28 februarie 1990, Senatul american a hotărât
suspendarea facilităților bancare acordate
pentru importurile irakiene de grâu și orez.
Aceasta a însemnat declanșarea embargoului
alimentar al SUA împotriva Irakului.
Concomitent, a fost declanșată o campanie de
presă internațională împotriva Irakului, care a
fost prezentat ca fiind o primejdie pentru
celelalte state din zona Golfului, ba chiar din
întreaga lume. Concomitent, diplomația
americană l-a încurajat pe președintele irakian
Saddam Hussein să anexeze Kuweitul care, în
istorie, a fost parte a aceleiași entități etnice și
statale cu Irakul, doar că, după primul război
mondial, emirul Kuweitului, unul dintre cei
mai bogați oameni din lume, partener al Casei
Regale a Marii Britanii, a obținut sprijin
pentru a-și face un stat propriu și s-a rupt de
restul
teritoriului
irakian.
Diplomația
americană a promis că nu se va implica în
chestiunea reunificării Kuweitului cu Irakul,
ca ulterior să condamne anexarea Kuweitului
și să atace Irakul. Emirul Kuweitului a „văzut
pisica”, s-a refugiat la Londra cu lichiditățile

de miliarde de dolari și cu colecția
impresionantă de autoturisme Rolls Royce
comandă specială. După ce emirul și-a primit
țara înapoi a renunțat la orice fel de proiect de
bancă mondială pentru Lumea a III-a. Iranul a
fost și el sub presiune diplomatică,
informativă și militară permanentă, supus
embargoului internațional coordonat de SUA
și Israel, dar a rezistat până în prezent, în mare
parte datorită sprijinului dat de Federația Rusă
și de China.
Privitor la împrumuturi, mai amintesc
faptul că încă din anul 1983, în 18-19
septembrie,
a
venit
la
București
vicepreședintele SUA, George Bush Sr., care a
oferit președintelui Ceaușescu un împrumut pe
care acesta l-a refuzat, transmițându-i decizia
sa de a interzice guvernului să mai facă
împrumuturi la sistemul bancar internațional
occidental.3 În discuțiile purtate, Ceaușescu a
pretins respect și egalitate deplină în
raporturile internaționale, între statele mari și
cele mici, așa cum se menționa în dreptul
internațional, cu deosebire în Actul Final al
Conferinței de Pace și Securitate (OSCE) de la
Helsinki, din august 1975, act care este valabil
și astăzi, doar că prevederile sale au fost
încălcate în mod brutal de marile puteri. SUA
a fost țară semnatară a acelui document
internațional fundamental, iar Ceaușescu
discuta în limitele lui.
În același sens, a abordat Ceaușescu și
problematica divergențelor româno-americane
privitoare la acordarea Clauzei națiunii celei
mai favorizate. Aceasta fusese acordată
României în ani ’70, când relațiile României
cu SUA au fost la cotele cele mai înalte.
Clauza a fost susținută și de o serie de
companii americane, mari exportatoare de
produse în România. Pe măsură ce România sa industrializat în ritm rapid, industria
românească a fabricat ea însăși acele produse,
iar importurile din SUA au scăzut la o treime,
ceea ce a făcut ca respectivele companii să nu
mai susțină România, dispărând interesele
economice. Ca urmare, pe măsură ce asaltul
împotriva sistemului socialist s-a accentuat,
3

Cu acel prilej, George Bush Sr. i-a declarat lui
Ceaușescu că îl înțelege atât ca om de afaceri, cât și ca
politician pentru faptul că nu mai dorește credite.
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Clauza a fost folosită ca prilej de presiuni
politice împotriva regimului Ceaușescu, ceea
ce a creat iritare la București.
Problema renunțării de către România la
Clauză s-a pus în ședințe ale Biroului
Permanent al CC al PCR, din anii 1986, 1987
și 1988, ultima oară luându-se decizia
renunțării definitive la clauză, ca o formă de
respingere a condiționărilor politice și a
formelor de amestec străin în treburile interne
ale țării, principiu consacrat în dreptul
internațional.4
Apoi, dumneavoastră ați făcut comparație
cu Polonia, care s-a împrumutat de la FMI cu
sume mari. Polonia a stat ultimul deceniu
comunist în greve neterminate. Nu se mai
muncea. Creditul luat a fost unul pentru a
asigura consumul. Polonia beneficia de
sprijinul Papei Ioan Paul al II-lea, unul dintre
cei mai influenți papi din istorie. Ca urmare,
Polonia nu a plătit nici rate, nici dobânzi, nici
penalități de întârziere. Ea a fost „iertată” din
interesul distrugerii socialismului de stat și al
acaparării în viitor a Europei de Est. După
prăbușirea URSS, Polonia a condiționat
trecerea în zona occidentală de influență de
iertarea de datoria față de FMI și de Banca
Mondială. Suma crescuse mult prin
neachitarea ratelor, dobânzilor și penalităților.
De teamă că Polonia nu se va alătura „cu arme
și bagaje” în tabăra occidentală, ea a fost
iertată de datoria istorică, oferind în schimb în
dar SUA doar Arhiva Tratatului de la
Varșovia!
Ceaușescu intenționa să vândă bomba
atomică și știa că asta urma să-i aducă
miliarde multe de dolari și el se baza pe acei
bani. Dar el era sabotat din interior și nu știa
4

Stenograma ședinței Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al P.C.R. din ziua de 15 aprilie
1986 (Direcția Arhivelor Naționale Istorice Centrale,
Fond C.C. al P.C.R. – Secția Cancelarie, Dosar
42/1987, f. 7 – 9.), Stenograma ședinței Biroului
Permanent al Comitetului Politic Executiv al CC al
PCR, din ziua de 27 iunie 1987 (Direcția Arhivelor
Naționale Istorice Centrale, Fond C.C. al P.C.R. –
Secția Cancelarie, Dosar 42/1987, f. 7 – 9) și
Stenograma sedintei Biroului Permanent al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din ziua de 25
februarie 1988 (Directia Arhivelor Nationale Istorice
Centrale, Fond C.C. al P.C.R.-Sectia Cancelarie, Dosar
8/1988, f. 6-10).
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că planurile lui sunt subminate. A venit
lovitura de stat, a fost înlăturat și asasinat, iar
trădătorii minoritari etnici din FSN, care au
preluat puterea, au predat toată documentația
și unele instalații și utilaje necesare producerii
bombei atomice noilor „aliați” occidentali,
pentru a le câștiga bună-voința și a ne accepta
pe drumul care ne-a condus la statutul de
colonie de astăzi. Toate negocierile pe care leau purtat uzurpatorii puterii din perioada de
după 22 decembrie 1989 s-au purtat fără a se
proteja interesele profunde ale românilor.
Asta este diferența între noi și alte state
vecine, care au fost și ele în zona de influență
a Uniunii Sovietice, cele mai relevante fiind
Polonia și Ungaria. Eu cred cu tărie că
Polonia și Ungaria sunt astăzi țări mult mai
libere decât România, cu un viitor care le
„sună bine”, pentru că au știut să-și apere
resursele naturale, instituțiile fundamentale
ale statului, deciziile suverane și interesele
profunde, cele de termen mediu și lung. Dar,
aceste două țări au avut grijă să aibă la
conducere conducători polonezi și unguri, nu
evrei sau alte minorități naționale! Le-au dat
drepturi minorităților, dar nu i-au pus la
conducerea țării. La noi au condus evrei,
unguri, țigani și, mai nou, un sas alături de alți
minoritari. În numele democrației, s-a
promovat principiul „discriminării pozitive” a
minorităților, care este un principiu pervers,
nedemocratic.
Nu am făcut această afirmație din
șovinism, sau din alte sentimente de repulsie
etnică. Nu. Dar, așa cum am afirmat într-o altă
carte a mea5, nu am ajuns atât de corect politic
încât să cred în frățietatea universală a
oamenilor sau în posibilitatea existenței
acesteia, nu am ajuns să cred că toate rasele și
etniile sunt <o apă și un pământ>, că străinii
țin la România la fel de mult ca și românii, că
toți minoritarii țin la statul național unitar
român, cât și românii.
Totdeauna, în democrație, în teorie,
minoritatea se supune majorității. La noi,
străinii, care ne conduc de multă vreme, au
introdus modelul invers, conducând România
prin intermediul minoritarilor: la președinție
5

Corvin Lupu, Confruntări româno-evreiești, Editura
Elion, București, 2016.

am avut un țigano-evreu (Iliescu), un alt evreu
(Kazbich din Bălți, devenit Constantinescu),
un tătaro-evreu (Băsescu), un sas (Johannis).
Am avut țigani în fruntea Guvernului, a
Procuraturii Generale, a SIE, a STS etc. Am
avut evrei în fruntea Guvernului, a SRI și a
multor altor puncte „cheie” ale conducerii
țării... Până de curând, când a fost destituit de
noua administrație de la Casa Albă, a fost un
subsecretar de stat al SUA care a venit la
București și a spus tare în ședință:
„minoritățile trebuie să conducă majoritatea!”
Aici este „cheia” problemei! Ascultați-l pe
actualul președinte al țării, pe care îl cunosc
bine, de multă vreme. Am o părere foarte
proastă despre el. Toate preocupările lui sunt
în direcția subordonării mai adânci a României
față de UE, față de multinaționale și de
structuri supra-naționale. Preocuparea lui este
cum să adâncească România în statutul ei
colonial. Pentru românii din România nu are
proiecte. Are ceva proiecte pentru a facilita
plecarea la studii și la muncă în Occident și a
se asigura că românii din Occident au acolo
toate drepturile, ca să rămână să-i slujească pe
cei la a căror dezvoltare contribuie, ale căror
pensii le plătesc etc. În acest an ne pregătim de
alegeri prezidențiale, îl alegem/„alegem” pe
„Vodă”! Spectacolul va fi unul ridicol, și trist
pentru etnia română. Vor fi două coloane mari
și una mică de români care se aliniază la vot: o
coloană mare să-l voteze pe sasul Johannis, o
coloană mare să-l voteze pe ungurul Barna și o
coloană mai mică să-i voteze pe candidații
români...
Măcar Ceaușescu, cu multele sale limite și
cu marile greșeli pe care le-a făcut, mare parte
dintre ele ca urmare a propunerilor și
încurajărilor pe care le-a primit din partea
consilierilor și sfătuitorilor săi, a făcut totul cu
gândul la România, pentru România și pentru
români. Este un adevăr care, acuma, după trei
decenii de la asasinarea lui, iese la lumină cu
pregnanță tot mai mare. Afirmația nu vine din
partea unui ceaușist. Cei care cunosc istoria
familiei mele știu acest lucru foarte bine,
pentru că familia mea, ca și a soției mele, au
fost cunoscute de multă lume. Nu trebuie să fii
ceaușist ca să faci această afirmație pe care o
fac eu. Trebuie să cunoști istoria recentă, să

fii obiectiv și să spui adevărul. Părintele
profesor Constantin Necula, de la Facultatea
de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu,
spunea că, dacă ești cercetător științific, este
un mare păcat să ajungi să cunoști adevărul și
să-l ascunzi societății și adaug eu: din
oportunism, din lașitate, doar pentru că „nu dă
bine”.
Noi vorbim și scriem, pe bună dreptate,
despre greșelile lui Ceaușescu, făcute pe
parcursul a 25 de ani de domnie caracterizată
în primul rând de această nevoie de ridicare a
României, care l-a condus la decizia de a
instituii acea dictatură de dezvoltare. Îl
judecăm foarte aspru, fără menajamente și eu
nu propun alt model de a-l judeca, dar
consider că trebuie văzut întregul lui proiect
de țară, care a fost curmat abrupt, iar tot ceea
ce a fost util societății românești, a fost distrus
cu bună știință și cu rea-credință. Trebuie să
avem în vedere condițiile concrete din acea
perioadă și faptul că tot ceea ce se făcea
trebuia subsumat unor decizii politice de la
care nu era voie să se abdice. Atunci, se punea
accent pe drepturile colective. Toată populația
trebuia să primească un loc de muncă.
Socotind și angajații din agricultură, în 1989,
România avea 12,5 locuri de muncă ocupate și
4, 5 milioane de pensionari. Degeaba venea
FMI să spună că cutare întreprindere este
eficientă doar dacă ar avea jumătate din
numărul de angajați existent la acea dată. Nu-i
dădea nimeni afară, ci se angaja continuu,
pentru că România avea o creștere
demografică mare și constantă! Toată
populația României de la orașe trebuia să
primească locuință în maximum doi ani de la
formularea cererii și se construiau locuințe
într-un ritm foarte alert, cu costuri mari.
Întregul sistem de sănătate din România era
gratuit. Educația și învățământul erau gratuite
integral, de la creșă la doctorat. Astea erau alte
costuri mari. Aici nu se putea umbla. După
1990, sub paravanul acordării de drepturi
individuale gratuite: dreptul la cuvânt/liberă
exprimare și la liberă circulație, s-au anulat o
mare parte din drepturile care presupuneau
cheltuielile societății în folosul cetățeanului și,
prin desființarea a multe milioane de locuri de
muncă, s-a depopulat România de aprox. cinci
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milioane de locuitori, toți cu vârste între 20 și
50 de ani, deci populație activă, inclusiv foarte
multe valori din toate domeniile de activitate.
Pe lângă exodul românilor, luând în calcul
și descreșterea demografică a României, cu
deosebire a etniei române, în paralel cu
creșterea demografică explozivă a țiganilor,
situația etniei române din România este una
tragică. Pe de o parte calitatea genetică a
scăzut dramatic, prin plecarea multor tineri
foarte valoroși, pe de altă parte, prin
schimbarea raportului etnic între români și
țigani, ceea ce conduce în mod sigur la situația
în care, după puține decenii, țiganii vor fi
majoritari în România, iar românii vor fi o
minoritate etnică. Opinia publică nu
conștientizează această dramă a poporului
român. Presa noastră, globalistă, multiculturalistă etc., nu abordează aceste teme, din
dorința de „corectitudine politică”. Astea sunt
mari probleme neconștientizate ale regimului
politic actual. Ele sunt suficiente pentru a ne
îndreptăți să afirmăm că regimul politic euroatlantic/filo-occidental/ globalist /multicultural
actual a dat faliment în România. Nici o altă
etnie majoritară din estul Europei nu este în
pericol de a-și pierde majoritatea în cadrul
statelor naționale. Doar noi, românii avem
această cea mai dramatică perspectivă. Iar
clasa politică, opinia publică și presa tac chitic
și sărută pumnul euro-atlantic care ne
stăpânește.
Dar eu m-am îndepărtat de la subiectul
discuției și am adus discuția la timpurile
noastre, ale regimului „de tranziție”, pe care
unii îl numesc neo-comunist, care a condus la
un „capitalism de cumetrie” (Ion Iliescu), cu
care am aderat la NATO și la UE, după care
am devenit o colonie la periferia Lumii euroatlantice.
Să revenim la aspectele foarte importante
referitoare la FMI.
Raportul delegației FMI în România din
anul 1982 a fost unul foarte bun pentru
raportarea economiei României la economia
cea mai dezvoltată a lumii: cea din SUA,
Japonia și țările cele mai dezvoltate din
Europa de Vest (Germania, Marea Britanie,
Franța). Toate raportările FMI s-au făcut
comparativ cu economia din acele țări. Or,
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România era, cum afirma și Ceaușescu, o țară
în curs de dezvoltare care aspira să devină
mediu dezvoltată. Să nu cădem în greșeala de
a ne ambiționa să fim pe primele locuri în
lume! Astăzi, în România sunt companii care
lucrează la cel mai înalt nivel, dar ele nu sunt
ale României, nu sunt românești și nu lucrează
în beneficiul românilor, sunt ale străinilor,
care folosesc resursele umane și naturale ale
României pentru a-și maximiza profiturile. Ele,
în cea mai mare parte, eludează fiscul și își
exportă clandestin profitul. Dacă ar produce la
ei în țară, i-ar costa mult transportul materiilor
prime din România și ar trebui să-și plătească
muncitorii la nivelul de salarizare din acele
țări, iar la ei acasă ar trebui să-și achite foarte
corect obligațiile fiscale. La ei acasă nu pot
eluda taxele de toate felurile, plata TVA-ului,
impozitele etc. La noi, pe lângă faptul că
obligă statul român și autoritățile locale să le
facă tot felul de facilități și scutiri de diverse
taxe, fac o evaziune fiscală colosală și își
exportă profiturile prin infracțiuni fiscale
tolerate de instituțiile statului român, în primul
rând de procurori, de ANAF, de Poliție, toate
aceste trei instituții fiind controlate integral de
SRI, iar toată această grupare de instituții de
stat care favorizează infracționalitatea străină
în România se află sub oblăduirea
președintelui României. Aceasta este realitatea
crudă. Când ajungem într-o asemenea situație
prezentă, este obligatoriu să analizăm cu alți
ochi eforturile care s-au făcut înainte de
decembrie 1989 și să înțelegem cât de greu a
fost să faci ceva, când există atâtea forțe
internaționale mari care doresc să impună o
altă stare de lucruri. Mi-aduc aminte de
discursurile lui Ceaușescu din 20 și din 21
decembrie 1989, când ne spunea că „serviciile
secrete din Est și-au dat mâna cu serviciile
secrete din Vest pentru a acapara economia
României”. În acel moment, foarte puțini
români l-au crezut, iar imediat după ce a fost
asasinat, foarte puțini români au înțeles că el
avea dreptate, doar că noi, la ora aceea, mulți
fiind ascultători perseverenți și disciplinați ai
Radio „Europa Liberă”, nu-l credeam pe
Ceaușescu. Ne-au trebuit ani mulți ca să
vedem că a avut dreptate, doar că atunci când
ne-am lămurit definitiv economia României

fusese deja lichidată și înlocuită de o
economie străină.
Deci, aici este miezul discuției. Delegația
Fondului ne-a comparat cu economia de cel
mai înalt nivel mondial și ne-a spus că ne
trebuie 60 de miliarde de dolari ca să ajungem
cu tehnologiile și productivitatea la acel prim
nivel de dezvoltare din lume. Desigur că, până
implementam propunerile FMI, Occidentul
progresa și cursa noastră de urmărire trebuia
reluată, cu alte împrumuturi și noi dobânzi.
Dar, FMI și statele occidentale partenere ale
FMI puneau condiții care afectau suveranitatea României, ceea ce, în acel timp, cu acel
conducător, nu era de acceptat. Iată că astăzi și
alte țări vecine cu România au rupt acordurile
cu FMI.
Dau din nou de exemplu Ungaria, care,
mai presus decât Ceaușescu, i-a și declarat
personna non grata pe funcționarii din
Budapesta ai Fondului Monetar Internațional,
care au finanțat presa de opoziție din țara
vecină, i-au expulzat, ducându-i la aeroport cu
mașina Poliției, cu girofarul pornit. Polonia șia încheiat și ea acordul cu FMI și s-a oprit.
Multe alte state de astăzi nu mai colaborează
cu FMI, care s-a dovedit, fără putință de
tăgadă, a fi un cămătar nemilos și un
promovator al lichidării economiilor naționale,
în favoarea companiilor multinaționale
clientelare, erodatoare ale statelor naționale și
ale națiunilor. Și România a decis, în
septembrie 2014, să achite integral datoria la
FMI și să nu mai încheie un nou acord.
Propunerea a fost făcută de ministrul de
Finanțe de atunci, Darius Vâlcov, și susținută
de premierul de atunci, Victor Ponta.
„Binomul” SRI+DNA a intrat în funcțiune,
desigur, nu din rațiuni românești, ci străine,
Darius Vâlcov a fost arestat, iar Victor Ponta a
fost și el trimis în judecat și eliminat din joc,
până se va disciplina. Pârghiile ascunse ale
regimului judeo-globalist controlează și
puterea din România. Am spus judeo-globalist
pentru că în cadrul FMI, băncile componente
sunt proprietate a evreilor. Termenul pe care-l

folosesc nu are nuanțe antisemite, cum
interpretează fals unii evrei, ci are un conținut
real: banii și băncile respective sunt ale unor
evrei. Punct.
Această raportare a economiei românești
din perioada ceaușistă la cel mai înalt standard
mondial de dezvoltare a fost argument pentru
prim-ministrul evreu Petre Roman să treacă de
îndată la lichidarea economiei României, sub
argumentația total falsă că „industria este un
morman de fiare vechi”.
Desigur că, prin comparație cu companiile
din Japonia, SUA și Germania, întreprinderile
românești erau mai modeste, dar, dacă
industria românească nu a fost pe locul întâi în
lume, nu a fost cea mai bună, trebuia lichidată
și înlocuită cu o industrie spoliatoare a
străinilor? Nu-și dau românii seama ce s-a
făcut? Totul a plecat de la trădarea Securității,
cea care trebuia să acționeze prin toate
mijloacele, cu bună-credință în favoarea
românilor și, la nevoie, trebuia și să lupte cu
prețul vieții ca să apere țara, așa cum au jurat
șefii Securității...
Eu nu cred că în anii ’80 România avea
cea mai bună șansă de continuare a dezvoltării
prin noi împrumuturi la FMI. Chiar nu cred.
Cred mult mai mult în necesitatea României
lui Ceaușescu de a se elibera de chingile
extraordinare cu care a fost înconjurat
conducătorul. Cred că Ceaușescu a înregistrat
cel mai mare eșec prin faptul că nu a reușit să
stârpească roiul de trădători de la vârful
Securității, ca și pe cei din PCR și din Armată.
Eliberată de acești trădători, România ar fi fost
ferită de criza indusă și de colosalul jaf al
Securității, cel a peste treizeci de miliarde de
dolari din conturile tranzitorii, din băncile
străine și din Bancorex. O țară liberă și cu
toate instituțiile unite și acționând în aceeași
direcție putea să întâmpine cu șanse
maximizate
schimbările
internaționale
determinate de Acordul din Malta (2-3
decembrie 1989) și acceptul verbal al
președintelui Uniunii Sovietice de a permite
Occidentului să penetreze zona sovietică de
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influență din estul Europei.
Aș dori să reamintesc faptul că FMI a luat
ființă în anul 1947, când, imediat după Al
Doilea Război Mondial, statele din întreaga
lume erau foarte slăbite și aveau nevoie de
finanțare. Băncile evreiești din SUA erau
singurele care aveau lichidități foarte mari și
puteau trece la obținerea de mari venituri din
dobânzi, pe lângă faptul că puteau promova
interesele economice ale clientelei lor peste tot
în lume, prin facilitățile pe care le solicitau
celor îndatorați la Fond. Așa s-a ajuns ca în
anii ‘60-‘70-’80 ai secolului trecut, FMI a
reușit să obțină profituri colosale. Conform
statisticilor Băncii Mondiale, în perioada
anilor 1980-1986, FMI încasat dobânzi în
valoare de 326 miliarde de dolari + 332
miliarde de dolari, reprezentând rate ale
datoriilor, de la 109 țări. În acest fel, în numai
șase ani, aceste țări au achitat 658 de miliarde
de dolari, pentru o datorie inițială în valoare
de 430 miliarde de dolari. Deci o cămătărie de
mari proporții...
România a semnat acordul cu FMI în mai
1972, când președintele Nixon a oferit garanții
de dobânzi minime pentru credite și faptul că
Fondul nu va pune României nici o condiție,
în afara plății la timp a ratelor și dobânzilor.
Atunci, cum am spus și mai sus, Ceaușescu se
bucura de un prestigiu foarte mare și SUA
aveau mai multe interese majore la
președintele României. El era o punte între un
două lumi ale căror relații erau complet rupte.
Nici un cetățean chinez nu călca pe pământ
american și nici un cetățean american nu călca
în China. După 1967, relațiile SUA-URSS
erau de asemenea la cota minimă, cu
comunicarea fracturată. Sovieticii îi iradiau pe
diplomații americani și le-au săpat tuneluri
până sub clădirea ambasadei, interceptându-le
comunicațiile...
Alte foarte importante negocieri în care a
fost rugat Ceaușescu să se implice au fost cele
cu Vietnamul și cele dintre Israel și Egipt.
Timp de peste 10 ani, Ceaușescu a fost unul
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dintre cei mai importanți negociatori ai
marilor conflicte internaționale. Trebuie să
recunoaștem aceste realități și istoria a
consemnat totul. Nu trebuie să ne fie teamă să
spunem că niciodată în istorie, chiar niciodată,
România nu s-a bucurat de un asemenea
prestigiu internațional. Doar că actualele clase
politice, complexate de propriile eșecuri de
multiple feluri și de imposibilitatea construirii
unei Românii suverane și de asigurare a
intereselor profunde ale majorității românești,
ascund adevărul.
Apoi, revin asupra comparației cu Polonia.
Am amintit că, în 1982, Polonia a acceptat să
se împrumute de la FMI. Dar Polonia era întro grevă continuă din 1979, când KGB-ul
condus de Iuri Andropov, „părintele spiritual”
al lui Gorbaciov, a organizat și finanțat marile
greve și pe agentul dovedit al KGB, Lech
Walesa. Ei au luat bani împrumut, nu i-au
băgat în dezvoltare, ci în consum. Dădeau
salarii la greviști! Cum spuneam, Polonia nu a
restituit în schimbul acelor zeci de miliarde de
dolari decât Arhiva Tratatului de la Varșovia!
A dat în schimbul uriașei datorii doar hârtii cu
o valoare istorică, mai puțin operativă, căci nu
cred că mai erau pe acolo secrete pe care CIA
să nu le cunoască. Poate vreun micuț agent de
care să nu fi știut...
România nu a primit niciodată în istorie
asemenea daruri. României i s-au furat tezaure,
bogățiile naturale, teritorii ale țării, iar în
ultimii ani, printr-o politică internă perversă, i
s-a luat cel mai prețios capital: oamenii
valoroși, de la muncitor, la savant.

Gl. mr. (rtr) Radu Theodoru
- veteran de război -

EROICA ARMATĂ ROMÂNĂ ȘI MAREA UNIRE
MĂRĂȘEȘTI ȘI ARMĂTURA DIN OȚEL ȘI SÂNGE
A MARII UNIRI
SCHIŢA UNEI STRATEGII POLITICO-MILITARE HOTĂRÂTOARE (1)
5 august 1917, pe înserat. Bucureşti. Peronul Gării de Nord. Feldmareşalul August von
Mackensen, la scara vagonului. Oficialii veniţi să-l conducă: comanda militară a ocupaţiei,
înalţii funcţionari ai administraţiei teritoriului ocupat, filogermanii guvernului Marghiloman
rămaşi în Bucureștiul cotropit. Ofiţerii de ordonanţă. Aghiotantul. Feldmareșalul pleacă să ia
direct comanda Armatelor de pe frontul Moldovei. Se limpezise conflictul cu Marele Cartier,
care-i aprobase planul ofensivei menită să scoată din război ce mai rămăsese din statul român,
să-i ocupe a două capitală: Iașul, să lichideze printr-o ofensivă concentrică Armatele rusoromâne și deschizând calea spre grânarul Ucrainei să elibereze grosul trupelor pentru lichidarea
Antantei înaintea previzibilei intrări în război a americanilor. Ludendorff i-a dat planul peste cap,
fără să țină cont că începuse să-și disloce trupele conform aprobării: - ofensiva între Siret și Prut,
întoarcerea Armatei a 6-a rusă, înaintare spre Nord combinată cu ofensiva Vest-Est a Grupului
de Armate germano-austro-ungare al arhiducelui Josef de Habsburg, fratele proaspătului împărat
Carol.
Ludendorff i-a impus ofensivă între Siret și munţi, cu lovitura principală asupra Armatei
a 4-a rusă comandată de generalul Ragoza.
SCHIȚA UNEI STRATEGII POLITICO-MILITARE HOTĂRÂTOARE (2)
Ludendorff mizează pe procesul rapid de dezintegrare a Armatei a 4-a rusă, aflată
departe de noul generalisim rus Kornilov care, în Nord, ia cele mai drastice măsuri spre a
reîntrona disciplina. Ludendorff a aprobat armistiţiul tacit cu sovietele de soldaţi ale Diviziilor
13 și 34 încheiat de ofiţerii de informaţii ai Diviziei 12 bavareze. Ludendorff ştie ca infanteriştii
celor două divizii deschid foc asupra propriei artilerii, când bateriile execută trageri de
distrugere asupra poziţiilor germane. Sovietele Diviziei 34 acceptaseră la 1 iulie redactarea unui
înscris de suspendare a ostilităţilor. Feldmareșalul este optimist... I-a fost adus de pe frontul
francez generalul bavarez von Wenninger căruia i-a dat comanda Corpului 8. Corp eterogen ca
structură naţională, dar bine amplasat într-o poziţie favorabilă deopotrivă apărării sau atacului:
dealuri cu vii având la flancul drept Măgura Odobeștilor. Importantă a fost promptitudinea
Marelui Cartier General care a adus din nou, din Vosgii Franţei, bravul și mult încercatul Corp
alpin bavarez.
Reținut, rece și sever, feldmareșalul are certitudinea victoriei atunci când de pe scara
vagonului își îngăduie să adreseze întregii asistențe invitaţia optimistă, discret uitată de unele
tratate de istorie militară care sintetizează destinul hărăzit regatului român, atâta cât mai
rămăsese din el la începutul lui august, 1917.
LA REVEDERE PESTE DOUĂ SĂPTĂMÂNI, LA IAŞI.
TIMP I: - Două săptămâni de supravieţuire hărăziseră stat-majoriştii feldmareșalului ministatului român înghesuit între armatele austro-ungare-germane la Vest și Nord, germane-bulgareturce la Sud, avându-și cele două Armate de câmp intercalat între două Armate ruse în plină
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disoluţie, refuzând să mai lupte, cu unele Mari Uniri fraternizând cu inamicul. Cele două
săptămâni care-l despărţeau pe Mackensen de a două intrare glorioasă în capitala de rezervă a
românilor și de reîntâlnirea cu guvernul Marghiloman însumează cumplita ofensivă germană
concepută de Ludendorf ca replică la ofensiva de la Mărăști, care prin înaintarea rapidă în
dispozitivul arhiducelui Josef și defecţiunea ruşilor, avea ambele flancuri descoperite, impunând
în replică o dublă învăluire de flanc: din Vest pe valea Trotușului spre Adjud pe Siret, din Sud
spre Nord la Adjud unde Mackensen se va întâlni cu arhiducele Josef, Armatele 2 și 1 române și
Armata 4 rusă fiind prinse în încercuire și zdrobite.
TIMP 2: Noaptea de 5 spre 6 august. Feldmareșalul, în trenul special care-l duce la Focşani.
Mişcări de trupe în dispozitivul Armatei 4 ruse din dreapta Siretului și în dispozitivul Armatei 1
română din stânga Siretului. Dezastrul rus din Galiția impunea comandamentului româno-rus o
regrupare de forțe care să prevină o eventuală ofensivă inamică din Bucovina spre Sud. Se
constituie în grabă o Armată de manevră din trei Corpuri de armată, unul de la Armata 6-a rusă
și două de la Armata 4-a aflată în plin proces de bolșevizare. Armatei de manevră care se adună
la Roman i se adaugă două divizii de cavalerie: una rusă, alta română. La Armata 4-a rusă
rămâne pe front doar Corpul 8 cu trei divizii. În zona de operaţii Mărășești se afla calea ferată
Mărășești-Tecuci cu podul de pe Siret, cu alte patru poduri, ansamblul dispozitivelor
beligeranţilor fiind treaba istoricilor militari. În sinteză, marea bătălie defensivă numită de noi:
„de la Mărășești”, desfăşurată în timp 12 zile și nopţi, a însumat o serie sângeroasă de bătălii
precis localizate în teren, personificate prin concepţie și execuţie, ilustrate prin acte eroice de
masă și individuale care însumate cu bătălia de la Mărăști dau Oştirii Române profilul și
calitatea de ziditoare a Marii Uniri, de chezașă neclintită a statalităţii.
CÂTEVA PRECIZĂRI - (1) În ediţia II-a a volumului II din celebra sa trilogie dedicată
Primului Război Mondial, Constantin Kirițescu notează, la subsolul pagini 502, efectivele
Armatei a 4-a ruse: 80.000 soldaţi, 2361 ofiţeri la infanterie; 3222 cavalerişti, în tehnică de luptă
aflându-se 763 mitraliere și 375 tunuri de diferite calibre. Un Corp de armată era puţin mai mare
decât o Divizie de-a noastră, o Divizie rusă avea o jumătate din efectivele unei Divizii româneşti.
Dar, tot acest autor remarcabil notează că înlocuirea celor două Corpuri de armată rusești se
făcea noaptea, să nu afle inamicul. Câteva mii de infanterişti, artileria, convoaiele de căruțe
făceau suficient zgomot ca să fie auzit de pândele și patrulele inamice, generalul Morgen care
primise ordinul să spargă frontul Armatei a 4-a ruse bolșevizată având în linia întâi trei
excelente divizii germane: a 12-a bavareză cu aripa dreapta sprijinită pe Siret, Divizia 76 la
flancul stâng al acesteia și Divizia 80 în continuare pe malul drept al râușorului Putna, cu
siguranţă ca a fost informat de mişcările trupelor inamice din moment ce în noaptea de 5/6
august a dezlănţuit un uragan de foc asupra poziţiilor inamice pacifiste ruse dintre linia ferată
Focşani-Mărășești și Siret, cu densitate maximă a focului pe Pădurea Neagră aflată pe direcția
loviturii principale care va fi dată în zori de Divizia 12 bavareză din elita armatei germane.
Se mai precizează ca uraganul de foc german din noaptea de 5/6 august a surprins parte
din trupele ruse în marş spre Siret și unități româneşti de pe malul stâng al râului în marş să le
înlocuiască.
CÂTEVA PRECIZĂRI - (2) Se mai notează că trupele noastre cantonate între Siret și
Prut pe un spaţiu adânc de 40 km și larg de 50 km au fost obligate să execute marşuri forțate de
zeci de kilometri, ziua pe caniculă și noaptea, infanteria cu echipamentul pe soldat și să intre în
luptă spre a acoperi golurile lăsate de unitățile rusești debandate. Reiterez aspectul malului stâng
al Siretului, dominând net malul drept și lunca lată a râului, oferind artileriei poziţii optime
folosite ingenios de artileriștii noştri, mai ales pentru trageri de flanc care au produs pierderi
considerabile atacatorului, rărindu-i rândurile și slăbind forţa de izbire. Ca nicicând în acest
serial subliniez cu tușe groase aportul aviaţiei în câștigarea bătăliei de la Mărăști, aport
consemnat superficial în unele din tratatele de istorie militară; dar salvator în decursul bătăliei.
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ÎN NUMELE ADEVĂRULUI - „A blama în corpore soldatul rus de la Mărășești care
spre seara zilei de 6 august a produs debandarea unităților, care și-a aruncat arma fugind spre
podurile de la Siret, este un exces produs de o apreciere îngustă a momentului militar, viciat
profund de opera distructivă a comisarilor-politruci, în majoritate zdrobitoare neruși, combinată
cu opera subversivă a propagandei germanice, întregul eşafodaj psiho-moral, speculând starea
socială a maselor de tirani mobilizată. Pe acest fond, când Armata 4-a avea jumătate din efectiv
încadrat în tot felul de comitete politice, palavragind și revendicând, se adaugă concepţia
strategică a comandantului, generalul Ragoza, care dorea să-și retragă spre Nord linia frontului,
intrând în conflict dur cu generalul Cristescu, comandantul Armatei I română.
Considerând efemeră actuala poziție, amenajarea ei genistică a fost cu totul superficială,
atât de front cât și în adâncime, lipsind luptătorii de un aliat preţios: reţelele de sârma ghimpată
dispuse pe mai multe rânduri, tranşeele adânci bine consolidate și continue, linia a doua de
apărare, de asemenea cu lucrări genistice solide și de continue, rezervele de regiment bine
adăpostite.
Comandanţii terorizaţi de politruci, lipsa de disciplină, angajamentele trădătoare de
încetarea focului au combinat ruinând moralul luptătorilor, anulându-le efortul de a-și amenaja
poziția și de a și-o apăra. Pe acest fond, care caracteriza la 6 august Armata 4 rusă și, în mod
special Divizia 34 infanterie, comandată de generalul de divizie N.Sremuhov, și-a concentrat
feldmareșalul Mackensen forţele lui de elită, realizând o superioritate netă în raportul de forțe
susţinută de un moral ridicat dornic să-și ia revanşa pentru înfrângerea de la Mărăști.
MACKENSEN VERSUS RAGOZA. Mackensen a hotărât să dea lovitura principală în
fâșia apărată tocmai de Divizia 34 cea atât de favorabilă armistiţiului de arme, mai exact, trădării.
Și aici se escamotează în tratate rolul serviciilor speciale, ale spionilor, trădătorilor, cu tot
tacâmul. A concentrat pe 12 km de front între Bihiești și Făurei, 45 de batalioane și 516 tunuri
de diferite calibre, Ragoza având în front 12 batalioane și doar 72 de tunuri la Divizia 34.
Mackensen trebuie să-și onoreze invitaţia făcută pe peronul Gării de Nord acelei asistente
militaro-politice de nivel înalt. Prima zi din cele 14 care-l despărţeau de Iaşi i se arată favorabilă.
6 AUGUST, DIMINEAŢA. În zorii zilei de 6 August, germanii suplimentează uraganul
tragerilor de distrugere cu un val de gaze toxice care ucid caii artileriei rusești, demonstrând
dispreţul pentru trădarea Diviziei rusești. Pacifista Divizie 34 se retrage în dezordine pe
cvasiinexistenta linie a doua de apărare.
6 August, la amiază:
- Aripa stângă a diviziei, panicate, părăsește pozițiile. În bulucuri învălmășate, fugarii trec
Siretul pe malul stâng, pe podul de vase din dreptul satului Ciușlea…
- Unități din aripa dreapta a Diviziei 12 bavareze se rabat pe urmele fugarilor. Moment
nesperat de a trece pe malul stâng.
- Lucizi, comandanţii ruşi de la pod îl incendiază. Inamicul nu poate trece Siretul prin
surprindere.
- Focul de baraj al artileriei noastre îi silește pe bavarezi să se retragă în lunca râului.
- Inamicul aduce în Pădurea Neagră, gazată în zori, o unitate de pontonieri în vederea
montării unui pod la adăpostul nopţii.
- La flancul drept, inamicul rupsese și aici frontul, lovind deopotrivă aripa dreapta a
Diviziei 34 ruse și cea stângă a Diviziei 13 ruse care, retrăgându-se a creat o situaţie tactică
deosebit de gravă.
SINTEZA ZILEI. Frontul Diviziei 34 ruse, rupt pe 10 km lărgime.
- Inamicul, pătruns 10 km în adâncimea dispozitivului la flancul lui drept - lunca
Siretului și 3 km la flancul stâng, paralel cu linia ferată Focșani-Mărășești.
- Seara, spectacol jalnic dat de unităţile rusești debandate. Unele fug în susul luncii
Siretului. Altele, fără arme, se bulucesc la podul de la Cozmești, păzit de o sotnie de cazaci.
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Care biciuie fugarii cu nagaicele, încercând să stăvilească puhoiul spre a face loc trupelor
Diviziei a 5-a române pusă din marş forțat pentru a-i înlocui pe fugari. Cum nagaicele s-au
dovedit ineficiente, cazacii pun în poziţie o mitralieră. Câteva serii trase în aer instaurează un fel
de ordine la gura podului. Pe şleahurile din spate, călări, grămădiţi în căruţe, pe chesoanele
tunurilor, aliaţii și-au părăsit poziţiile.
- Orele 20. Regimentul 32 „Mircea” trece podul de la Cozmești.
7 AUGUST - ȘI A FOST ZIUA DOUA. Spre orele 01. Regimentele 32 „Mircea” și 8
„Buzău” ajung în poziţiile părăsite de ruşi. Pe gârla Morilor, aliniamentul Moara Albă, la flancul
drept, satele Doaga și Furceni spre Siret. Soldaţii, obosiţi după marşul forțat prin canicula zilei,
lucrează la amenajarea poziției, până spre orele 04. Cerul nopții calde de august, brăzdat de
lumina rachetelor trase de inamic, spre a desluși ce se întâmpla la ruşi. Patrulele germane,
pândele și cuiburile de mitralieră țin sub foc linia de apărare care se consolidează.
NEPIERITOAREA GLORIE (I) - REGIMENTUL 8 „BUZĂU”
Este un viciu de fond al istoriografiei militare care nu nominalizează cu majuscule, alături
de toponimele care fixează locul bătăliei, numele unităţilor care au câștigat sau au pierdut acea
bătălie.
TIMP 1. Satul Doaga, aflat la Sud-Est de Mărășești și de cotul căii ferate Mărășești-Tecuci
care ocoleşte pădurea Călini, fusese ocupat de bavarezi. Spre deziluzia lui Mackensen,luaţi în
baionete de buzoieni, bavarezii alungaţi din sat se retrag, folosind acoperirea oferită de pădurea
Străjescu, situată între Siret satul Străjescu, spre Vest.
TIMP 2. Noaptea de 6/7 august. Regimentul 8 Buzău coboară spre Gârla Morilor spre a
ocupa poziţia ordonată. Primeşte foc din pădurea Străjescu.
Ora 01,40 - informaţia dată de comandament asupra situaţiei tactice nu corespunde
realității. Satul Străjescu nu este ocupat de ruşi. De pe liziera lui de Nord se declanşează foc viu
de mitraliere. Luptă de noapte. Bavarezii sunt scoși din sat cu foc la gura ţevii, grenada și sfânta
baioneta. Se retrag în pădure, urcă mitralierele în copaci, ţinând sub rafale coloanele în marş.
Avem pierderi.
TIMP 3. Zori. Divizia 5, cu soldaţii sleiţi de marşul forțat și lucrările de sapă în poziţia
de pe Gârla Morilor. Are la flancul drept resturile nedebandate ale Diviziei 34 ruse. Flancul
stâng sprijinit pe Siret între satele Doaga și Străjescu. Inamicul are coloanele de atac formate din
Diviziile 216, odihnită, 76 și 89. Grijuliu, feldmareșalul ordonă ca Divizia 115 din rezervă să
intre în luptă. Tirul de distrugere al artileriei germane răscoleşte frontul Diviziei 5. Dovedeşte
predilecţie pentru frontul șubred al Diviziei 34 ruse. Informaţiile germanilor sunt exacte. Ca și
cunoaşterea inamicului.
O coloană de atac a Diviziei 89 loveşte poziţia ruşilor. Care fug. Flancul nostru drept
rămâne descoperit. Prin spărtură se precipita Divizia 76 spre a cădea în spatele liniei noastre de
apărare.
SINTEZA CARE SE IMPUNE. Ieşim din confortul lecturii în iadul acelei zile. Căldură
infernală care dezagrega cadavrele. Nori de fum amestecat cu praf. Văzduhul sfâşiat de orga
exploziilor, de clănţănitul mitralierelor, de răpăitul salvelor, de pocnetele seci ale grenadelor, de
urletele și strigătele luptătorilor. Asaltul german care prefigurează este oprit când întâlnește
rezistența dârză. Trupuri sfârtecate! Mitraliere și arme distruse. Cratere fumegânde. Inamicul,
având iniţiativa, impune bătăliei o ritmicitate cvasimatematică, combinată cu manevre suple,
care-l conduc în flancul și spatele Diviziei 5.
1-atac-2 coloana de atac adăpostită, 3- bombardament de artilerie.
NEPIERITOAREA GLORIE - (2) DOAGA. REGIMENTUL 8 „BUZĂU”.
Orele 16,30. Mackensen are viziunea succesului. Frontul inamic este împins înapoi în jur
de 3 km. Este un succes cert. Surprinzător, nu s-a putut exploata nici un moment al ruperii
frontului. Contraatacurile la baioneta au cârpit rapid linia de luptă.
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Divizia 5 are 44 de ofiţeri și 1770 de gradaţi și soldaţi morţi, răniți și dispăruţi (n.a.
dispăruţi sunt cei spulberaţi de proiectilele artilerii grele).
Un atac reuşit al sectorului Doaga ar putea ajunge la gura podului de la Cosmești,
interzicând trecerea rezervelor de pe malul stâng al Siretului. Excelentul general Kurt von
Morgen, comandantul Corpului I rezervă, loveşte sectorul Doaga cu întreaga Divizie 216
dispusă pe patru coloane de atac. Doaga este apărată de Regimentul 8 „Buzău”, întărit cu un
batalion din Regimentul 3 vânători. Documentele cercetate nu specifică unde se aflau bavarezii
care azi-noapte au ținut sub foc regimentul buzoienilor. Valurile de atac ale celor patru coloane
executa salturi perfect conjugate cu foc. Sunt lovite crunt de tirul de flanc al artileriei de pe
malul stâng al Siretului. De focul buzoienilor. Se reia şablonul.
Orele 17,00 - bombardament crâncen care răvăşeşte linia buzoienilor. La adăpostul
uraganului de foc, se aduc complectări Regimentelor 353 și 354 germane greu încercate.
Câmpul dintre cele două sate este plin de cadavrele în descompunere ale inamicului. Liniile
româneşti fierb în clocotele exploziilor, învăluite în nori de fum și de praf.
Orele 20,00 - Inamicul lungeşte tirul celor 400 de tunuri concentrate în acest sector de
rupere. O coloană inamică se infiltrează în flancul stâng al regimentului folosind un lan de
porumb. Atacă de flanc și de front. Lupta sălbatică la baionetă a celor din 3 vânători nu reuşeşte
să oprească inamicul. Seara pierdem satul Doaga.
NEPIERITOAREA GLORIE (3) - DOAGA. REGIMENTUL 32 INFANTERIE „MIRCEA”.
Ne întoarcem spre miezul zilei de 7 august iadul de explozii, fum, răpăit de mitraliere,
aer fierbinte îmbibat cu gaze lacrimogene. Amiază. Caniculă. Divizia 76 germană atacă poziția
regimentului spre Moara Albă, peste Gârla Morilor.
Moment de epopee. Soldaţii își aruncă vestoanele. Căştile. Fantome albe cu fețele
înnegrite de fumul exploziilor contraatacă la baionetă. Efectul moral la inamic este năucitor.
Nemţii se cred atacați de negrii din trupele coloniale franceze. Regimentul pierde o companie
decimată de bombardament în Valea Jugastru. Batalioanele 2 si 3 suferă pierderi mari.
Rămăşiţele regimentului se retrag spre Doaga. Colonelul Stamate încropeşte un punct de
rezistență la postul de comandă al regimentului. Cade lovit de un glonț. Descoperim aici unul
din ofiţerii francezi din misiunea generalului Berthelot, căpitanul Soubilleau. Care, împreună cu
cei câțiva ofiţeri ai postului de comandă adună resturile regimentului și, adăpostindu-le în
pădurea Prisaca de pe malul Siretului, le constituie într-o rezervă.
LUPTĂTORII DIN PRIMA LINIE DESPRE EI ÎNŞIŞI
Suntem în zilele epopeii Mărășești. Colonelul Stamate, comandantul Regimentului de
infanterie 32 Mircea, întreabă unităţile din linia întâi dacă mai au muniție. Este pe terminate - i
se răspunde. Rămâne pentru pildă și istorie răspunsul sublocotenentului Emil Nicolau Terminăm cartuşele, luptăm cu grenadele, terminăm grenadele, luptăm cu baioneta, dar din loc
nu ne va clinti duşmanul, lasă pe noi.
Sintetizez din volumul ROMÂNIA ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL/vol.III/
Editura Militară, Bucureşti, pag.228. Comandantul batalionului 3, maiorul Ionescu Atanase dă
companiilor ordinul de contraatac. Iese din adăpost secondat de sublocotenentul Popescu B. Ion,
strigă: - ÎNAINTE și se aruncă în vâltoarea luptei la baionetă. Exemplul electrizează trupa.
Contraatacul în pas alergător va rămâne simbolul regimentului care va defila la paradele postbelice în cămăși și în pas alergător.
NEPIERITOAREA GLORIE (4). MĂRĂȘEȘTI
Avem prostul obicei să punem semnul egal doar între victoria pe câmpul de luptă și
glorie. Contraofensiva concepută de generalul Cristescu, în înţelegere oloagă cu generalul
Ragoza, comandantul Armatei a 4-a rusă, cu trupe, care fug de pe câmpul de luptă, lepădându-și
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armele prin porumbiști, cvasieşuată în rezultatele tactice obţinute dezastruoasă ca preţ în vieţi
ostășești, atinge sublimul gloriei militare atunci cât istoria se referă la luptătorul din primele linii.
9 AUGUST: de trei zile, Mackensen își tot muta atacurile de rupere de la Est spre Vest,
căutând sectoarele ocupate de ruşi. De trei zile cu pierderi n-a reuşit să exploateze spărturile
făcute în dispozitivul rusesc, mereu cârpite de români care-și aduc rezervele de peste Siret cu
toate că stăpânește ferm satul Doaga în flancul stâng și-n spatele inamicului. I-au mai rămas
doar zece zile până să ajungă la Iaşi. Suntem în a patra zi a bătăliei de la Mărăşești.
Noaptea de 8/9 august. Divizia a 9-a română înlocuieşte Divizia 71 rusă. Pe linia șoselei
Panciu-Tecuci. Nu găsește nici un fel de organizare a terenului. Rușii au folosit șanțul de Sud al
șoselei în care au scobit la intervale mari lăcaşuri de tragere pentru puşcaşi aşezaţi în genunchi.
Semn clar că nu aveau de gând să menţină poziţia.
NOTĂ. Diviziile a 5-a și a 9-a formau Corpul 6 armată, Comandant - generalul Eremia
Grigorescu. La divizii - generalii Razu și Scărișoreanu, militari verificaţi în campania din
Dobrogea și din bătălia pentru Bucureşti. Calitatea acestor trei generali, dârzenia și moralul
ofiţerilor și al trupelor au constituit unul din argumentele care l-au determinat pe generalul
Cristescu să conceapă și să execute contraofensiva care îl va compromite, plătită de luptători cu
mii de jertfe.
9 AUGUST, de dimineaţa. Germanii supun linia frontului unui bombardament de
tatonare.
9 AUGUST, spre amiază. Bombardamentul atinge cotele de distrugere. Devine infernal.
9 AUGUST, orele 18,30. Artileria lungeşte tirul în adâncimea dispozitivului nostru.
Pornesc valurile de atac ale Diviziei 76 germane. Care, în loc să fie primită cu focul de
complezență al ruşilor, se izbesc de focul nimicitor al românilor care ţâşnesc și la contraatac.
Surpriza îi obligă pe comandanţii inamici să schimbe mereu locul atacului de rupere, pipăind
linia frontului spre a găsi sectorul apărat de Divizia 71 rusă.
UN FILM ÎNFRICOŞĂTOR
9 AUGUST, spre orele 19. Infernul. Inamicul nu ține seama de pierderi. Feldmareșalul
trebuie să ajungă la Iaşi. S-a descoperit călcâiul lui Ahile în dispozitivul atacat. Legătură dintre
stânga Diviziei a 9-a și dreapta Diviziei a 5-a. Asaltează cu trei batalioane dispuse în coloană.
Atacat de front și de flanc batalionul flancului stâng al Regimentului 36 cedează. Se schiţează
semnele înfrângerii. Valurile de asalt pătrund în cele două divizii. Batalioanele lor de flanc
decimate se retrag pe rambleul căii ferate Mărășești-Tecuci. La flancul drept, poziţia apărată de
ruşi este străpunsă. Rușii se debandează. Fug. Divizia 9 română are ambele flancuri descoperite.
Prin goluri, se năpusteşte puhoiul inamic. Pericolul întoarcerii și al înfrângerii este iminent.
MOMENTUL GENERAL STAN POETAȘ
Generalul și-a dobândit gloria în luptele crâncene din Dobrogea și bătălia pentru
Bucureşti. Statura înaltă și atletică care impunea, un cal pe măsură. Călare reprezenta o țintă
ideală pentru orice infanterist inamic. Se repede în iadul de foc. Galopează de la un punct de
rezistență la altul. Cu imaginea clară a câmpului de luptă încheagă rezistenta care, la intrarea în
luptă a rezervelor Regimentului 34 „Constanța”. Inamicul este azvârlit înapoi în liniile din care
pornise la atac. Îmbărbătați de elanul românilor, subunităţile nedebandate ale ruşilor de la
flancul drept al divizii se angajează în luptă.
CONTRAATACUL devine mijlocul tactic care transformă bătălia de apărare de la
Mărășești în epopeea de la Mărăşești, prin care Oştirea, salvând statalitatea, a asigurat cursul
istoriei românilor, conducându-l ferm și neabătut spre obiectivul astral al intrării în primul
Război Mondial: Marea Unire. Să țâșnești la contraatac dintre sfărâmiturile tranșeelor răvășite
de obuze, năclăite de sângele camarazilor căzuţi, în vacarmul făcut de exploziile grenadelor, al
salvelor, al rafalelor de mitraliere, să vezi fețele crispate ale inamicului, să-i simţi răsuflarea pe
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obraz, baioneta care-ți caută pieptul, să păstrezi lucid glonțul salvator pe ţeava armei, să parezi
lovitura, să înfigi baioneta văzând ochii holbaţi de groază a celui pe care-1 ucizi, să-i auzi
răcnetul, totul rulat rapid, opintit, gâfâit cu sudoarea şiroind și altele și altele, rândurile rărite,
camarazii care-ți cad în stânga, în dreapta, comandantul care strigă în neştire: - înainte, băieţi pe ei, băieţi și se frânge ca retezat, cam asta abia schițat înseamnă un contraatac.
Batalionul din Regimentul 34 „Constanța” contraatacă dincolo de calea ferată. Cade
căpitanul Ștefănescu, comandantul batalionului. Acolo. În frunte. În iureş năprasnic, luptătorii
ajung la tranşeele din care inamicul pornise la atac. Scot din ele 60 de soldaţi cu ofiţerul lor cu
tot. Fără să-i masacreze. Prizonieri. De necrezut... La flancul stâng, acolo unde inamicul rupsese
legătură dintre cele două divizii, Regimentul 36 infanterie contraatacă cu două batalioane. Cad
în fruntea lor maiorii Barozzi și Georgescu Dumitru. Rămâne alt Georgescu. Ion. Comandantul
regimentului. Care aleargă în frunte. Este rănit. Rămâne în frunte. Glonțul fatal îi străpunge
pieptul. Cad ofiţerii. Un căpitan, pe care nu-l găsesc în documente, ia comanda regimentului.
Una din companiile decimate rămâne fără ofiţeri… Locotenentul francez Binsse ia comanda.
Locotenentul nu rămăsese în spate în chip de observator. Era acolo. În iureşul morții. Ruptura
făcută de inamic este lichidată. Contraatacul a restabilit linia frontului Diviziilor 9 și 5 infanterie.
Mackensen pierde încă o zi pe drumul Iaşului. Plătită de Regimentul 34 infanterie „Constanța”
cu 35 ofiţeri scoși din luptă: 8 morţi, 27 răniţi iar trupa, eroicii infanterişti, plăteşte cu 309
soldaţi și gradaţi morţi și 1242 răniţi. La care Regimentul 36 infanterie adaugă 36 de ofiţeri
morţi, trupa 214 morţi și 740 răniţi.
Statistica asta tragica demonstrează eroismul și sacra putere de jertfă a ofiţerilor și a
soldaţilor noştri atunci când momentul istoric le-o cere.
MORŢII UCIŞI A MIA OARĂ
Nu-mi dau seama de cum arata șoseaua Panciu – Tecuci, în august 1917. Am hălăduit
călare, cu căruța și trăsură pe şoselele anilor antebelici. Mizerabile. Pietruite. Pline de gropi.
Largi de trei căruţe. Cu şanţuri înierbate adânci până la genunchi. Am văzut că atacul Diviziei
76 germane s-a poticnit de front în focul Diviziei 9, dar că între flancul stâng al Regimentului 34
infanterie „Constanța” și flancul drept al Regimentului 36 infanterie a reuşit să rupă linia de
apărare, infiltrându-se în dispozitivul nostru. Contraatacurile i-au împins pe germani în șanțul
drept al șoselei Panciu - Tecuci, ai noştri ocupând șanțul din stânga. Nu este timp să se sape
adăposturi. Comandantul, nici numele acestui ingenios macabru nu l-am găsit, ordonă să se
strângă cadavrele celor căzuți, români și germani care stivuite în buza dinspre inamic a şanţului
să-i protejeze luptătorii „în chip de parapet uman”. Aceeaşi operaţie macabră o face inamicul în
șanțul de peste drum. Mă abțin să-mi aduc cititorii la fața locului în torida zi de august cu
parapetul uman în putrefacție și asta înseamnă Mărășești - plus rafalele trase de la câţiva paşi
ciuruind a mia oară morţii aceia peste care bântuie roiurile de muște verzi și de tăuni tăbărâte
deopotrivă pe morţi și pe cei încă vii, sigur asta nu ține de ștaiful și rigorile austere ale istoriei
militare, dar ține nemijlocit de adevărul luptei, menit să dea cititorului nu o informaţie seaca:
număr de batalioane, statistica pierderilor umane și materialele, ci scoțându-l din rutina comodă
a cotidianului să-l aducă pe câmpul de luptă, făcându-l să participe și participând, să înțeleagă în
profunzime ce datorează Oştirii, dincolo de festivismul searbăd, rutinier, obosit, al
comemorărilor de rutină cu al lor limbaj de lemn, sforăitor și îmbâcsit în clișee.
Și, supărător de des, agramat.
Grădiştea pe Argeş
august 2019
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Gl. bg. (rtr) prof.univ.dr. Cristian Troncotă
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

MIHAIL MORUZOV
Șeful Serviciului Secret de Informații al Armatei
Române
Mihail Moruzov este cel ce a conceput, organizat şi condus
primele structuri secrete de informaţii moderne în România.
Documentele de arhivă foarte puţine care s-au păstrat, deopotrivă cu
izvoarele memorialistice ne dezvăluie o personalitate enigmatică, adesea
contradictorie, cu reacţii imprevizibile şi greu de descifrat sub presiunea
evenimentelor politico-militare, aspecte întâlnite, de regulă, la cei ce şiau dedicat întreaga viaţă şi activitate profesională frontului secret.
Conform unor cercetări recente, bazate
pe documente identificate în Arhivele
dobrogene, Mihail Moruzov s-ar fi născut la
16 septembrie 1887, în satul Zebil, aparținând
de comuna Sarighioi de pe malurile limanului
Razim din judeţul Tulcea de astăzi. Toate
sursele îi indică pe Moruzovi drept
descendenţi ai unor cazaci zaporojeni refugiaţi
în România la o dată greu de stabilit. Tatăl său,
Nicolae, fusese preot vreme de 40 de ani, la
biserica rusă din Tulcea. Împreună cu
prezbitera Maria avusese cinci băieţi şi două
fete, Mihail fiind cel mai mic fiu al acestei
familii. Deşi provenea dintr-o familie de
intelectuali, totuşi pregătirea teoretică oficială
se pare că a fost destul de sumară. Studiile
primare şi parte din cele secundare, trei clase
de liceu neterminate din cauza limbii latine,
le-a făcut la Tulcea. A obţinut totuşi o diplomă
de bacalaureat, dar a cărei autenticitate a fost
contestată de unii memorialişti. Stăpânea bine
sau suficient câteva limbi străine, învăţate din
familie şi anturaj: rusa, ucraineana, bulgara,
turca şi tătara.
Pentru activitatea de informaţii în
materie de apărare a siguranţei naţionale,
Mihail Moruzov a fost un autodidact. Cei care
l-au cunoscut, au lucrat cu el ori au stat mai
mult în preajma lui, i-au recunoscut calităţile
de om făcut pentru spionaj şi contraspionaj:
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inteligent, abil, conspirativ, ambiţios, energic,
cu putere de pătrundere, înţelegere şi analiză a
evenimentelor; dispunea de nervi de oţel şi de
capacitatea de a-şi disimula intenţiile şi ştia să
păstreze cu sfinţenie secretele.
A debutat în activitatea secretă de
informaţii din proprie iniţiativă, în 1907, când,
la biserica Sf. Gheorghe din Tulcea, a
descoperit o organizaţie revizionistă bulgară.
A fost folosit ulterior ca agent, apoi primit în
Siguranţă ca agent clasa a VIII-a, urcând cu
rapiditate gradele ierarhice până la cel de
inspector de poliţie la Constanţa.
Din însărcinarea Marelui Cartier
General al armatei române, în martie 1917,
Mihail Moruzov s-a deplasat împreună cu o
echipă de agenţi în Delta Dunării, unde a pus
bazele Serviciului de Siguranţă al Deltei, care,
după armistiţiul cu Puterile Centrale (26
noiembrie/9 decembrie 1917 de la Focșani) a
căpătat denumirea de Serviciul de Siguranţă al
Dobrogei. Până la sfârşitul campaniei contra
Ungariei, această structură informativă
condusă de Moruzov şi-a adus o contribuţie
importantă în obţinerea şi furnizarea de
informaţii către Marele Cartier General, în
baza cărora s-au fundamentat o serie de
măsuri
politico-militare
în
beneficiul
intereselor statului român.
La 13 mai 1920, Moruzov a fost arestat,

printr-un mandat emis de judecătorul de
instrucţie al Tribunalului Constanţa, fiind
învinuit că îşi însuşise sume de bani din
fondurile destinate agenturii. În urma
cercetărilor efectuate nu s-a putut demonstra
vreo ilegalitate de care să poată fi făcut
răspunzător Moruzov, fapt pentru care a fost
achitat de orice penalitate. De altfel, pe timpul
Primului Război Mondial, Mihail Moruzov își
adusese o contribuție deosebită în activitatea
de informații, alimentând atât Marele Cartier
General, cât și personal pe primul ministru
Ionel Brătianu cu informații de mare utilitate
în fundamentarea deciziilor politico-militare.
La rândul ei, Casa Regală era mulțumită de
rolul lui Moruzov în intervențiile sale care au
dus la salvarea prințului moștenitor Carol
(viitorul rege Carol al II-lea). Acesta fusese
arestat de militari bolșevici, la Odessa, imediat
după căsătoria sa cu Zizi Lambrino.
În 1924, Mihail Moruzov a fost numit
şef al Serviciului Secret de informaţii al
armatei române, funcţie pe care o va onora
până la 6 septembrie 1940, ofiţerii de la
Marele Stat Major recunoscându-i astfel
contribuţia sa din anii Primului Război
Mondial, precum şi calităţile deosebite pentru
munca de informaţii.
Lui Moruzov îi plăcea să se compare
doar cu „cei mari“ şi mai ales să înveţe din
experienţa lor pentru a o adapta, atât cât era
posibil, la specificul românesc. Aşa ne
explicăm interesul lui pentru activitatea
Biroului Federal de Investigaţii al SUA (FBI),
condus, începând tot cu anul 1924, de celebrul
Edgard Hoover. Pe Moruzov l-au interesat
tehnicile acestuia în combaterea gangsterismului şi a organizaţiilor anarhiste. Așa s-a
ajuns ca în anii ʼ30 Serviciul Secret de
Informații al Armatei Române să colaboreze
chiar cu FBI. Ne întemeiem această afirmație
pornind de la faptul că în biroul lui Edgard
Hoover de la sediul FBI, transformat în muzeu,
se află, printre numeroasele exponate, și două
ordine de decorare de către regele Carol al IIlea pentru doi agenți americani, ce aparțineau
de faimoasa instituție. Ori, acest lucru nu se
putea face decât la propunerea lui Mihail
Moruzov, pentru a evidenția rolul FBI în
rezolvarea unor probleme de securitate

națională ce țineau de interesele statului român.
Ca şef al Serviciului Secret, Moruzov şi-a
adus un aport remarcabil, în primul rând la
conceperea şi reorganizarea activităţii de
informaţii pe baze moderne. Concepţia lui
Moruzov despre intelligence (adică informaţii
culese, verificate, prelucrate, analizate,
sintetizate şi difuzate factorilor de decizie din
stat, pe care se fundamentează politica de
securitate naţională, dar şi acţiunile iniţiate de
structurile specializate pentru realizarea
intereselor naţionale), deşi nu a fost sintetizată
şi expusă într-o formă sistematizată, poate fi
reconstituită totuşi prin studiul atent al
documentelor ce poartă semnătura olografă a
lui Moruzov. Astfel, în 1928 i s-a cerut din
partea Marelui Stat Major să elaboreze un
proiect de reorganizare, care să aducă serviciul
la nivelul echivalenţelor din SUA, Anglia şi
Franţa. Moruzov a alcătuit un proiect de
reorganizare a tuturor serviciilor de informaţii,
concentrându-le sub o singură direcţie
generală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
Proiectul a fost prea vast şi nu s-a putut realiza
cu mijloacele, dar mai ales cu mentalităţile de
atunci. Oricum, pentru reorganizarea şi
restructurarea activităţii de informaţii,
Moruzov a avut în vedere tot ceea ce era mai
nou în domeniu pe plan internaţional. A
studiat organizarea Intelligence Service-ului
britanic, 2-éme Bureau-lui francez şi a FBIului american, neomiţând nici cadrul legislativ
şi tehnico-metodologic al serviciilor de
informaţii ale armatelor din ţările vecine, cum
ar fi: serviciile bulgare, iugoslave, maghiare,
poloneze şi cehoslovace. Moruzov a reţinut de
la fiecare tot ceea ce era aplicabil în strategia
de apărare, sub aspect informativ, pentru statul
român. De altfel, cu majoritatea acestor
servicii, mai puţin cu cel maghiar, dar la care
se mai poate adăuga serviciul secret finlandez,
italian şi japonez, Moruzov a făcut schimb de
informaţii pe probleme de interes reciproc,
metodă des utilizată în practica acelor instituţii
care dispun de fluxuri informaţionale de
valoare.
Moruzov era adeptul principiului
compartimentării muncii de informaţii şi a
conspirativităţii depline a acesteia. În acest
sens este interesantă opinia lui Vintilă Ionescu,
25

unul dintre colaboratorii săi, care spunea:
„Moruzov era un om foarte conspirativ.
Nu puteai afla de la el nimic, mai ales în
privinţa oamenilor de care se servea…
Educaţia tuturor era făcută să nu se intereseze
unul de ce face celălalt, fiindcă imediat ce ar
fi căutat să afle sau să întrebe ceva, era
îndepărtat”.
Sub o strictă secretizare, conspirativitate
şi compartimentare, Mihail Moruzov a
introdus în activitatea Serviciului Secret acele
metode, mijloace şi procedee pentru obţinerea
şi prelucrarea informaţiilor des utilizate în
epocă: agentura secretă, ancheta informativă,
cenzura corespondenţei, interceptările radiotelefonice, supravegherea locurilor, mediilor şi
anturajelor unde se concentrau sau se
vehiculau informaţii de interes pentru nevoile
operative ale armatei. De asemenea, a folosit
pe scară largă exploatarea surselor oficiale şi
deschise (ziare, biblioteci, arhive), în paralel
cu trimiterea unor ofiţeri de încredere în
misiuni speciale de informare şi documentare
(lt.-col. Constantin Ionescu-Micandru şi lt.-col.
Gheorghe Petrescu). Moruzov a dispus de un
cerc de relaţii în rândul oamenilor politici, al
personalităţilor vieţii cultural-ştiinţifice şi
militare româneşti, pe care fie că îi antrena în
discuţii abil întreţinute, fie că le cerea în mod
sincer colaborarea pentru a le cunoaşte
opiniile asupra unor probleme de interes
pentru Serviciul Secret sau în evaluarea unor
informaţii.
Printre cele mai importante realizări ale
Serviciului Secret în perioada Moruzov se
numără: descoperirea afacerii de spionaj
Vărzaru-Solomon (1929-1930), dejucarea
„complotului Precup", prin care se urmărea
asasinarea Regelui Carol al II-lea și o lovitură
de stat (1934), neutralizarea unei agenturi de
spionaj şi diversiune revizionistă maghiară
formată din 170 de agenţi din Transilvania
(1939-1940), dejucarea actului de sabotaj pe
Dunăre, prin care serviciile secrete britanice
urmăreau să blocheze Porţile de Fier pentru a
paraliza comerţul cu petrol şi cereale dinspre
România spre Germania (aprilie 1940),
informarea din timp a factorilor politici şi
militari din statul român asupra acţiunilor de
spionaj, diversiune şi propagandă antiro26

mânească iniţiate de cercurile revizioniste
sovietice în perioada premergătoare rapturilor
teritoriale din vara anului 1940.
Dar, în activitatea lui Mihail Moruzov,
cel puţin pe baza documentaţiei pe care o
avem la dispoziţie şi este accesibilă cercetării,
se pot contura cu uşurinţă o serie de inabilităţi
şi nereuşite. Rivalitatea sa ireconciliabilă,
pornită din orgolii şi interese personale, mai
întâi cu Romulus Voinescu, şeful Siguranţei
până în 1927, apoi cu Nicolae Titulescu,
ministrul de Externe până în 1936, cu Eugen
Cristescu, şeful Siguranţei între 1927-1934, cu
Constantin Maimuca, un experimentat comisar
de Siguranţă, şi nu în ultimul rând cu
generalul Ion Antonescu, a avut consecinţe
total nefavorabile pentru interesele statului
român. Despre toți aceștia, Moruzov strânsese
cu migală, de-a lungul anilor, date
compromițătoare, sperând că vor veni
momente când le va putea întrebuința. Până la
urmă s-a dovedit că n-a avut când și cum să le
folosească.
Mai mult, avem atestat fenomenul de
sustragere treptată a lui Moruzov de la
activităţile pur informative şi contrainformative şi bascularea spre domeniul
politic, prin încălcarea principiului echidistanţei. Realizările sale incontestabile pe
frontul secret, dublate de încrederea şi
sprijinul primite din partea vârfurilor politice
şi militare, l-au făcut pe Moruzov să perceapă
în mod eronat că i se poate îngădui orice,
inclusiv să se amestece în viaţa particulară a
oamenilor, fie personalităţi ale clasei politice,
fie cetăţeni de rând. Aşa a ajuns să acumuleze
o impresionantă cantitate de informaţii şi
documente compromiţătoare despre toţi cei ce
se situau pe o poziţie de adversitate faţă de
Regele Carol al II-lea. Este şi o explicaţie a
gestului său disperat de a distruge aceste
documente înainte de a fi arestat. Fire extrem
de ambiţioasă şi orgolioasă, şi cu o încredere
nemăsurată în calităţile sale, Moruzov a căutat
să profite de ambiţiile Palatului Regal pentru
a-şi satisface propriile interese.
Prea îndrăgostit de operaţiile pur tehnice
ale Serviciului Secret (recrutarea, dirijarea şi
infiltrarea agenţilor, combinaţiile şi jocurile
operative, dezinformarea serviciilor adverse

etc.), Moruzov a neglijat, într-o perioadă de
grea cumpănă pentru integritatea statului
român, tocmai menirea fundamentală a unui
şef al intelligence-ului: preocuparea pentru
analiza profundă şi obiectivă a situaţiei
geostrategice şi geopolitice a ţării şi elaborarea
prognozelor pe termen scurt, mediu şi
îndepărtat pe care să le supună atenţiei
factorilor politici constituţionali responsabili
de soarta ţării.
Imputabil îi este lui Moruzov şi haosul
în care a lăsat Serviciul Secret în momentul
arestării sale. Un şef devotat activităţii de
informaţii, preocupat şi grijuliu de soarta
instituţiei, ar fi trebuit s-o pregătească să facă
faţă rapid la orice situaţie. Or, după Moruzov,
multe aspecte fundamentale din activitatea de
informaţii au trebuit regândite şi reorganizate
pe alte baze. Aşa se poate explica sfârşitul său
fără glorie, deşi pentru tot ceea ce făcuse
pozitiv prin activitatea informativă de apărare
a statului român ar fi meritat o soartă mai bună.
A fost arestat în ziua de 6 septembrie 1940, o
dată cu prăbuşirea regimului autoritar al
Regelui Carol al II-lea, iar în noaptea de 26/27
noiembrie 1940 a căzut victimă alături de alţi
63 de foşti demnitari, ofiţeri, poliţişti şi
oameni politici, execuţiilor legionare de la
închisoarea Jilava. Echipa de legionari
condusă de Gheorghe Crețu, a deschis ușa
celulei nr. 1 în care se afla Moruzov și a tras
11 cartușe asupra corpului deținutului, așa
cum rezultă din documentele cercetării
medico-legale.
La sfârşitul lunii septembrie 1941, se
finaliza o amplă cercetare şi analiză efectuate
de un colectiv de jurişti de la Tribunalul Ilfov,
coordonat de Alexandru Gh. Ionescu, despre
Activitatea lui Mihail Moruzov, şeful
Serviciului Secret. În raportul ce conţinea 53
de pagini, înaintat Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri, se menţiona ca principală concluzie:
„În orice caz, manifestările lui Moruzov au
fost examinate dincolo de aparenţe şi de
prejudecăţi – până în miezul adânc al
lucrurilor -, noi ajungând la concluzia că, pe
cât erau ele de zgomotoase faţă de alţii, pe atât
mascau adevăruri reţinute numai pentru el şi

crude pentru ţara noastră“.
Pentru
contemporani,
„moştenirea
Moruzov“ este instructivă cel puţin din trei
puncte de vedere. În primul rând, un serviciu
secret de informaţii nu se improvizează, iar
după concepere, organizarea şi încadrarea
legislativă şi metodologică mai are nevoie de
timp pentru a „se aşeza la teren“ — (crearea
agenturii secrete) — şi a deveni, astfel,
eficient. În al doilea rând, pentru a asigura
succesiunea firească a generaţiilor de
profesionişti în domeniu, deci a crea tradiţie şi
continuitate, Serviciul Secret trebuie să
păstreze o perfectă echidistanţă politică; orice
inabilitate sau abatere de la acest principiu
poate avea urmări nefaste, atât pentru
Serviciul Secret, cât şi pentru interesele
naţionale. În al treilea rând, Serviciul Secret
nu poate fi nici mai bun, dar nici mai rău decât
regimul politic care l-a creat şi în slujba căruia
şi-a desfăşurat activitatea.
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Col. (r) dr. Alexandru Bucur
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Amintiri din viața de ofițer
Mârşa, 1993-1999 (I)
Iată-mă pregătit să iau în primire funcţia de locţiitor pentru logistică de la Divizionul 253
Artilerie Mârşa, cea mai important unitate a Brigăzii 85 Infanterie Motorizată, cu sediul la
Făgăraş! Echipat la cizmă şi centură, m-am prezentat la comandant, maiorul Mircea Iliescu. Am
fost primit bine şi prezentat unităţii.
Garnizoana Mârşa era compusă din mai multe unităţi. Cea de sus, Depozitul 103
Armament şi Muniţii aparţinea de alt comandament şi avea ca şi comandant pe colonelul Pascu.
Celelalte, în număr de trei, erau toate de artilerie şi se subordonau brigăzii de la Făgăraş, care
mai avea unităţi subordonate la Făgăraş, Braşov, Sibiu, Sighişoara. Unitatea cea mai importantă
o reprezenta Divizionul 253, provenit din vechea unitate de rachete, care efectua hrănirea întregii
garnizoane şi avea şi o G.A.Z. cu porci, vaci şi cai. Prin urmare, mă aştepta o muncă intensă,
continuă, delicată şi extenuantă. Ca subordonat, responsabil cu echiparea şi hrănirea, îl aveam pe
căpitanul Mihai Boadă, intendant. Mai aveam în subordine: Depozitul Alimente (şef depozit
plutonierul major Bejenaru „Tetea” şi la echipament); Depozitul Echipament; Popota Cadre (şef
popotă, s.c. Avram Maria); Popota Militari în Termen (şef popotă, maistrul militar bucătar
Chioariu); Depozitul C.L. (şef depozit, plutonier Florin Traşcă); Serviciul Cazarmare (şef
serviciu, maior Candin); Spălătoria de Garnizoană (şefă spălătorie, doamna Suciu); Croitoria de
Garnizoană (s.c. Fogoroş); Cismăria de Garnizoană (s.c. Sârghie); conducătorii auto, 25
persoane; contabil (încadrat cu ceva timp înainte de desfiinţare, colega mea de liceu şi soţia
comandantului unuia din divizioane, Roşca Elena); merceolog (doamna Seghedin Maria). Lume
multă, pestriţă, cu specializări diverse, cu sarcini diferite, cu mentalităţi şi deprinderi... A fost
nevoie de ceva timp să reuşesc să-i cunosc! Mi-am început activitatea cu inventarierea generală
a materialelor din toate depozitele, prin numărare bucată cu bucată, alături de o mică comisie. În
afară de inventariere a fost nevoie de eforturi pentru aprovizionarea de toamnă, atât pentru
oameni, cât şi pentru animale. Am avut şi două surprize: prima, întâlnirea – a doua zi de la
prezentare – cu vechiul coleg de U.M. 01512 Sibiu şi de Academie, căpitanul Dumitru Simion
(Mitică), acum şeful meu de la brigadă; a doua, cu vechiul meu coleg de promoţie Şcoală
Militară, căpitanul Chindea, acum revizor la Braşov. Nici una nu a fost plăcută! Primul m-a luat
la rost de ce nu m-am prezentat la brigadă la comandant (colonelul Ion Vulpe), al doilea, gelos
pentru faptul că eu am urmat Academia şi el nu!
Am început activitatea din plin! Cu câte două aplicaţii lunare (foto 1, 2), în diverse zone
ale judeţelor Braşov şi Sibiu, cu trageri de artilerie la Cincu şi Avrig, cu problemele permanente
ale intendantului: hrănire, echipare, G.A.Z., cazare… Recunosc că nu a fost ușor! Dar, eram
tânăr şi trebuia să demonstrez că pot gestiona situaţia! Dezavantajul meu era că, din toată
brigada, eram singurul care avea hrănire (pentru toată garnizoana), G.A.Z., echipare şi
cazarmare. La fiecare control efectuat de către colectivul de la Făgăraş, eram nevoit să le asigur
hrănirea atât la plecare, cât şi la venire. Acest lucru necesita a mă prezenta la Mârşa mai
devreme, cu auto proprietate, şi a pleca mai târziu, după ce hrăneam gaşca de la brigadă. Care,
adeseori, mai efectua şi un control în garnizoană şi, de fiecare dată, nu avea decât critici! Nu a
fost nici o dată în care să aud laude sau cuvinte de mulţumire pentru modul cum i-am tratat! În
plus, toate aplicaţiile Corpului de Armată de la Târgu Mureş erau asigurate cu alimente prin
Mârşa!
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Foto 1

Foto 2

Comandantul Brigăzii de la Făgăraş era un ahtiat după grade! Colonelul Vulpe provenea
dintre tanchişti, era „negru-n cerul gurii, ca măgaru'…” şi dorea cu orice preţ să devină general!
Pentru a-şi atinge scopul, călca pe cadavre! A fost comandant de regiment la Piatra Neamţ unde,
prin modul extrem de dur de manifestare, a determinat două decese ale unor cadre, prin atac de
cord. La Făgăraş nu a reuşit decât unul! Un ofiţer ciudat, dificil, mereu nemulţumit, preferând să
fie înconjurat de obedienţi, oportunişti şi ţucălari! Din fericire, planurile lui de a ajunge general
nu s-au materializat! La una dintre convocările lunare, desfăşurată la Sibiu, l-a enervat atât de
tare pe un ofiţer de auto încât respectivul l-a înjurat, a înşfăcat o masă şi a vrut să îl lovească în
cap! Măsurile luate au fost: mutarea ofiţerului (i-a făcut un mare bine!) şi trimiterea tuturor
cadrelor din brigadă la control psihologic.
Pe lângă activităţile cotidiene, trebuia să fac
faţă şi la controalele, destul de dese, ale eşaloanelor.
Cele mai multe erau de la brigadă. De regulă, venea
în control şeful meu, Simion şi, în marea majoritate
a cazurilor, încerca să se dea mare atoateştiutor!
Cred că repeta noaptea algoritmul de control şi
învăţa, pe de rost, articole din regulamentele de
specialitate. Prima rundă o reprezenta un set de
întrebări, de genul: „Ce scrie la articolul… din
Regulamentul…?” Penibil! Urma controlul de la
Blocul Alimentar şi bucătărie (foto alăturat), unde se
uita cu mare atenţie şi exclama: „Uite firmituri lângă
dulapul de depozitare a pâinii!”.
Replica mea era: „Bine că nu e un rahat!” Sau: „Păianjeni în colţul sălii de mese!”
Replica: „Bucură-te că nu e un liliac sau o veveriţă!” De parcă nu eram situaţi în mijlocul
pădurii şi păianjenii, oricât de mult doream să-i înlăturăm, erau mulţi şi harnici! După câteva
controale de acest gen, plictisit şi enervat, i-am spus: „Mitică, văd că notezi, sârguincios, toate
rahaturile! Eu am multă treabă! Dacă o să-ţi umpli agenda cu constatări şi mai ai nevoie de
hârtie pentru notat, găseşti la mine în birou! Eu merg pe teren. Am de parcurs vreo 24 de km
astăzi!” Bineînţeles că s-a plâns la brigadă şi am fost convocat şi criticat, la Făgăraş, de către
Vulpe! Am început să mă obişnuiesc cu respectivele critici, mai ales că, solicitările mele către
brigadă – pentru îmbunătăţirea situaţiei din cazarma Mârşa – rămâneau fără vreun răspuns!
Când îi reaminteam lui Vulpe de vreuna, primeam acelaşi răspuns: „Eu nu pot! Te descurci!”
În anul 1994 am mers, toată ofiţerimea din brigadă, în recunoaştere, în zona de vest a ţării,
cea în care trebuia să acţionăm în caz de război! Vremea nu a ţinut deloc cu noi! A fost frig şi a
plouat permanent. Ajunşi în apropiere de Băile Felix, Vulpe ne-a promis că ne duce să le vedem.
Am ajuns în centrul lor, ne-a coborât şi a ordonat:
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„Aveţi la dispoziţie 10 minute pentru a vizita oraşul!” M-a bufnit râsul! Am mers la oficiul
poştal, mi-am cumpărat un set de vederi şi m-am întors la autobuz. Vulpe s-a răstit la mine: „De
ce nu vizitezi băile?” I-am răspuns că mi-am luat suficiente vederi ca să-l văd din mai multe
unghiuri şi colţuri. Normal că m-a beştelit că sunt obraznic! Tot în zonă i-am servit o lecţie dură
de intendenţă şi şefului meu, Simion. Asistând la discuţie, căpitanul Anghelina m-a întrebat:
„Crezi că după asta nu vor fi urmări?” I-am răspuns că nu-mi mai pasă! Problema a plecat de la
cazare. Simion a cazat unele persoane participante, unde nu meritau! Mai bine zis, pe maiorul
Badea, pe care destul de mulţi îl cunoaşteţi! Fără studii, fără maniere, plin de tupeu! Pe mine, în
loc să mă cazeze cu locţiitorii, m-a repartizat alături de ceilalţi. Nu m-a afectat faptul că nu mi se
recunoştea locul cuvenit, ci că eram unicul cu care a procedat astfel. Prin urmare, l-am rugat ca
şi în continuare să mă cazeze alături de colegii de la Mârşa, deoarece nu o să accept să fiu rupt
de ei, alături de respectivii îmi desfăşor activitatea zilnică şi mă simt bine în mijlocul lor. Cu
toate că a încercat ulterior să „dreagă busuiocul”, s-a lovit de încăpăţânarea mea şi a fost nevoit
să renunţe!
O importantă misiune a revenit unităţilor de artilerie din
brigadă, în iarna din 1996, pentru trageri cu tunurile Skoda. Ne-am
îmbarcat în gara Avrig şi ne-am deplasat la Rotunda, cu trenul. Am
îndurat frigul, deoarece vagoanele nu erau încălzite! Trebuia trasă
toată muniţia pentru Skoda, de 100 mm, tunurile urmând a fi scoase
din uz şi topite. Cazarea s-a realizat într-o tabără care a fost cândva
sanatoriu pentru tuberculoşi. Poziţia de tragere era în creierii
munţilor, ceea ce a pus probleme pentru urcarea tunurilor, muniţiei
şi hranei. Noroc că în dotarea divizionului erau camioane 4x4.
Zăpada avea, în unele locuri, grosimea de peste 2,5 m (vezi foto
alăturat). Misiunea urma să se încheie la terminarea muniţiei. Am
asigurat, jumătate din perioada misiunii, hrănirea militarilor în
termen şi a cadrelor, cu brio. Cealaltă jumătate de timp a fost
asigurată de o unitate de la Târgu Mureş. În perioada de pregătire,
un soldat transmisionist care asigura montarea firului de legătură
telefonică, cu punctul de comandă, a dispărut! L-am căutat timp de
o zi! Doar în ziua următoare l-am găsit, întâmplător. A căzut prin zăpada groasă, în podul unei
stâne! Norocul lui – şi al nostru – că a doua zi i-am auzit strigătele de ajutor! Iniţial, nu ne-am
dat seama de unde veneau. Apoi am realizat că se auzeau de undeva de jos, de sub noi! De cele
mai multe ori, vremea ne era potrivnică! Sus, pe creste, la poziţia de tragere, se lăsa ceaţa şi nu
reuşeam să efectuăm tragerile. Mârşa a avut întotdeauna noroc de vreme bună. Aşa am reuşit şi
eu să văd trageri cu Skoda!
Eram repartizat în dormitor cu maiorul Viorel Folescu („Papaşa”) şi cu maiorul Dumitru
Constantin, finul meu. Folescu (Dumnezeu să-l odihnească!) era cel mai profesionist sforăitor
din tot grupul! Nimeni nu dorea să doarmă cu el în cameră! Pentru noi, prima jumătate a
timpului a fost foarte bine, din cauză că eram mult prea obosiţi să-l auzim şi încercam
întotdeauna să adormim înaintea lui. Dar, ultima parte a aplicaţiei a fost cruntă! Ieşeam pe hol,
cu finul meu, pe la 3 noaptea şi depănam amintiri, spuneam bancuri etc., pentru a ne consuma în
mod util şi plăcut noaptea. Devenise aproape imposibil de dormit! În ultima perioadă, şeful de
stat major al Corpului de Armată a luat decizia ca celelalte unităţi să nu mai aştepte să se
risipească ceaţa, pentru efectuarea tragerilor, ci să tragă doar Mârşa, care avea noroc mereu de
vreme prielnică. Şi aşa s-a reuşit terminarea misiunii! Îmi amintesc o întâmplare hazlie! La un
moment dat, am rugat comandantul să ne ducă la un oficiu poştal, să dăm şi noi telefoane la
familii. Înainte de aplicaţie, tocmai mi se născuse fata, Alexandra. Normal că îmi doream să aflu
cum se simt atât fata, cât şi soţia! Ne-am îmbarcat într-un camion cu prelată care ne-a dus în
localitatea Cârlibaba. Acolo am făcut coadă la oficiul poştal şi am vorbit cu taxă inversă, de la
cabină, cu ajutorul operatoarei! Ei, pe vremea aceea nu existau celularele! Îi vine rândul
căpitanului Hebian să dea telefon acasă. Intră în oficiu şi apoi iese urgent afară, dezorientat! Se
uită nedumerit în jur şi întreabă: „Prie, unde ești?” Prie fiind centralistul de la divizionul nostru.
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I se răspunde: „Aici!” Hebian, fericit, îl roagă: „Zi-mi şi mie numărul de telefon de la mine de
acasă, că nu-l ştiu!” Vă imaginaţi ce hohote de râs au urmat!
O altă aplicaţie de amploare a urmat după aproximativ o lună, în zona Turzii, la Bogata.
Trageri cu obuzierul de 152 mm. Spectaculos! Primăvară, timp relativ cald, doar noaptea ne-au
îngheţat oasele în corturi. Eu urma să asigur hrănirea întregului detaşament, condus de „sluga”
lui Vulpe, colonelul Balica! Din nefericire, în Copşa Mică, bucătăria rulantă auto a făcut pană.
Maistrul bucătar a început să facă feţe-feţe! Uitase roata de rezervă! Balica a început să urle, să
mă ameninţe că mă bagă la arest etc. L-am rugat să se potolească, situaţia fiind sub control iar,
referitor la pedeapsă, să o amâne pentru revenirea la unitate, altfel nu are cine să îi hrănească!
Am reparat roata, am pornit din nou în marş şi am ajuns cu bine şi la timp pentru a ne instala
tabăra. Tragerile au decurs fără probleme, hrănirea la fel! La întoarcere, în momentul în care
coloana trebuia să pătrundă pe DN 1, Balica – panicat – a întrebat: „Şi, acum, cine ghidează
coloana?” Mi-a venit, rapid, o idee tâmpită! I-am spus: „Conform regulamentului, şeful
eşalonului!” S-a conformat rapid, spre satisfacţia mea şi a majorităţii. Din fericire, la ajungerea
la unitate, Balica a uitat să mă pedepsească. Dar, nu peste mult timp, a făcut-o!
A venit vremea coasei. Aveam nevoie de coase noi, pentru a asigura necesarul de furaje
pentru animalele ierbivore din G.A.Z.-ul propriu. Am solicitat suma necesară pentru procurarea
lor, la brigadă, dar nu am primit nimic. După o săptămână, Vulpe a dat ordin să trimit cosaşii
mei cu cele necesare, pentru a cosi în poligonul brigăzii de la Galaţi, lângă Făgăraş. Normal că
i-am trimis pe cosaşi dotaţi cu hârciurile de coase pe care le aveam. Nici nu au ajuns cosaşii la
brigadă că m-a chemat comandantul Iliescu să mă anunţe că eram pedepsit cu trei zile de arest,
în unitate! Mi-a spus şi motivul! Normal că m-a apucat râsul! Am mers la infirmeria unităţii şi
mi-am luat scutire pentru o săptămână. Prezentându-mă la comandant, acesta a început să râdă!
Mi-a şi spus: „La soluţia asta m-am gândit şi eu, doar că mi-ai luat-o înainte! Să nu te pună
dracu' să stai acasă, că mă omori cu zile! Îţi aprob scutirea, dar vii la unitate! Uite, o să dau
acum telefon la brigadă că nu poţi executa arestul, fiind bolnav!” După câteva zile, oare cine îşi
face prezenţa la Mârşa? Balica şi Simion! Puşi pe critici! De ce nu am cumpărat coase? De ce nu
am respectat ordinul lui Vulpe? Le-am arătat că am cerut fonduri, dar nu mi s-au dat! Am mers
la financiar şi s-au convins. Apoi, au început lamentările. Să nu cumva să-l anunţ asta pe
comandantul de brigadă, că îi pedepseşte pe ei!
Alte întâmplări memorabile sunt legate de Controlul Financiar Intern, aşa-zisa Revizie!
În 1994, şeful comisiei, un colonel inginer, mi-a dat meditaţii despre modul de întocmire a unei
cercetări administrative beton! Nu o să uit niciodată binele făcut! În următorul an, m-a verificat
şi m-a felicitat! În 1996 am avut parte de un revizor care părea extrem de dur! Colonelul
Chiriluş, distant, taciturn, studiind cu mare atenţie dosarele cu evidenţa materialelor dar, mai
ales, pe cele cu documente. Lucram de dimineaţa până seara. M-a rugat să îl iau cu maşina
proprie, de la Căminul de Garnizoană şi tot aşa să-l înapoiez. Rezolvat favorabil. Doar că mă
întreba dacă maşina mea nu gâfâie la 120 km/oră. După studiul documentelor, au început
întrebările despre anumite articole care i se păreau suspecte. Pusese „mustăţi” în dosare. După
ce am clarificat problemele, a fost foarte sincer şi binevoitor şi ne-a spus: „Am auzit lucruri
negative despre Mârşa! Se spune că aici e un fel de «batalion disciplinar». M-am convins de
contrariu. Sunteţi un colectiv unit, harnic şi foarte bine pregătit! M-aş bucura să vin şi la anu'!”
Şi a venit! În anul următor, tocmai fusese la Făgăras! M-a întrebat: „Colegul tău, Simion, nu a
făcut aceleaşi studii ca şi tine? Că nu a reuşit să demonstreze!” Tot respectul meu pentru un
asemenea OM, care a efectuat controlul nepărtinitor! Diferit de dobitocul meu de coleg,
ceangăul Chindea, care a dorit neapărat să-mi demonstreze cine este el, ce putere are şi cum o să
mă umilească! Cu toată intervenţia celorlalţi controlori, care îi spuneau să nu uite că i-am fost
coleg, că ei au o părere foarte bună despre mine, nu a ţinut cont de nimic şi a promis că o să mio „coacă”! Până la urmă a fost nevoie de intervenţia comandantului C.F.I. Braşov, care a venit la
Mârşa pentru a calma lucrurile! Din nefericire, am fost coleg şi la cursurile de la Facultatea de
drept juridic şi administrativ, de la Sibiu, cu respectivul. Care nu a reuşit să-şi ia examenele de
terminare! Nu m-am putut abţine să nu-i amintesc că: „Dumnezeu nu-i sas, nici ceangău, nici
ţigan!” A fost în control şi celebrul colonel Gabor, cu care m-am înţeles foarte bine! Oameni şi
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oameni! În vara anului 1995, am primit ordin să asigur – din punct de vedere logistic –
desfăşurarea aplicaţiei NATO de la Sibiu, “P f P” (Parteneriat pentru pace). Deh, nu s-a găsit în
garnizoana Sibiu nici un intendant capabil! Am muncit ca un erou, pentru reuşita acesteia.
Noaptea, abia dacă dormeam două ore! Am reuşit să ating performanţa negativă de a fuma trei
pachete de ţigări pe zi! Dar, pentru faptul că totul a ieşit bine, pentru că am fost felicitat de
comandantul NATO al trupelor din Europa de sud-est, sunt mândru că am fost ales!
Când erau sărbători legale, normal că asiguram continuitatea conducerii! Trebuia
organizată, coordonată şi supravegheată masa festivă. Prin urmare, cine era mai competent de a
face asta? Nu am reuşit să ratez nici una, timp de 6 ani!
În decursul timpului, am avut unele probleme referitoare la documentele de mobilizare ale
unităţii. Am muncit pe rupte pentru întocmirea Planului de mobilizare, deoarece Vulpe nu a fost
de acord cu cele 10 variante care i-au fost prezentate! Ne adunam la sfârşitul fiecărei săptămâni
(sâmbăta şi duminica) pentru a căuta o altă variantă de planificare. Până mi s-a pus pata! I-am
raportat comandantului Iliescu, că nu voi mai lucra la nici o altă variantă, să o insereze în plan
pe prima, deoarece era cea mai bună. S-a uitat ciudat la mine, dar a acceptat propunerea. Şi aşa a
făcut şi cu celelalte compartimente! După prezentarea celei de-a 11-a „variante”, Vulpe a
exclamat: „Ei, da, ăsta mai seamănă a plan! Vezi dacă îi pui la treabă!” La ajungerea la unitate,
comandantul m-a rugat să merg la el la birou şi mi-a spus să iau loc. Am întrebat dacă e atât de
„groasă” situaţia. Mi-a zis că mă felicită şi se felicită că m-a ascultat, apoi a scos sticla de ţuică
şi ne-am stâmpărat ura! Totodată, cele trei eşaloane superioare (Brigada de la Făgăraş, Corpul
de Armată de la Târgu Mureş, Armata de la Cluj) nu au ajuns niciodată la un numitor comun în
privinţa tratării mobilizării. Prin urmare, pentru a face pe plac tuturor, şi fiecăruia în parte, am
fost nevoit să-mi întocmesc trei seturi de documente, în funcţie de cerinţele fiecăruia. La un
moment dat, comandantul m-a întrebat: „Pe tine de ce nu te mai critică nici un eşalon?” I-am
mărturisit adevărul, la care a replicat: „La asta nu m-am gândit! Numai un nebun ca tine putea
lucra atât!” Da, dar „nebunul” nu mai avea probleme la controale!
Iată că, în 1997, s-a zvonit despre desfiinţarea brigăzii. A fost prima unitate desfiinţată,
drept pentru care s-a emis şi celebra „ordonanţă”, necesară pentru accederea în NATO! Vulpe a
venit prin unităţi să ne liniştească, să ne pondereze să nu ne mutăm fiindcă „doar şobolanii
părăsesc corabia!” Culmea, a fost primul şobolan care a trădat şi s-a mutat la Brăila! De unde a
ieşit fortuit la pensie, prin uşa din dos! Locotenent colonelul Iliescu s-a mutat la comanda
Depozitului de Armament din Mârşa (devenită vacantă), maiorul Ţendea (şeful de stat major), sa mutat la poligonul din Cincu, iar cei rămaşi am trudit, din greu, la desfăşurarea normală a
activităţilor din unitate, la strângerea materialelor, transportarea şi predarea lor la Depozitul de
Materiale Intendenţă de la Râşnov! Am realizat un convoi de 15 autovehicule (unele cu
remorcă) pentru a transporta toate materialele de resortul hranei şi echipament (foto de mai jos)!
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Le mulţumesc din suflet prietenilor: Bobi Jan, Albean Sorin şi Conduruţă Ovidiu, de la
Râşnov, care m-au sprijinit la predarea multitudinii de materiale! Mai ales că ne-a prins şi o
ploaie torenţială pe drum, iar unele articole de echipament erau ude! Pentru cei care nu au avut
parte de asemenea desfiinţări de unităţi, le pot povesti – cu lux de amănunte – care au fost
problemele care mi-au tocat timpul şi nervii la strângerea şi sortarea materialelor! Nu au fost
mari probleme la aducerea materialelor necesare înfiinţării unităţii, dar să nu aveţi parte de o
desfiinţare de unitate! Atunci veţi vedea adevăratul iad, la retragerea materialelor şi sortarea lor
pe categorii! În unitate, am avut sprijinul nemijlocit al locotenent colonelului de artilerie Ioan
Bogati, din Ocna Sibiului, cu care am rămas foarte bun prieten. De fapt, noi doi am dus funcţiile
de comandant, şef de stat major, locţiitor pentru logistică, şef pregătire de luptă etc. Şi ne-am
descurcat! Într-o zi, m-am trezit cu un control de la Târgu Mureş, care era interesat de modul în
care am ambalat materialele de echipament pentru predare. Un locotenent colonel, provenit din
subofiţeri (care nu şi-a lepădat năravurile din perioada de „miciman”!), m-a sâcâit încât am fost
nevoit să-l trimit la origine şi să-l scot afară din birou! S-a dus „aţă” la şeful comisiei şi m-a
turnat! Comandantul m-a chemat la el şi mi-a zis: „Ce ai făcut, nebunule? Să vezi ce o să ne
încondeieze în Procesul verbal de control!” După o săptămână, m-a chemat urgent
comandantul, la el în birou. Mi-a zis să iau loc, a scos sticla cu ţuică şi m-a servit. Nedumerit,
am întrebat: „Pentru ce?” Mi s-a răspuns: „Pentru curajul de a-l băga în mă-sa pe colonel!
Suntem singura unitate din brigadă care nu a fost criticată! Hai noroc!”
A urmat controlul C.F.I., unde am
avut parte de o sperietoare, colonelul
Velescu (Dumnezeu să-l odihnească!), dar
care s-a dovedit, până la urmă, un camarad
de treabă! Era supărat doar că am preluat
unele materiale de la Depozitul Armament,
de la maiorul Ciudin, pentru a-l ajuta să
scape de ele, prin casare. După clarificarea
situaţiei, împreună cu ai mei, am distrus,
prin ardere, deşeurile rezultate din casare,
şi am pus de un grătar, răsuflând uşurat
(foto alăturat).
Am avut parte de colegi dedicaţi, sinceri, harnici (foto 3) dar şi de lepre! Cum este
societatea, aşa e şi armata! Cu oameni valoroşi dar şi cu uscături, farisei, fentagii! Din toată
cariera mea de militar, pot să mă laud cu faptul că, în condiţiile vitrege de la Mârşa, am reuşit să
îmi formez cel mai unit şi performant colectiv (foto 4)! Oameni cu care mă întâlnesc, cu drag, şi
astăzi!

Foto 3

Foto 4
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Col. (rtr) prof. univ. dr. Alexandru Baboş
Prim-vicepreședinte al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

3 august 1919 – 3 august 2019: 100 de ani de la
intrarea trupelor române în Budapesta
Cu toate că prima conflagrație mondială se terminase în 11 noiembrie 1918, armata
română a trebuit să mai ducă o campanie militară, cea din 1919, soldată cu pierderea a 123
ofițeri și 6434 trupă ( din care 39 ofițeri și 1730 trupă morți, 81 ofițeri și 3125 trupă răniți, 3
ofițeri și 1579 trupă dispăruți). Fac precizarea că în cadrul categoriei „trupă”, în uzanța timpului
intrau subofițerii, gradații și soldații. A fost denumită „ o campanie pentru liniștea Europei”
deoarece armata română a pus capăt regimului bolșevic al lui Bela Kun, dar a pus stavilă și
răspândirii bolșevismului spre centrul și vestul Europei.
La începutul anului 1919, armata română a făcut serioase eforturi pentru asigurarea ființei
statului național român, așa cum se hotărâse la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, în anul anterior,
stat rezultat al voinței liber exprimate a tuturor românilor din provinciile istorice Basarabia,
Bucovina, Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat. In partea estică armata română s-a
confruntat cu acțiunile militare ale unor detașamente sovietice bolșevizate, iar în vest s-a
confruntat tot cu pericolul bolșevic, după ce, în martie 1919, s-a proclamat la Budapesta,
Republica Sovietică Ungară. România se găsea, astfel, în situația de a fi prinsă între două
regimuri bolșevice, unul la est, altul la vest, a căror acțiune conjugată putea pune în pericol
existența noului stat român.
Campania armatei române a început în noaptea de 15/16 aprilie 1919, după ce tratativele
dintre aliați și regimul lui Bela Kun eșuaseră, oprind atacurile armatei roșii ungare de pe văile
Someșului, Crișului Repede și Mureșului. Forțele române comandate de generalul Mărdărescu
au trecut la contraofensivă în chiar dimineața zilei de 16 aprilie, au respins trupele ungare pe
întregul front, iar până în 1 mai 1919 au ieșit în valea Tisei, între Csap și Szegedin. Pe acest
aliniament au rămas până la 20 iulie 1919.
Pentru apărarea teritoriului pe o linie avansată, în cazul reluării acțiunilor de către inamic
și menținerea în stăpânire temporară a spațiului dintre Carpații Occidentali și râul Tisa, favorabil
manevrei forțelor și mijloacelor proprii pe direcții interioare, comandamentul român a realizat
pe Tisa un dispozitiv operativ de acoperire cu Diviziile 16 și 18 Infanterie ardelene în primul
eșalon. Faptul că acoperirea Tisei a fost realizată pe un front larg, fiecărei divizii revenindu-i în
medie 150 kilometri, demonstrează atitudinea strict defensivă a trupelor române. Pe acest
aliniament s-a rămas timp de 80 de zile.
În noaptea de 19/20 iulie 1919, trupele armatei roșii ungare au început ofensiva împotriva
armatei române, cu efortul principal în sectorul central Szolnok. Alte două lovituri au fost
executate în sectoarele Csongrad, la sud și Tokay, la nord. Inamicul a forțat Tisa și a reușit să
realizeze trei capete de pod în sectoarele amintite, cel mai periculos fiind la Szolnok, unde a
pătruns circa 60 km. în dispozitivul armatei române.
Trupele Diviziilor 16 și 18 Infanterie, datorită superiorității inamicului, se retrag în contact
cu acesta, până în 24 iulie, când ofensiva ungară a fost oprită, prin intervenția marilor unități
române din adâncime. Comandamentul român a trecut la contraofensivă, executând o manevră
dublu învăluitoare, convergentă spre Szolnok. Ca urmare a acțiunilor ofensive viguroase, până
în 26 iulie trupele române au lichidat cele trei capete de pod, iar a doua zi au început pregătirile
pentru forțarea râului Tisa.
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În noaptea de 29/30 iulie, începând cu ora 03.00, trupele române au forțat Tisa și, după
scoaterea din luptă a Corpului 1 Armată ungar, în după amiaza zilei de 3 august, un detașament
de cavalerie ( aproximativ 400 de militari), din subordinea generalului Rusescu, comandantul
Brigăzii 4 Roșiori a intrat în Budapesta. A doua zi, generalul Gheorghe Mărdărescu,
comandantul Comandamentului Trupelor din Transilvania primea defilarea armatei române pe
bulevardul Andrassy, cel mai important bulevard din capitala ungară.
Deoarece o parte din forțele ungare reușiseră să se retragă la vest de Dunăre,
comandamentul român, din considerente strategice a apreciat necesară înaintarea unor unități
militare dincolo de Dunăre, unde au format un cap de pod ce punea la adăpost grosul trupelor
române rămase în Budapesta. Trupele române au evacuat Ungaria în mai multe etape, începând
cu 4 octombrie 1919 și terminând în 30 martie 1920.
În continuare, doresc să prezint unele considerații despre data intrării trupelor române în
Budapesta. Primii care au pătruns în capitala Ungariei au fost cavaleriștii Regimendului 7
Roșiori „Cuza –Vodă” din Iași. De fapt, era vorba de un detașament din acest regiment
comandat de căpitanul Constantin Mihăilescu. Două decenii mai târziu, fostul căpitan
Mihăilescu a rememorat pentru „Revista Istorică” , director Nicolae Iorga, cum au decurs
evenimentele. Este o povestire interesantă, ea oferind detalii atât despre degringolada trupelor
roșii ale lui Bela Kun, dar și despre surprizele venite din partea Franței și Italiei, aliate ale
României la momentul respectiv. Voi face câteva referiri la „Amintirile fostului căpitan
Constantin Mihăilescu”.
În dimineața zilei de 3 august 1919, Regimentul 7 Roșiori se găsea la 15 km. de Budapesta.
La ora 10.00, se ia decizia de a se forma un detașament format din Escadronul 4, comandat de
cpt. Ganea Nicolae, Escadronul de mitraliere, sub comanda cpt. Mihăilescu Constantin și o
secție de artilerie călăreață, comandant slt. Iliescu Zănoagă. Detașamentul, pus sub comanda cpt.
Mihăilescu, a primit ordin să înainteze spre capitala ungară, având misiuni de cercetare,
distrugerea căii ferate spre Budapesta, angajarea luptei cu eventualul inamic întâlnit. La ora
13.00, la marginea de est a Budapestei angajează o luptă serioasă cu un regiment bolșevic, care
încetează doar după sosirea ministrului de război ungar, Haubrich Josef. Acesta îl invită pe
căpitanul român la parlamentul maghiar, pentru a trata intrarea în Budapesta. Fac precizarea că
Bela Kun, speriat de victoria armatei române fuge din Budapesta în 2 august, aici constituinduse un nou guvern, sub ocrotirea șefilor misiunilor militare engleze și italiene.
Pe drumul spre parlament, are ocazia să vadă mii de soldați fără arme, din armata lui
Bela Kun, mărșăluind în dezordine. În clădirea parlamentului ungar se găsea întreg guvernul,
miniștrii încercând să oprească intrarea armatei române în Budapesta, prezentându-i două
telegrame semnate de Clemenceau, prin care se cerea oprirea trupelor române. Același lucru este
cerut și de lt. col. Romanelli, șeful misiunii italiene la Budapesta, sosit între timp. Căpitanul
român a refuzat categoric, primind alte ordine de la șefii săi. Atitudinea căpitanului român n-a
convenit, deoarece militarul italian a ripostat: „Aflați, domnule căpitan, că Budapesta a fost
predată Antantei, astăzi la orele 11, mie, reprezentantul ei”. Răspunsul căpitanului a fost demn și
logic:„ Mă surprinde aceasta, domnule colonel, deoarece la orele 13 am fost oprit cu focuri de
armă de câte armata ungurească și răniții pe care-i am confirmă aceasta; dacă acest oraș ar fi
aparținut Antantei, detașamentul meu, care face parte din una dintre armatele aliate, trebuia să
găsească calea deschisă”.
Pe la orele 17.30-18.00, apare în parlament generalul Rusescu, comandantul Brigăzii 4
Roșiori, șeful căpitanului Mihăilescu, cu adjutantul său. Fiind informat cu cele întâmplate,
aprobă atitudinea căpitanului. Se continuă convorbirile, partea română menținându-și ferm
poziția, profitându-se și de faptul că guvernul ungar nu avea informații despre mărimea forțelor
române aflate la porțile Budapestei. Se stabilesc cazărmile unde urmau să fie cantonate trupele
române pe timpul nopții, discuțiile terminându-se la ora 19.00. La ieșirea din parlament, are loc
o manifestație de simpatie a ziariștilor străini, francezi, americani și italieni la adresa armatei
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române. Mulțumindu-le, cpt. Mihăilescu face precizarea că armata română intră în Budapesta
pentru a salva populația de ororile bolșevismului, garantându-le ordinea și siguranța. În timpul
nopții detașamentul se stabilește într-o fabrică de la periferia Budapestei, deoarece cazarma
destinată nu a putut fi evacuată de militarii dezarmați ai fostei armate roșii a lui Bela Kun.
Din prezentarea acestor fapte, rezultă că atât generalul Rusescu, cât și căpitanul
Mihăilescu (mai puțin cunoscut) au rămas în istorie prin curajul cu care a impus intrarea
primelor trupe române în Budapesta. Era, de altfel, singura capitală inamică ocupată de un stat al
Antantei prin acțiune militară directă în cursul sau ca urmare a Primului Război Mondial.
A doua zi, 4 august, au intrat în Budapesta și celelalte trupe române care se găseau pe
direcția capitalei ungare, defilând pe bulevardul amintit, consfințind cucerirea orașului.
Acțiunea militară din 3 august a roșiorilor români l-a iritat foarte tare pe generalul
Gheorghe Mărdărescu, comandantul Comandamentului Trupelor din Transilvania, considerând
că l-a lipsit de cinstea ce i se cuvenea, de a intra primul în Budapesta în 4 august, când împlinea
53 de ani. Astfel că, generalul Rusescu nu numai că nu a fost decorat pentru acțiunea sa
temerară, dar a fost pedepsit pentru indisciplină, sub motivul că ar fi pus în pericol desfășurarea
în bune condiții a ofensivei române.
În lucrarea sa „Campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei” apărută
în 1921, generalul Mărdărescu nici măcar nu-l amintește pe generalul Gheorghe Rusescu și nici
pe căpitanul Mihăilescu, dar îl laudă pe lt. col. adjutant Athanasescu (subordonat al lui Rusescu)
pentru acțiunea sa cu majoritatea forțelor Brigăzii 4 Roșiori, pentru îndeplinirea misiunii
primite de la comandament. Nu se face nici o referire la discuțiile din parlamentul ungar, la
intervenția lt. col. Romanelli etc.
Iată ce scrie generalul Mărdărescu în cartea sa: „În realitate, Brigada 4-a de roșiori a
trimis de la Alberti la Kecskemet numai 5 escadroane, sub comanda locotenentului-colonel
adjutant Athanasescu; iar restul brigadei (3 escadroane) s᾽a îndreptat spre Budapesta, poposind
în cursul nopții de 3/4 august într᾽o cazarmă de la periferia orașului. Prin împingerea celor 3
escadroane din Brigada 4-a de roșiori spre Budapesta, în ziua de 3 August, nu numai că nu se
putea obține nimic – căci, vom vedea mai jos, cum s᾽a făcut și cum trebuia să se facă ocuparea
Budapestei – dar, operațiunea a întrecut marginile admisibile îndrăznelii și, în plus era în dauna
scopului urmărit de Comandamentul trupelor din Transilvania[...] Energia cu care a operat
locotenentul-colonel adjutant Athanasescu a remediat însă această greșeală regretabilă”.
Oficial, se va recunoaște 4 august 1919 ca dată a ocupării Budapestei, dar ani la rândul
Societatea „Apărătorii Patriei”, condusă de generalul Traian Moșoiu, care a fost guvernatorul
militar al Budapestei și al teritoriilor ungare de la vest de Tisa, a comemorat ocuparea capitalei
la 3 august, ceea ce arată că data însușită de contemporani era aceea care se lega, implicit, de
numele generalului Gheorghe Rusescu. Inițiativa sa a uimit prin rapiditate și eficiență, prin
concepția operativă, logistică și modul de cooperare interarme, care a funcționat remarcabil.
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Jr. Col. (rtr) Dr. Eugen-Nicolae Rotărescu

Ce este inteligenţa artificială?
Motto:
Inteligenţa artificială ar putea da naștere unui
„dictator nemuritor de care nu vom putea scăpa
niciodată” (Elon Musk, inginer canadiano-american şi inventator în domenii de vârf ale ştiinţei)
Într-o accepţiune generală, inteligenţa artificială (IA) este cunoscută ca o ramură a
informaticii cu aplicaţii diverse în lumea reală a căror rezultate sunt folositoare omului.
Omul, în limita cunoştinţelor sale în domeniul informaticii, a creat instrumente inteligente
pentru a-i fi folositoare în identificarea şi aplicarea unor soluţii optime, necesare evoluţiei şi
dezvoltării sale mereu crescânde.
Deci, IA este un produs al minţii omeneşti, un algoritm matematic pus în funcţiune prin
tehnologii informatice performante.
În ultima perioadă de timp, IA a înregistrat o dezvoltare impetuoasă cu aplicabilitate
practică în diverse domenii: social-uman, tehnico-ştiinţific, industria militară, industria auto, în
sistemul sănătăţii, comerţului online, contabilităţii financiar-bancare, în explorarea spaţiului
cosmic, în jocurile video, etc.
Într-un sistem de calculatoare, IA depăşeşte cu mult limitele minţii omeneşti, întrucât
acestea pot înmagazina întreaga cunoaştere a omenirii şi pusă în mişcare prin aplicaţii practice a
căror rezultate sunt în folosul umanităţii. Capacitatea de calcul şi gândire autonomă a IA,
celeritatea cu care operează în oferirea soluţiilor pentru diverse probleme, a făcut posibilă
naşterea unor nedumeriri şi întrebări:
Reprezintă IA o ameninţare pentru om?
Se poate îndrepta IA împotriva omului de
vreme ce posedă o gândire superioară şi
complet autonomă faţă de orice minte
omenească normală?
Răspunsurile sunt diverse, optimiste şi
pesimiste.
Studii recente în domeniul IA au pus în
evidenţă posibilitatea ca mintea omenească să
fie conectată la o reţea inteligentă, artificială,
care „ar oferi indivizilor acces instantaneu la toată cunoaşterea umană cumulativă disponibilă
în reţea şi, în acelaşi timp, ar îmbunătăţii semnificativ capacităţile de învăţare ale oamenilor şi
inteligenţa acestora”.
În nici un caz, IA nu va deveni niciodată „un dictator nemuritor”, iar creatorul ei nu va
rămâne doar o amintire a planetei Pământ. IA are doar utilitate practică, care poate prelua în
execuţie milioane de activităţi specific umane, dar niciodată nu va deveni un înlocuitor al
omului din punct de vedere intelectual, psihic, spiritual. Niciodată, IA nu va crea un alt tip de
om, îl poate doar remodela pe omul actual şi ajuta în evoluţia sa umană.
Cred, că orice competiţie între om şi creaţia sa va fi câştigată de către om, acesta va fi în
măsură să stabilească standarde „etice” maşinilor inteligente şi să prevină riscul de a deveni un
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supus propriei sale creaţii. Hotărâtor ar fi modul în care fiinţa umană va acţiona în
managementul propriei creaţii, spre evoluţia şi supremaţia sa suverană, în stăpânirea lumii
înconjurătoare. IA îi lipseşte egoul, care este specific doar omului. De mult IA nu mai este un
domeniu ştiinţifico-fantastic, ci o realitate a zilelor actuale şi viitoare. Concluzia şi întrebarea
cheie:
Poate IA conduce la realizarea unui sistem social capabil să fericească pe oameni cu
libertate deplină şi bunăstare îndestulătoare?
Aceasta ar fi minunea aşteptată de umanitate şi nu terorismul biologic sau războiul nuclear.

Prof.dr. Ioan Popa

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”

ZWISCHEN DENGELGEIST UND CHRISTIAN-GEIST
(Între spiritul morții și cel al vieții)
(Din discursul susținut în fața absolvenților promoției 2015-2019)
Termeni:
Dengelgeist = spiritul morții; Moartea cu coasa
Christian-Geist = spiritul creștin; spiritul vieții
1. SEMNIFICAȚIA MOMENTULUI ȘI MODALITATEA ABORDĂRII ACESTUIA. Trăim astăzi un
moment festiv și, totodată, un moment de bilanț, care are pentru cei mai mulți dintre cei prezenți
valoare de unicat, pentru ceilalți valoare multiplă, sau periodică, cu frecvență anuală (cadrele
didactice) ori generațională (diriginții). Fiecare își contabilizează activitatea din proprie
perspectivă, dar pentru ca evaluarea să fie relevantă este necesară o investigație comparativă,
atât în dimensiune orizontală, cât și în dimensiune verticală. Întrucât dimensiunea verticală
presupune o manifestare diacronică, recomandabilă este abordarea în cheie socio-istorică,
soluție valabilă și în cuantificările orizontale, sincrone, datorită întrepătrunderii celor două
dimensiuni.
2. DIMENSIUNEA TEMPORALĂ / VERTICALĂ. Ca să înțelegem mai bine semnificațiile
momentului de astăzi, pornim de la sentimentul de satisfacție, experimentat în grade diferite:
unii (în primul rând părinții, apoi elevii) pentru absolvirea acestei școli prestigioase, alții
(cadrele didactice) pentru contribuția adusă la cizelarea personalității viitoarelor elite. Sub acest
raport, nu s-a modificat nimic în ultima sută de ani. Și atunci, în 1919, exista un Dengel (Adolf,
azi Christian) printre absolvenți. Era înconjurat aproape numai de sași evanghelici (80%), băieți
(80%). Schimbările înregistrate de-a lungul secolului scurs de atunci ne apropie, semantic, de
spiritul lui Dengel, Dengelgeist.
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Revoluția tehnico-științifică și schimbarea priorităților educaționale. Acum o sută de ani,
secția umanistă, numită Gymnasium, avea peste 60% din elevii clasei terminale (20/32). Astăzi,
au rămas sub 20% (24/121), la acest profil. Învățământul real, Realscule, în plin avânt, grupa
aproape 40% dintre elevii de clasa a VIII-a, ultima clasă a învățământului secundar. În prezent,
profilul real deține peste 80 de procente dintre absolvenți.
Emanciparea femeii și egalitatea de gen. Feminizarea profesiei de dascăl. În primul an
al perioadei interbelice, toți profesorii erau bărbați (directorul sas, Carl Albrich jun.). Ce noroc
pentru fete, Marele Război! Le-a deschis porțile acestei școli, un adevărat bastion al
masculinității. Adolescenții și adulții mureau pe front, dar cineva trebuia să învețe, trebuia să
lucreze. Primul an încheiat fără război, după o serie nefericită de patru ani, a consemnat șase
absolvente ale acestei școli (20% dintre absolvenți – 6/30; toate germane). Înainte de război, în
primul deceniu al secolului (1901-1910), doar cinci eleve (4 germane, o româncă) reușiseră
această performanță, în variantă privată, sau, cum se spune astăzi, „fără frecvență”.
În 2019, fostele dumme Gänslein (pentru utilizarea expresiei, a se vedea documentele și
beletristica vremii: arhiva Coetus Cibiniensis, Adolf Meschendörfer, Die Stadt im Osten)
reprezintă peste 60% dintre absolvenți (61,98%; 75/121), aceeași pondere deținând-o și
profesoarele, la nivelul corpului didactic al generației 2015-2019 (64,10%; 25/39). De trei ani,
școala este condusă de o directoare, șvăboaică, a treia femeie în acest post (prima, o româncă, cu
apariție meteorică, în 1962/1963, a doua, o săsoaică, Edda Gross, 1965-1978), din istoria
multiseculară a instituției.
Românizarea populației școlare și a corpului didactic. Dacă fenomenul feminizării
populației școlare și a corpului didactic se petrece în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în
condițiile mixării învățământului (1956) și dispariției Liceului evanghelic de fete (1948),
românizarea populației școlare se produce în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, ca urmare a
exodului sașilor spre Mutterland, în curs de reunificare, iar românizarea corpului didactic,
vizibilă în ultimii ani ai mileniului al II-lea, se accentuează în primele două decenii ale noului
mileniu. Acum o sută de ani, cursurile au început în cadrul statului național unitar ungar
(Magyarország) și s-au încheiat între granițele României Mari. Patronul școlii era Biserica
evanghelică C.A., iar școlarizarea se plătea, diferențiat: evanghelici localnici (120 de coroane),
evanghelici din afara Sibiului (240 k), creștini neevanghelici (400 k) și necreștini (600 k). Nu e
de mirare că, pe atunci, românii și evreii se orientau spre malaxorul naționalităților nemaghiare,
Gimnaziul de stat (nagyszebeni állami főgimnázium), devenit, în 1919, Liceul de stat „Gh.
Lazăr”. Cu 400 de coroane puteai face 25 de abonamente anuale la săptămânalul Telegraful
Român sau puteai cumpăra 180 de kg de făină de pâine, ceea ce nu era de neglijat în penuria
alimentară de la finalul Marelui Război.
Laicizarea și etatizarea învățământului. În urmă cu un veac, săptămâna de cursuri
începea luni dimineața, cu rugăciunea colectivă din Aulă, iar prezența la slujba duminicală era
obligatorie, fiind monitorizată la nivel de Coetus. Generația actuală nu mai începe nici măcar
anul școlar cu o rugăciune, iar disciplina Religie se pierde printre interesantele oferte/alternative
curriculare ale școlii patronate de 65 de ani de statul român (1954). Rădăcinile procesului
decreștinării se întind până în vremurile de glorie ale lojii „Sf. Andrei” (1767-1790), în cadrul
căreia activau, între alții, guvernatorul Transilvaniei, Samuel von Brukenthal, rectorul
Gimnaziului evanghelic, Jakob Aurelius Müller, rectorul Școlii normale romano-catolice, Josef
Karl Eder. Simbolurile masone redate de stucatura tavanului Aulei (rigla, compasul, raportorul)
sunt grăitoare pentru concepția deistă asupra existenței umane. Marele Arhitect putea suporta
încă ignoranța maselor sub formula Timor Domini initium sapientiae! Însă deviza postată la
intrarea în clădire de către înțelepții vremii își va pierde actualitatea pe măsura disoluției
sentimentului religios: Eruditioni Virtuti Ac Exemplis Sacra, locaș consacrat erudiției, virtuții și
exemplului. Filosofia educațională actuală nu mai promovează nici erudiția, nici virtutea. A
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rămas doar exemplul, sau, mai realist spus, mimetismul, conformismul, exteriorizat atitudinal, în
formă protestatară, vestimentar sau prin remodelare corporală, preponderent facială. În acest
sens, din tot ansamblul axiologic specific sfârșitului de secol XVIII, când a fost inaugurat acest
adevărat templu al Rațiunii (1781), pare să-și fi păstrat actualitatea doar inscripția de la balconul
etajului al II-lea: Salvete Dii Scholarum Patroni (Bani, Frumusețe, Faimă).
3. DIMENSIUNEA SPAȚIALĂ/ORIZONTALĂ. Din bogata tradiție a școlii săsești evanghelice sa păstrat tendința de sincronizare cu spațiul cultural central și vest-european. În dimensiune
orizontală, comparația cu spațiul occidental de cultură pare nefavorabilă absolvenților noștri. Cel
puțin așa suntem îndemnați să credem, pentru a recepta mai ușor noile principii educaționale.
De la democrația creștină la anarhism. Atomizarea societății și disoluția comunității
săsești. Inițiată sub semnul democrației creștine (Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de
Gasperi), Uniunea Europeană se confruntă astăzi cu o gravă criză de valori, singurul consens
conturându-se în direcția promovării individului, cu costul aferent al destructurării societății. În
mod paradoxal, nevoia de succes și desfătare, egocentrismul și egolatria au anihilat toate
celelalte componente ale specificului săsesc. Donațiile consistente de odinioară, pe seama școlii,
sunt persiflate astăzi de elevi și mai ales de părinți, pe măsură ce se apropie momentul absolvirii.
Așteptările/exigențele beneficiarilor direcți și indirecți sunt tot mai mari, dar implicarea și
recunoștința se regăsesc tot mai rar.
Modele societale și educaționale. Deprivatizarea educației și controlul statului. De ani
de zile, suntem îndemnați să privim cu admirație spre învățământul finlandez, spre Norvegia,
Danemarca, chiar Germania sau Franța. Auzim adeseori afirmația: „Copilul trebuie lăsat să
facă ceea ce-i place!”. Ca politică guvernamentală, educația a fost supusă procesului
deprivatizării, devenind monopol al politicilor statale, chiar instrument de presiune și control
asupra generațiilor mai vârstnice și asupra familiei. Care sunt însă finalitățile acestui învățământ
pe care ar trebui să-l admirăm?
Societăți alienate și suicidare. Răspunsul ni-l oferă statisticile OMS. În 2017, afecțiunile
coronariene constituiau principala cauză a mortalității în următoarele zece state analizate de noi:
România, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Germania, Franța, Grecia și Rusia.
Mortalitatea determinată de afecțiunile psihice înregistrează cote foarte ridicate în țările nordice
și vestice. Boala Alzheimer ocupă locul al II-lea, după afecțiunile coronariene, în țări precum
Finlanda (cu aproape 20% din decese!), Norvegia, Suedia, Olanda și Franța. Finlanda se
plasează în fruntea clasamentului și în privința sinuciderii și a mortalității cauzate de alcoolism.
Doar la mortalitatea generată de consumul de droguri este depășită de Norvegia. La toate aceste
patru capitole (Alzheimer, suicid, alcoolism, consum de droguri), România se plasează în coada
clasamentului. În schimb, OMS indică o speranță de viață la naștere de 75,2 ani pentru România,
de 81,4 ani pentru Finlanda, de 82,5 ani pentru Norvegia. Potrivit Eurostat, în 2018, speranța de
viață la naștere, în UE era de 80,9 ani. Am putea să fim îngrijorați că trăim cu 6-7 ani mai puțin
decât nordicii, dar această diferență se regăsește în acele Seniorenresidenzen, în mirosul specific
de urină al secțiilor cu bătrâni demenți, marginalizați de proprii copii, prea ocupați cu
satisfacerea nevoilor personale de viață. Cum să nu ne amintim povața Mântuitorului: „Ce-i va
folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul îl va pierde?” (Mt, 16, 26) Și cum să
nu-l înțelegem, acum, pe sasul Adolf Meschendörfer, rectorul Liceului evanghelic de băieți
„Honterus” din Brașov (1927-1940), care afirma, în deschiderea cunoscutului său roman Die
Stadt im Osten (1931), că „Cel mai frumos lucru în viață e aducerea aminte.”?
O perspectivă creștină asupra speranței. Și oare putem să nu ne punem semne de
întrebare privind manipularea datelor statistice referitoare la speranța de viață, când scrierile din
primul mileniu î.Hr. ne arată că și atunci speranța de viață era ca și astăzi: „Zilele anilor noștri
sunt șaptezeci de ani; iar de vor fi în putere, optzeci de ani, și ce este mai mult decât aceștia,
osteneală și durere.”, spune psalmistul Moise (Ps 89, 10-11), iar Isus, fiul lui Sirah, arată că
40

„Numărul zilelor omului [este], cel mult o sută de ani” (Înțelepciunea lui Isus Sirah, 18, 8).
Cum putem să ne bucurăm că avem drept modele societăți amnezice, suicidare și alcoolice? Nu
e mai înțelept sfatul Sf. Ap. Petru: „Trăiți ca oamenii liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea
drept acoperământ al răutății, ci ca robi ai lui Dumnezeu.” (I Pt 2, 16), sau îndemnul Sf. Ap.
Pavel: „Bucurați-vă pururea întru Domnul. Și iarăși zic: Bucurați-vă!”? (Filipeni, 4, 4). Dar,
auziți ce ne învață Domnul nostru Iisus Hristos: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul
nu pot să-l ucidă.” (Mt, 10, 28) și „Căutați mai întâi Împărăția Lui [Dumnezeu], și toate
acestea se vor adăuga vouă.” (Lc, 12, 31).
Împlinirea visului părintesc. O poveste despre reproducția culturală și mobilitatea
socială. Deoarece timpul nu ne permite să abordăm și alte aspecte educațional-existențiale, mă
îndrept cu gândul spre o amintire, înregistrată de memoria mea internă în primăvara anului 2015,
adică acum patru ani, pe vremea când actualii absolvenți și mai ales părinții lor erau foarte
preocupați de admiterea la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal.
Iată, dragi părinți, vă aflați astăzi la capătul acestui vis, pentru care v-ați zbătut uneori la
limita legalității. Iată, dragi elevi, cadoul făcut de părinții voștri, prin strădanii, pe care cel mai
adesea nu le-ați sesizat.
4. BILANȚ ȘI PERSPECTIVE. Ați absolvit o școală românească, cu predare majoritar în limba
germană, câștigând două atuuri în competițiile care vă așteaptă de acum înainte: o bună
cunoaștere a limbii germane și o marcă prestigioasă pe diploma de absolvire/bacalaureat. Și vă
veți lua zborul, în proporții consistente, spre vest, conform unei alte tradiții ale acestei școli.
Apoi veți deveni mari consumatori ai modelelor comportamentale occidentale și veți trăi, așa
cum vom cânta peste puține momente, conform versurilor Gaudeamus-ului, cântec răspândit în
mediul academic al veacului Luminilor (sec. XVIII): „Să ne bucurăm, așadar,/ Cât încă suntem
tineri/ Fiindcă dup-o tinerețe agitată,/ Și-o bătrânețe-ngreunată,/ Țărâna ne va avea pe toți.”
5. URĂRI PENTRU ABSOLVENȚI. Voi încheia nu prin urarea de „Succes!”, ci cu speranța că
vă veți interioriza și veți duce cu voi demnitatea unei lumi în care mai pulsează Christian-Geist,
soluția salvatoare a civilizației europene, în contextul conflictului civilizațional actual, creionat
de Samuel Huntington (Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale). Domnul să vă
binecuvânteze pașii, în tot locul, în toată vremea și în tot lucrul!

Sibiu, P-ța Huet nr.5 – Pe acest loc a funcționat neîntrerupt, din 1380 și până astăzi,
probabil cea mai veche școală din sud-estul Europei. Clădirea din imagine a fost ridicată
în anul 1780 de baronul Samuel von Brukenthal și a fost lăsată prin testament comunității
locale.
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Col.(rtr) dr.ing. Constantin Avădanei

Vicepreşedinte Filiala Jud.Alba ,,GEMINA” a ANCMRR

Generalul Ioan Dragalina, erou al Marelui Război pentru
Reîntregirea neamului românesc
Istoria anului 1916 găsea România în fața unor decizii majore, cu o situație internațională
caracterizată prin mari încleștări de forțe umane, determinate de izbucnirea Primului Război
Mondial.
În societatea românească, pe timpul celor doi ani de neutralitate, 1914-1916, au avut loc
dezbateri foarte agitate, antrenând casa regală, dar și lumea politică, cuprinsă în parlament și
guvern.
La 21 iulie/3 august 1914 avea loc la Sinaia Consiliul de Coroană, la care au participat
Carol I, prințul Ferdinand I, membri ai guvernului și partidelor politice. La acest consiliu trebuia
să se decidă dacă Regatul României va adera la Antanta, la Tripla Alianță sau va păstra
neutralitatea. Decizia majorității a fost de păstrare a neutralității temporare, astfel încât România
să aibă timp să-și pregătească armata.
Catalizatorul în limpezirea viziunii asupra avantajelor intrării României în război, a fost
regele Ferdinand I, care s-a autointitulat în primul rând rege al poporului român și astfel s-a
hotărât intrarea României în război, alături de țările aliate din Antanta.
În august 1916, România primea un ultimatum de a decide dacă dorește să se alăture
Antantei, „acum ori niciodată”. Sub presiunea cererii ultimative, guvernul român a acceptat să
intre în război, deși situația de pe fronturile de luptă nu era dintre cele mai bune.
De fapt cauza principală a întârzierii intrării în război a României a fost neîncrederea
cvasigenerală a liderilor politici și militari români în jocurile pe care le făcea Rusia pe plan
internațional..
România și-a negociat cu grijă condițiile pentru intrarea în război de partea Aliaților.
Astfel, Bucureștiul cerea recunoașterea drepturilor României asupra teritoriului Transilvaniei.
Și, astfel, România intra în Marele Război pentru Reîntregirea neamului românesc.
În acea zi de Sfântă-Mărie, 15 august 1916, România întreagă a auzit cuvântul de
îndemn la datorie, de însuflețire a regelui Ferdinand:
„De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub stăpânirea străină pe frații noștri de peste munți și de pe
plaiurile Bucovinei, unde Ștefan cel Mare doarme somnul de veci. În noi, în virtuțile, în vitejia
noastră, stă putința de a le da dreptul, ca într-o Românie întregită și liberă, de la Tisa până la
Mare, să propășească în pace, potrivit destinelor și aspirațiunilor gintei noastre.
ROMÂNI!
Însuflețiți de datoria sfântă ce ni se impune, hotărâți să înfruntăm cu bărbăție toate
jertfele legate de un crâncen răsboiu, pornim în luptă cu avântul puternic al unui popor, care are
credința neclintită în menirea lui. Ne vor răsplăti glorioasele roade ale izbândei.
Cu Dumnezeu înainte!”
În aceste condiții își face apariția în teatrul de război un mare lider militar: generalul Ioan
Dragalina.
Generalul Dragalina provenea dintr-o familie cu tradiţie militară, tatăl său fiind ofiţer al
armatei austriece, iar în anul 1887 a demisionat din armata imperială şi a fost primit în armata
regală română, unde a evoluat în cariera militară pas cu pas.
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După intrarea României în Primul Război Mondial, în noaptea de 14-15 august 1916, şi
trecerea Carpaţilor - la începutul lunii octombrie, armata română s-a trezit că trebuie să apere cu
înverşunare fiecare palmă de pământ din trecătorile munţilor.
La vremea respectivă, regele Ferdinand a luat mai multe decizii la comanda unor mari
unități; l-a destituit pe generalul Culcer, iar în locul acestuia a fost numit la comanda Armatei I
generalul Ioan Dragalina.
Pe Valea Jiului, dispozitivele conduse de generalul Dragalina erau pregătite începând cu
10 octombrie 1916 să reziste masivului asalt al trupelor duşmane.
Strategia gândită de general în Valea Jiului a dat roade în prima fază, dar în luna
noiembrie 1916 valul oştilor duşmane a spulberat orice rezistenţă românească în zonă, apoi în
întreaga Muntenie, până la stabilizarea frontului din sudul Moldovei.
Strategia generalului Ioan Dragalina, numit comandant al Diviziei I de Infanterie, ce
apăra frontiera de vest a țării, a fost de a ocupa şi fortifica înălţimile munţilor, pentru a nu risca o
confruntare pe teren deschis având în vedere superioritatea numerică şi tehnică a duşmanului.
Divizia sa a luptat vitejeşte şi, după ce au atacat în dimineața zilei de 15 august 1916 la Porțile
de Fier, trupele române aflate sub comanda sa au reușit să ocupe culmile muntoase şi să stopeze
ofensiva inamică până la începutul lui octombrie.
Situaţia devine disperată atunci când inamicul străpunge apărarea română prin trecătorile
Vulcan și Lainici.
Generalul scria în carnetul său personal: „Câte și câte idei negre nu mi-au trecut prin cap,
tulburându-mi mintea. Capul sus, Dragalina! Nu te lăsa sclavul gândurilor rele. Cu trupe multe
oricine știe să lupte. Arată că știi și cu puține să faci mult. Încrede-te în Dumnezeul părinților tăi
și în steaua ta ce întotdeauna te-a luminat. Doamne, fii cu mine!”
Însă înainte de acest lucru, o inspecţie a sa din 12 octombrie 1916 în zona înaintată a
trecătorii, în dreptul mânăstirii Lainici, s-a sfârşit tragic pentru acesta.
Rănit într-un schimb de focuri , generalul Dragalina, împreună cu şoferul şi doi ofiţeri sau deplasat în Valea Jiului, pentru a se întâlni cu comandanţii aflaţi în primele linii. La
întoarcere, maşina în care se afla generalul a fost surprinsă într-un schimb de focuri, iar două
gloanţe l-au atins în braţ şi omoplat.
Ofiţerul a fost transportat de urgenţă la postul sanitar, pentru bandajarea rănii, iar ulterior
dus la spital, la Târgu Jiu şi Craiova, unde medicii au găsit ca soluţie amputarea braţului.
Pentru că medicii au ezitat în efectuarea operaţiei, generalul a fost urcat în tren, din ordin
al Marelui Cartier General, şi transportat la Spitalul Militar de la Palatul Regal din Bucureşti,
unde ajunge pe 13 octombrie.
Prea târziu însă, pentru că rana i s-a infectat. Aflat încă în viaţă, pe patul de spital,
generalul a fost vizitat de Regele Ferdinand I al României, care i-a conferit importanta distincţie
reprezentată de Ordinul Mihai Viteazul.
Fiind internat, generalul l-a întrebat pe medic: „Dar ia spune doctore, cum aş putea fi
vindecat mai repede, pentru a mă întoarce în luptă, păstrându-mi braţul sau tăindu-l?” „Prin
amputarea braţului vindecarea ar fi mai grabnică”, răspunde medicul. „Ei bine, taie-l doctore, o
să-mi ajungă şi un singur braţ.”
Transferul pacientului şi venirea greoaie a medicilor au întârziat aşa de mult intervenţia,
astfel încât nu s-au mai putut împiedica infecţia şi moartea generalului în noaptea de 24 spre 25
octombrie 1916.
Învingătorul de pe Valea Jiului a închis ochii pentru vecie. Rănile pricinuite de duşman
au putut învenina sângele acesta nobil şi preţios.
Generalul Dragalina rămâne unul din comandanții glorioşi ai rezistenţei în Carpaţi. De
mintea, iscusinţa şi bravura sa s-au zdrobit legiunile teutone pe Valea Jiului.
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Pe patul spitalului, în durerile ranei, el a mai continuat comanda victoriei, urmărind pe
inamicul învins. Testamentul lui va fi executat: duşmanul nu va trece Carpaţii.
După ce Generalul a fost rănit în inspecţia pe front, totuşi, planul său de operaţii a fost
continuat şi dus la îndeplinire de către colonelul Ioan Anastasiu, ceea ce a făcut ca, după alte trei
zile de lupte înverşunate, trupele germane să fie respinse dincolo de fosta frontieră.
Viteazul general se afla în spitalul din palatul regal unde era şi fiul său rănit, căpitanul
Dragalina. Rănit la mână şi la umăr, generalul Dragalina a trebuit să sufere operaţia amputării
braţului, operaţie făcută de dr. Toma Ionescu şi doamna dr. Reiner. Starea bolnavului mergea
spre bine, doctorii Danielopol şi Mămulea îl vedeau şi îl îngrijeau în fiecare zi. Cu toate
îngrijirile devotate ce i s-au dat, starea sănătății sale s-a înrăutățit brusc, generalul Dragalina a
încetând din viaţă.
Soţia sa, fiii şi fiicele sale care nu se mai dezlipeau de lângă patul soţului şi tatălui lor, au
asistat împietriţi de durere la ultimele lui momente, în vreme ce Regele aştepta palid lângă uşă.
Simțindu-și sfârșitul aproape, este împărtășit și i se adresează lui Corneliu: „Îndreaptămă cu fața spre Banat. Tu să le spui că am murit cu ei în gând!”
Corpul a fost aşezat pe un catafalc improvizat până ce va fi transportat la Biserica Albă
din București.
Generalul Ioan Dragalina se stingea din viață la vârsta de 56 de ani, scriind o pagină de
eroism care nu se va şterge niciodată din istoria şi memoria noastră.
Învingătorul de la Jiu poate dormi liniştit somnul celor bravi.
Marele istoric Nicolae Iorga (care îi dedică Generalului pagini în valoroasele sale cărţi
de istorie) a spus, în discursul rostit la funeraliile eroului:
„Generalul care a apărat cu mintea lui de cugetător, cu energia lui de soldat și cu calda
lui inimă de bănățean Oltenia, nu mai este! (…) Cu pietate fiecare va privi ultimul lui drum
între noi. Căci lacrimile le-am isprăvit! Dar mâine, când Banatul lui părintesc va fi carne din
trupul României biruitoare, când colo departe-n Caransebeș va flutura steagul supt care el și-a
vărsat sângele, vom ridica pe locul unde el a fost dăruit neamului statuie de bronz întru
pomenirea curatei figuri de erou care se ascunde acum vederilor noastre.”
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Gl. bg. (rtr) dr. Florian Tucă

Col. (rtr) Laurențiu Domnișoru

Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR

POEZII DEDICATE ELOGIERII
EROILOR ROMÂNI
Poezia bună, scrisă cu talent, cu suflet și cu sinceritate, reprezintă una din căile cele mai
directe în descrierea și în redarea unor evenimente istorice, în evocarea eroismului românesc pe
câmpul de luptă. Versurile scrise cu har pot reprezenta chiar izvoare istorice. Cu ele se pot
reconstitui uneori fapte istorice. În acest sens, avem în vedere unele versuri din poeziile lui
Eminescu. Un exemplu îl constituie versurile din poezia intitulată „Scrisoarea III”. Prin unele
dintre ele se reconstituie atât de clar,de realist și de palpitant vitejia și eroismul eroilor români în
timpul bătăliei de la Rovine din ziua de 17 mai 1395. Iată câteva versuri:
În zadar striga împăratul, ca și leul în turbare,
Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare;
În zadar flamura verde o ridică înspre oaste,
Căci cuprinsă-i de pieire și în față și în coaste,
Căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie,
Cad asabii ca și pâlcuri risipite pe cîmpie,
În genunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă,
Cad săgețile în valuri, care șuieră, se toarnǎ
Și lovind în față,-n spate, ca și crivățul și gerul,
Pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul…
Mircea însuși mână-n luptă vijelia-ngrozitoare,
Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;
Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți,
Printre cetele păgâne trec rupându-și large uliți;
Risipite se-mprăștie a dușmanilor șiraguri,
Și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri,
Ca potop ce prǎpădește, ca o mare turburată —
Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată.
Acea grindin-oțelită înspre Dunăre o mână,
Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.
La fel de ingenios, de interesant și de convingător ca Eminescu se exprimă în numeroase
din poeziile sale poetul Vasile Alecsandri atunci când evocă participarea armatei române la
Războiul de Independență 1877 - 1878, arătând eroismul și vitejia ostașilor români.
În poezia „Peneș Curcanul” el ne prezintă, ca într-un jurnal de campanie, modul exemplar
în care, la chemarea Țării, viitorii luptători români s-au prezentat la oaste:
Din câmp, de-acasă, de la plug
Plecat-am astă-vară
Ca să scăpăm de turci, de jug
Sărmana, scumpa ţară.

Aşa ne spuse-n graiul său
Sergentul Mătrăgună,
Şi noi ne-am dus cu Dumnezeu,
Ne-am dus cu voie bună.
45

Referindu-se apoi la admirația cu care aveau să fie întâmpinați de către populație ostașii
români chemați la oaste, poetul se exprimă așa:
Oricine-n cale ne-ntâlnea
Cântând în gura mare,
Stătea pe loc, s-ademenea
Cuprins de admirare;
Apoi în treacăt ne-ntreba
De mergem la vro nuntă?
Noi răspundeam în hohot: „Ba,
Zburăm la luptă cruntă!"
În continuare poetul ne spune, prin minunatele sale versuri, cum erau îmbărbătați viitorii
luptători de către cei cu care se întâlneau și anume:
„Cu zile mergeţi, dragii mei,
Şi să veniţi cu zile!"
Ziceau atunci bătrâni, femei,
Şi preoţi, şi copile;
Dar cel sergent făr' de musteţi
Răcnea: "Să n-aveţi teamă,
Românul are şapte vieţi
În pieptu-i de aramă!"
Poetul Vasile Alecsandri relatează eroismul cu care au luptat ostașii români în timpul
luptelor de pe frontul din Bulgaria și cu precădere în asalturile redutelor otomane:
Prin foc, prin spăgi, prin glonţi, prin fum,
Prin mii de baionete,
Urcăm, luptăm... iată-ne-acum
Sus, sus, la parapete.
"Allah! Allah!" turcii răcnesc,
Sărind pe noi o sută.
Noi punem steagul românesc
Pe crâncena redută.

Ura! măreţ se-naltă-n vânt
Stindardul României!
Noi însă zacem la pământ,
Căzuţi pradă urgiei!
Sergentul moare şuierând
Pe turci în risipire
Iar căpitanul admirând
Stindardu-n fâlfâire!

În timpul vijelioaselor atacuri la redute, românii au luptat vitejește, sute și mii dintre ei
căzând eroic la datorie. Lor, acelor luptători și eroi, le va dedica poetul Vasile Alecsandri
omagiul și recunoștința sa în numele său personal și al poporului român. În această privință,
cuvintele exprimate de el în poezia intitulată „Odă ostașilor români” par a fi spuse sau rostite de
către ofițerii comandanți sau chiar de către comandantul suprem al oștirii române din timpul la
care ne referim. Iată cum se exprimă poetul în poezia citată mai sus:
Juni ostaşi ai ţării mele, însemnaţi cu stea în frunte!
Dragii mei vultani de câmpuri, dragii mei şoimani de munte!
Am cântat în tinereţe strămoşească vitejie,
Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie
Ce la vechiul nostru nume au adaos un renume
Dus pe Dunărea în Marea şi din Marea dus în lume!
Vin acum, la rândul vostru, să v-aduc o închinare,
Vin cu inima crescută şi cu sufletul mai tare,
Ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în faţă,
Voi, nepăsători de moarte, disprețuitori de viaţă,
Ce-aţi probat cu-avântul vostru lumii pusă în mirare,
Că din vultur vultur naşte, din stejar stejar răsare!
..........................................................................
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Să trăiţi, feciori de oaste! Domnul sfânt să vă ajute
A străbate triumfalnic în cetăţi şi în redute,
Ca la Rahova cu turnul, ca la Griviţa cu zborul,
Ca la Plevna, unde astăzi cei întâi aţi pus piciorul,
Înfruntând pe-Osman-Gaziul, şi prin fapt de bărbăţie
Ridicând o țară mică peste-o mare-mpărăţie!
În ultima parte a poeziei versurile par a fi spuse de către comandantul oștirii române din
timpul Războiului de Independență, regele Carol I:
O, copii! de voi sunt mândru, simt acea mândrie mare
Care creşte cu mărirea unui neam în deşteptare.
Mi-am văzut visul cu ochii, de-acum pot să mor ferice!
Astăzi lumea ne cunoaşte: Român zice, Viteaz zice.
Despre eroismul ostașilor români în Războiul de Independență a scris versuri nemuritoare
și poetul George Coșbuc. Iată câteva versuri din poezia „Cântec ostășesc”:
Ştim cu toţii ce ne-aşteaptă!
Sus spre Domnul mâna dreaptă
Ridicaţi-o dar, jurând!
Pentru sfânta noastră lege,
Pentru neam şi pentru rege
Toţi c-o inimă şi-un gând!
.............................................
Glas de trâmbiţă răsună
Şi coloanele s-adună
Fiţi cu inimă, copii!

Nu e rece glas de-aramă,
Ci e jalnic plâns de mamă,
Plânsul sfintei Românii!
..............................................
Lasă tobele să bată!
Căpitane, du-ne-odată
Unde-i foc şi unde-i fum.
Steagu-n vânt! Trăiască ţara!
Vesel sune-acum fanfara,
Dumnezeu cu noi de-acum!

Interesante sunt versurile din poezia „O scrisoare de la Muselim - Selo” în care un ostaș îi
scrie mamei sale despre întâmplările trăite în război:
Apoi, să ştii c-a fost război
Şi moarte-aici, nu şagă:
Cădeau pe dealuri, dintre noi,
Ca frunza, mamă dragă.
Şi-acolo-n deal, cum fulgera,
Un plumb simţii că vine
Şi n-avu loc, cât larg era,
Decât în piept la mine.
...............................................
C-aşa ne dete soartea,
Că şi noi ne-am luptat pe-aci
Cu greul şi cu moartea;
Despre eroism Dimitrie Gusti a spus: „Eroismul este o atitudine morală alcătuită din
aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine”.
Despre eroismul ostașilor români a scris și poetul Eugen Jebeleanu în poezia „Pe lespedea
eroilor”:
Ei au căzut cu faţa la duşmani
Dar nu sunt morţi, căci inima lor bate
De dincolo de moarte şi de ani,
De-a pururi pentru veci şi libertate.
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Ei au căzut luptând pentru cei mulţi,
Pentru cei goi şi pentru cei desculţi.
Zid au făcut din trupurile lor,
Pentru dreptatea noastră-a tuturor.
N-au murit la Plevna în zadar
Străbunii din legende şi poveşti.
O dovedesc prea clar
Cuvintele: sunt, eşti.
N-au murit în zadar
Părinţii părinţilor noştri
La Mărăşeşti, o dovedeşte prea clar,
Vorba pe care-o zic: sunt, eşti.
În Tatra n-au murit în zadar
Părinţii noştri cei tineri, cereşti.
Iată-ne rostim cu mândrie şi
Clar: sunt, eşti!
Dragostea de patrie şi de libertate are un entuziasm care face ca omul să se ridice deasupra
naturii sale şi să acţioneze cu eroism şi curaj.

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

MAIMUŢOIUL
lată vine pe cărare
O ciudată arătare:
De-o priveşti atent, ea pare
O maimuţă călătoare,
Renunţând la salt din salt
De pe sol în pomu’-nalt
Şi la căţărat abil,
Ager şi în propriu-i stil.
Dar, precum se vede, iată Hotărârea a fost luată.
A plecat în lumea mare
Ca maimuţă călătoare,
Părăsindu-şi astfel pomul
Ca să fie-n rând cu omul,
Că doar - fără supărare –
Între ei e-asemănare
Şi cum lumea este mare,
Va-ncăpea cumva-ntre noi
Şi umilul maimuţoi.
Tot mergând din val în val,
Se-ndreptă spre un deal
Şi, ajuns în dreptul lui,
Chiar în faţa dealului,
Din cărare, cu elan,
A sărit pe un tăpşan.
Aruncând privirea roată
Zona a cuprins-o toată.
După ce s-a dumirit,
Cu răbdare-a chibzuit:
A gândit o zi întreagă
Ce să facă, cum să dreagă,
Ca să semene a om,
Că doar nu mai e în pom.
A trecut apoi la treabă,
Tacticos şi fără grabă:
S-a spălat, s-a bărbierit,
Părul şi l-a netezit,
A făcut apoi pe piele
Mici retuşuri cu vopsele
Şi-n final a constatat
Că e om cu-adevărat
Şi că s-a civilizat.

Spilcuit precum v-am spus
Şi cu nasul mult prea sus,
A urcat, cu tot elanul
Tot tăpşanul, apoi dealul,
După care, surâzând,
A intrat cu tainic gând
Între oamenii de rând,
Unde a rămas - cu toate –
Patru zile încheiate,
Dar în gândul lui ocult
Aspira la mult mai mult.
Cum orgoliul te îmbie,
Vrea să urce-n ierarhie
Şi îşi zise-n gând, perfid:
Cel mai sigur şi rapid
Poate doar printr-un partid.
După ce s-a încadrat,
lată-l astăzi om de stat.
Şi-a făcut, la o adică,
O avere frumuşică
Şi trăieşte-acuma ştabul
Mai ceva decât nababul.
Dar, ca să vedeţi şi voi,
Maimuţoiul, maimuţoi,
Nu s-a dezbărat de rele,
A venit aici cu ele.
Guraliv şi mincinos
Şi hapsân şi furăcios,
Ce să mai vorbim anume,
Toate relele din lume.
N-are rost să mai vorbim,
Ci mai bine să-l silim
Fiecare c-un picior
Tras anume-n „profundor”,
Dar un şut atât de tare
Ce-l va face ca să zboare
Înapoi în jungla mare.
Alungându-l pe mişel,
Astfel, vom scăpa de el.
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Col. (rtr) Victor Neghină
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Rolul intelligence-ului în prevenirea conflictelor și
managementul crizelor
- Prezentare de carte -

Acesta este titlul celei mai recente cărți publicată
de scriitoarea căpitan Sânziana-Florina Iancu (foto). Din
„antecedentele” ei scriitoricești amintim: a publicat două
volume de poezie, un volum de proză și peste 20 de
articole publicate în paginile revistei „Rapsodia” a Cenaclului Literar „George Topârceanu” al
Cercului Militar Sibiu. Numele autoarei a fost consemnat și în paginile ziarului „Tribuna”
Sibiului și alte reviste literare, precum „Cenaclul de la Păltiniș”, editată de Uniunea Scriitorilor
din România, sucursala Sibiu. Autoarea semnează frecvent și în paginile „Revistei de Științe
Militare”, sau în reviste editate de Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” și în reviste din
mediul literar bucureștean. Privind noua carte, subliniem că autoarea a utilizat s-a documentat
din peste 60 de izvoare literare de specialitate, precum documente ONU, ale Consiliului de
Securitate, ale NATO, din lucrările a 25 de scriitori și autori autohtoni, 6 scriitori străini, precum
și alte surse secundare române de documentare, însumând peste 20 de autori. Mai menționăm
faptul că distinsa scriitoare are și o vervă bărbătească, dovedită prin participarea voluntară (de 3
ori) în teatrul de operații militare din Afganistan. În acest sens, și în aceste momente când i-a
apărut cartea, autoarea este în Afganistan. Despre valențele științifico-literare ale cărții, și-a
prezentat opiniile reputatul scriitor general Teodor Frunzeti, autor a zeci de cărți în domeniul în
care se înscrie și cartea de față. Să-i dăm, deci, cuvântul:
Autoarea acestei lucrări invită cititorul la reflecție despre societatea de azi a
contrastelor, a diferențelor culturale și economice, a nevoilor de securitate, percepute în funcție
de interesele proprii fiecărui stat.
Cartea ne propune parcurgerea unui drum presărat cu amenințări și riscuri la fiecare pas,
ancorat într-o realitate ostilă din punctul de vedere al securității umane. Lucrarea nu urmărește
neapărat să ofere răspunsuri, ci, mai degrabă, să genereze introspecții, respectiv posibilitatea
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cunoașterii nealterate a unei lumi aflate în continuă tranziție, racordate la interacțiunile dintre
actorii statali și nonstatali.
Contextul internațional curent, globalizarea luată ca punct de referință în abordarea
problematicilor de securitate la nivel regional și național, dinamismul polilor de putere conduc
la necesitatea căutării unor strategii de adaptare și cooperare. Autoarea ajunge la performanța
de a analiza aceste aspecte esențiale pentru supraviețuirea unui stat și de a crea prognoze ale
evoluției unor cursuri de acțiune.
Raporturile dintre sferele de influență la nivel mondial, orientările strategice ale statelor,
transnaționalitatea amenințărilor determină necesitatea stabilirii unor parametri și a unor
piloni de securitate, în carul unor organizații care împărtășesc obiective comune. Înarmarea și
pregătirea sunt insuficiente în lipsa cooperării interstatale, fapt urmărit și demonstrat de
autoare în conținutul lucrării.
Menționăm că autoarea, în prezent, lucrează la noi proiecte de cărți, despre problematica
politică militară internațională actuală, precum și cărți de literatură beletristică. Pentru toate
acestea merită să fie felicitată.

INTERVIU cu Col. (rtr) IOAN BÂLBĂ,
coautor al cărții „Trădarea României Socialiste în viziunea unui ofițer de securitate”

Vă rugăm să explicați factologic trădarea economiei socialiste, cum s-a ajuns la
această concluzie, cine sunt vinovații și care au fost efectele?
Prin munca mea de ofițer de informații, din 1965 până în 1989, am fost în contact direct
cu realitățile economice, politice și sociale în toată goliciunea lor, direct de la sursă, vedeam
cum se revarsă asupra României toate relele aruncate pe pământ din cutia Pandorei, fără
speranță (rămasă pe fundul cutiei) de a le opri.
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Am deschis cutia Pandorei privind un subiect tabu, securitatea, o coardă sensibilă, o
problemă care declanșează reacții negative multiple și acum, după 30 de ani de la căderea
comunismului.
În cei 25 de ani, am fost parte a numeroase analize macroeconomice, am văzut disprețul
regimului față de munca poporului meu, am întocmit sute de sinteze informative privind fapte de
subminare a economiei naționale în cele mai sensibile domenii industriale, am văzut corupția în
desfășurarea ei până le cele mai înalte demnități naționale, am văzut investiții enorme pe datorie
în țări cu risc politic maxim și înfometarea propriei populații pentru a le susține dar, mai ales,
am văzut neputința unui serviciu de informații incapabil să oprească această evoluție a României
spre faliment, în acord cu obligațiile constituționale asumate prin jurământ militar.
Am deschis această cutie a Pandorei cu sinceritatea memorialistului, nu de a acuza pe
cineva anume, ci pentru a așeza în fața istoricilor vremii fapte concrete, cifre și date, obiective și
pagube, dogme așezate deasupra realităților economice și ale bunului simț iar, dacă am
nominalizat anumite persoane de demnitate publică, care patronau asemenea fenomene, nu este
vina mea. Noțiunea de trădare este complexă și poate fi privită din multe puncte de vedere:
necunoaștere, frică, lașitate, șantaj ori intenție, poate fi deci urmarea multor cauze pe care eu
doar încerc să le descifrez și nu dau verdicte, îmi fac doar o obligație de conștiință.
Vorbim, deci, de politici trădătoare de țară, de acei demnitari ai timpului care acum spun:
noi nu am trădat România, doar pe Ceaușescu, fără să explice faptul că (intenționat/la ordin/din
entuziasm/greșeala/necunoaștere etc.) au sufocat-o prin investiți uriașe neproductive; noi nu
înfometăm populația, spun ei, dar exportăm alimente pentru a face investiții în lumea arabă pe
credit; noi nu trădăm, dar intrăm cu bocancii în cultura națională pentru a implementa
comunismul la sate; noi respectăm democrația, dar drepturile și libertățile civile erau mofturi pe
care nu le acceptam. Și, indiferent ce am spune, securitatea era parte a acestei politici trădătoare,
pentru că nu le-a descifrat și nu le-a oprit.
Cum se explică faptul că, o bună parte dintre colegii dvs. spun despre fostul general
colonel Iulian Vlad că a fost un erou iar dvs. spuneți că politica domniei sale în domeniul
securității statului a fost în afara ordinii de drept, a fost o politică trădătoare vizând
România și nu pe Ceaușescu?
Eu nu vorbesc de trădare în sensul juridic al cuvântului, eu nu am făcut cercetări și nu am
competența să afirm că fostul general Iulian Vlad și-a trădat țara și jurământul militar. Eu îmi
pun doar întrebări și caut răspunsuri, îmi manifest îndoielile în baza informațiilor pe care le am
și le supun judecății cititorilor
Noi, culegătorii de informații de la baza sistemului de contrainformații economice,
raportam dezechilibre majore în economie, pagube de miliarde de dolari pe șantierele din țară și
străinătate, faptul că anumiți decidenți de vârf ai partidului, semnalați cu afinități la anumite
servicii de informații, prin decizii evident eronate, subminau economia, înfometau și radicalizau
populația, fără ca securitatea să intervină, deși erau atentate la siguranța națională, erau fapte
reale și greu de înțeles pentru un ofițer de informații. În asta consta politica trădătoare a lui
Iulian Vlad, vedea dezastrul, era informat și nu acționa în conformitate cu obligațiile sale.
Apoi, în primele 15 zile din decembrie 1989, în România au intrat peste 60.000 de agenți
de teren ruși, maghiari, sârbi, bulgari, fără ca securitatea să asigure controlul acestora, iar în
final s-a dovedit prezența lor în orașele în care au fost morți și răniți; în 29 noiembrie, personal
am obținut copia unei scrisori a ministrului de externe canadian, prin care cerea conaționalilor
de la Cernavodă să părăsească țara noastră prin Bulgaria, întrucât în decembrie vor fi
evenimente grave în România, iar aeroportul Otopeni va fi închis. Se știa, deci, că urmau revolta
populară și dezordini, se știau (credem noi) și misiunile agenților de teren străini intrați în țară.
Iată de ce îmi pun întrebări și nu înțeleg pasivitatea demnitarilor din fruntea Departamentului
Securității Statului. Pentru ca Ceaușescu să fie înlăturat, trebuia să ne distrugem țara, acesta
era patriotismul lor?
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În 17 decembrie 1989, armata se lupta cu demonstranți care vandalizau orașul Timișoara,
iar trupele de securitate, unitate specializată pentru lupte de stradă, nu s-au implicat (!!). În 21
decembrie, președintele României declara stare de necesitate pe tot cuprinsul țării, iar securitatea
depunea armele, consemnată în unități. În 22 decembrie, sunt retrase trupele specializate din
jurul Comitetului central și se permite accesul liber în clădire. Motivul - am făcut un pas înapoi
pentru a evita un război civil - eu nu mi-l însușesc, prea multe și prea evidente sunt dovezile
contrare. Lovitura de stat, planificată în conivență cu servicii de informații și puteri străine,
câștiga tot mai mult teren, iar viitorul României, planificat cu mult înainte, de asemenea. Suntem
liberi și putem gândi liber, nu în haită, fără manipulare și minciună.
Iată de ce eu am ieșit din rând și spun răspicat că atât lipsa de intervenție din perioada
1985-1989 pentru identificarea și eliminarea vinovaților de dezastru economic, cât și faptele din
perioada 16-22 decembrie 1989 care, analizate în raport cu evenimentelor care au urmat în
perioada 1990- 2000, impun o abordare unitară, la pachet cu starea de colonie în care ne găsim
azi. Eu respect părerea colegilor mei, dar nu pot să nu gândesc, să nu văd faptele, să nu mă
exprim, să accept justificări facile.
Vă rugăm să precizați punctul dvs. de vedere privind decăderea României din
perioada 1980-1989, pe toate palierele, economic, social, politic.
În acea perioadă, eram în contact cu directorii de centrale industriale și mari șantiere,
participam la comandamentele de la Cernavodă, cu specialiști din întreaga țară, citeam zilnic
sute de pagini ce reflectau realități amare, de sus până jos, starea de spirit se înrăutățea de la an
la an. În jurul lui Ceaușescu gravita un grup de înalți demnitari (Constantin Dăscălescu,
Gheorghe Oprea, Ion Dincă, Ion Ursu, Emil Bobu, Tudor Postelnicu) în care acesta avea deplină
încredere, cu care împărtășea (credea el) aceleași idei conform cărora poporul nu conta,
libertatea și drepturile universale erau un moft, așa încât se credeau nemuritori, iar deciziile lor
erau dumnezeiești, trăiau în afara timpului.
La conducerea DSS se acumulau informații privind radicalizarea populației în interiorul
țării și marile schimbări și evoluții geostrategice în exterior, informații care puse cap la cap ar fi
trebuit să genereze măsuri specifice de compromitere și eliminare (inclusiv a lui Ceaușescu) a
celor care, prin acțiunile lor, puneau în pericol siguranța statului. Nu s-au făcut, în schimb s-au
sofisticat măsurile de poliție politică care îl susțineau pe Ceaușescu și regimul lui. Ce puteam să
înțeleg eu din toate acestea, decât faptul că cineva, undeva, plănuia distrugerea României, lucru
de care mulți din demnitarii numiți, și nu numai, nu cred că erau străini.
Impactul deciziilor din această perioadă, 1980-1989, a fost uriaș și de lungă durată în
toate domeniile; economia mergea spre faliment; spiritul muncitoresc se degradase, iar
productivitatea muncii în cădere liberă; propaganda politică, cultul lui Ceaușescu deveniseră
grotești; cultura se zbătea între cenzură, subfinanțare, manipulare si dezinformare; marile
investiții înghițeau peste 30% din PIB fără să producă; lipsa de valută a generat operațiuni de
genul „aportului valutar special”, fenomen ce a deschis drumul corupției oficiale; portul
Constanța a devenit pentru demnitarii statului un butic preferat, corupția distrugea statul. Toate
acestea se resimt și azi, în mai mare sau mai mică măsură, mentalitățile se lasă greu uitate.
Vă rugăm să precizați, pe scurt, opinia dvs. privind perioada 1990-2000, ce a fost
bine și ce a fost rău?
În esență, ce s-a întâmplat după decembrie 1989 și pe tot parcursul ultimului deceniu al
secolului trecut sunt fenomene bine conduse și planificate din timp în scopul preluării totale, cu
arme și bagaje, cum se spune, a României.
Faptele petrecute în această perioadă dovedesc că revoluția română a fost planificată din
timp de profesioniști de cea mai înaltă competență, care au dovedit lumii întregi cum se poate
provoca implozia unei țări prin revoltă populară și dezintegrare economică. Asta s-a făcut în
România și iată cum:
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La început, A FOST foamete și manipulare, apoi revolta populară și lovitura de stat
pentru preluarea puterii de către forțe loiale planificatorilor, crearea haosului și învrăjbirea
populației în paralel cu organizarea bazei legale care să asigure DEZINTEGRAREA
TUTUROR SECTOARELOR DE ACTIVITATE, DAR MAI ALES ECONOMIA.
Să urmărim trei legi, promulgate de Ion Iliescu, respectiv Legea 28/1990, Legea 18/1990
și Legea 31/1990, care au generat următoarele efecte:
Legea 28/1990, denumită și legea Corporației Financiare Internaționale (CFI), punea la
adăpost viitoarele averi ce vor fi dobândite de membrii corporației, conform căreia toate
bunurile aparținătoare persoanelor și firmelor aparținătoare corporației de pe teritoriul României
nu pot fi urmărite, sechestrate ori confiscate; orice judecată se va face la sediul corporației. S-A
ASIGURAT FUNDAŢIA ÎNSTĂPÂNIRII; în capitalism, proprietatea este sfântă. Astăzi, 70% din
activele României aparțin corporațiilor străine, deci baza de negociere a statului român este de
doar 30% și scade continuu. Concluzie: în 1990 se știa finalul!
Legea 18/1990, Legea Fondului Funciar, care desființa CAP-urile, ne-a trimis înapoi la
agricultura de subzistență pe parcele mici, a creat haos, sute de mii de procese, șeptelul este
decimat, inclusiv fondul genetic, bazele de producție distruse și împărțite etc. România e
obligată să exporte materia primă și să importe mâncare. În plus, a fost deschisă piața funciară
cu acces nelimitat pentru străini. Legea aceasta, prin esența ei, este de tip colonial, dezbină și
stăpânește.
Dezindustrializarea și falimentarea industriei au început tot printr-o lege, Legea 31/1990,
care transforma întreprinderile în societăți comerciale, deschidea privatizarea fără să existe o
piață; sunt schimbați directorii, sindicatele fac legea așa încât, într-o viteză uluitoare, se produc
falimente în lanț, sunt consumate miliardele rămase de la vechiul regim, cad băncile iar în 1999
România intră și ea în faliment. Vin Isărescu, prim ministru, cu Fondul Monetar Internațional la
pachet și încep programele PSAL I și PSAL II privind privatizarea marilor întreprinderi din
domenii strategice și, totodată, se finalizează planul început prin 1985, de transformare a
României în societate de consum și furnizoare de materii prime.
Iată, deci, suspiciunile mele conform cărora regimul Iliescu a inaugurat un deceniu negru,
demolator, la care se adaugă explozia corupției, furtul/vânzarea secretelor de stat din toate
domeniile, dar mai ales din cele nucleare, poziționarea rezervelor naționale etc.; sângele
societății românești este făcut pulbere și luat de vântul lăcomiei. Dacă cineva spune că a fost un
regim trădător, eu nu-l contrazic.
Poate m-am repetat, dar o fac conștient, pentru neuitare.
Care a fost pierderea supremă a României?
Pierderea supremă a României în urma revoluției din decembrie 1989 a fost cea umană.
A fost un câștig și au fost multe, foarte multe pierderi. Au apărut zorii democrației, înconjurată
de nori negri care au revărsat multe furtuni și dezastre. Cea mai mare pierdere a fost însă
afectarea gravă a fondului genetic național; exodul celor 3-4 milioane de români în Occident
(oameni tineri, curajoși). Este poate răul cel mai mare; uzinele, fabricile se mai pot construi, dar
distrugerea factorului uman este ireversibil.
Dacă ne uităm în istorie, vedem că, în cele două războaie mondiale, România a pierdut
peste 1,2 milioane de oameni, tineri, în special bărbați; în perioada comunismului, în lupta de
clasă au fost distruși fizic ori au plecat din țară alte sute de mii; apoi, aproape în totalitate,
vechea intelectualitate și așa-zisa burghezie a satelor (oameni înstăriți și buni gospodari), au fost
aduse în stare de neputință. Totodată, în secolul trecut, au emigrat din România 700.000 de evrei
și 500.000 de sași, așa încât baza noastră genetică sănătoasă s-a redus cu 30 - 40% .
Pare cinic ce spun, dar cred că este o tristă realitate: România nu mai are fondul genetic
pentru a fi altceva decât ceea ce este.
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Care vor fi punctele tari din următoarea dvs. carte?
Vom încerca să venim cu date concrete, să sprijinim, factual, istoria celui mai negru
deceniu al României, care a fost 1990-2000, să urmărim mersul banilor și, odată cu ei, să vedem
„cuiburile cu miere” ale nomenclaturii de la nivelurile 2 și 3 din toate structurile statului, cei
care au preluat puterea în decembrie, scoase la lumină prin diverse inginerii financiare.
Vom vedea care a fost liantul între corupția veche și marea corupție generalizată după
1989, cum au fost ținute partidele politice sub control, pârghiile șantajului de stat, de ce nu s-a
dat Legea Lustrației, efectele dispariției secretelor de stat ale
României în toate zările, puterea și banii pe care acestea le
asigură și multe altele.
Cum vedeți colaborarea cu revista noastră, în scopul
punerii la dispoziția cititorilor a noi date punctuale care să
prezinte interes pentru aceștia?
Putem să publicăm asemenea articole pe diferite teme,
inclusiv cazuri de spionaj și trădare, sufocarea economică ca
mijloc de pregătire a revoltei populare din decembrie 1989,
proiectul Cernavodă vs. cinci miliarde de dolari pierduți și multe
altele. Putem face un serial pe aceste teme.
(Vom continua cu o analiză privind activitatea
trădătoare a ofițerilor de securitate Iulian Vlad și Ioan Pacepa,
care s-au supus serviciilor de securitate sovietice care au uneltit
răsturnarea lui Ceaușescu).
A consemnat col.(rtr) Victor Neghină

Col.(rtr) Ioan Părean

100 de excursii cu membrii Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie
Șteflea” a ANCMRR
(aprilie 2012-august 2019)
Filiala Județeană Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a Asociației
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Al.
I. Cuza” (ANCMRR) ființează din vara anului 1990, fiind
una dintre cele mai vechi structuri asociative a militarilor din
România, proveniți din MApN.
De-a lungul anilor, cadrele militare care au decis să se
asocieze au desfășurat numeroase activități de socializare:
revelioane comune, participarea în grup la diverse lansări de
carte, la concerte, sărbătorirea Zilei Femeii, Ziua Armatei
Române, Ziua Națională etc. Cercul Militar Sibiu, unde își
are sediul filiala noastră, găzduiește permanent Comitetul și
Biroul executiv al filialei, iar în zilele de joi, de la orele 10
până la 12, au loc ședințele săptămânale ale membrilor filialei.
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Cu ocazia Adunării Generale și a alegerii noii conduceri a filialei, din luna martie 2012,
s-a ridicat și problema efectuării unor excursii cu familiile militarilor rezerviști. Se urmărea
vizitarea unor obiective istorice sau doar turistice din zona sibiană și nu numai.
Având în vedere că noul președinte ales, Col.(r) Ioan Părean, a condus, în anii în care era
încă în activitate, Cercul de Turism Montan „Cindrelul” al Garnizoanei Sibiu, a fost desemnat să
organizeze excursii, de data aceasta pe mijloace auto, pentru membrii filialei și familiile acestora.
S-a început cu o excursie de o zi, pe traseul: Sibiu – Sebeș - Alba Iulia – Mănăstirea
Râmeți, iar la întoarcere s-a vizitat frumoasa cetate nobiliară de la Câlnic, județul Alba. În prima
excursie, s-a mers cu două microbuze. Apoi, rând pe rând, ne-am deplasat din ce în ce mai
departe; s-au vizitat orașe, cetăți și castele, case memoriale, saline, monumente istorice,
mănăstiri etc.
De la incomodele microbuze cu care am început, s-a trecut la autocare spațioase, cu care
ne puteam deplasa la distanțe din ce în ce mai mari, iar spre unele destinații am zburat chiar cu
avionul (Israel).
Astfel, încetul cu încetul, am străbătut întreaga țară, iar începând din vara anului 2015,
am depășit hotarele României. Până în prezent, am efectuat excursii externe în: Ungaria,
Slovacia, Cehia, Germania, Franța, Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, Israel, Polonia și Republica
Moldova. În ultimele luni ale acestui an, vom mai vizita: Ucraina, Israel și Turcia, iar trecerea
dintre ani, Revelionul 2020, îl vom face în Grecia.
În anul care urmează, avem în vedere vizitarea marilor metropole: Atena, Roma, Paris,
Viena și …bătrânele piramide ale Egiptului.
În peregrinările noastre prin țară, rareori am străbătut același traseu. Am combinat astfel
itinerariile, încât să vedem mereu locuri noi. Avem câteva zone pe care le vizităm în fiecare an:
Delta Dunării și Gura Portiței, Nordul Moldovei, Maramureșul, Clisura Dunării și, nu în ultimul
rând, șoseaua Transalpina.
De-a lungul timpului, ni s-au alăturat numeroși sibieni și nu numai, care au solicitat să-i
primim în filiala noastră în calitate de membri susținători (conform Statutului ANCMRR). Ei nau fost niciodată militari de carieră, dar s-au adaptat perfect cerințelor grupului de militari
rezerviști în ceea ce privește punctualitatea, seriozitatea și coeziunea grupului.
Acești membri „susținători” ai filialei noastre, dintre care cei mai mulți sunt pensionari,
au fost: ingineri, profesori, medici, economiști, juriști, muzeografi etc., care împreună cu
militarii rezerviști, alcătuiesc o adevărată familie și se bucură că pot lua parte la diversele
activități desfășurate în cadrul filialei noastre. S-a creat astfel o adevărată simbioză între
caracterul auster și cazon al rezerviștilor militari și civismul și relaxarea aduse cu ei de către
prietenii noștri proveniți din viața civilă.
Am realizat o insignă a grupului, purtată cu mândrie de toți participanții la excursii. Pe
un disc roșu-albastru este inserat, cu galben, conturul hărții județului Sibiu, care poartă pe el
„roza vânturilor” și inscripția „Grupul de Turism Sibiu”. Această insignă este distribuită gratuit
membrilor care participă prima dată la o excursie de-a noastră.
În fiecare an, în luna decembrie, lună fără excursii, are loc un concurs cu tema:
Recunoașterea obiectivelor istorice și turistice din România, vizitate în anul în curs. Fotografiile
sunt prezentate video și toți participanții din sală scriu răspunsurile pe chestionare tipărite.
Câștigătorul sau câștigătoarea concursului primește: o cupă personalizată, o cupă transmisibilă,
o diplomă și…o excursie gratuită, prima din anul următor. Pot participa cu șanse egale atât
militarii rezerviști, cât și membrii susținători. Anul acesta, 2019, suntem la cel de-al V-lea
concurs. Primul concurs a fost câștigat de către un rezervist, iar următoarele, de doamne din
rândul membrilor susținători.
Toate activitățile filialei, inclusiv excursiile, sunt cuprinse în albume anuale (≈300 pagini
color), intitulate: Cronica Ilustrată a Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea a ANCMRR, vol …,
anul… Activitățile din acest an calendaristic vor fi incluse în volumul al VI-lea, care va apărea
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în ianuarie 2020. În anul 2018, anul Centenarului României, am realizat un baner tricolor cu
însemnele noastre și anul jubiliar, pe care l-am purtat permanent cu noi. Din nordul Moldovei la
Cazanele Dunării, de la Prut la Timișoara, din Deltă și până în Maramureș, l-am avut permanent
cu noi și ne-am fotografiat cu el, avându-l în fața grupului. Anul acesta, anul centenarului
excursiilor noastre, avem alt baner tricolor pe care este scris, cu litere mari: Sibiu – România.
Cea de-a 100 excursie și cea mai recentă am sărbătorit-o la prietenii noștri, rezerviștii
argeșeni. Traseul pe care l-am urmat a fost următorul: Sibiu – Avrig – Cârțișoara –
Transfăgărășan (cu opriri la Bâlea Lac și Barajul lacului Vidraru) – Curtea de Argeș (unde s-au
vizitat: Mănăstirea Argeșului, Muzeul Arhiepiscopiei, necropolele regale, Fântâna lui Manole
etc.) // Curtea de Argeș - Domnești – Mănăstirea Curbii de Piatră – Nucșoara – Domnești –
Mănăstirea Aninoasa – Câmpulung Muscel – Mănăstirea Nămăești – Mausoleul Eroilor de pe
dealul Mateiaș – Dragoslavele - Rucăr – Bran – Vulcan – Codlea – Făgăraș – Sibiu.
La Curtea de Argeș, prietenii și colegii noștri argeșeni au organizat o masă festivă
comună, cu muzică și „lăutari”, cu un meniu bogat și băuturi de calitate, dar și cu un tort, pe care
era scris: „La mulți ani, 100 de excursii!”.
Până după miezul nopții, muzica și dansul nu s-au mai oprit. A fost o seară specială, pe
care nu o vor uita cei 80 de sibieni participanți la această excursie jubiliară.
Cu ocazia celor 100 de excursii s-au făcut peste 10 000 de fotografii, pe care sperăm să
le tipărim într-o carte album, cu explicații la fiecare imagine.
100 de excursii. Multe, puține !? Dar ce mai este suta în ziua de astăzi?
Și… numărătoarea nu se oprește aici!

Universitatea din Cernăuți (Ucraina)
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Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman

LA PAS PRIN SIBIU
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Orizontal:
1) Festivalul... de Teatru, ajuns la a 26-a ediţie (2018), sub bagheta magică a talentatului actor şi
director Constantin Chiriac 2) TEREZIAN, TREI STEJARI, HIPODROM, ŞTRAND...(sg.) Astea sunt din Turnişor! – Două din... Hipodrom! 3) Împotriva unor asemenea invazii ale
migratorilor de tot felul, la Sibiu au fost înălţate puternice ziduri de apărare, dotate cu 39 de
turnuri încredinţate tuturor breslelor din cetate (sg.) - Dotări de înaltă tehnicitate la ELASTIC...
4) Turnurile 2 şi 4! - Parcul Sub…, uriaş plămân de oxigen pentru municipiul nostru, loc de
plimbări şi agrement pentru sibieni şi mii de alţi turişti ocazionali - Universitatea Lucian Blaga
(abr.uz.) 5) Locuitori (montani) cazaţi la Grădina zoologică din Dumbrava Sibiului - Elevii
şcolilor militare sibiene (sg.; arh.) 6) Cam plutitoare... - ...la ieşirea din cetate! - Vechi muzeu de
artă bucureştean. 7) Într. de locuinţe şi localuri (siglă) – Două din… TURNIȘOR!- Raţiu...
aproape finalizat, intrat în graţii! 8) REZERVISTUL SIBIAN, publicaţie trimestrială ce apare la
Sibiu la Editura SALGO - 3,4 librării! - Debut în teatru! 9) Cibinul, râul ce traversează
municipiul, vărsându-se în Olt (pl.) – Poetă din Ploiești din opera căreia cităm volumul „Starea
de grație”(Iolanda) 10) I se face mare publicitate -Muzeul..., la Bucureşti, cu un corespondent pe
măsură în cadrul pitoresc al Dumbrăvii Sibiului, în cadrul Muzeului Tehnicii Populare
Tradiţionale ASTRA (neart.) 11) Ultimele manifestări …la intrarea în ARINI! - Faună... în
centru! - Primele... talente! - Theodor (abr.) de la Thalia - 12) Local pentru... sâmbra oilor SALGO... la Sibiu (director, col.(r) Ioan Părean) 13) ASTRA... la periferii! - ...ASTRA-film,
una dintre manifestările de mare anvergură de la Sibiu desfășurat anul acesta în septembrie.
Vertical: 1)
Piața Mică, la final! - După acest act istoric petrecut la 1 Decembrie 1918 (Alba Iulia), unele
sedii administrative şi guvernamentale au fost găzduite, pentru o perioadă, la Sibiu - Veche
echipă de fotbal a armatei, la Sibiu (siglă) 2) Muzeul de Ştiinţe..., veche instituţie de gen,
aparţinînd de ASTRA - CASA..., aşezământ refăcut cu prilejul SIBIU - capitală culturală
europeană (2007); sg., neart. 3) Veche revistă de literatură ce a apărut o bună perioadă de timp
la Sibiu. 4) Şi toate celelalte (abr.) - Patru... din Centrul civic! - Câteva tipuri! - ...în puf! 5)
Primele ritmuri... - O fabrică de tradiţie la Sibiu (în dotarea Armatei Române) în perioada
interbelică (pl.) 6) Secţie la Spitalul judeţean (var.) – Nete... la BALANȚA! - Teatru la periferii!
7) Ofelia POPII, talentată componentă a Teatrului Naţional din Sibiu (mase.) - Lăsat în gaj. 8)
Altă echipă de renume a Sibiului, cu evoluţii bune în prima ligă de fotbal, câştigătoare a Cupei
Balcanice; astăzi, tradiţia este continuată de ASC HERMANNSTADT, promovată acum un an
în Liga I - Acute... la armată! - Două la... stadion! 9) Lună în plin sezon estival, cu mare aflux de
turişti, în special străini, pe plaiurile sibiene – caz Sintetic din limba latină 10) ...de Sibiu,
publicaţie on line sibiană - Asociaţia Transilvană pentru cultură şi artă (abr. uz.), înfiinţată la
Sibiu, în anul 1861, cu o prodigioasă activitate pe multiple planuri până în zilele noastre - Fir
textil... la Tălmaciu. 11) ...Sibiului, vestit ansamblu folcloric, cu numeroase turnee de succes
peste hotare, ambasador al României pe marile scene ale lumii - Mese... scurte! – Elemente de
…cultură! 12) Debut telefonic - Instituţie de mare prestigiu a municipiului Sibiu, gazdă
primitoare, alături de alte mari săli de spectacol, pentru sute de trupe artistice de pe tot globul, la
marele Festival Internaţional, al doilea ca importanţă din Europa. 13) Intrarea în localitate! Marele muzeu sibian, deschis chiar înainte de ...Luvru (Paris), prin grija baronului (fost
guvernator al Transilvaniei) de la care i se trage numele, vestit în lumea întreagă prin bogăţia,
diversitatea și, mai ales, raritatea exponatelor sale.
Dicţionar: RATI, IPU.
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Soluțiile jocurilor apărute în nr. 22 (tr.II/2019) al revistei REZERVISTUL
SIBIAN:
1) Integrama 7 arte: - B U E BAL A CARNAVAL OSC LAICER ACTE VEST
RATE AL RA SEPARATA PI LESINAT S NEANT ATOMI TESTA JR NA
O TETRA CARO MAUR ORFELIN SAADI ALINT TURLA AZ RE TEMA
UZ TARAN IMITARE STELE AL.
2) Careul DE LA IOAN CITIRE... : - ION CARAMITRU M LAERTE
IONESCU I CUB INAINTAS _EDUCAT UN OARA SOLI TOLBA SAT
CMC GTEO RIGI UNEORI STAR IN I NOVICE CRAI TEACA CUZA AL
R CEZAR AMANET IB SARBATORI A LEAC A MORATOR SCULPTOR
MARA NOI E ANUTA AN TIRIAC ILI OSC SUA RADU VINEA.

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.24 / 2019 se vor
transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la 12
noiembrie 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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