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Col. (rtr) Ioan Părean

Migranți și viruși

Un nou val de migranți, cei mai mulți dintre ei sirieni,
amenință să plece de pe coastele Turciei și să ajungă pe
țărmurile vechii Elade, Grecia noastră cea de toate zilele.
Iar de acolo, via Bulgaria și România, să se reverse peste
țările bogate din nordul și vestul Europei. Nu știu ce-i
atrage sau cine-i mână pe acești copii dezrădăcinați ai lui
Alah, spre țările superdezvoltate ale bătrânului continent.
Arabii și europenii n-au avut niciodată ceva în comun. S-au
dezvoltat fiecare în locurile lor de baștină având culturi,
religii și tradiții total diferite și se pare… incompatibile. Nu
știu de ce nu se îndreaptă spre sud sau sud-est, unde sunt
țări mai bogate ca cele europene și locuite de-ai lor, adepți
ai semilunii islamice… unde s-ar simți și ar trăi mult mai
bine decât între nordicii cei „decolorați” și adepți ai
răstignitului Hrist’, care, la drept vorbind, și el a trăit în
locurile lor de origine.

Și totuși, cine le-a dat ranițe și ceasuri moderne, toate la
fel, telefoane mobile de ultimă generație, care i-ar umple
de invidie pe cetățenii țărilor spre care se îndreaptă? Este
ceva putred în Orientul Apropiat și, se pare, miroase a
petrol și nu numai. Mulți bani trebuie că s-au băgat în ei,
pentru a disloca așa puzderie de omenire.

Au venit la noi și altfel de asiatici: chinezi, indieni,
vietnamezi etc., care au venit să muncească cinstit. Sunt
harnici și modești și nu stau cu mâna întinsă la pomană ca
cei pe care îi numim, generic, migranți și care aduc, odată
cu ei, toate mizeriile și metehnele cele rele ale Orientului
Apropiat.

Spun că fug de războiul din țara lor, dar, cine-i oprește,
cel puțin pe bărbații tineri, să ia armele în mâini și să-și
apere țara?! Să facă ordine în țara lor. Fug ca lașii, în loc să
lupte pentru Siria. Parcă Mahomed altfel i-a învățat!

Noroc, dacă poate fi numit noroc, că România nu este
țara de destinație a acestor hoarde semicivilizate. Spunea
unul dintre ei că, decât să rămână în România, chiar dacă-i
pace pe aceste meleaguri, mai bine s-ar întoarce în Siria,
aflată în război. La noi este mai rău ca la ei? Oare așa să
fie?!



2

Să se ducă la „mutter” a lor, frau Angela Dorothea Merkel. Ea le-a făcut chemare, ea să se
spele pe cap cu ei. Nu să-i repartizeze prin toate țările Uniunii Europene, pe criterii doar de ea
știute. Dacă poporul german nu mai are vigoarea și vitalitatea să se înmulțească prin genele-i
blonde, să-i cheme pe tuciuriii arabi, mai iuți de sabie, să le crească sporul natural al populației.
Oare ce culoare vor avea peste vreo jumătate de veac „urmașii” legendarului Siegfried? Cred că
se zvârcolesc în morminte bătrânii arieni cu ochii albaștri, mândria celui de-al Treilea Reich.

Colac peste pupăză, din Răsărit și Miazăzi vin migranții arabi, iar din Apus, via Italia, ne
„calcă” noul coronavirus CoVid-19, altă făcătură realizată în laboratoarele viitorului război
biologic. Se spune că sfârșitul civilizației umane se va datora unui „produs” uman scăpat de sub
control.

Populația isterizată a României s-a aruncat spre marile magazine, golindu-le. Și, nu numai la
noi s-a prostit lumea și n-a înțeles că afacerea cu „pandemia” de coronavirus este cea mai mare
farsă manipulatorie din istoria Lumii de până acum. Curând sau foarte curând, se vor afla toate
dedesubturile acestei mega-afaceri la nivel planetar, care i-a îmbogățit pe mulți, dar mai ales pe
chinezi.

La noi, toate acțiunile sunt originale, pur românești. Partidele își devorează propriile guverne
puse chiar de către ele. Miniștrii noștri fură sau își trag foloase din ordonanțele de urgență, date
la ceas de noapte, de-a valma.

Fără să exagerăm, avem o conducere proastă, cu politicieni mediocri, ticăloși și hoți, de
parcă ni i-au ales alții, nu noi, ca să ne facă-n ciudă. Se spune că fiecare popor își are
conducătorii pe care îi merită.

Oare de ce coronavirusul nu bântuie și prin Palatul Parlamentului?! Ai noștri aleși își spală
mâinile, precum Pilat din Pont! Ori, poate că și coronavirusul își are și el, mândria lui.

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

Cine l-a prăbușit pe Ceaușescu?

Nu știu dacă tema propusă este de
actualitate. Ceea ce cunosc bine este că
istoricii care trudesc la reconstituirea cât mai
corectă și obiectivă a istoriei au datoria de a
publica periodic rezultatele propriilor
cercetări. Pornesc demersul de la subiectul
atât de dezbătut în presa și istoriografia
postdecembristă privind pe terorismul Carlos.

Am dedicat și eu un subcapitol în cartea
mea Duplicitarii (2015) relației dintre Carlos
și Securitatea din România. Documentele est-
germane, maghiare, cehoslovace sunt clare cu
privire la aceste relații. Dar ele demonstrează
și o complicitate mult mai largă a teroristului
Carlos cu instituții de securitate ale țărilor din
Organizația Tratatului de la Varșovia, în
primul rând cu marea Uniune Sovietică. El
era pilotat de KGB. Aici, nu prea am înțeles
eu naivitatea ofițerilor „aparatului” extern de
securitate român în folosirea lui Carlos în
„tentativa” de asasinare a fostului general de
securitate Ion Mihai Pacepa, fost adjunct al
DIE (Direcția de Informații Externe, adică
serviciul de spionaj al Securității). Eu am fost
primul, să mi se scuze lipsa de modestie, care
am demonstrat că Pacepa a fost agent-cârtiță
sovietică. Prin urmare, el a plecat în misiune
în SUA, via Germania, la ordinul KGB-ului.
Să nu fi știut Securitatea externă că și Carlos
era omul sovieticilor? Era și normal în atari
condiții ca teroristul Carlos să nu poată
îndeplini misiunea de a-l suprima pe Pacepa.
A motivat că Pacepa era foarte bine păzit de
americani. De aici și suspiciunea mea că
episodul Pacepa și tentativele lui Carlos au
fost de fapt un „blat”, în sensul de aranjament
al generalului Iulian Vlad, la acea vreme
adjunct al șefului D.S.S. (Departamentul
Securității Statului) cu sovieticii. În treacăt

amintesc faptul că și Iulian Vlad, făcuse în
1956 un an de stagiu de pregătire specială la
Școala de spionaj de la Moscova.

Când mi-a venit în cap această
suspiciune? Exact în momentul când am citit
ce spune Vlad, ceea ce coincidea aproape la
indigo cu ceea ce mărturisea și Pacepa, că nu
au trădat poporul român, ci doar pe
Ceaușescu. Tot Vlad a fost și cel care în mod
real s-a implicat în ancheta fugii lui Pacepa,
care se finalizează în „coadă de pește”. Vezi
Doamne că făcuse abuzuri prin comercia-
lizarea unor bunuri aduse ilegal din
străinătate, și printre beneficiari s-ar fi aflat și
soții Ceaușescu. Baliverne. Dar de ce
baliverne? Pentru că în realitate, Iulian Vlad a
fost interesat să curețe locul, cum se spune în
limbajul cutumiar al serviciilor secrete. Adică
să șteargă orice urmă a complicității și să
direcționeze ancheta spre piste inofensive,
adică să le înfunde de tot. Ceea ce a și reușit.

Și o altă întrebare, singura de altfel
inteligentă pe care i-a pus-o generalul
rezervist Aurel Rogojan generalului Vlad (a
se vedea cartea Iulian Vlad confesiuni pentru
istorie): „De ce Pacepa nu vorbește absolut
nimic în numeroasele sale scrieri despre
generalul Iulian Vlad”, adică despre șeful său
direct și nemijlocit? Evident că nu a primit
răspuns. Și de data aceasta mai pun eu o
întrebare: ar mai fi primit Pacepa pașaportul
pentru a pleca în Germania, în misiune, fără
aprobarea șefului său nemijlocit, adică a
generalul Iulian Vlad? Deci, într-o atare
situație, generalul Iulian Vlad, prim-adjunct
al șefului D.S.S., care răspundea de toate
operațiile secrete de anvergură ale Securității
i-a dat pașaportul pentru misiune, atunci în 18
iulie 1978, când a dezertat Pacepa. Sunt
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întrebări retorice, am devenit eu prea
suspicios sau pur și simplu a fost o afacere de
spionaj a Securității, complice cu sovieticii
pentru a-l compromite pe Ceaușescu? Același
scop a fost urmărit și prin celelalte tentative
nereușite de atentat asupra unor personalități
române din exteriorul țării (Monica
Lovinescu, Paul Goma, Șerban Orescu,
Nicolae Penescu, Virgil Tănase, a angajaților
de la Radio Europa Liberă ș.a.)? Acestea se
înscriu la capitolul tentative teroriste
nereușite. Din punctul meu de vedere, chiar și
o tentativă teroristă nereușită are același efect
în plan psihologic.

Pentru compromiterea și suprimarea lui
Ceaușescu se ivise momentul prielnic. Ne
aflam la câteva luni de când Ceaușescu îl
refuzase pe președintele SUA, Jimmy Carter,
să înscrie economia României pe bursele
mondiale. Președintele american i-a spus lui
Ceaușescu, pe 13 aprilie la Casa Albă, când
s-au întâlnit, că economia românească
valorează, conforma experților americani,
170 de miliarde de dolari. Proiectele de
dezvoltare a României erau grandioase, vizau
o perspectivă până în 2020, iar România nu
mai avea de unde să se împrumute. Deci
soluția era corectă. Bursele puteau oferi
investiții pentru dezvoltarea țării. Datoria de
11 miliarde de dolari nu mai permitea alte
împrumuturi de la Banca Mondială, iar
Fondul Monetar, de asemenea, nu mai făcea
împrumuturi până când nu începea să se
plătească din datorii.

Și tot acum, „colac peste pupăză”, a venit
și Brejnev cu „doctrina lui nucleară”: „vom fi
primii cei care vom lovi cu arma nucleară” în
cazul unui conflict militar. A convocat la
Moscova, 22-23 noiembrie 1978, adunarea
șefilor de stat din Tratatul de la Varșovia, toți
au semnat Declarația comună, cu o singură
excepție, România. Dar nu numai că șeful
statului nu a semnat, a declarat de la înalta
tribună a adunării că nu asta era soluția pentru
pacea mondială. Doctrina primei lovituri
nucleare a numit-o „inadmisibilă”. Personal,
cred că a fost un afront mult mai mare la
adresa Moscovei decât declarația din 20
august 1968, de la balconul CC, despre
evenimentele de la Praga, respectiv actul de
agresiune al Armatei sovietice alături de
celelalte armate ale țărilor din Tratatul de la
Varșovia, cu excepția Armatei române.

Moscova nu a mai suportat astfel de
insolențe, a reactivat „Planul Niestr”, de care
vorbește și Pacepa, care avea ca principal
obiectiv schimbarea lui Ceaușescu cu un lider
comunist docil Moscovei. Atenție!, i-a trebuit
KGB-ului, care avea și concursul tacit și
perfid al Securității, 11 ani să-l schimbe pe
Ceaușescu? Ori, n-au realizat acest lucru
decât în contextul în care Gorbaciov a reușit
să aibă și concursul SUA?!

Oricum, anul 1978 este un an extrem de
important în istoria României. În loc să ne
relansăm economia națională, prin jocul de
bursă, ne-am pus rău, concomitent și cu
sovieticii și cu americanii. Ce a urmat, se știe,
un adevărat embargou economic asupra
României din partea occidentalilor, dar și a
sovieticilor, cu urmări dezastroase pentru
nivelul de trai al românilor: frig în case, cozi
la magazine, foamete, penuria de benzină și
gaze naturale, lipsa de medicamente etc.etc.
Singurul amănunt este că Pacepa a recunoscut
că la Departamentul de Stat al SUA „este
unanimă convingerea că noi cei de aici (adică
defectorii Securității din Occident nu mai
puțini de 61 - C.T.) împreună cu cei de acasă
(adică cei 50% din „aparatul” Securității în
„blat cu rușii”- C.T.) l-am răsturnat pe
Ceaușescu”. A uitat să precizeze: „cu ajutorul
neprecupețit al serviciilor secrete ale celor
două mari puteri”.

Am citit de curând un material despre
faptul că Grupul Bilderberg (guvernul
mondial nevăzut al lumii), care are în
componență pe lângă mari diplomați, oameni
de afaceri, bancheri, academicieni,
universitari, ziariști și foști șefi de stat și ai
serviciilor secrete, și-ar fi adus o contribuție
importantă la prăbușirea comunismului din
zona central-estică europeană. Tot în 1978,
Grupul Bilderberg începe să pună în aplicare
planul pentru prăbușirea comunismului.
Probabil că în acest plan, România era trecută
la capitolul atragere la economia de piață prin
jocul de bursă. Refuzând acest lucru,
Ceaușescu a situat România pe o poziție de
adversitate, ceea ce nu anunța ceva de bine.
România era o țară mică, dar prea bogată, să-
și permită să promoveze politici naționaliste
în fața unui colos globalist de talia Grupului
Bilderberg. Asta cred eu că reprezintă marea
greșeală pe care a făcut-o Ceaușescu în plan
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internațional, dar nici cei din jurul său nu au
intuit, sau nu au vrut să-i explice în ce pericol
duce România. Astăzi știm că în jurul lui
Ceaușescu erau mulți sfătuitori prosovietici:
Gogu Rădulescu, Ioan Ursu, Constantin
Dăscălescu etc.

În ianuarie 1989, un grup de trei
reprezentanți (Henry Kissinger - fost secretar
de stat al SUA-, Valéry Giscard d'Estaing -
fost președinte al Franței - și Yasuhiro
Nakasone – fost prim-ministru al Japoniei –
exponenți ai Trilateralei, structura executivă
de politică externă a Grupului Bilderberg a
făcut o vizită la Moscova pentru a-l avertiza
pe Gorbaciov că sistemul comunist din
Europa central-estică se va prăbuși. Gurile
rele susțin că ar exista și o scrisoare din
partea Bilderberg-ului privind necesitatea
condamnării și executării lui Ceaușescu, în
decembrie 1989. Dacă este adevărat, și va fi
publicat un astfel de document, atunci
perspectiva evaluărilor istorice se poate
schimba cu 180 de grade.

Prea multe forțe implicate în căsăpirea
lui Ceaușescu. Înseamnă că deranjase rău de
tot pe toată lumea. Pe de altă parte apare ca
un comunist veritabil, ambițios și încăpățânat
de tip paranoic (se considera lider mondial!),
care nu a admis să se supună cuiva și să pună
țara cu bogățiile ei la cheremul străinilor. Mai
mult ca sigur că știa lucrul acesta (intenția
celor mari de a-l suprima), și la fel de posibil
aflase și Securitatea. Discursul lui de la
Congresul al XIV-lea, în care spune că e
posibil să revină capitalismul în România
„când va face plopul mere și răchita
micșunele” este edificator. Vorbea despre un
grup de oameni foarte bogați care au
acumulat averi imense în vreme ce patru
miliarde de oameni trăiesc în sărăcie,
acumulând o datorie externă de peste 120 de
miliarde de dolari și au un venit de sub 100
de $ pe cap de locuitor. El vedea noua ordine
economică și politică mondială prin sprijinul
acordat țărilor sărace și în curs de dezvoltare.

Tot Ceaușescu era cel ce promova
politici de neamestec în treburile interne ale
altor state, și dreptul țărilor mici de a sta la
aceeași masă cu Marile Puteri la
aranjamentele noii ordini mondiale. Cu alte

cuvinte, avem în față un comunist naționalist
profund utopic? Poate datorită paranoiei,
boală care avansa cu rapiditate, o spun
medicii specialiști, nu avea răbdare să asculte
pe cei ce puteau să-i explice politicile sale
nerealiste. Pe de altă parte nu a reușit, sau nu
a fost interesat să pregătească din timp o
echipă de rezervă care să-i succeadă la putere.
Altă greșeală enormă pe care a făcut-o, de
data aceasta în plan politic intern. Nicu
Ceaușescu nu era o soluție, l-ar fi „mâncat”
imediat un George Macovescu, Ștefan
Andrei, Dumitru Popescu sau Constantin
Olteanu, ca să dau doar câteva exemple.
„Nicușor” nu citise la viața lui nici măcar o
carte de științe politice sau de istorie, de arta
conducerii. Ne spune lucrul acesta fostul
colonel de securitate, Eugen Cristea, de la
Direcția a V-a, care ani de zile a fost șeful
gărzilor de pază a familiei Ceaușescu, și a
publicat până în prezent cinci volume de
memorii. Toate acestea au facilitat instaurarea
cu ușurință a grupului preponderent prosoviet
la cârma țării, pe fondul revoltei populare și a
măsurilor de abandonare (trădare) a șefului
statului, luate de comandanții Armatei
(generalul Victor Atanasie Stănculescu) și
Securității, generalul Iulian Vlad.

În atari circumstanțe devine imposibil să
nu-i dai dreptate lui Patrick Pesnot, jurnalist
și scriitor care a cochetat cu serviciile secrete
franceze: „Liderii celor două mari puteri
(Mihail Gorbaciov și George Bush, n.n.) vor
pur și simplu să scape de Ceaușescu prin
intermediul Securității, infiltrate în proporție
de cel puțin cincizeci la sută de agenți KGB,
acesta fiind și motivul pentru care atât de
detestata poliție politică nu va fi epurată
după revoluție”. Am fost în primăvara lui
2019 la Berlin, la un congres de istorie pe
tema Războiului Rece. Acolo s-a spus cu
subiect și predicat despre evenimentele din
decembrie 1989 din România, că Securitatea
și-a negociat rămânerea la putere.

Dar și Ceaușescu a avut marea lui vină,
când, la începutul anilor ʼ80, pentru a achita
datoria externă a ordonat ca ofițerii din CIE
(Serviciul de spionaj al Securității) să se
implice în găsirea de agenți comercianți și
firme străine interesați de produsele
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românești pe stoc. Și astfel a reușit să
transforme niște ofițeri de informații (spioni)
în bișnițari. Acest aspect a fost recunoscut și
de Iulian Vlad în formula: „în ultimii zece ani
i-am scăpat total de sub orice control”. Prin
urmare, ori pe cale de consecință, Securiştii-
afacerişti postdecembrişti au fost cei dintâi
care au aplaudat victoria revoluţiei, căderea
regimului ceauşist şi instaurarea unei regim
democratic. Eu sunt convins că dacă s-ar face
unele cercetări mai aprofundate s-ar putea
ajunge la concluzia că acești ofițeri afaceriști
din Securitate au fost cei care au uneltit
alături de KGB, GRU, CIA și alte surate la
prăbușirea lui Ceaușescu și a regimului
comunist din România. Au simţit momentul
prielnic pentru a intra în lumea afacerilor,
adică în mare măsură o lume pe care o
cunoşteau. Au preferat, cum era şi normal, să
iasă din sistemul de securitate național şi să
intre în sistemul lumii libere şi concurenţiale.
Mulţi au plecat din ţară. România nu mai era
atractivă pentru ei. Aici erau consideraţi
„criminali”, „asasini”, „terorişti” „trădători”
şi tot aşa. Pot fi ei învinuiţi că şi-au luat porţia
de libertate ca fiecare român?

Ca să reconstituim corect istoria, să mai
consemnăm și alte fațete ale ei. De exemplu,
nu cumva Nicolae Ceauşescu a fost cel lăudat
de preşedintele SUA, Richard Nixon, ca unul
dintre marii lideri mondiali? Apropo, de
Nicolae Ceaușescu chiar nu se prea spune în
media din România că a fost asasinat. Deși,
atât constituționaliștii francezi, cât și
numeroși alți specialiști români au demonstrat
cu argumente juridice incontestabile că, la
Târgoviște, în ziua sfântă a Crăciunului s-a
comis o odioasă crimă politică de către o
„bandă de asasini scelerați” (am citat dintr-o
lucrare memorialistică a unui fost ofițer de
securitate). Chiar Constantin Lucescu, actual
general în retragere, avocatul din oficiu al lui
Ceaușescu, a recunoscut cu franchețe că la
Târgoviște, locul așa-zisei execuții, plutonul
de execuție și modul neregulamentar de
execuție fuseseră stabilite înainte de proces.
Același Constantin Lucescu a mai recunoscut
că înainte de a intra în ședința de judecată a
tribunalului, ilegal constituit, a fost amenințat

de generalul Victor Stănculescu, că va fi
împușcat dacă nu va executa ordinal stabilit,
în legătură cu soții Ceaușescu. Ne place sau
nu, asta este istoria sinceră, despre care ne tot
îndemna regretatul academician Florin
Constantinu, pe noi, istoricii mai tineri din
jurul lui, să o reconstituim.

Ce se spune despre terorismul de azi? Că
este arma săracului inteligent! Săraci care
pleacă cu milioanele în bejenie, părăsindu-și
țările lor, pentru a căuta un loc pe planetă
unde să încerce să-și găsească un mod de trai
decent. Aceasta este noua ordine mondială,
creată de grupul celor bogați (Bilderberg-ii
globaliști), după trei decenii de la căderea
comunismului din Europa central-estică? Sau
milioanele de morți din rândul civililor
necombatanți în urma războaielor din Irak,
Afganistan, Siria, Libia etc? Mai este corect
să-l acuzăm pe Ceaușescu de paranoia, de
încăpățânare, de naționalism utopic?...

După acest excurs printre ultimele
achiziții istoriografice consemnate în caietul
meu de istoric, o întrebare inerentă plutește în
aer: cine l-a prăbușit pe Ceaușescu? Greșelile
lui în politica externă și/sau internă,
încăpățânarea lui de a-i înfrunta pe cei mari,
nedându-le prilejul și nici ocazia de a le pune
țara și bogățiile ei la dispoziție, trădătorii
aciuiți la vârful Partidului, Armatei și
Securității, boala lui (care avansa rapid),
uneltirile marilor coloși mondiali, SUA și
URSS ca Mari Puteri alături de serviciile lor
de spionaj, Grupul Bilderberg, sau toate la un
loc?...

Promit să revin cu un nou eseu despre
aspectele pozitive și realizările poporului
român în cei 24 de ani cât a fost Ceaușescu la
conducere, nu de alta, dar am convingerea că
și acestea, posibil, au creat multă invidie care
în cele din urmă să fi contribuit la eliminarea
lui fizică.

Ca istoric, am decența să îi las și pe
cititori să încerce să răspundă la asemenea
întrebări, nu de alta, dar am credința că istoria
este și mai frumoasă, dar și mai atractivă,
când devine interactivă.
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Prof. univ. dr. Corvin Lupu
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Istoricul american Larry L. Watts
despre unii trădători

din conducerea Securității României
(I)

La începutul anilor 1980, în România a sosit,
printre alți tineri din SUA veniți să facă studii superioare în România, Larry L. Watts, care dorea
să învețe istoria, „regina științelor umaniste”. De la început, el s-a bucurat de grija autorităților
statului român, care știau că tinerii din SUA veniți la studii în România, mai ales pentru studiul
istoriei, urmau a fi dirijați în activități politice, diplomatice, informative sau militare, privitoare
la țara noastră. Larry L. Watts a urmat anul pregătitor de învățare a limbii române, apoi anul I al
Facultății de Istorie din Iași, acolo unde predau o pleiadă întreagă de mari profesori, în frunte cu
Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu și Alexandru Zub. I-am numit doar pe acești trei
corifei pentru că Larry L. Watts a venit în România să studieze istoria contemporană și recentă a
României și istoriografia acestei perioade, iar cei pe care i-am nominalizat s-au ilustrat în acest
domeniu.

În cursul anului I de facultate a avut loc un incident creat de un ofițer zelos de securitate,
care i-a deschis lui Larry L. Watts un dosar de pedofilie, întrucât tânărul american a înfiripat o
legătură cu o elevă din clasa a XI-a, căreia îi lipseau câteva luni până la împlinirea majoratului.
În acele timpuri existau încă în Securitate ofițeri cu puternice resentimente față de Lumea
Occidentală, iar un asemenea dosar de pedofilie ar fi condus în mod cert la exmatricularea celui
în cauză și la alungarea lui din România, pe atunci suverană și independentă. De la nivele
superioare, însă, s-a decis ca dosarul să fie mușamalizat, relația lui Larry L. Watts cu eleva fiind
una decentă și fără complicații, dar s-a dispus transferarea studentului american la Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. La Cluj, Larry L. Watts a venit însoțit de ofițerul MApN Ioan
Talpeș, cercetător la Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară din București.
Talpeș l-a prezentat și l-a lăsat în grija secretarului Comitetului PCR pe universitate, reputatul
profesor Vasile Vesa, care s-a ocupat de integrarea lui în universitate împreună cu profesorul
Liviu Maior. Larry L. Watts a învățat foarte bine, avea un interes special și o motivație deosebită
știind, probabil, că-și va câștiga existența din cunoașterea cât mai bună a istoriei și realităților
din România.

În perioada clujeană a facultății, Larry L. Watts a cunoscut-o pe viitoarea lui soție,
româncă din Bistrița, împreună cu care au o fiică. Ulterior, Larry L. Watts a lucrat ca expert
pentru România al decidenților politici de la Washington, fapt pe care îl afirmă, pe scurt și în
prefața pe care a scris-o la monumentala sa lucrare Ferește-mă doamne de prieteni… Războiul
clandestin al Blocului Sovietic cu România, Editura RAO, București, 2011 (p.14).
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Cariera lui Larry L. Watts la București a început în contextul politic internațional din anii
de după Acordul din Malta (2-3 decembrie 1989). Imediat după lovitura de stat, România a
reintrat în sfera de influență a URSS, la București fiind înscăunată o conducere formată exclusiv
din agenți sovietici, cei din linia a I-a de conducere cu toții minoritari etnici: Iliescu (Ivanovici),
Militaru (Lepădat), Brucan (Brukner), Roman (Neulander), Măgureanu (Asztalosh), Bîrlădeanu
(Goldenberg) etc.

Relațiile României cu URSS și cu Federația Rusă s-au deteriorat, după refuzul
Parlamentului României de a ratifica Tratatul de prietenie între URSS și România, încheiat la
Moscova în 5 aprilie 1991 și după ce Ion Iliescu a purtat o convorbire telefonică cu șeful
puciștilor conservatori stalinisto-brejneviști, Ghenadi Ianaev, fost coleg de studii în URSS, în
zilele fierbinți ale puciului de la Moscova, din 19-21 august 1991. În cursul acestei convorbiri,
Ion Iliescu și-a exprimat sprijinul față de reușita loviturii de stat. În memoriile sale, Ion Iliescu
nu a recunoscut această convorbire telefonică. A recunoscut doar că a vorbit la telefon cu Boris
Elțîn și cu Mihail Gorbaciov, după eliberarea acestuia din urmă din starea de arest în care îl
plasase vicepreședintele său, fostul prim-ministru Ghenadi Ianaev.

Ca urmare a evoluțiilor nefavorabile relațiilor româno-sovietice, a informațiilor care
prevesteau prăbușirea iminentă a Uniunii Sovietice, Ion Iliescu și susținătorii săi au decis să facă
pași mari de apropiere față de Occident, sperând că în acest fel vor putea controla mai ușor
puterea din România. Această orientare românească spre Occident s-a produs în ciuda faptului
că în cadrul convorbirilor din aprilie 1991 de la Moscova, dintre Ion Iliescu și Mihail Gorbaciov,
președintele sovietic a spus că: „Occidentul vrea să ne pună pe butuci și pe noi, și pe voi, pentru
ca după aceea să ne cumpere totul pe nimic”, iar Ion Iliescu a replicat că „forțele dușmănoase
interne și externe cooperează. În aceste condiții, tratatul pe care îl încheiem astăzi are pentru noi
o importanță foarte mare. El demonstrează încrederea reciprocă existentă între țările noastre…”

Această decizie de apropiere a României față de Occident a determinat lansarea invitației
de a vizita România adresată secretarului general al NATO, Manfred Wörner. Principala
discuție purtată la București, în februarie 1992, între înaltul oaspete și președintele Ion Iliescu a
fost legată de serviciile secrete și apartenența lor evidentă la rețelele internaționale ale KGB.
Secretarul general NATO a afirmat răspicat că România nu va fi acceptată ca partener al
Occidentului având serviciile secrete conduse de agenți sovietici și cu rețelele ei de spionaj în
folosul KGB împrăștiate în toată lumea „liberă”. Ion Iliescu a răspuns prompt că îi va destitui pe
acei șefi de servicii și va retrage rețelele la bază.

În acest context, în anul 1992, Larry L. Watts a revenit în România, cu misiunea de
reformare a structurilor militaro-informative ale țării noastre. Lângă el era nelipsit colonelul
Ioan Talpeș, omul lui din tinerețe, fost colaborator foarte apropiat al generalului Ilie Ceaușescu,
fost prim-adjunct al ministrului Apărării Naționale, personalitate implicată în importante
colaborări strict secrete cu SUA.

Imediat au fost destituiți directorul SIE, Mihai Caraman și prim-adjunctul directorului
SRI, Filip Teodorescu1, ambii cunoscuți ca fiind în slujba serviciilor secrete sovietice. De altfel,
în perioada de după lovitura de stat din decembrie 1989 și reintrarea României în sfera sovietică
de interese, toți cei numiți în fruntea structurilor militaro-informative din România au fost agenți
ai sovieticilor sau ai rețelei sovietice aduse la conducerea României. Alții nu fuseseră acceptați.

Numirea generalului Ioan Talpeș ca director al SIE a avut legătură directă cu înaltele
responsabilități pe care a ajuns să le dețină Larry L. Watts la București. Talpeș este cel care a
desăvârșit distrugerea rețelelor românești din Occident, fiind cel care a predat americanilor

1 Despre colonelul Filip Teodorescu, generalii de securitate Iulian Vlad și Aurel Rogojan au declarat că a fost
membru al grupului de conspiratori din care făcea parte Iliescu, Brucan, Kostyal, Măgureanu etc și că a fost adus în
acel grup de conspiratorul Vasile Patilineț. De asemenea, cei doi generali de securitate afirmă că Filip Teodorescu a
fost recrutat și de contrainformațiile Turciei, în perioada celor nouă ani în care a fost rezident de spionaj în Turcia.
Vezi Aurel I. Rogojan, Iulian N. Vlad – confesiuni pentru istorie, Editura Proema, Baia Mare, 2017, pp. 523-524.
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aceste rețele. În lumea internă a serviciilor românești ofițerii șopteau la ureche că „Talpeș a
vândut fantomele la americani!” În jurul acestei chestiuni s-a vorbit și s-a scris mult, din
unghiuri foarte diferite de vedere. La o primă analiză, se poate afirma fără putință de tăgadă că
un stat care-și predă cele mai mari secrete ale lui străinilor, este un stat condamnat să-și piardă
suveranitatea și să devină o colonie. Dar, în cazul concret al României din acel timp, serviciile
secrete trădaseră demult, se aliaseră cu serviciile străine care au atacat România în decembrie
1989, iar ulterior, au continuat să lucreze pentru serviciile sovietice/rusești și pentru interesele
personale și de grup ale propriilor cadre.

Din punctul meu de vedere, distrugerea rețelelor serviciilor secrete ale României din
Occident, nu a fost o pierdere pentru țară. Ele au fost de folos doar pentru eficiența comerțului
exterior al României și strângerea unor sume uriașe de bani, pe care și le-au însușit directorii de
credit ai conturilor Securității. Țara nu a beneficiat decât de o mică parte a acestor sume.2

Pierderea mare ulterioară a constat în faptul că noile rețele care s-au format în locul celor
lichidate nu s-au pus în slujba României profunde, ci au devenit niște anexe ale serviciilor
secrete occidentale, ajungând ca astăzi să susțină colonialismul occidental din România.

Larry L. Watts a studiat foarte mult în arhivele secrete ale Departamentului de Stat al
SUA, în cele ale CIA, în cele ale Stasi, în cele ale Tratatului de la Varșovia, documentele
Proiectului de Istorie Paralelă pentru Cooperare și Securitate, documentele Proiectului de Istorie
Internațională a Războiului Rece (CWIHP) și documente ale SRI, MApN și SIE. Lucrările sale
sunt de o documentare inegalabilă. Nici un istoric român de istorie contemporană și recentă nu a
avut șansa accesului nelimitat la toate aceste surse menționate pe care l-a avut Larry L. Watts,
atât în SUA, cât și în România. Din această cauză, lucrările sale, cu deosebire cea menționată
mai sus, Ferește-mă doamne de prieteni… Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România,
sunt adevărate capodopere3.

În general, atât detractorii occidentali ai României Socialiste, cât și istoria scrisă după
decembrie 1989 din rațiuni de propagandă politică, au acreditat numeroase teze false, privitoare
la rolul și locul României pe arena internațională și au ocolit aspecte pozitive ale vieții politice
din România și din relațiile ei internaționale, cum ar fi de exemplu determinarea și curajul
deosebit cu care conducătorii socialiști ai țării, o parte din echipele de conducere ale lui
Gheorghe Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu, au apărat interese românești profunde. Desigur,
de câte ori se ridică aceste probleme în istoriografia românească, istoricii nihiliști și
propagandiști, „anticomuniștii cu orice preț”, ca și cetățenii care nu au capacitatea de a
interpreta științific, ci doar politic, sar ca arși și amintesc în primul rând gulagul românesc și
eliminarea elitelor naționale românești, în perioada 1944-1964. Noi nu negăm acele realități
crude, incontestabile și cu un impact negativ uriaș în societatea românească, despre care am
scris și eu, dar privim totdeauna și cealaltă față a evenimentelor și fenomenelor.

Larry L. Watts abordează faptul că România a demarat, încă din 1953, un proces politic,
social, cultural și economic de renaștere a românismului, de stopare a jafului sovietic din
economia României și de impunerea unor decizii suverane.

2 Aceste chestiuni le-am abordat aplicat în cartea Corvin Lupu, Ioan Bâlbă, Trădarea României Socialiste în
viziunea unui ofițer de securitate, Editura Techno-Media, Sibiu, 2019.
3 Această temă a agresării informative a României și a subminării sale de către serviciile secrete ale Blocului
Comunist a fost abordată și în cărțile Larry L. Watts, Cei dintâi vor fi cei din urmă. România și sfârșitul Războiului
Rece, Editura RAO, București, 2013 și Larry L. Watts, Oaia albă în turma neagră. Lupta pe frontul intern: politica
de securitate a României în perioada războiului rece, Editura RAO, București, 2018. Ele descompun tezele false
lansate, după anul 1968, când s-au răcit relațiile lui Nicolae Ceaușescu cu URSS, teze false perpetuate și după
lovitura de stat din decembrie 1989, potrivit cărora, Nicolae Ceaușescu și familia lui au fost singurii vinovați de
toate relele din România, de dinainte și de după decembrie 1989. Privitor la acest aspect, la prezentarea cărții, prof.
univ. dr. Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, a declarat că: „Memoria eronată este mai
periculoasă decât uitarea. Din această perspectivă, cărțile lui Larry Watts sunt o lecție de memorie completă, curată
și gravă”.
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Încă în prima pagină a primului capitol al cărții Ferește-mă doamne de prieteni… (p.32),
Larry L. Watts se detașează de calitatea sa de oficial/fost oficial al statului american cu atribuții
în România și de apartenența sa la sistemul politic al zonei de influență a SUA și arată explicit
că până la evenimentele din decembrie 1989, timp de 20 de ani, România a fost ținta unor
operațiuni de dezinformare. Or, pe lângă dezinformarea cu care era agresată România de către
Blocul Sovietic, principalele vârfuri de lance ale dezinformării au fost posturile occidentale de
radio, care, pe lângă adevărurile pe care le-au promovat, au indus prezentarea în fals a regimului
politic occidental și au indus ideea că el ar fi în slujba popoarelor, a cetățeanului etc, lucru care
s-a dovedit evident a fi fost fals.

În cărțile sale, Larry L. Watts acordă un mare număr de pagini istoriei Securității.
Problema cea mai grea cu care s-a confruntat Securitatea din România a fost aceea că, în urma
politicii de suveranitate națională și îndepărtare de URSS a conducerii politice a României, ea
fost exclusă de sovietici din programul de transformări și modernizare asistat de KGB. În 1965,
la jumătatea anului, când a devenit evident că Ceaușescu și-a consolidat poziția și va continua
politica de independență a predecesorului său, Securitatea a fost din nou exclusă din sistemul de
cooperare al serviciilor de securitate al statelor socialiste, prin sistemul de „relații operaționale
regulate și directe” dintre departamentele de dezinformare. Securitatea a fost exclusă și din
traficul de droguri și de arme pe care îl coordonau pe plan internațional serviciile sovietice de
informații.

Prin aceste măsuri, KGB a „dat șah” conducătorilor Securității, îngrijorându-i asupra
viitorului lor instituțional și personal. Perspectiva devenise una observabilă cu ochiul liber: urma
confruntarea Securității cu KGB + serviciile secrete satelit ale acestuia din Polonia, RDG,
Cehoslovacia, Ungaria și Bulgaria. Or, această perspectivă îi îngrijora la maximum pe mai marii
Securității, care erau conștienți că nu pot face față unei adversități cu KGB și aliații acestuia. De
aceea, fiecare ofițer, mai ales cei cu funcții de comandă, își punea întrebările: „ce va fi cu
Securitatea?”, „ce va fi cu mine?” Cea mai neagră perspectivă era aceea de a sfârși în camerele
de tortură ale KGB…

Această situație a generat o vulnerabilitate mare de securitate națională. Conducerea
politică a țării făcea prelucrări în interiorul aparatului de securitate, al armatei și miliției, prin
care interzicea colaborarea cu omologii lor sovietici și cerea devotament total față de linia
politică de independență națională care fusese adoptată de decidenți. Generali importanți din
diverse arme erau chemați la Secția Specială de pe lângă CC al PCR, unde li se spunea că fostele
lor relații de colaborare cu sovieticii sunt cunoscute de către partid, se vor „șterge cu buretele”,
dar, pe viitor, nu mai au voie să colaboreze cu GRU sau KGB.

Pentru ofițerii de securitate cu funcții importante și pentru toți ofițerii din Direcția de
Informații Externe, politica Partidului Comunist Român de îndepărtare față de Moscova
reprezenta un pericol personal. Apoi, unii dintre ofițerii din Securitate, MApN și Miliție
făcuseră studii în URSS. Toți aceștia fuseseră recrutați ca agenți ai serviciilor sovietice.
Recrutarea se făcea în toate cazurile, iar acest lucru era cunoscut. Toți aceștia se temeau că vor
ajunge în dizgrație. Ei nu au părăsit sistemul, fiind interesați să-și mențină situația socială
privilegiată. În ciuda nemulțumirilor și îngrijorărilor care-i frământau, în multe cazuri a
dezacordului față de politica de independență națională a Partidului Comunist, ei dădeau
asigurări de devotament și susținere totală. Toți aceștia se temeau să se confrunte cu sovieticii și
aliații lor, iar șefii mari au continuat colaborarea ascunsă cu serviciile secrete sovietice,
încălcând grav ordinele decidenților politici, fapt care va avea urmări catastrofale pentru țară, cu
deosebire în decembrie 1989.

Dilema activiștilor de partid și a cadrelor militare privitoare la această problemă a fost
una delicată. Argumentul celor care susțineau necesitatea devotamentului față de URSS aveau
ca principal argument realitatea că România nu și-ar fi putut menține independența în afara
umbrelei pe care o oferea URSS, că fără marea putere de la Răsărit România ar fi înghițită cu
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întreaga ei economie de către Occident. De altfel, acest fapt s-a petrecut după lovitura de stat și
asasinarea lui Nicolae Ceaușescu, ajungându-se la stadiul colonial de astăzi, când majoritatea
zdrobitoare a resurselor de toate felurile și 90% din capital sunt în mâna străinilor, iar cei care
dețin puterea politică și militaro-informativă s-au pus în slujba colonialiștilor.

Dilema activiștilor de partid și a cadrelor militare la care ne-am referit mai sus nu se
putea tranșa de către militari decât într-un singur fel: subordonarea totală față de legislația în
vigoare, față de regulamente și ordinele comandantului suprem. Așa cum am mai arătat în alte
lucrări ale mele și în cursuri universitare, militarii nu sunt filozofii / înțelepții / gânditorii/
politicienii societății. Ei nici nu au fost pregătiți pentru această calitate. Linia politică a statului,
peste tot în lume, cu excepția regimurilor de dictatură militară, trebuie stabilită de conducătorii
politici, iar militarii trebuie să se conformeze.

Din cauza acestei deosebiri de vederi politice nedeclarate, privitoare la orientarea politică
a României, între unii decidenții politici, în frunte cu Nicolae Ceaușescu, pe de o parte și cadre
militare și de informații, pe de altă parte, duplicitatea a luat proporții tot mai mari. Mulți lideri
politici, militari și de securitate erau preocupați să dovedească loialitate și devotament atât
Uniunii Sovietice, cât și politicii PCR de independență și suveranitate națională, pusă în slujba
dictaturii de dezvoltare a României.

În istoriografia românească nu s-a abordat problematica riscului la care a fost expusă
România datorită acestei politici de suveranitate și independență națională, care a fost
completată și cu înțelegeri foarte secrete, inclusiv de natură militară, între România și SUA. De
altfel, încă la sfârșitul anului 1963, România a încheiat un acord secret cu Germania Federală,
fără știrea Moscovei.4 Au fost mai multe momente istorice, pe care nu le abordăm în rândurile
de față, în care România ceaușistă a încălcat „linia roșie” a obligațiilor ei de stat membru al
Tratatului de la Varșovia și al CAER. Unele dintre aceste încălcări sunt menționate și de Larry L.
Watts.

Larry L. Watts declară că această linie politică adoptată de Gheorghe Gheorghiu-Dej și
de grupul de înalți demnitari ai partidului și statului care îl susținea a condus la tentativele de
asasinare a sa din anul 1963. Cert este un fapt. Indiferent de capacitățile uriașe de acțiune pe
teritoriul României al serviciilor sovietice de securitate, asasinarea conducătorului partidului și
statului nu se putea face fără complicitatea organelor românești de securitate. În istoriografia
românească contemporană sunt mai multe mențiuni ale faptului că sovieticii l-au asasinat prin
iradiere pe Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ei nu o puteau face fără complicitatea Securității. Nu se
putea fără a se străpunge inele de securitate ale șefului României.

Desigur, Occidentul a susținut această linie politică a României5, timp de aproape trei
decenii, politicienii socialiști/comuniști români adepți ai liniei politice naționale românești, de
asemenea, dar cred că este necesară o abordare mai amplă și mai adâncă, făcută peste timp,
peste interesele pe termene scurte.

Cercetările lui Larry L. Watts scot la iveală încălcări grave ale legislației în vigoare și
ordinelor comandantului suprem privitor la raporturile șefilor Securității cu serviciile sovietice
de informații, ca și cu cele ale statelor satelit, mai ales cu securitatea RDG (Stasi).

Începând din numărul viitor al revistei, vom aborda punctual, om de om, cu nume și
prenume, pe conducătorii Securității pe care istoricul Larry L. Watts i-a depistat că și-au trădat
țara.

(Va urma)

4 Vezi Larry L. Watts, Ferește-mă doamne de prieteni… Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România,
Editura RAO, București, 2011, p. 33.
5 Occidentul a susținut această linie politică până în clipa în care a apărut oportunitatea acaparării integrale a
piețelor externe și interne ale României și de supunere totală a țării. În acel moment, Occidentul a abandonat
parteneriatul bazat pe principiile înscrise în Acordul Final al Conferinței de Pace și Securitate în Europa (OSCE)
de la Helsinki, din august 1975, s-a aliat cu serviciile secrete sovietice, alături de care a atacat România.
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Gl.mr. de aviație (rtr) Radu Theodoru, Membru de Onoare al Filialei
Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea”

a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

Vineri, 31 ianuarie 2020, la Cercul Militar Sibiu membrii filialei sibiene
a ANCMRR împreună cu colegii de la Cenaclul Literar, format în mare
parte din pensionari militari, de pe lângă Cercul Militar au omagiat pe
prietenul nostru comun și totodată corespondent permanent al revistelor
noastre: Rapsodia și Rezervistul sibian, domnul Gl.mr. de aviație (rtr)
Radu Theodoru, veteran de război și unul dintre cei mai însemnați scriitori
contemporani, cu peste 70 de cărți publicate.

La 17 ianuarie 2020, generalul scriitor a
împlinit 96 de ani. Cenaclul Literar, fost „George
Topîrceanu”, se va numi de acum înainte
„Cenaclul Literar Radu Theodoru”.

Cu această ocazie Biroul Permanent al filialei
sibiene a hotărât să-i acorde o diplomă de
excelență și, totodată, titlul de Membru de Onoare
al filialei noastre. Diploma i-a fost înmânată de
președintele filialei sibiene.
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Prof. Alexandru Constantinescu

Adevărul despre avalanșa
de la Bâlea Lac din 1977

În ultima vreme au apărut numeroase informații conținând multe falsuri cu privire la
avalanșa din 1977 de la Bâlea Lac ca și despre alte catastrofe din zona montană, care aparține
administrativ sibienilor. În anii în care au avut loc evenimente de acest gen era interzisă orice
fel de publicitate. Este și explicația faptului că  după ‘90 au apărut astfel de prezentări scrise,
foto și chiar video. Mare parte prezintă acțiunea de recuperare a victimelor iar comentariile,
despre cum și de ce „s-a întâmplat”sunt cel mai adesea presupuneri și multe descrieri ilogice.
Astfel „emunte.ro” afirmă că”timp de două zile și nopți, cât a continuat ninsoarea nu s-a
schiat”(fals); că „elevii au pornit (să schieze) spre Șaua Capra”(nici vorbă). După Dan
Tomozei „avalanșa a spart geamurile Cabanei Paltinul” iar „EVZ” și „jurnalul.ro” apreciază
că „recuperarea victimelor din avalanșe s-a făcut în 3 ore” (dacă de la ora 8 la 21,30 sunt 3
ore)… Câțiva argeșeni, aflați în momentul producerii avalanșei la Piscul Negru - susțin că au
urcat (de la 1200 m la 2042 m) cale de peste 13 km pe Transfăgărășan (acoperit atunci cu peste
un metru de zăpadă) - „participând (în aceiași zi!) la recuperarea victimelor”. Sunt și câteva
„lucrări” de acest gen care declară drept sursă de informare numele unui membru al formației
salvamont și care ar fi declarat că el a coordonat toate activitățile de recuperare ale victimelor,
în calitate de adjunct al șefului (conducătorul oficial) al Centrului Salvamont Sibiu. Este inexact
iar o funcție de acest gen nici nu era prevăzută în organigramele funcționale de atunci.

Prezentarea unor fapte ireale, a numeroase afirmații ilogice, pentru susținerea unui caz
atât de dramatic ca cel de atunci este - din punctul nostru de vedere - o impietate față de
memoria acelor victime și aparținătorilor. Tocmai de aceea am analizat, într-un grup consistent
și responsabil, desfășurare succesivă a tuturor momentelor survenite. Toate acestea probate -
cu ajutorul unor martori prezenți, în acele momente la fața locului. Am analizat totodată atât
contribuția factorilor pedoclimatice existenți în acel loc și în acel „ceas rău”, cât și aportul
celor aflați acolo iar ulterior, acțiunea de recuperare a victimelor. Considerăm că fiecare dintre
aceste cazuri unice, trebuie  motivate  temeinic pentru a învăța să le prevenim, pentru a știi cum
să acționăm prompt și eficient, dacă ne aflăm în asemenea situații dar și pentru că avem
obligația morală de a releva adevărul nud al momentului, oricât de crud ar fi.

Era foarte la modă, prin anii ‘70, organizarea unor tabere – de vară, de iarnă,  sportive,
pentru ocrotirea naturii, pentru marcarea unor trasee turistice etc. Inspectoratul Școlar Județean,
Casa Pionierilor, nu puține Școli Generale, Licee, parcă se întreceau atunci să inițieze și să fie
cât mai cu „moț” asemenea acțiuni extrașcolare și neapărat să fie în locații cât mai insolite.
Profesorul Mihai Kapp, bunăoară, urca iarnă de iarnă, cu 20 elevi de la „Generala nr 2” din
Cisnădie la Refugiul nostru din Cânaia, pentru cel puțin 10 zile. Dar și tinerii elevi din Mediaș,
Agnita, Avrig preferau asemenea „vacanțe” active în munte. Era aproape nefiresc să nu
întâlnești, în vacanțe, tabere de elevi în Păltiniș, Crinț, Bărcaciu sau Gâtu Berbecului. În mod
logic, în asemenea situații Salvamontului îi revenea obligația prevenirii accidentelor, pe tot
parcursul zilelor taberei respective, ceea ce impunea firesc prezența fizică a reprezentanților săi
și folosirea tuturor mijloacelor de protecție și intervenție pentru asigurarea integrității tuturor
participanților. Cei care de-a lungul anilor au condus cu oarece succes asemenea activități (de
„Școala altfel” - cum se spune acum) au fost tot mai apreciați de părinții elevilor, de
Inspectoratului Școlar Județean, de stafurile unităților școlare. În general, asemenea cadre
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bucurându-se gradual de un prestigiu ce însuma și garanția că „dacă proful X organizează și
conduce tabăra, sigur copilul nostru nu va avea niciun fel de probleme”. Nimbul deținut de unul
dintre cei mai apreciați organizatori sibieni de tabere școlare de acest gen, profesorul Richard
Schuller avea să pălească într-o zi de duminică - 17 aprilie 1977 - la Bâlea Lac. În acea zi
cabana găzduia „tabere” de schiori din mai multe școli sibiene, dar și mulți alți amatori ai
schiului. Dintre salvamontiștii noștri erau prezenți Egin Scheiner, Ion Grigore, Nicolae Ivan și
Adolf Meltzer. Era ultima zi de vacanță; a doua zi, lunea, din nou la școală. Numai că de 48 de
ore ninsoarea nu a încetat, acoperind complet totul, până în așezările de la poalele muntelui.
„Rememorând fenomenele meteo îmi dau seama că nimeni dintre cei maturi aflați atunci în
cabană nu și-a dat seama că în toate acele zile întregul spațiu din jur era în ceață densă, iar
vântul a bătut continuu. În fiecare dimineață, când băteam cu tinerii pârtia, constatam un adaus
de 50-60 cm zăpadă nou căzută. Totuși pericolul unei avalanșe nu putea exista din moment ce
vântul dezgolise creasta și vârfurile, adunând-o în „căldarea” lacului.

În privința zonei în care am decis - toți cei avizați - amplasarea pârtiei s-a ținut seamă de
faptul că în urmă cu 30 ani acolo nu s-a produs nici o avalanșă, conform și opiniei profesorului
Schuller - cel mai experimentat dinte cei prezenți” – este de părere Egin Scheiner. Astfel, în
cabană, intrarea dinspre terasă se făcea printr-un fel de tunel, (gen aven) croit aproape vertical
de personalul lui Paul Șari, cabanierul de atunci. După ora 8 - în aceea zi, micul dejun era deja
pe mesele din sufragerie, în așteptarea celor care-și anunțau deja coborârea prin tropăitul
clăparilor pe vechile scări de lemn de la etaj. Cu o zi înainte - deci sâmbăta - s-a schiat continuu
pe pârtia din malul lacului „bătută” cam 50-60 m în amonte, pe direcția Vârfului Iezerul Caprei.

Dar, după ninsoarea de peste zi-noapte, pârtia nu se mai distingea; noul strat de zăpadă
netezind totul în jur. Deci afirmația că 2-3 zile a nins continuu și nimeni nu a schiat este inexactă.
„Sigur - povestește Paul Șari - în fiecare zi s-a schiat pe acea pârtie. Grupul elevilor domnului
profesor Schuller își dorea încă o ultimă coborâre, înaintea plecării definitive din tabără.
Normal, ei ar fi trebuit să coboare la micul dejun cu bagajele, pentru plecarea definitivă din
tabără. Au coborât totuși în clăpari și cu bețele în mână. Deci gata pregătiți pentru schi”. În
această situație, profesorul se adresează întregului grup aflat în acel moment la masă: „După
ce mâncați, toți la bătut zăpada pe pârtie”. Ceea ce s-a și „executat”.

Pe la ora 10, „înnotând” în zăpada ajunsă peste brâu, aproape tot lotul schiorilor a început
să bată pârtia de la presupusul mal al lacului (peste suprafața căruia zăpada măsura deja cam
1,50 m). Un singur elev (Hermann Scherer), întârziat la micul dejun, ca să scurteze drumul de la
cabană până la baza pârtiei, alege o variantă mai sus de culoarul deschis de colegii săi. După cca.
15-20 de minute de tasare a zăpezii de către cei din grupul compact de schiori aflați pe pârtie –
deci din momentul desprinderii noului strat de zăpadă de cel vechi -, din zona înaltă a crestei
căldării glaciare, pornește, fără zgomot și la început abia curgând, o fâșie desprinsă din doar
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câteva scocuri, de la sud-vest de Vf. Iezerul Caprei - 2417 m. Apoi sunt dislocate alte falii albe
din scocurile de sub coronamentul căldării și împinse în jos, până la 2034 m, pe o pantă de peste
40 grade. Este cert că, la o posibilă hartă sinoptică ar fi contribuit atunci masele de aer,
fronturile și formațiile barice existente pe aceea zonă și în acel moment. Datorită acestora, peste
pârtie și schiori alunecă valuri-valuri albe pe direcția lacului (vest). Este momentul în care, din
masa albă a zăpezilor ce tencuia pereții circului glaciar (de până în dreptul „Ferestrei Bâlea”-
2286 m), încep să se desprindă - tot fără zgomot - „caiere” de zăpezi din ce în ce mai consistente.
Coloanele se mișcă succesiv din stânga spre dreapta căldării și se desprind chiar și din cele mai
firave „riduri” ale muntelui. Cei de pe pârtia (bătută - în acele momente - abia pe cca 15-20m în
sus de malul lacului) nici nu-și dau seama ce se întâmplă. Simt și probabil văd doar un nor de
particule albe plutitoare care în scurt timp îi acoperă. Mai toți rămân cu clăparii pe schiuri și cu
bețele în mâini… Apoi, norul de particule survenit din cunoscutul „vânt de avalanșe” coboară
ușor acoperind compact tot spațiul glaciar, până dincolo de Cabana Paltinu. Încet, fără zgomot
dar foarte energic, „pieptul” valurilor de zăpadă, lat de peste 100 m, îi rostogolește pe toți cei de
pe pârtie, ducându-i, pe majoritatea, până pe suprafața înghețată a lacului. În cele din urmă,
treptat norul de gheață se așterne peste tot.

Vizibilitatea revine după cca. 10-15 minute, peste întregul spațiu dintre cele două creste
ale văii. Cineva din cabană, ieșit întâmplător pe terasă, vede surprins un alt peisaj. Stratul de
zăpadă scursă dezgolise parțial pereții căldării iar grupul schiorilor nu mai exista. Atunci se dă
alarma. În câteva minute, toți cei care mai erau în cabană, inclusiv personalul acesteia aleargă
spre pârtia acoperită atunci de avalanșe, încercând să găsească trupurile schiorilor… O fac cu
mâinile goale, apoi cineva aduce găleți și lighene din bucătărie pentru a înlătura zăpada. Ion
Grigore și Egin Scheiner fug spre gura tunelului ca să aducă de acolo lopeți. Ajunși la cca. 100m
de tunel, din Vf. Paltinul se desprinde o altă avalanșe pe direcția cabanei omonime. Cei doi
reușesc, în ultimul moment, să se ferească. Între timp sosește cabanierul de la Bâlea Cascadă,
Liviu Gligor. Se alătură grupului aflat pe locul fostei pârtii, unde continuau eforturile de căutare.
Într-un târziu găsește un schiu, iar mai apoi o căciuliță tricotată din lână, acoperite cu doar 20
cm de zăpadă. Faptul acesta derutează; toți cei care căutau trupurile celor acoperiți pe suprafața
lacului se restrâng și încep să caute mult mai sus. Ore multe se răscolește imensa zăpadă
prăvălită pe mai bine de jumătate din  suprafața lacului. Vin în ajutor și cei care erau atunci la
telecabină – Liviu Cândea, Petre Grovu, Richea, dar până seara târziu, niciun alt rezultat…

Factorii de decizie de la nivelul județului (politic și administrativ) – anunțați la ora 11,10,
intervin prompt. Numai că accesul rutier până la Bâlea Cascadă era blocat. Astfel, traseul
primului eșalon de ajutoare a fost făcut, în mare parte, la pas, în urma unui utilaj cu lamă pentru
deszăpezire. În această situație, chiar și Președintele Consiliului Popular Județean de atunci –
Ioan Ungur - ajunge la Bâlea-Lac abia în jurul orei 21.

În dimineața următoare, a zilei
de luni, deci, date fiind condițiile
pedo-climatice precare, a pericolului
iminent de provocare de noi avalanșe
se interzice orice acțiune în spațiul
respectiv. Sunt aduși 20 de elevi ai
Școlii de Ofițeri, conduși de generalul
Taiche Mitroescu, comandantul
Școlii Militare din Sibiu. Se fac
măsurători, se aduc sonde din
aluminiu și alte materiale necesare
presupuselor operațiuni.

O contribuție de excepție -
pentru detectarea victimelor din
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imensul strat de zăpadă adusă pe suprafața lacului - aparține marelui alpinist Alexandru
Floricioiu, sosit voluntar la fața locului. Astfel, marți dimineața, sub îndrumare sa, umăr la umăr,
dispuși în linie pe cca. 40-50 m, salvamontiștii intercalați de cadeți încep sondarea stratului de
zăpadă. Lacul era acoperit de zăpada nou adusă pe mai bine de jumătate din suprafața sa de 4,6
ha. Chiar de la a treia trecere, cei din stânga șirului (est), care au „periat’ zona, detectează lângă
mal altceva decât structura zăpezii. După numai 30 minute este recuperat primul corp... Se
ajunge la el după aproape 4 m de săpat în zăpadă și dislocarea acesteia de pe o suprafață de 2/2m.
Cam la 3m vest de primul găsit, este detectat apoi altul. Dar acesta avea schiurile pe picioare și
bețele pe încheieturile mâinilor. Este scos după înlăturarea a 3-4 m.c de zăpadă, dar și de sub cca.
un metru de apă care îl acoperea total. Imensa greutate a zăpezii (aproximată la echivalentul
greutății a 1000 vagoane- conform calculelor lui S. Floriciou) a fisurat gheața de pe suprafața
lacului, (în acel moment grosimea acesteia măsurând cca. 20 cm). Astfel că toate trupurile,
împinse de avalanșă pe gheața de pe suprafața lacului, au fost scoase din apă.

În jurul orei 15 telecabina transportase deja, jos la Bâlea Cascadă, (unde se aflau peste 100
părinți, rude, prieteni), 22 de saci cu trupurile schiorilor. Doar cel al elevului întârziat la micul
dejun a fost recuperat seara, pe întuneric, după ora 21 și transportat la Sibiu.

Conform analizelor medico-legale efectuate în toate cazurile, decesul victimelor a survenit
prin asfixiere cu particulele norului plutitor de cristale înghețate.

* Pentru o prezentare foarte exactă a succesivelor momente din acea zi, deși chiar autorul
acestei redactări a fost prezent în zonă, din seara zilei respective, a folosit declarațiile domnilor
Egin Scheiner, Paul Șari și Neluțu Grigore care, în 17 aprilie 1977, ora 10, erau și au acționat la
Bâlea-Lac. Pentru verificarea autenticității declarațiilor cei trei pot fi contactați prin:
karinscheiner@hyahoo.de – pentru Egin Scheiner; Pensiunea „Vama Cucului” Cârțișoara -
pentru Paul Șari și la Pensiunea „Norica” - Gura Râului – Jud. Sibiu, pentru Ioan Grigore.
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Col. (r) dr. Alexandru Bucur
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Amintiri din viața de ofițer
Protecţia Civilă Sibiu, 1999-2003

După terminarea predării-primirii funcţiei, între mine şi Cori Russu, m-am prezentat, aşa
cum se obişnuia (cu cizmă şi centură), la sediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean
Sibiu, situat în Palatul de Justiţie, bulevardul Victoriei, nr. 11, etajul 3, unde am raportat că m-
am prezentat la post. Comandantul, colonelul Petru Scântei (foto de mai jos), s-a uitat la mine
confuz şi m-a întrebat de ce am venit în ţinuta cu cizmă şi centură. Mi-a explicat că la Protecţia
Civilă sunt reguli mai puţin stricte decât în celelalte unităţi militare iar, ţinuta respectivă o s-o
port doar la ordin.

Am memorat şi m-am conformat. După care, am făcut
cunoştinţă cu colegii: locotenent colonelul (de infanterie)
Pantelimon Buzianu (Dumnezeu să-l odihnească!), ofiţer principal
I, adjunctul comandantului; locotenentul-colonel Ion Balcu
(chimie, Dumnezeu să-l odihnească!), responsabil cu problemele
de prevenire, gestionare şi înlăturare a urmărilor accidentelor în
care erau implicate substanţe chimice şi cu logistica; locotenent
colonelul Nicolae (Nicu) Preuteasa (transmisiuni), responsabil cu
legăturile telefonice şi avertizarea şi alarmarea populaţiei;
locotenent colonelul Constantin Leonte (Lampă, construcţii şi
geniu), responsabil cu adăpostirea, asanarea, avizarea şi intervenţia
la dezastre; m.m. Constantin (Costică) Pureca (transmisiuni) ;
plutonier Silviu Iancu, şef depozit; serg. (m.a.c.) Marius Efta
(transmisiuni); s. c. Gabriela (Gabi) Frăţilă, secretar; s. c. Dordea,
planşetist; s. c. Marius Humaciu, lucrător la Punctul de Comandă Judeţean şi şofer; s.c. Nicolae
(Nicu) Olariu, şofer; doi militari în termen. Colectiv relativ mic, cu sarcini multiple. În timp,
efectivul a fost completat cu: locotenent colonelul Aurel Maxim (chimie); m. m. Sandu Maxim
(transmisiuni); s. c. Mereanu Ioana. În teritoriu, atribuţiile de Protecţie Civilă erau asigurate de
inspectorii de Protecţie Civilă (la oraşe) şi secretarii primăriilor (la comune). Activitatea
inspectoratului era axată pe prevenirea dezastrelor, limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora.

Nici nu am sosit bine la inspectorat, şi am aflat că sunt planificat la cursul de mobilizare
pentru Protecţia Civilă de la Ciolpani. Mi-am făcut bagajele şi am plecat pentru a-mi îmbunătăţi
pregătirea în noua specialitate. Am ajuns la Ciolpani, unde am făcut cunoştinţă cu colegii de
curs, veniţi din toată ţara. Şi iată-mă din nou cursant, pe post de elev, dornic de a acumula noi
cunoştinţe necesare noii funcţii. Dintre colegi, enumer: locotenent colonelul Dumitru (Mitică)
Bucur, de la I.P.C.J. Alba; maiorul Dumitru (Tică) Vasile Sădean, de la I.P.C.J. Covasna. Am
fost receptiv, sârguincios, drept pentru care, după susţinerea examenelor de sfârşit de curs, am
ocupat locul I, cu, media 9,90.

Revenit la unitate, după două săptămâni de curs intensiv, am beneficiat de o scurtă
perioadă de acomodare, în care am constatat că, faţă de activitatea mea anterioară, nu eram
nevoit să mă deplasez zeci de kilometri pe zi pentru a verifica diversele sectoare de activitate, nu
era nevoie de navetă, de rezolvat urgent multiplele probleme ivite la logistică, de întocmit zeci
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de situaţii pentru alimente, echipament, carburanţi-lubrifianţi şi cazarmare! Câteva săptămâni
m-am simţit inutil, fără obiectul muncii! Dar, nu pentru mult timp!

La scurt timp am purces la inventarierea şi studierea documentelor de la mobilizare şi,
apoi, de refacerea situaţiilor specifice. A fost nevoie de o muncă susţinută, pentru care am
colaborat excelent cu colegii de la Centrul Militar Judeţean. Le mulţumesc din suflet, şi pe
această cale! A fost nevoie de verificarea fişelor de evidenţă ale rezerviştilor, scoaterea din
evidenţă a unora şi introducerea altora, refacerea Planurilor de mobilizare, a graficelor de
desfăşurare a mobilizării, a evidenţelor oamenilor şi materialelor ş.a. Am fost numit preşedinte
în comisia de inventariere a materialelor, ocazie cu care am constatat că multe dintre acestea
erau atipice, depăşite moral. Ceea ce demonstra că Ion Balcu nu şi-a făcut datoria! Prin urmare,
am făcut demersurile necesare pentru scoaterea lor la „uz” şi apoi propunerea lor pentru
declasare şi casare. A urmat o etapă complexă, obositoare, de schimbare a evidenţei
materialelor, trecerea acestora la evidenţa cantitativ-valorică. Din păcate, la verificarea noii
evidenţe, am constatat că unii dintre colegi nu şi-au făcut pe deplin datoria, multe materiale fiind
înregistrate dublu. Şi, prin urmare, am depus eforturi de a clarifica situaţia şi a corecta erorile!
Din cauză că eram nevoit să mă deplasez zilnic la sediul C.M.J. Sibiu, pentru clarificarea
problemelor, şeful I.P.C.J. m-a criticat pentru faptul că sunt mai mult în oraş decât la sediu. Într-
una din zile, ne-am deplasat împreună până la C.M.J. iar, pe drum, mi-am vărsat tot veninul
adunat de ceva timp. Şeful nu a reuşit să scoată nici un cuvânt! Ajunşi la C.M.J., a venit la
biroul evidenţă, unde a constatat că cele spuse de mine erau reale. De atunci, nu mi-a mai
reproşat nimic! Dar nici nu m-a lăudat!

Au urmat exerciţiile de alarmare la oraşe şi comune. Prilej cu
care am conştientizat importanţa Protecţiei Civile! Primul exerciţiu a
fost la Mediaş, la 26 mai 1999, (Foto 1) şi a avut ca temă „Limitarea şi
înlăturarea urmărilor unui atac aerian asupra principalelor obiective
economice, sociale şi politice”. Atunci am făcut cunoştinţă cu
inspectorul de Protecţie Civilă de acolo, inginerul Ioan David (foto
alăturat), un tip foarte bine pregătit, conştiincios şi activ, cu care am
rămas prieten până azi! Forţele participante s-au ridicat la peste 100 de
persoane şi, în premieră, a fost utilizat şi un elicopter. Au urmat alte
exerciţii de alarmare în urma cărora am învăţat despre modul de
verificare şi pregătire a operatorilor economici importanţi cât şi a
populaţiei.

Din munca cotidiană, am fost determinat să relaţionez cu societatea civilă, să determin
factorii de decizie de la oraşe, comune, operatori economici şi instituţii de învăţământ să se
implice pentru a proteja populaţia şi mediul de dezastrele care se puteau manifesta în zona lor de
responsabilitate. Nu a fost o muncă uşoară din cauză că, o parte dintre aceştia, nu au
conştientizat importanţa Protecţiei civile. Dar, dezastrele şi fenomenele naturale atipice, apărute
în timp, au completat munca mea de prevenire. Şi, încet dar sigur, responsabilii în domeniu s-au
dat „pe brazdă”!

În anul 2000 am fost detaşat, timp de trei luni (10 aprilie-7 iulie), la Şcoala de Aplicaţie
de la Ciolpani, pentru a urma „Cursul de perfecţionare a ofiţerilor nou încadraţi în arma
Protecţie Civilă”. La acea dată eram deja familiarizat cu atribuţiile ce-mi reveneau şi cu modul
de acţiune, cu legislaţia din domeniu şi modul de cooperare cu alte instituţii care urmau să se
implice la declanşarea unor evenimente din domeniu. Prin urmare, cursul nu mi-a creat mari
probleme. Doar că o mică parte dintre lectori au căutat să-şi „arate muşchii” şi nu m-au apreciat
la justa valoare! Am terminat şi cursul, în urma căruia mi s-a schimbat şi arma, fiind trecut la
Protecţia Civilă, adică specialitatea 052.

Pe timpul desfăşurării cursului de la Ciolpani am fost vizitat de un colonel de la
Comandamentul Protecţiei Civile, Biroul mobilizare, care mi-a comunicat faptul că
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Inspectoratul Sibiu urma să fie verificat, la mobilizare, exact în perioada de sfârşit de curs, adică
cea a desfăşurării examenelor. I-am replicat că era greşeala dumnealor că m-au planificat la
curs, mai precis, că au stabilit perioada de control tocmai atunci. S-a supărat pe mine şi, în
momentul începerii controlului, şeful comisiei m-a mustrat aspru pentru tupeul de a contrazice
un reprezentant al comandamentului. Era atât de pornit împotriva mea încât a spus că îmi va
propune destituirea pentru faptul că nu m-am implicat în definitivarea lucrărilor de la
mobilizare. Iar unitatea va primi calificativul „NS” (nesatisfăcător). Persoana era colonelul
Scurtu, pe care îl cunoşteam din perioada în care am lucrat la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi
de la Sibiu. S-a trecut la verificarea documentelor de la mobilizare şi, după două zile, colonelul
Scurtu m-a chemat în afara instituţiei să discute cu mine. Şi-a cerut mii de scuze pentru ceea ce a
afirmat la începutul controlului şi mi-a mărturisit că avea informaţii din care rezulta că nu am
întreprins nimic la mobilizare. Dar, în urma verificării documentelor, s-a convins că situaţia era
alta! Din păcate, nu mai putea acorda Inspectoratului calificativul de „FB”, ci numai „B”. A
stabilit şi punctajul la respectivul control şi şi-a cerut scuze pentru că era nevoit să acorde doar
8,59 la control. Mi-a lăudat rezultatele şi munca depusă. I-am raportat că nu mă afectează
calificativul, ci modul eronat în care a fost percepută munca mea şi „zvonacii” care au transmis
date nereale despre activitatea mea.

O aplicaţie importantă a fost desfăşurată la Bazna, Pădurea Lempeş, în anul 2000. Avea
ca temă „Limitarea şi înlăturarea urmărilor unui incendiu masiv de pădure” (Foto 2). Au fost
implicate forţe importante de la următoarele instituţii şi localităţi: Protecţia Civilă din Sibiu,
Mediaş şi Copşa Mică; Direcţia Silvică; Grupul de Pompieri Sibiu şi Mediaş; Au participat şi
reprezentanţi de la Comandamentul Protecţiei Civile iar exerciţiul a primit calificativul „FB”.

Din cauză că Ministerul Apărării Naţionale îşi diminua efectivele, s-a hotărât ca
Protecţia Civilă să fie trecută la Ministerul de Interne. Astfel că, la jumătatea anului 2000, la
Inspectorat s-a prezentat o comisie de la M.I., care a verificat activitatea noastră şi a inventariat
materialele existente, Prin O.U.G. nr. 179/26.10.2000, Protecţia Civilă a fost preluată de
Ministerul de Interne, lucru care a necesitat modificarea şi completarea mai multor acte
normative.

Pentru faptul că a intervenit o situaţie jenantă – cearta dintre căpitanul Nicolau şi
primarul, cât şi viceprimarul municipiului Sibiu – a fost nevoie de o rocadă pe funcţii, solicitată
expres de Klaus Johannis. Nicolau a fost mutat pe funcţia mea şi eu pe a lui, la municipiu. A fost
o perioadă scurtă, dar frumoasă, în care am colaborat excelent cu lucrătorii de la Primăria
municipiului Sibiu. Dar ce este frumos ţine puţin! Prin pensionarea locotenentului colonel
Buzianu, am fost numit ofiţer principal I. Şi am avut de învăţat din nou, de pregătit, organizat şi
desfăşurat aplicaţii, planuri de pregătire, ordinul prefectului, pregătirea inspectorilor de Protecţie
Civilă, raportări, asanări etc. Din toate acestea am învăţat enorm! Relaţiile cu instituţiile
descentralizate ale judeţului, cu conducerea primăriilor, a operatorilor economici, a instituţiilor
de învăţământ ş.a. s-au coagulat şi dezvoltat. Participam săptămânal la videoconferinţele de la
Prefectură şi întocmeam planuri de cooperare cu cei abilitaţi să ne sprijine în acţiunile noastre.

Începând cu anul 2001, judeţul Sibiu a trecut la o masivă pregătire, pentru prevenirea
urmărilor şi intervenţia la inundaţii, cutremure, alunecări de teren, incendii masive de pădure,
accidente în care sunt implicate vehicule ce transportă substanţe periculoase, accidente chimice
la obiectivele economice catalogate cu risc ridicat etc. Totodată, legislaţia modificată, m-a
determinat să stabilesc riscurile ce se pot manifesta pe teritoriul judeţului (la fiecare municipiu,
oraş, comună, operator economic ş.a), să întocmesc planuri de acţiune la nivel judeţean şi local –
pentru fiecare tip de risc posibil a se manifesta – şi să realizez exerciţii şi aplicaţii având ca temă
respectivele dezastre, pentru a determina comunităţile şi operatorii economici să conştientizeze
pericolele la care sunt expuşi, modul de acţiune la producerea acestora şi dotarea
corespunzătoare cu utilaje şi materiale, pentru a limita şi înlătura în timp util rezultatele negative
ale tipurilor de riscuri.
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În anul 2002 am participat la Aplicaţia interjudeţeană „SOMEŞ 2002” (Foto 3), unde am
asistat la modul de cooperare a judeţelor din zonă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unor
dezastre. Eram pregătit să organizez aplicaţia din anul următor, care avea ca centru judeţul
Sibiu. În premieră pe ţară, tot în anul 2002, am realizat primul exerciţiu având ca temă un atac
terorist, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie, jandarmilor, pompierilor, C.F.R., Crucea Roşie,
Ambulanţa ş.a. Am organizat şi condus respectivul exerciţiu, la care – culmea – a participat şi
primarul Klaus. Recunosc că a fost nevoie de antrenamente de două ori pe zi, timp de două
săptămâni, pentru reuşita lui. Am avut un sprijin deosebit din partea D.P.I.R. Sibiu, comandat cu
deosebit profesionalism de comisarul şef Ninel P. Reprezentanţii eşalonului superior au fost
plăcut impresionaţi de modul în care s-au comportat forţele participante şi de cooperarea
existentă la nivel de judeţ. La toate exerciţiile şi aplicaţiile s-a pus accent pe implicarea tuturor
forţelor necesare a acţiona pe fiecare tip de dezastru, pentru a angrena toţi factorii de răspundere
şi a-i obişnui să colaboreze – etapizat – în aşa fel încât, la declanşarea unui anumit tip de
dezastru să fie conştienţi de locul, rolul şi momentul în care să intervină.

O activitate deosebit de importantă a fost, este şi va rămâne asanarea teritoriului de
muniţia rămasă neexplodată. În decursul timpului, Protecţia Civilă sibiană a asanat o cantitate
importantă de muniţie descoperită pe teritoriul judeţului (cartuşe şi proiectile de diverse calibre,
grenade ofensive şi defensive etc.) prin aceasta reducându-se pericolul de producere a
accidentelor care puteau duce la distrugeri de bunuri materiale, avarieri de clădiri, pierderi de
vieţi omeneşti, mutilări sau răniri grave sau mai puţin grave.

În februarie 2003, cu ocazia aniversării a 70 de ani de Protecţie Civilă în România, am
organizat prima expoziţie de Protecţie Civilă din Sibiu (realizată – mai amplu – şi în anul
următor).

Cea mai importantă – dar şi epuizantă – activitate din anul 2003 a fost Aplicaţia inter-
judeţeană „MUREŞ 2003” care a cuprins Zona 7 Centru, adică judeţele Sibiu, Mureş, Alba,
Harghita şi Covasna, s-a desfăşurat în perioada 13-20 iunie în următoarele locaţii şi cu teme: 1.
Tălmaciu, „Protecţia şi intervenţia în cazul producerii unei inundaţii datorate unei avarii majore
la barajul Negovanu”; 2. Bâlea, „Limitarea şi înlăturarea urmărilor produse de o avalanşă de
grohotiş”; 3. Mediaş : „Activitatea Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă în caz de
inundaţii – antrenament de stat major”; „Protecţia şi intervenţia în cazul producerii unui accident
pe calea ferată” (Foto 4) şi „Protecţia şi intervenţia în cazul producerii unui accident rutier în
care au fost implicate substanţe toxice industriale” (Foto 5); 4. Copşa Mică, „Limitarea şi
înlăturarea urmărilor unui cutremur”; 5. Sibiu, „Realizarea unei tabere de sinistraţi”. Municipiul
Mediaş a fost gazda conducerii aplicaţiei, fiind şi punctul de comandă al acesteia. Presa a
prezentat exerciţiile astfel: «Protecţia Civilă a oferit, ieri, la Mediaş, un adevărat spectacol
simulând, în gara oraşului, deraierea unui tren de persoane şi intervenţia pentru salvarea vieţilor
omeneşti şi pentru înlăturarea pericolelor.

Tot la Mediaş s-a simulat şi un accident rutier, în urma căruia au căzut pe şosea substanţe
toxice. Pentru ca totul să fie cât mai real, Protecţia Civilă a umplut butoaiele cu mercaptan, iar
când s-a produs „accidentul”, substanţa s-a degajat în preajma locului stabilit pentru observarea
de către oficialităţi a exerciţiului».

La jumătatea anului 2003, colonelul Scântei Petru, al şaselea comandant al
Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Sibiu (01.11.1990-31.07.2003), s-a pensionat iar eu
am fost numit înlocuitor la comanda Inspectoratului. Mă aşteptau multe provocări, experienţe
noi, examene, muncă susţinută etc.

Şeful meu m-a implicat în numeroase acţiuni, uneori prea multe, fapt care a dus – în mod
inevitabil – la specializarea mea în domeniu. Am căutat, în permanenţă, să fiu la curent cu
schimbările legislative, cu noutăţile în domeniul dezastrelor, cu îmbunătăţirea cooperării cu
factorii de decizie de la diverse niveluri. Şi, consider, că am reuşit!
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În munca de prevenire am pus suflet iar
rezultatele s-au materializat în respectul oferit de:
primari; inspectori de protecţie civilă şi secretari de
primării; directori de instituţii, operatori economici
şi şcoli. Am reuşit să creez relaţii de simpatie,
colaborare şi implicare. Eram satisfăcut de munca
pe care o desfăşuram. Nimic nu era monoton! În
fiecare zi erau de rezolvat alte probleme, mai mult
sau mai puţin complexe, care m-au determinat să
iau decizii rapide şi eficiente. Nu era loc de rateuri
şi greşeli. Trăiam cu adevărat, mă dedicam – în
totalitate – meseriei, aveam parte de adrenalină din
plin, eram satisfăcut de evoluţie şi rezultatele
obţinute.

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Col. (rtr) prof. univ. dr. Alexandru Baboş
Prim-vicepreședinte al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

100 de ani de la înființarea Armatei Ardelene (1919–2019)
(partea II)

În numărul anterior al revistei noastre prezentam modul în care s-a înființat Armata
Ardeleană, parte componentă a Armatei României Mari, pentru a susține efortul eliberator al
acesteia în Transilvania și apoi în întreaga campanie din 1919, încheiată triumfal prin defilarea
pe bulevardul Andrasssy din Budapesta în 4 august, consfințind înfrângerea Armatei ungare  .
Este vorba de Diviziile 16, 17 și 20 Infanterie, alcătuind Corpul 6 Armată și Diviziile 18, 19 și
21 Infanterie, alcătuind Corpul 7 Armată. Dar, în cadrul Armatei Ardelene au fost incluși și
voluntarii care luptaseră în Moldova și Italia, alcătuind categoria „trupe neorganice”, dar și
corpul jandarmeriei. În continuare vom prezenta modul în  care aceste componente s-au înființat.

La mijlocul lunii ianuarie 1919, Consiliul Dirigent mobilizează voluntarii ardeleni prin
Ordinul de Chemare nr. 167, formând Corpul Voluntarilor Ardeleni. Comandamentul Corpului
va avea sediul la Cluj, având în subordine Regimentul de Voluntari „Avram Iancu” în Cluj și
Regimentul de Voluntari „Alba Iulia”, în Alba Iulia. Comandantul Corpului Voluntarilor
Ardeleni este numit locotenent-colonelul Silviu Bordan. Consiliul Dirigent estima că fiecare
regiment va avea ca efective luptătoare, 2000-3000 de voluntari.

Pe lângă cele două regimente de voluntari, ca urmare a misiunii primite de Ioan Suciu din
partea Consiliului Dirigent se constituie, din voluntarii zonei Abrud-Brad și ai văii Crișurilor,
precum și din refugiații din aceste regiuni aflate încă sub administrație maghiară, încă un
regiment de voluntari, Regimentul „Beiuș”, cu garnizoana provizorie la Brad. În 28 februarie
1919, cele trei regimente însumau 6.547 de voluntari (226 ofițeri și 6.321 trupă), din care
Regimentul nr. 1 „Avram Iancu” avea 2.475 voluntari (97 ofițeri și 2.378 trupă), Regimentul
nr.2 „Alba Iulia”, 1704 voluntari (61 ofițeri și 1.643 trupă) iar Regimentul ”Beiuș”, 2.368
voluntari (68 ofițeri și 2.300 trupă). Regimentele de voluntari nr. 1 și nr.2 aveau subunitățile
dislocate la Cluj, Târgu Mureș, Bistrița și Vidra de Sus (primul regiment) și la Alba Iulia,
Petroșani, Miercurea Ciuc și Ditrău (al doilea regiment).

La începutul lunii martie vor sosi voluntari și din Italia care, vor constitui Regimentul de
Voluntari „Horia”. Cu acest regiment efectivele celor patru regimente ajung, la 27 martie 1919
la 8.730 voluntari (330 ofițeri și 8400 trupă).

Din a doua jumătate a lunii martie 1919, regimentele de voluntari vor primi o serie de
misiuni. Regimentul „Beiuș” este pus din 22 martie în subordinea Comandamentului Trupelor
din Transilvania și va îndeplini misiunile de unitate operativă pe timpul ofensivei armatei
române din aprilie 1919. Regimentele de Voluntari nr.1, 2 și „Horia” vor conlucra cu trupele
armatei române pentru menținerea ordinii și dezarmarea populației din localitățile aflate în
teritoriul transilvănean de sub administrația Consiliului Dirigent, vor executa diferite servicii de
garnizoană, paza căilor ferate și a lucrărilor de artă etc.

Menținerea ordinii fiind asigurată de regimentele de voluntari și de regimentele de
infanterie ardelene ce se formau, diviziile armatei române aflate în Transilvania au putut
desfășura numai acțiuni operative.

Dar nu numai Regimentele nr. 1 „Avram Iancu”, nr.2 „Alba Iulia”, Regimentul „Beiuș” și
Regimentul „Horea” vor fi singurele unități militare ardelene formate din voluntari. Din
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voluntarii sosiți din Italia, ce alcătuiseră Regimentul nr. 2 „Cloșca”, ajuns la Sibiu în 29 martie
1919, în frunte cu comandantul său, contele italian Giusti se alcătuiește Detașamentul „Cloșca”,
cunoscut și sub numele Batalionul „Cloșca”. Din voluntarii sosiți în 22 aprilie la Făgăraș, care
formaseră în Italia Regimentul nr. 3 „Crișan”, conduși pe timpul întoarcerii în țară de
comandantul regimentului, maiorul Tabelini se constituie Batalionul „Crișan”, care apare în
unele documente și ca Regimentul „Crișan”.

Sosirea voluntarilor din Italia va continua și în lunile următoare. Un nou lot format din 13
ofițeri și 1.800 trupă va sosi la Făgăraș la începutul lunii iunie 1919, iar altul la sfârșitul aceleiași
luni, numărând aproximativ 1200 de voluntari. Din aceste loturi se va concedia trupa
contingentelor nemobilizate la acea dată, iar cei rămași vor fi încadrați la jandarmi, grăniceri și
unitățile de voluntari sau militare deja constituite. Astfel, din voluntarii sosiți la Făgăraș la
începutul lunii iunie 1919, toți cei 13 ofițeri, precum și o parte din trupă vor fi repartizați la
Regimentul 97 Infanterie.

La sfârșitul lunii iunie 1919 se pune problema demobilizării „oamenilor de trupă” din
rândul voluntarilor peste 30 de ani, adică cei născuți până în 1899, în celelalte unități militare
ardelene fiind mobilizați cei născuți în anul 1890 și mai tineri. Ca urmare a demobilizării,
efectivele rămase în Regimentele „Avram Iancu” (83 ofițeri și 1.383 trupă) și „Alba Iulia” (95
ofițeri și 1.185 trupă) nu mai corespundeau cu efectivele necesare unui regiment complet. De
aceea, „Secția Organizării VI, VII” ordonă transformarea lor în batalioane de etapă,
schimbându-le denumirea în Batalionul de etapă nr. 1 „Avram Iancu” (Regimentul de Voluntari
„Avram Iancu”) și Batalionul de etapă nr. 2 „Alba Iulia” (Regimentul de Voluntari „Alba Iulia”).
Cum efectivul unui batalion de etapă, format din statul major și 4 companii de etapă era de 25 de
ofițeri și 919 trupă, ofițerii rămași peste necesar (58 la Batalionul nr. 1 etapă și 70 la Batalionul
nr. 2 etapă) au fost puși la dispoziția „Secției Organizării VI, VII” pentru constituirea corpurilor
de trupă de la Diviziile 20 și 21 Infanterie, iar trupa excedentară, 464 la primul batalion și 266 la
al doilea rămânea, pe mai departe în cadrul celor două batalioane. Organizarea batalioanelor de
etapă se va termina pe 1 august 1919.

Batalioanele de voluntari „Cloșca” și „Crișan” se vor transforma și ele în batalioane de
etapă, prin trecerea în rezervă, la 15 iulie a contingentelor nemobilizate. Cele două batalioane,
după reorganizare se vor numi Batalionul nr. 3 etape „Cloșca„ (Batalionul de Voluntari
„Cloșca„) și Batalionul nr. 4 etape „Crișan” (Batalionul de Voluntari „Crișan”). Cum efectivele
rămase după demobilizare – 626 la Batalionul nr. 3 etape și 624 la Batalionul nr. 4 etape – erau
insuficiente, ele se vor completa cu legionarii din Italia, care urmau să sosească în țară. Noua
organizare și schimbarea denumirii batalioanelor se va face începând cu 20 iulie 1919.

În cadrul armatei ardelene a fost inclusă și jandarmeria, trupele sale fiind considerate ca
făcând parte din categoria „trupe neîndivizionate”, alături de companiile de subzistență și
sanitare care se formau și aparțineau diviziilor de infanterie. Datorită strădaniilor Consiliului
Dirigent, care stabilise modul de intrare în corpul jandarmeriei, se înființează primele companii
de jandarmi. În 28 februarie existau 13 companii de jandarmi, grupate în trei regimente de
jandarmi, astfel: Regimentul nr. 7 Cluj, cu companiile situate la Cluj, Dej, Târgu Mureș, Bistrița,
Baia Mare; Regimentul nr. 8 Brașov, cu companiile de jandarmi la Brașov, Făgăraș, Sighișoara,
Sânmartin și Sibiu; Regimentul nr. 9 Arad, cu companiile situate la Arad (provizoriu la Deva),
Deva și Orăștie. Efectivele totale ale jandarmilor din cele trei regimente erau de 3.242 de
oameni, din care 90 de ofițeri și 3.152 trupă.

Numărul jandarmilor crescând în continuare, se pot constitui noi companii. La 25 martie
1919, în cadrul Regimentului de jandarmi nr. 8 Brașov existau deja trei companii noi, una la
Sfântu Gheorghe, alta la Odorhei și încă una la Miercurea Ciuc cu misiuni de pază și ordine în
zona de supraveghere. Nemaifiind amintită compania de la Orăștie, numărul total al companiilor
de jandarmi ajunsese la 17.
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În cursul lunii aprilie se mai formează trei companii de jandarmi, destinate teritoriului
ardelean încă neadministrat de Consiliul Dirigent, câte una pentru județele Sălaj, Bihor și Satu
Mare. În aceste condiții cresc și efectivele jandarmeriei, ajungând la 4.807 jandarmi (119 ofițeri
și 4.688 trupă), la data de 13 aprilie 1919. Regimentul Brașov avea 1.818 jandarmi (45 ofițeri și
1.773 trupă), Regimentul Cluj 1.764 jandarmi (47 ofițeri și 1.717 trupă), iar Regimentul Arad,
1.225 jandarmi (27 ofițeri și 1.198 trupă).

În organizarea prezentată – Regimentele de jandarmi nr. 7 Cluj, nr. 8 Brașov și nr. 9 Arad,
jandarmii ardeleni își vor îndeplini misiunile specifice în zonele de supraveghere stabilite de
Comandamentul Trupelor din Transilvania, până la terminarea campaniei armatei române în
Ungaria.

Astfel au luat ființă marile unități și unitățile militare în Ardeal, considerate la vremea
respectivă ca fiind componente ale armatei ardelene, fie ca trupe organice (diviziile de
infanterie), neîndivizionate (regimentele de jandarmi) sau neorganice (unitățile de voluntari).
Rolul important în constituirea lor l-au avut Consiliul Dirigent, Resortul Armatei și Siguranței
Publice, Comandamentul General Teritorial Sibiu și „Secția Organizării VI, VII”. Din
documentele timpului, rezultă că acestea au răspuns permanent de unitățile militare ardelene din
punct de vedere administrativ și al organizării, până când au primit misiuni operative
(regimentele de infanterie), sau chiar și pe timpul îndeplinirii unor astfel de misiuni (unitățile de
voluntari și jandarmi).

Ca rezultat al activității militare a Consiliului Dirigent, al relațiilor de colaborare dintre
Ministerul de Război, pe de o parte și Resortul Armatei și Siguranței Publice, Comandamentul
General Teritorial Sibiu și „Secția Organizării VI, VII”, pe de altă parte s-a reușit să se „prefacă
legiunile și gărzile române în armată regulată. În corpul puternic al Armatei române s-au
organizat puternice trupe ardelene”, subliniere făcută în publicația „Patria”, organul de presă al
Partidului Național Român, la 15 aprilie 1920.

Col. (rtr) Ioan Bâlbă

Un moment de istorie așa cum l-am trăit.
Explozia Fabricii de Nitroglicerină din Făgăraș

În 1974 am fost numit șef al Securității Municipiului Făgăraș, cu puțin timp înainte de
aniversarea a 50 de ani de la înființarea Combinatului Chimic din Făgăraș, obiectiv de care

răspunsesem anterior numirii în
funcția menționată.

Un moment important pe
care l-am trăit la Făgăraș a fost
explozia Fabricii de Nitroglicerină
a Combinatului Chimic Făgăraș.

Până în 1975, nitro-
glicerina, substanță folosită la
fabricarea dinamitei, se producea
în proces discontinuu, cu mari
eforturi, grad ridicat de pericol și
fără productivitate. Din această
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cauză, s-a importat din Elveția o întreagă fabrică, având toate instalațiile, „de la A la Z”,
complet automatizată, care acoperea întregul necesar al economiei naționale românești. În
clădirea unde avea loc procesul de fabricație, intra pentru supraveghere un singur operator. El
verifica câțiva parametrii, apoi se retrăgea la tabloul de comandă situat la distanță, în afara
valului de pământ ce înconjura instalația, cu rol de securitate în caz de explozie.

Fabrica a costat 2 milioane de dolari, la banii de atunci și elvețienii au acordat o garanție
de 2 ani. Nici nu s-a terminat garanția (mai erau 2 luni) și, la un moment dat, instalația a sărit în
aer. Operatorul tocmai ieșise din clădire și intrase în sala de comandă. S-au alertat imediat
pompierii și întregul corp tehnic al combinatului. Am raportat la Securitatea Județului Brașov și
am plecat la fața locului, unde se constituia comisia de cercetare a evenimentului. La sugestia
directorului, Teodor Șuteu, am dat următorul ordin: „1) Nimeni nu intră în perimetrul
evenimentului; 2) Se instituie pază militară până la sosirea elvețienilor, în garanția cărora se
afla fabrica și nu se permite nimănui intrarea în incintă.” Împreună cu procurorul șef din
Făgăraș și cu comandantul Companiei de Trupe de Securitate-Miliție, care asigurau paza
militară, am întocmit proces verbal de constatare cu precizarea măsurilor de pază. Sala cu
tabloul de comandă a fost sigilată.

După trei zile au sosit elvețienii și au început cercetările privind cauzele exploziei și
negocierile pentru aducerea unei noi fabrici, în regim de urgență. Sarcina mea și a colegilor mei
era să aflăm, prin mijloace specifice, pe de o parte, dacă au fost respectați parametrii de
exploatare, iar pe de altă parte, punctul de vedere al elvețienilor și poziția lor sinceră, în afara
celei exprimată în cadru oficial. S-a conlucrat bine cu directorul combinatului și cu șeful de
secție, formulând împreună problemele la care trebuia să fim atenți. Așa am aflat că elvețienii
țin foarte mult să nu se internaționalizeze explozia și să se găsească o formulă de compromis,
dar fără să-și asume răspunderea contractuală și livrarea unei noi fabrici. S-a dispus control
informativ, pas cu pas, 24 din 24 de ore, asupra tuturor factorilor implicați în consultări și
negocieri. Timp de 12 zile au fost adunate și sintetizate informațiile din care rezultau două
concluzii:

1. Elvețienii discutau zilnic la telefon cu specialiștii lor, le comunicau parametrii găsiți
în sala de comandă, le cereau să găsească fisuri în exploatare și orice alt fapt care se putea
imputa românilor, inclusiv probleme de ordin juridic. Elvețienilor le era foarte frică să nu se
transmită datele exploziei la asociația producătorilor de instalații similare. Ar fi fost o catastrofă
de imagine și președintele companiei elvețiene nu accepta așa ceva;

2. Operatorii români, respectiv maiștrii, șeful de instalație, șeful de secție, toți
susțineau că nu a existat nici cea mai mică abatere de la normele de exploatare și întreținere. Ei
au răspuns prompt, cu date exacte, la toate întrebările elvețienilor și aceștia nu au avut motive să
formuleze reproșuri.

Am pregătit o notă pentru directorul general, cu propunerea să fie sunat direct
președintele țării, să i se spună situația gravă în care se găsește combinatul prin oprirea
producției de dinamită și să fie rugat să trimită oameni cu putere de decizie, ca să se găsească o
soluție. În notă, i-am propus directorului general să-i spună lui Nicolae Ceaușescu că a întocmit
întregul dosar tehnic și acesta va fi trimis, conform uzanțelor la asociația internațională a
producătorilor de resort. Ceaușescu l-a ascultat pe directorul Teodor Șuteu și în două zile a venit
personal la Făgăraș, ca să cunoască acest caz.

Elvețienii au acceptat să livreze o nouă fabrică, pe cheltuiala lor, iar combinatul s-a
angajat să curețe terenul și să refacă sediul distrus de explozie. A fost un succes pentru combinat,
la care un mic aport l-am adus și noi, ofițerii de securitate, furnizând informații utile. Dar, ceea
ce este cel mai important, este că am stabilit cu certitudine că explozia nu a fost un act de
diversiune-sabotaj, așa cum s-a bănuit în momentele inițiale, situație de care elvețienii s-ar fi
putut folosi cu succes, pentru a refuza onorarea garanției.
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Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj -

Noul pavilion al Sanatoriului Militar, ridicat în
1929. Prima clădire din Păltiniș cu structură din

cărămidă și ciment (2)
(Continuare din numărul trecut al revistei)

Deşi nu avea un specific terapeutic sau balnear manifest, Sanatoriul Militar a fost strâns
legat de lumea medicală a Sibiului. Spitalul Militar şi-a manifestat interes pentru Păltiniş încă

din primăvara lui 1921, când dr-ul
Eugen Worell a urcat în staţiune
inclusiv în contextul în care se
punea problema transformării
globale a acesteia într-un
aşezământ pentru bolnavii de
tuberculoză. Ulterior, între spital şi
sanatoriu au existat schimburi de
mobilier, împrumuturi de alte
materiale pentru cazarmare sau
detaşări de personal, fără a exista
vreo subordonare a sanatoriului
faţă de spital sau internări de
persoane bolnave în sanatoriu. Un
rol important în această colaborare
l-a avut însă activitatea de
învăţământ sanitar desfăşurată la
Sibiu în anii de după Marea Unire,

parţial într-un cadru instituţional şi de multe ori datorită unor cadre militare. între acestea, unul
dintre sprijinitorii consecvenţi ai Sanatoriului şi iubitor al Păltinişului a fost doctorul Mihail
Capitanovici (1889-1978). Absolvent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, doctor în
medicină, acesta a rămas după Marele Război între cadrele armatei, căpătând O valoroasă
experienţă antiepidemică şi în general în combaterea şi tratamentul bolilor infecţioase. Numit în
1920 medic la Spitalul din Sibiu al Corpului VII Armată, cu grad de maior, Capitanovici a
comandant Compania a VII-a Sanitară, având O contribuţie importantă la organizarea unei
adevărate şcoli pentru formarea de agenţi şi subofiţeri sanitari. în acea perioadă, numărul de
medici era foarte mic în întreaga ţară, în unele zone activând doar unul sau doi în fiecare plasă,
ceea ce presupunea mii de pacienţi pentru fiecare. Şcoala sanitară militară din Sibiu era menită
în acest context să pregătească un număr cât mai ridicat de cadre CU instruire de bază, care să
ajute în teritoriu, inclusiv în viaţa civilă. Sanatoriul din Păltiniş a fost pentru elevii acestei şcoli
de agenţi sanitari exemplul a ceea ce trebuiau să nu uite la întoarcerea acasă despre importanţa
unui cadru natural adecvat pentru menţinerea şi refacerea sănătăţii. Doctorul Capitanovici avea
să devină în 1933 medicul oficial al Sanatoriului Militar Păltiniş, iar în al Doilea Război
Mondial, cu grad de general de brigadă, medic-şef al Armatei Române.

Bunicul patern al autorului acestei lucrări Ion I. Dragoteanu (1906-1993), a fost în 1927-
1928 unul dintre elevii Şcolii sanitare din Sibiu ca militar CU termen redus, absolvind-o CU gradul
de sergent. Era originar din părţile Mehedinţilor (judeţ arondat atunci teritorial Corpului 7
Armată), agricultor înstărit şi dascăl bisericesc la Călugăreni, în plasa Cloşanilor. în acele locuri,
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de unde în 1821 Tudor Vladimirescu pornise CU armata sa de panduri asupra fanarioţilor din
Bucureşti, vizita unui medic a rămas multă vreme un eveniment prea mult aşteptat. Instrucţia
primită la Sibiu i-a fost atât de bună şi de severă, încât timp de peste 60 ani, cât a administrat,
întotdeauna gratuit, tratamente injectabile prescrise de medici la sute şi sute de bolnavi din satul
său şi cele învecinate, nu a avut niciun singur incident. Educaţia din armată l-a influenţat
profund, având şansa să vadă ce înseamnă mari profesionişti ca medicii Eugen Worell sau
Mihail Capitanovici, ori comandanţi foarte stricţi, dar corecţi. Deşi a trăit într-un mediu în care
„merge şi-aşa” şi „răzgândirea” fac legea, bunicul s-a purtat toată viaţa „nemţeşte", aşa cum
învăţase la Sibiu. Odată când l-am întrebat de ce fierbe seringile din sticlă şi metal CU ochii pe
ceasul său prins CU lanţ la veston şi niciun minut mai puţin, mi-a spus că a avut la Sibiu un
medic-profesor pe care îl chema Capitanovici, care l-ar fi băgat la arest imediat pe acela care şi-
ar fi permis să nu respecte strict toate instrucţiunile legate de sterilizarea instrumentarului
medical...

Tot doctorul Capitanovici proceda în aşa fel încât cei mai mulţi dintre elevii sanitari veniţi
de departe să ajungă să viziteze măcar O dată Păltinişul şi Sanatoriul Militar, ca să ţină minte
toată viaţa şi să le spună şi altora ce efect pozitiv are tratamentul în aerul curat al muntelui,
„alinând o sumedenie de boli”... O bună parte dintre elevii-sanitari ai contingentului respectiv au
urcat la Păltiniş într-o aplicaţie, mergând pe jos, CU raniţa plină de materiale. Destinaţia a fost
aleasă ca recompensă pentru seriozitatea muncii lor, permiţându-le să vadă pe îndelete atât
Sanatoriul Militar, cât şi schitul Mitropoliei Ardealului...

De la bunicul meu am auzit pentru prima dată de locurile şi cabanele frumoase „ca în rai”
din munţii Sibiului pe care le văzuse în armată şi de care îmi povestea CU regretul că pe atât de
frumoasele plaiuri „ale lui” ce străjuiesc către izvoare văile Cernei şi Motrului, nu se găsise cine
să construiască O staţiune. Turişti plecaţi pe jos din Herculane mai rătăcesc în zonă şi astăzi,
când şi când, putându-şi găsi adăpost în cel mai fericit caz în micile „conace” din lemn ale
sătenilor, ori pe la stâni...

Lucrările de construcţie din 1929 la noul pavilion al Sanatoriului Militar

Situaţia patrimonială a Sanatoriului Militar la începerea lucrului pentru noul pavilion a fost
redată într-un proces-verbal de predare-primire încheiat la 2 aprilie 1929 între serg. Ioan Roşiu
şi serg. Ştefănescu: a) clădirea principală - în bună stare, cu camerele 1 - 17 complet mobilate
(între care trei săli, cu numerele 1, 10 si 17).

b) clădirea popotei - în stare de dărâmare, servind ca dormitor pentru trupa care va lucra
pentru noul

c) pavilion.
d) bucătăria trupei - construită din lemn.
e) curtea Sanatoriului, cu instalaţia electrică în stare de utilizare.
f) edificiul grajdului - din bârne, în bună stare.”

Clădirea principală a primit oaspeţi în tot cursul verii lui 1929, singurul impediment fiind
construcţia la care se muncea alăturat, CU tot deranjul specific unor astfel de lucrări.
în primăvara lui 1929 lucrările la noul pavilion începuseră în ritm alert, prin pregătirea terenului
pentru fundaţii, când zăpada încă nu se curăţase bine. Un proces verbal din 24 martie 1929
semnat de sublocotenentul Eugen Precul, comandant al „Detaşamentului Păltiniş”, menţiona
distrugerea CU dinamită a stâncii de pe terenul unde urma să fie ridicată noua construcţie, precum
şi un mic incident - spargerea unor ochiuri de geam şi a unei căni de porţelan în vechiul pavilion
din cauza unor bucăţi de piatră proiectate la distanţă de O explozie. Finanţarea lucrărilor a fost
din timp asigurată, ministrul Chioski având în continuare un rol esenţial în această privinţă. La
22 aprilie 1929 Ministerul de Război punea la dispoziţia Corpului VII Armată (decizia nr.
119.177) O sumă de 500.000 lei, solicitată la 16 martie acelaşi an, destinată exclusiv construcţiei
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pavilionului de la Sanatoriul Militar Păltiniş. Noua clădire a fost aprobată de conducerea
ministerului prin ordinul nr. 4.336 din 7 mai 1929, fapt important pentru derularea în continuare
CU operativitate a finanţărilor.

O factură din 2 septembrie a firmei Carol F. Jickeli din Sibiu, incluzând materiale de
feronerie şi echipamente de instalaţii, ajungea la 18.860 lei, iar tâmplăria şi dulgheria au însumat
nu mai puţin de 222.100 lei numai pentru lucrările de până la 17 mai 1929. S-a insistat foarte
mult pe calitate, O parte dintre lucrările de detaliu neputând fi încheiate până la darea în
funcţiune a pavilionului, în toamna lui 1929. Parchetul s-a instalat în 1930, începând din
primăvară, la un preţ de 55 lei/mp. Tot cu ocazia acelei proceduri de predare-primire s-a
transferat şi un registru cu oaspeţii Sanatoriului, fiindu-i interzis custodelui să găzduiască pe
oricine fără bonul de cazare eliberat de Corpul VII Armată, Serviciul Construcții și Domenii
Militare.

Pavilionul nou în construcție
(mai 1929)

Execuția a fost asigurată de
lucrători militari

Foto – Mircea Iuga, Săliște

1930, Corpul 7 Armată notifica faptul că balconul ce urma să se construiască având ieşire
din sala de mese trebuia să respecte strict planul, materialele şi design-ul ales: „toate părţile
vizibile din exterior si de jos vor fi executate din lemn de stejar, frumos lucrat, potrivit mobilierului de
executat pentru sala de mese". În calitate de comandant în acel an al Sanatoriului Militar, colonelul
în rezervă Theodor Lassy (1870-1951) a fost cel care a supervizat O bună parte dintre lucrări la
faţa locului. Renumit pictor şi grafician, totodată machetator al ultimelor timbre locale Hohe
Rinne în 1924, Lassy a fost deosebit de exigent în privinţa finisajelor şi a calităţii elementelor
construcţiei.

Centrul staţiunii văzut prin ceaţă din
pavilionul în construcţie al

Sanatoriului Militar
(foto Mircea Iuga, mai 1929).
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Un proces verbal privind etapele de edificare a noului pavilion în 1929 (unele cu
finalizare în 1930) încheiat între dirigintele de şantier Ioan Guip şi Eugen Precul, comandantul
detaşamentului de lucru la Sanatoriul Militar - reflectă amploarea muncii şi a investiţiilor care au
fost necesare. S-au executat până la începutul lui 1930 în jur de 312 mp pardoseală simplă, 58.5
mp pardoseală geluită, 85 mp pardoseală de ciment, 326 mp pardoseli cu parchet de stejar, 32.5
ml ziduri de susţinere, 48 mp pavaj exterior din bolovani. Popota aflată în curs de demolare şi
remiza pentru cai şi trăsuri, construită din bârne şi aflată în bună stare, s-au utilizat pentru
adăpostirea trupei aflată la lucru. Postul telefonic din vechiul pavilion a fost mutat în construcţia
nouă, unde s-a finalizat în toamnă instalaţia electrică, inclusiv montarea lămpilor de perete,
comandându-se şi un „modern” şi pe atunci costisitor aparat radio, ce urma să fie amplasat în
sala de mese.

Pavilionul vechi al Sanatoriului
Militar - în prim-plan (mai 1929).
Clădirea aflată în construcţie - în

stânga imaginii
(foto Mircea Iuga).

Date tehnice asupra noului pavilion şi situaţia la zi a Sanatoriului Militar au fost incluse
într-un articol publicat de ziarul Tribuna în vara lui 1930, semnat Reflex. La înălţimea de circa
1.500 metri, într-o poziţie încântătoare, ferită de curenţi, scăldată de un soare binefăcător si
înconjurată de păduri de brazi seculari se află staţiunea climaterică Păltiniş, de pe terasa căreia
se pot vedea în depărtare vârfurile Bătrâna, Muncel, Găuşoara Oncești etc.

Aici, încă înainte de război, prin grija armatei s-a clădit o vilă cu două etaje, cuprinzând
circa 20 camere, în care ofiţerii si familiile lor să poată găsi un loc de reculegere si refugiu de
zgomotul oraşului. Cu timpul însă, această clădire nemaiputând satisface cerinţele unui
Sanatoriu în adevăratul înţeles al cuvântului, s-a luat iniţiativa şi s-a clădit o nouă vilă modernă,
cuprinzând un hol mare, o sală de 20/12 metri, 8 camere de locuit, baie, bucătărie, bibliotecă, o
cameră de turişti cu 40 paturi şi alta pentru trupă, tot de 40 paturi (ultimele două la mansardă, n.n.).
Noua construcţie este amenajată cu tot ce se poate cere la un mare hotel, adică: lavoare cu apă
caldă şi rece, sobe de teracotă, lumină electrică, paturi cu somiere, telefon, şifoniere etc.
Lingeria cea mai fină, pături din păr de cămilă şi fiecare cameră are şi o dormeză. În afară de
aceasta, mai stă la dispoziţia publicului o veselă fină de porţelan pentru 60 de persoane, iar
bucătăria este condusă de un priceput bucătar civil. Preţul camerelor: pentru cele cu două paturi
şi dormeză - lei 1.600 lunar, iar cele cu un singur pat - lei 900. Masa, care este aranjată de un
comitet de vizitatori şi un ofiţer popotar, costă aproximativ 100 lei de persoană pe zi şi se
compune în felul următor:

- la 8 ore dimineaţa, cafea cu lapte şi cozonac.
- la 12 ore amiaza: 3 feluri de mâncare şi prăjituri.
- la 17 ore, cafea cu cozonac.
- masa de seară, două feluri de mâncare.
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Baia, lumina, încălzitul intră în costul camerei. O orchestră va distra publicul aproape tot
timpul zilei şi se duc tratative pentru instalarea unui radio ultima perfecţiune, cu lautsprecher
(difuzor, n.n.).

Pentru această clădire a contribuit cu 1.100.000 şi Ministerul de război, sub conducerea
domnului general Henri Cihoski. Lucrările au fost executate din iniţiativa distinsului şi
inimosului General de Divizie Găvănescul Constantin, fost comandant al Corpului 7 Armată
până la 1 noiembrie 1929, după care s-a continuat desăvârşirea lucrărilor cu aceeaşi dragoste şi
râvnă de dl. General Panaitescu Constantin, având de colaboratori pe d-nii maior Stănescu,
căpitan Călin şi căpitan Guip.

Au contribuit foarte mult pentru terminarea lucrărilor şi preţurile reduse între 10-20% ce
au fost făcute de următoarele firme şi fabrici: fabrica de cărămidă Gargolea & Jalea, fabrica de
cherestea Feltrinelli, prin dl director Grunner, magazinul Carl F. Jickeli pentru fierărie, lavoare,
ţevi, băi şi tot felul de articole tehnice prin dl dr. Plattner, firma Misselbacher pentru vopsele etc,
firma Hollender idem, firma Josef Jickeli pentru vasele foarte bune şi ieftine, magazinul I.
Floaşiu pentru pânzeturi, cearşafuri etc, fabrica Gromen & Herbert pentru două paturi etc. Pe
lângă sanatoriul clădit din iniţiativa Consistorului bisericesc, sanatoriul militar, ca şi aducerea
luminii electrice la Păltiniş, rămân dovezi necontestate că de la unire încoace, spiritul de
organizare al românilor, deşi cu mijloace reduse, a creat în scurt timp lucruri ce alţii n-au putut
face nici în 58 de ani. Aceasta este nu numai proba tendinţei către civilizaţie şi progres, dar şi
afirmarea unei voinţe care ne împinge necontenit către culmi cât mai înalte.

În 1907, având gradul de căpitan în armata română, a fost trimis într-o unitate chezaro-
crăiască, pentru un schimb de experienţă. Cartea pe care a publicat-o la revenirea în ţară – „Zece
luni în armata austro-ungară” a constituit un bun manual comparativ în materie de instrucţie, dar şi
un motiv de reflecţie privind metodele şi tehnica de luptă, de multe ori depăşite în unităţile
militare ale Vechiului Regat. Experienţa căpătată în mediul ofiţeresc austriac avea să-i fie de
folos şi în calitate de comandant de mari unităţi în perioada anilor 1920, în Banat şi Ardeal.

Constantin Găvănescul a fost în Primul Război Mondial şi în primul deceniu după acesta
unul dintre generalii cei mai apropiaţi Casei Regale a României. În 1917-1918 a fost şef de stat
major şi ofiţer CU însărcinări speciale pe lângă principele moştenitor, viitorul rege Carol al ll-lea.
Cartea sa „Fapte mari în zile grele 19171918” a elogiat curajul şi acţiunile Familiei Regale a
României din anii Marelui Război. Devenit general de brigadă în septembrie 1917, a participat
ca înalt reprezentant militar la călătoria din 1920 efectuată de Principele Carol (viitorul Rege
Carol al ll-lea) în jurul lumii (Egipt, India, China, Japonia, Statele Unite). Principalele momente
ale acestui periplu au fost imortalizate de generalul Găvănescul în şapte volume de memorii CU O

deosebită valoare documentară şi literară, care constituie unul dintre primele jurnale de călătorie
CU valenţe universale din literatura noastră („Ocolul Pământului în şapte luni si o zi"). Constantin
Găvănescul a fost apreciat ca bun diplomat şi ca „un valoros om al armelor, care a urcat aproape
toată ierarhia gradelor şi funcţiilor militare din epocă”, având inclusiv misiunea de consilier personal
al Regelui Ferdinand.

În 1925 i s-a acordat gradul de general de divizie, beneficiind şi de O foarte călduroasă
recomandare de la generalul Cihoski, în acel moment comandantul Corpului 7 Armată: „Ofiţer
cult, cu o instrucţie militară superioară, cu mult prestigiu în faţa subalternilor şi bine considerat de
populaţie”... A fost apropiat de universul montan şi din punct de vedere profesional, comandând
în 1925-1926 Corpul Vânătorilor de munte. După numirea generalului Henri Cihoski ca
Inspector general al Armatei, în vara lui 1927, la recomandarea acestui vechi camarad de arme
şi onest prieten, i-a preluat la Sibiu funcţia de comandant al Corpului 7 Armată.

În Păltiniş, generalul Găvănescul a condus CU mână fermă pe parcursul lui 1929 lucrările la
noul pavilion al Sanatoriului Militar început din iniţiativa generalului Cihoski, utilizând judicios
şi CU celeritate fondurile primite inclusiv de la nivelul guvernului. I s-au datorat unele dintre
detaliile de arhitectură şi lucrările decorative, CU care a reuşit să dea noii construcţii un aspect
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aparte, îngrijit şi elegant. în mai puţin de jumătate de an, clădirea noului pavilion a fost adusă
aproape de finalizare, putând să fie dată parţial în exploatare încă din toamna lui 1929.
Comandamentul Corpului Vll Armată a optat însă pentru amânarea anumitor lucrări (finisarea
balcoanelor, parchetări etc) pentru lunile de după inaugurarea oficială din 29 septembrie 1929,
preferându-se calitatea dusă uneori la nivelul amănuntului în locul unor finalizări mediocre şi
precipitate.

Slujba de sfinţire a noului pavilion al Sanatoriului Militar (29 sept. 1929). În faţa Mitropolitului si a
soborului de preoţi, în primul rând de la stânga la dreapta - prefectul ţărănist Coriolan Ştefan, generalul
Constantin Găvănescul, Ministrul de Război, general Henri Cihoschi, generalul (r) Ioan Boeriu,
primarul Sibiului - Wilhelm Goritz. Pe acoperișul căminului Medicilor se disting urme de zăpadă.

Membri ai corpului ofiţeresc la
serbarea de inaugurare a

noului pavilion al Sanatoriului
Militar Păltiniş (29 sept. 1929,

data „Sept. 30” de pe
fotografie este greşită, fiind

scrisă probabil mult ulterior.
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La fel cum se afirmase şi pe parcursul Primului Război Mondial, generalul Găvănescul a
rămas şi în memoria celor care l-au cunoscut la Sibiu şi în Păltiniş „un comandant exigent, dar
drept, cu subordonaţii, un exemplu demn de urmat pentru militari". A plecat de la comanda Corpului 7
Armată la 1 noiembrie 1929, când a fost mutat la comanda Corpului 2 Armată, pe care a
exercitat-o până la 30 iunie 1930.

Avea să treacă în retragere pentru limită de vârstă la 10 februarie 1932, acordându-le apoi
tot timpul şi afecţiunea sa celor patru copii (doi băieţi şi două fete) şi nepoţilor. Constantin
Găvănescul a fost un părinte tandru şi jovial, dar întotdeauna cu principiile unui înalt comandant
militar, despre care fiica sa cea mică avea să-şi amintească cu nostalgie: „Tata a iubit până la capăt
această meserie minunată de a fi în uniformă, de a răspunde în orice moment prezent la chemările Patriei.

Lucrările la noul pavilion nu s-au putut termina în iulie, cum estimase generalul
Găvănescul în scrisoarea de mulţumiri către ministrul Cihoski din luna decembrie a anului
anterior, dar realizarea celor mai importante părţi ale obiectivului la începutul toamnei a fost un
succes real.

Era O perioadă grea, CU multe probleme economice şi sociale. în chiar luna august abia
încheiată, grevele de la Lupeni, provocate de salariile mici şi viaţa mizeră a minerilor vremii,
fuseră însângerate de intervenţia brutală şi precipitată a armatei, la solicitarea unor politicieni şi
oameni de afaceri locali. Zecile de victime făcuseră să apară O puternică umbră de neîncredere CU

elemente de ostilitate între armata CU nimbul ei eroic din Marele Război şi muncitorimea apăsată
de greutăţile din ce în ce mai mari, care
prevesteau O criză iminentă.

În Munţii Cibinului, toate aceste
necazuri ale timpului păreau însă departe
într-o toamnă în care înalţi oficiali militari
erau aşteptaţi să urce în staţiune. Prefigurând
inspecţia Ministrului de Război şi partea de
protocol aferentă, la 13 septembrie 1929 O

comisie condusă de colonelul în rezervă
Theodor Lassy, „preşedintele Sanatoriului
Militar Păltiniş" şi avându-i ca membri pe cpt.
Ioan Guip şi lt. Dem. Caşolţeanu a procedat
la casarea veselei, pentru scăderea din
gestiune a obiectelor deteriorate în anii
anteriori şi aducerea unora noi.

Inaugurarea noii clădiri s-a făcut în
cadrul unei vizite a Ministrului de Război,
generalul Cihoski, întreprinsă CU titlul de
„inspecţie”. Pregătirea festivităţii a fost
minuţioasă. La 16 septembrie, Statul Major al
Corpului VII Armată i-a anunţat pe
comandanţii de unităţi din subordine că
duminică 29 septembrie aveau să-i însoţească
la Păltiniş pe „Domnul Ministru al Armatei (n.n.
generalul Henri Cihoski) si pe Domnul General
Comandant al Corpului 7 Armată" (n.n.
Constantin Găvănescul). Biroul 4 Servicii al
Statului Major al Corpului VII Armată a
detaliat într-un ordin din 24 septembrie trimis
sub semnătura colonelului Dumitru Purcaru
evenimentele programate pentru ziua de 29
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septembrie: „Cu ocazia vizitei ce Domnul Ministru al Armatei va face la Sanatoriul Militar Păltiniş,
Domnul General Comandant al C. 7 A. invită pe toţi domnii comandanţi şi ofiţeri din tabloul nr 1 (anexat) a
lua masa împreună în ziua de 29 sept. 1929, întrucât au contribuit la ridicarea Pavilionului Păltiniş. Pentru
cartiruirea d-lor ofiţeri din afara garnizoanei Sibiu şi pentru transportul la Păltiniş se dispun următoarele:

1/. Comenduirea Pieţii Sibiu va îngriji să cartiruiască pe toţi participanţii pentru seara de 28/29
sept. şi eventual pentru 29/30 sept. În ziua de 28 sept. va dispune să se găsească în gară la toate
trenurile delegaţii săi, care vor conduce pe domnii ofiţeri pe măsură ce sosesc. Reg. 35 Art., 35
Ob., 30 Inf., Divizia 7 Tren, Şc. Spec. Cav., Centrul Instr. Cav. şi Spitalul Militar Sibiu vor da
trăsurile în acea zi la dispoziţia Comenduirii Pieţii pentru transportul d-lor participanţi de la gară
în oraş, conform ordinului ce va da Comenduirea Pieţii.
2/. Transportul la Păltiniş se va face în dimineaţa zilei de 29 sept., conform tabelului nr.2. Toate
trăsurile prevăzute în acest tabel vor fi preparate din vreme şi înhămate în cele mai perfecte
condiţiuni spre a executa bine marşul la Păltiniş, cunoscându-se că este mult de urcat (cca 3 ore).
3/. Maiorul Gavrilescu, însărcinat cu popota în acea zi, va îngriji la transportul celor necesare
preparării mesei după ordinele ce va primi de la lt-col. Fâlfănescu.

Tabelul nr.1 specificat în ordinul de mai SUS îi menţiona drept cei mai înalţi în grad dintre
invitaţi: „General de divizie Ilie Mihăescu (Cd. 7 Teritorial), general de brigadă George
Mironescu (Cd. Div. 19), general de brigadă Ion Daschievici (Cd. Div. 18), general de brigadă D.
Constantinescu (Cd. Div. I Inf.), general de brigadă Ştefan Orescovici (Cd. Art. C. VII A.),
general de brigadă C-tin Bălăcescu (Cd. Brig. 3 Roşiori), general de brigadă Petre Bucică (Cd.
Brig. 1 Inf.), general de brigadă Ioan Teodorescu (Cd. Brig. 18 Inf.), general medic Spiridon
Mihăilescu (Şef Serv. Sanitar C. 7 A.), precum şi coloneii Ilie Partenie, Dumitru Popescu, Ion
Theodorescu, Gheorghe Boboc, Cristea Vasilescu (Cd. Şcolilor de Infanterie), Grigore
Vasilescu, I. Florescu, Dumitru Purcaru, Constantin Tutunaru, Alexandru Pomescu Traian Popa,
Mihail Scheletti, Alexandru Gheorghieş, George Alexandrescu, P. P. Georgescu, Mihail Racoviţă..."
Au existat şi invitaţi personali ai ministrului Cihoski, între care este uşor de recunoscut într-o
fotografie de la eveniment generalul Ioan Boeriu, primul comandant de după Marea Unire al
Corpului VII Armată. Generalul Găvănescul a fost împreună CU soţia sa, Geanina Fieschi,
italiancă, absolventă de conservator şi apreciată instrumentistă la harpă.

Nu toți cei aşteptaţi au urcat însă la festivitatea din Păltiniş. Şeful de Stat Major Purcaru,
care era bolnav, respectiv generalii de brigadă Ion Daschievici şi Ştefan Orescovici (lipsă din
garnizoană) au fost trei dintre absenţi. Cei mai mulţi dintre participanţi au făcut drumul dus-
întors în trăsuri, doar câteva automobile fiind disponibile (între care unul al Diviziei a 18-a şi
unul al Comandamentului 7 Teritorial).

Inaugurarea noului edificiu al Sanatoriului Militar Păltiniş a fost deschisă printr-o slujbă
de sfinţire ţinută de Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan. Mai multe zeci de generali şi ofiţeri
superiori din unităţile Corpului 7 Armată sosiţi atunci la Păltiniş pentru a participa la ceremonie
au putut constata la faţa locului frumuseţea proiectului şi buna calitate a lucrărilor.

Generalul Henri Cihoski, Ministrul de Război, venise în mod special de la Bucureşti
pentru a lua parte la festivitatea pe care O programase cu anticipaţie, din motive ţinând de vreme
şi de vremuri. S-au evitat pe deoparte zilele ploioase şi reci din octombrie-noiembrie, iar pe de
altă parte s-a avut în vedere instabilitatea politică a timpului, dorindu-se neapărat ca inaugurarea
să aibă loc în timpul ministeriatului Cihoski. Corpul 7 Armată pe care îl comandase îi dusese la
bun sfârşit proiectul, sub conducerea apropiatului său colaborator - generalul Constantin
Găvănescul. Din partea autorităţilor civile a luat parte prefectul ţărănist al judeţului Sibiu -
avocatul dr. Coriolan Ştefan.
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Noua clădire a Sanatoriului militar,
construită în 1929, lângă cea

veche, din lemn (din 1897-1898),
la inițiativa și cu sprijinul
generalului Henri Cihoski,

Ministru de Război

(foto Emil Fischer, 1931).

Lucrările biografice publicate peste ani au subliniat importanţa specială pentru
generalul Cihoski a finalizării acestui obiectiv, pe care şi-l dorise realizat încă din anii în care
comandase Corpul 7 Armată la Sibiu şi din vacanţele petrecute la Păltiniş, începând cel puţin
cu vara lui 1922: „În acelaşi timp a fost completat, inclusiv cu instrumentar şi alte mijloace
medicale, Sanatoriul militar de la Păltiniş, situat la 1.400 m altitudine, la 25 km sud-vest de
Sibiu. Inaugurarea lui în noua înfăţişare a avut loc la 29 septembrie 1929, în prezenţa a
numeroase oficialităţi militare şi civile. De altfel, generalul urmărise cu tenacitatea-i
caracteristică realizarea acestui proiect care-i stătuse pe inimă încă de când era comandant al
Corpului 7 Armată. În primul rând din dorinţa de a răsplăti munca militarilor, iar apoi, din
ataşamentul său faţă de locurile şi oamenii Sibiului. Astfel că, deşi transferat la Bucureşti, el a
luptat pentru a obţine terenul necesar - 5 iugăre - construirii acestui sanatoriu, lucru aprobat la 6
august 1928. Numit ministru al Armatei, el a ordonat intensificarea lucrărilor, care au fost
încheiate, după cum am spus, în toamna anului 1929, spre deplina sa mulţumire sufletească."
Mitropolitul Nicolae Bălan, secondat de mai mulţi preoţi, a ţinut slujba de sfinţire pe terasa din
faţa noii clădiri a Sanatoriului, pe O vreme însorită, dar rece. La Păltiniş căzuse deja prima
ninsoare. Pe acoperişul Căminului Medicilor situat peste drum, în vale, se pot vedea în fotografii
urme de zăpadă.

Ministrul de Război, generalul Cihoski, a subliniat într-o scurtă cuvântare importanţa unui
corp militar sănătos, care să iubească natura, marea, muntele şi care să aibă unde-şi petrece
vacanţele într-un cadru decent şi primitor. După festivitatea de inaugurare a noului pavilion, s-au
făcut fotografii CU toţi participanţii, lângă clădirea veche a Sanatoriului. Imaginile oficiale s-au
datorat atelierului sibian al fotografelor Ida Guggenberger şi Jolante Mairovits, care din 1923
aveau titlul de „fotografe ale Curţii Regale a României”. Invitarea studioului fotografic
Guggenberger - Mairovits pentru imortalizarea evenimentului a compensat întrucâtva numărul
mic al doamnelor prezente la festivităţi, sexul frumos fiind reprezentat doar de câteva soţii de
generali. Ambele artiste erau în plus bune cunoscătoare ale staţiunii. Semnăturile lor s-au păstrat,
spre exemplu, în Cartea de oaspeţi de la Casa de Cură a S.K.V. dintr-o vacanţă pe care au
petrecut-o la Păltiniş între 1 şi 15 septembrie 1923.

După şedinţa foto, s-au vizitat de către participanţii militari şi civili spaţiile noi, dar şi
unele dintre cele preexistente, iar apoi în noua sală de mese s-a servit O gustare şi s-a ciocnit O

cupă de şampanie... Documentele militare au păstrat CU acurateţe inclusiv lista produselor
alimentare care s-au achiziţionat pentru prepararea dejunului de la Păltiniş (semnată de
custodele subit. Caşolţeanu). Astăzi, preţurile de atunci ale alimentelor sunt de interes în
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comparaţie CU veniturile şi CU diferite tipuri de cheltuieli din epocă. Un kg de cafea neagră costa
de exemplu 250 lei, cât 60 kg de cartofi, iar un kg de zahăr (38 lei) costa mai mult decât trei litri
de lapte (a 12 lei litrul). întreaga cheltuială determinată de prânzul festiv a fost realmente mică,
însumând pentru cei câteva zeci de generali, colonei şi alţi ofiţeri de grade înalte numai 1.650 lei.
Prin comparaţie, cheltuielile prilejuite în august 1928 de prezenţa la Păltiniş a celor câţiva
membri ai comisiei de împroprietărire, care urcaseră să delimiteze terenul primit în folosinţă din
rezerva de stat, însumaseră 800 lei, iar salariul bucătăresei Sanatoriului Militar în vara 1929,
fusese de 2.500 lei/lună...

Festivitatea de la Păltiniş de la sfârşitul lui septembrie 1929 a marcat unul dintre
momentele de referinţă pentru activităţile de ordin social şi politic ale generalului-erou de la
Mărăşeşti, Henri Cihoski, cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, senator de drept în Parlament,
Ministru de Război, anterior Inspector general al Armatei. Doar patru luni după festivitatea de la
Păltiniş, Cihoski va fi însă nevoit să-şi înainteze demisia din funcţia de ministru al apărării, după
izbucnirea scandalului legat de afacerea CU armament Skoda. Deşi nu s-a dovedit că ar fi primit
vreun folos necuvenit din tranzacţia respectivă, generalul Cihoski a plătit atunci politic uşurinţa
CU care semnase O seamă de documente, fără a cere aprobările necesare ale unor departamente şi
comisii de specialitate. Sanatoriul Militar Păltiniş a pierdut din păcate atunci, la începutul lui
1930, deosebitul ajutor pe care i-l asigurase de la Bucureşti unul dintre cei mai importanţi
susţinători din istoria sa.

Şi mai devreme a plecat din Sibiu celălalt mare contribuitor din 1928-1929 la construirea
noului pavilion - generalul Constantin Găvănescul. La începutul lunii noiembrie 1929, puţin
peste O lună după festivitatea de inaugurare de la Păltiniş, acesta şi-a luat rămas bun de la
subordonaţii din Sibiu, pentru a îndeplini alte funcţii înalte de comandă. Restaurantul sibian
Bulevard a găzduit în seara de luni 4 noiembrie 1929 O „masă prietenească dată în onoarea familiei
domnului general Găvănescul (...) având în vedere de a răspunde prin acest mijloc dragostei cu care a fost
primit fiecare în casa domnului general Găvănescul, unde atât Domnia Sa, cât si Doamna, - au îmbrăţişat cu
căldură pe toţi cunoscuţii". Un tacâm a costat atunci 360 lei, putând lua parte benevol orice ofiţer şi
toţi cei din societatea Sibiului care se bucuraseră de prietenia familiei Găvănescul. După două
zile, în seara de 6 noiembrie 1929, Cercul Militar din Sibiu a găzduit O masă de despărţire CU

caracter oficial, la care au luat parte comandanţii de divizii, brigăzi şi regimente... Cultul şi
şarmantul general Găvănescul îşi lua rămas bun de la Ardeal, lăsând în urmă la Păltiniş
împreună CU generalul Cihoski prima clădire ridicată din cărămidă şi beton. Anii 1930 erau
atunci gata să înceapă şi să împestriţeze Europa nu cu astfel de frumoase şi durabile case de
vacanţă, ci cu cazemate din beton armat...

Amintim aici faptul că la puţin timp după inaugurarea noului pavilion s-a luat iniţiativa
montării în Sanatoriul Militar a unei plăci de marmură care să imortalizeze contribuţia
comandanţilor C. 7 A. la întreţinerea şi extinderea instituţiei balneare. Un referat înaintat în 15
oct. 1929 de lt-col. Mardan, şeful Construcţiilor şi Domeniilor Militare din C.7 A. prezenta drept
cea mai bună ofertă pe aceea primită de la firma Rudolf Binder din Sibiu, la jumătate de preţ
faţă de ofertele primite din Bucureşti. Solicitarea a fost contrasemnată de Lt-col. Radu
Fâlfănescu, sub-şef de stat major, iar apoi a fost aprobată, la 18 octombrie de generalul
Găvănescul. Plecarea acestuia din urmă de la comandă a întârziat întrucâtva demersul, dar nu l-a
anulat, placa fiind realizată şi montată în noua sală mare de mese a Sanatoriului Militar la
jumătatea anului următor.
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Jr. Col.(rtr) Dr. Eugen-Nicolae Rotărescu

Marele Meteor - „o oază de spiritualitate”!

Motto:

„Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând afară; este în toate,

dar neajuns în ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate,

fără coborâre; este în toate şi, totodată deasupra tuturor.”

(Fericitul Augustin de Hipona; 354-430 d.Hr.)

În perioada 28 decembrie 2019 - 2 ianuarie 2020 am fost în Grecia într-o excursie turistică
organizată de conducerea Filialei judeţene Sibiu „gl. Ilie Şteflea” a ANCMRR „A.I.Cuza”.

Grecia, o ţară mică, cu o istorie glorioasă, locuită de aproape 9 milioane de locuitori,
constituită din circa 800 de insule, cu o climă blândă, primitoare şi binefăcătoare în toate
anotimpurile anului, a fost şi rămâne o ţară atractivă, atât turistic cât şi spiritual. Aici, se
împletesc armonios elemente ale lumii antice cu cele din lumea modernă, contraste ale vieţii
materiale şi spirituale, distincte şi unice în felul lor, faţă de celelalte ţări balcanice din structura
geologică din care face parte.

Curios din fire, precum sunt toţi oamenii, am dorit să vizitez şi să aflu noutăţi, în special,
de ordin spiritual, din centrul monahal Meteora, de la Mănăstirea Schimbarea la Faţă a lui
Hristos.

După cum este cunoscut, Meteora reprezintă o grupare de stânci în formă de turnuri, pe
care s-au construit 25 de mânăstiri, în prezent doar 5 fiind locuite de călugări.

Traseul spre mânăstire, în serpentine de 900 – 1800, a fost încântător prin frumuseţea
naturii, a stâncilor care străjuiesc drumeţia, a sentimentului de înălţare şi a bucuriei care te
cuprind în toată fiinţa.

Vizitarea mânăstirii de la Meteora a avut pentru mine un efect emoţional benefic, generat
de frumuseţea interioară a mânăstirii Schimbarea la Faţă, de bucuria oferită de privirea spre cer,
evidenţiată de zările orizontului şi infinitul cerului, dar  şi de priveliştea lăsată în urmă la urcarea
pe vârful Meteora.

Mi-aş fi dorit să-i privesc în faţă pe vieţuitorii acestei mânăstiri, să conversez cu aceştia,
dar nu a fost posibil. Despre aceştia şi preocupările lor ne-a vorbit în limba română ghidul
însoţitor, cunoscător al istoriei locului. Astfel, am aflat că toţi călugării mânăstirii, cei prezenţi şi
alţii de dinaintea lor, s-au izolat de lume pentru mântuirea lor spirituală şi a umanităţii. În
principal, călugării au credinţa fermă că se apropie de Sf. Duh, de Dumnezeu, prin rugăciune
continuă, posturi, priveghiuri, mătănii necontenite, etc., ca modalităţi ale trăirii vieţii creştin-
ortodoxe.

În credinţa lor, inima este „locul fierbinte” al spiritului care veghează şi coordonează
întreaga viaţă spirituală, acolo este Dumnezeu, „acolo sunt îngerii, viaţa şi Împărăţia lui
Dumnezeu”.
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Viaţa în aceste locuri şi iubirea, în opinia călugărilor, reprezintă legătura strânsă cu
Dumnezeu, cu Adevărul absolut.

Într-adevăr, acolo sus în mănăstire gândeşti şi simţi altfel, forţele credinţei îţi cuprind
întregul corp trupesc şi sufletesc. Personal, am simţit adevărata libertate, eliberându-mă de
ispitele şi nevoile lumii pământene, am simţit liniştea şi pacea interioară din sufletul meu şi fără
să exagerez, am aflat acea parte interioară incomplet cunoscută, sinele meu interior.

Sus pe Meteora am aflat că iluminarea înseamnă ieşirea din ignoranţă, cunoaşterea şi
trăirea unei alte stări sufleteşti, că, în interiorul nostru sălăşluieşte Dumnezeu şi aici se află forţa,
puterea şi fericirea omenească.

Când simţi cu adevărat această stare nu vei mai fi servitorul simbolurilor religioase create
de om şi nu te vei ruga lui Dumnezeu din afară, ci, te vei contopii cu Divinul lăuntric.

Importanţa fiinţei noastre omeneşti redevine şi trăieşte adevărata sa identitate prin
renunţarea la ego-ul uman şi trăirea în lumea eternului Sine, scânteie de Dumnezeire dinăuntrul
nostru.
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Prof.univ.dr.Gheorghe Funar

DOMNITORUL ALEXANDRU IOAN CUZA A
FOST ADEVĂRATUL FĂURITOR AL

ROMÂNIEI MODERNE!

După Unirea de la 24 ianuarie 1859, primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862)
și al României, între anii 1862 și 1866, a fost Alexandru Ioan Cuza.

La începutul lunii februarie a anului 1866, la comanda Alianței Israelite Universale, cozile
de topor din conducerea Partidului Național Liberal și a Partidului Conservator au format o
monstruoasă coaliție care l-a obligat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza să abdice, în ziua de
11 februarie, la ora 5,00 dimineața, și, apoi, l-a alungat din țară. A fost instaurată în România o
monarhie alogenă străină, o dictatură anti-românească și ereditară, care nu i-a permis
domnitorului Principatelor Unite, ales de popor, să se întoarcă în țara sa. Alexandru Ioan Cuza a
murit în exil, la 20 mai 1873, la Heidelberg, în Germania.

În timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) au fost puse bazele României
moderne. Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și în timpul guvernului condus de Mihail
Kogălniceanu s-au pus bazele statului unitar român modern prin următoarele reforme:

-Secularizarea averilor mănăstirești, de la sfârșitul anului 1863, prin care s-a recuperat un
sfert din teritoriul țării. Egumenii greci au fost obligați să restituie toate bunurile și obiectele de
cult Bisericii Române, care a devenit instituție de stat. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
introdus salarizarea preoților de către Statul Român.

-Reforma agrară, prin Legea nr.14 din 26 august 1864, a dus la împroprietărirea a peste
400.000 de familii cu loturi de teren agricol. Alți 60.000 de săteni au primit locuri de casă și
grădină. Prin această reformă, începând cu anul 1865, s-a desființat orice formă de feudalism și
a început dezvoltarea capitalismului în România.

-S-a inițiat o Constituție și o lege electorală, în anul 1864.
-S-a trecut de la Parlamentul unicameral la cel bicameral: Adunarea electivă și Corpul

Ponderator (Senatul).
-Prin legea privind organizarea administrației, din anul 1864, România a fost împărțită în

județe, conduse de către un prefect. Un județ era format din mai multe plase, care aveau în
frunte un subprefect. O plasă cuprindea mai multe comune conduse de primari. Consiliile locale
erau alese prin vot cenzitar (în funcție de avere).

-Schimbările importante pentru Popor și Țară erau supuse și aprobate prin referendum
național.

-În domeniul învățământului: s-au înființat Universitatea din Iași (1860) și Universitatea
din București (1864); prin Legea instrucțiunii publice (din 1864) s-a instituit obligativitatea și
gratuitatea învățământului primar; în fiecare sat trebuia să existe școală primară; învățământul
primar era de patru ani, cel secundar de șapte ani și cel universitar de trei ani.

-S-a înființat Școala de Medicină Veterinară, Școala Națională de Arte Frumoase și s-au
pus bazele învățământului militar. S-a reorganizat Școala de Silvicultură.

-În domeniul justiției au fost stabilite următoarele instanțe judecătorești: judecătoriile de
plasă, tribunalele județene, curțile de apel, Curtea de Casație. Au fost adoptate Codul penal,
Codul civil și Codul de procedură penală.

-A luat ființă Armata Națională Română, din februarie 1864. S-a înființat Ministerul de
Război și Arsenalul Armatei. S-a înființat Garda Națională, sub comanda domnitorului.
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-A dotat Țara cu un sistem fiscal modern. Au fost instituite: impozitul personal, impozitul
funciar, contribuția pentru drumuri. S-a organizat serviciul vamal.

-S-au adoptat legile pentru construirea căilor ferate. În septembrie 1865, a început
construirea căii ferate București-Filaret-Giurgiu, în lungime de 70 de km.

-S-a adoptat un Regulament de navigație.
-S-a constituit Consiliul Superior al Instrucțiunii publice.
-S-a organizat Corpul inginerilor civili.
-A fost adoptată Legea contabilității.
-A fost creat Consiliului de Stat.
-S-a înființat Curtea de Conturi, la 24 ianuarie 1864.
Contrar acestor Adevăruri, mincinoșii științifici oficiali și complicii lor au scris și susțin că

alogenul prusac Karol Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, cu
patru clase, străin de Poporul Român, de România și de Limba Română, este cel care a
modernizat țara noastră.

Logic şi faptic, tânărul călăreţ prusac Karol Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von
Hohenzollern-Sigmaringen, în vârstă de 27 de ani, care a fost introdus fraudulos în România, în
10 mai 1866, cu un paşaport fals pe numele Karol Hettingen, cel care în perioada 1866-1914, în
48 de ani nu a fost în stare să înveţe Limba Română şi a condus ţara şi Academia Română prin
translatori, nu avea nici un interes şi nici cum să modernizeze România! Monarhiştii şi
mincinoşii ştiinţifici oficiali nu au putut prezenta care au fost reformele înfăptuite din iniţiativa
şi sub coordonarea domnitorului şi regelui Carol I în lunga sa domnie prin translatori pentru
Limba Română (1866-1914).

Între „realizările” regelui Carol I ascund mincinoşii ştiinţifici oficiali pe cei peste 20.000
de ţărani ucişi din ordinul lui în timpul răscoalelor din anii 1888 şi 1907.

Domnitorul alogen Karol Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-
Sigmaringen, al cărui nume a fost falsificat în Carol I, pentru a putea fi pronunţat şi reţinut de
români, a reuşit următoarele:

-A semnat decretul prin care a fost schimbată poziţia celor trei culori de pe drapelul
României, albastru, galben, roşu, de pe orizontală (aşa cum au fost moştenite de pe Drapelul
Primordial al Poporului Get, strămoşul real al Poporului Român) pe verticală, aşa cum au rămas
pe Drapelul României.

-A semnat decretul prin care de la începutul anului 1870 s-a introdus în România alfabetul
latin. Până atunci s-a folosit pe teritoriul Geţiei, al provinciei romane Dacia (106-258 d.Hr.), al
Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti multimilenarul Alfabet Primordial Get. Decretul
semnat de domnitorul Carol I confirmă că Limba Română nu este o limbă latină, ci este
continuatoarea Limbii Primordiale a Poporului Get. S-a schimbat numai scrierea prin trecerea de
la Alfabetul Primordial Get la alfabetul latin.

-A fost Preşedinte de onoare al Academiei Române în perioada 1879-1914 şi a condus
această instituţie prin translatori pentru Limba Română. Domnitorul şi apoi regele Carol I şi
soţia sa Elisabeth Pauline Ottilia Luise zu Wied Hohenzollern au fost singurii academicieni din
România care nu au cunoscut Limba Română şi au avut nevoie de translatori.

-A ştiut şi a patronat comploturile organizate de forţe oculte, în anii 1883 şi 1889, care s-
au finalizat prin asasinarea Genialului Mihai Eminescu, după ce Eminescu a refuzat să scrie
poezii care să apară sub semnătura lui Carmen Silva, pseudonimul soţiei regelui Carol I.
Doamna Elisabeth Pauline Ottilia Luise zu Wied Hohenzollern a încercat să-l „sensibilizeze” pe
Genialul Mihai Eminescu prin oferirea Ordinului Bene Merentti şi a unei mari sume de bani.
Genialul Mihai Eminescu a refuzat, în limba germană, oferta otrăvită a proaspetei membre a
Academiei Române.

-A ascuns în curtea Bisericii Sfântului Nicolae din Curtea de Argeş, uriaşul tezaur de aur
de la Sinaia, găsit întâmplător în anul 1875, compus din 514 plăci de aur pe care este scrisă, în
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Limba Primordială Getă, Istoria Poporului Primordial Get din mileniul al II-lea î.Hr. până în
anul 106 d.Hr. Din acest tezaur au fost duse 200 plăci la Vatican, în anul 1940, de către regele
Carol al II-lea şi 314 plăci la Moscova de către regele Mihai I în 14 septembrie 1944.

Monarhiştii şi mincinoşii ştiinţifici oficiali au ocazia să prezinte faptele domnitorului şi
regelui Carol I pentru făurirea României moderne.

Adevărul istoric este că, în 48 de ani de domnie, domnitorul şi regele alogen Carol I nu a
reuşit să înfăptuiască nici 20% din ceea ce a realizat domnitorul român şi patriotul Alexandru
Ioan Cuza, în numai şapte ani (1859-1866).

Col.(rtr) dr.ing. Constantin Avădanei
Vicepreşedinte Filiala Jud.Alba ,,GEMINA” a ANCMRR
Redactor la RTV UNIREA VIENA

Horea, Cloșca și Crișan - martiri ai neamului românesc
În ziua de 28 februarie 1785 avea loc la Alba Iulia, pe dealul Furcilor, una dintre cele

mai cumplite execuții din istoria românilor, tragerea pe roată a liderilor răscoalei din
Transilvania, Horea și Cloșca (cel de-al treilea lider, Crișan, spânzurându-se în închisoare la 13
februarie 1785).

Răscoala țăranilor români s-a declanșat pe fondul opoziției îndârjite a aristocrației
transilvănene de a înfăptui reforme democratice.

Înainte de răscoală, țăranii din Apuseni au protestat în mod repetat împotriva abuzurilor
la care erau supuși, mai multe delegații ale lor călătorind până la Viena, pentru a prezenta
plângerile țăranilor direct în fața Curții imperiale și a cere desființarea formei de exploatare a
lor, iobăgia. Din rândul țăranilor care au mers în capitala imperială, s-a impus personalitatea lui
Horea, însoțit și de alți țărani, printre care și Cloșca.

Scânteia care a declanșat răscoala a fost reprezentată de conflictul dintre un grup de
țărani din regiunea Zarandului, care se îndreptau spre Alba Iulia și trupe ale autorităților, care au
încercat să-i oprească cu forța, pe 1 noiembrie, în localitatea Curechiu, astăzi în județul
Hunedoara.

Conduși de Gheorghe Crișan, fost soldat în armata imperială, țăranii din Zarand au
început să atace conacele din zona Bradului. Răscoala s-a extins cu repeziciune în zona
Apusenilor și regiunile învecinate, în nord până în Maramureș și Sătmar, iar în est până în
scaunele secuiești, la revoltă luând parte și țărani maghiari și sași.

Mișcarea a fost rapid organizată sub conducerea lui Horea, prin numirea de căpitani și
formularea unui program care exprima doleanțele răsculaților.

Pe 5 noiembrie răscoala a ajuns la marginea Devei, însă țăranii nu reușesc să cucerească
cetatea.

Puțin mai târziu, la 11 noiembrie, răsculații le adresează nobililor refugiați în oraș un
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ultimatum, în numele lui Horea.
Prin conținutul său, acest document este cel mai radical act din timpul răscoalei.

Ultimatumul cerea ca nobilii să „părăsească pentru totdeauna moșiile”, să fie și ei „plătitori de
dare, tot așa ca poporul”, iar „pământurile nobiliare să se împartă între poporul de rând, potrivit
poruncii împăratului, ce va urma”.

La mijlocul lunii noiembrie, au avut loc mai multe negocieri între liderii răsculaților și
reprezentanții autorităților, care au condus la stabilirea unor armistiții, care au câștigat timp
pentru organizarea forței de represiune.

Importante efective militare din Transilvania și Ungaria au fost trimise în zona răscoalei
pentru a risipi cetele de țărani. Horea realizează însă care este tactica militarilor și le poruncește
răsculaților să se ridice din nou la luptă.

Aceștia reușesc să învingă formațiunile militare într-o serie de atacuri surpriză, la
sfârșitul lunii noiembrie, la Brad, Râmeț și Lupșa, însă pe 7 decembrie au fost înfrânți la
Mihăileni.

În acest context, Horea le-a cerut oamenilor din jurul său să se retragă la casele lor, cu
gândul ca să repornească răscoala în primăvara următoare.

Pe timpul iernii însă, capii răscoalei au fost prinși de trupele autorităților și aruncați în
temnițele de la Alba Iulia.

Li s-au intentat procese, urmate de pedepse aspre.
Autoritățile au stabilit ca liderii răscoalei să fie executați spectaculos, în fața mulțimii,

pentru a servi drept exemplu. După ce au fost purtați în lanțuri timp de două săptămâni prin
satele de pe Mureș, pentru a fi arătați țăranilor, Horea și Cloșca au fost executați prin tragere pe
roată, pe 28 februarie 1785. Crișan s-a spânzurat cu câteva zile înainte, pe 13 februarie, în
închisoarea din Alba Iulia.

Totuși, în urma răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan, autoritățile au reluat
acțiunea de reformă socială în Transilvania.

Patenta imperială publicată la 22 august 1785 a desființat dependența țăranilor iobagi,
care primeau dreptul să se mute în alt sat, pe alt domeniu sau să se căsătorească, fără acordul
nobililor.

Însă, iobăgia a fost desființată cu mare întârziere în Transilvania, fapt petrecut abia în
anul 1848.
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Prof. Vasile Iuga de Săliște
Cluj-Napoca

Henri Mathias BERTHELOT
un francez cu inimă de român

comemorat la data de 24 noiembrie 2018
de Societatea Culturală Pro Maramureş „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca

S-a născut la 7 decembrie 1861, la Feurs, în departamentul Loarei, Franţa, într-o familie
de militari, tatăl său era generalul Claude Berthelot şi mama sa, Francoise Coquard. A avut un
frate, general Joannes Berthelot (1866-1898).

Studii. A absolvit Universitatea Saint-Cyr din Paris-promoţia «Egipt», în anul 1881, apoi
Şcoala Superioară de Război, în 1893.

Activitate. După ce a absolvit studiile militare, Berthelot a fost repartizat, pe rând, în
Algeria, la Tonkin şi la Annam.

Începând cu anul 1907 şi-a început activitatea pe lângă Statul Major General, iar la
izbucnirea Primului Război Mondial, în august 1914, Berthelot a fost numit şef de stat major al
generalului Joseph Joffre, aceştia colaborând strâns în cadrul primei bătălii de pe Marna. În luna
noiembrie a aceluiaşi an, a primit comanda rezervelor la Soissons, după care a devenit
comandant al Diviziei 53, iar în anul următor al Corpului XXXIII Armată.

În a doua parte a războiului, la data de 3/16 octombrie 1916 a fost detaşat în România, ca
şef al Misiunii Militare Franceze-Armata 5 franceză.

Misiunea Militară Franceză este denumirea sub care a fost cunoscut detaşamentul
francez trimis în România în timpul Primului Război Mondial, care între 15 octombrie 1916 şi
10 martie 1918, a avut misiunea de a asigura consilierea, sprijinirea şi instruirea unităţilor şi
autorităţilor militare române.

Personalul misiunii a fost detaşat pe lângă comandamentele române, până la nivel de
comandament de divizie, inclusiv, dintre care două secţiuni cu roluri distincte au fost Misiunea
Aeronautică şi Misiunea Serviciului Sanitar. Personalul misiunii a avut un aport deosebit pe
timpul procesului de refacere şi reorganizare a armatei române din prima parte a anului 1917. Pe
toată durata misiunii în România, generalul Berthelot a asigurat şi rolul de consilier militar al
regelui Ferdinand, comandantul Armatei Române.

Totodată, datorăm victoria armatei române în timpul bătăliilor din vara anului 1917, de
la Mărăşti, din 11 iulie, condusă de generalul Alexandru Averescu, de la Mărăşeşti, din 1-24
iulie, sub conducerea generalilor Constantin Cristescu şi Eremia Grigorescu, cât şi la Oituz, în
parte, eforturilor Misiunii Berthelot.

În 1918, generalul Berthelot este trimis în Balcani, ca şi comandant al armatei aliate de
Dunăre.

Aci îl găseşte intrarea noastră în acţiune din toamna anului 1918, împotriva armatelor lui
Mackensen, şi pe când ostile române, coborând din Moldova, fugăreau victorioase, armatele lui
Mackensen, Generalul Berthelot ajuns la Dunăre, traversă prin mai multe puncte acest fluviu, la
10 Noembrie 1918, spre a veni în ajutorul nostru, dând următorul manifest către locuitorii
Munteniei şi Olteniei ocupate de duşman cât şi unităţilor militare române:
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La arme!
„La arme Români!! La arme Români!! Trupele franceze trec astăzi Dunărea pentru a vă

ajuta să vă eliberaţi de jugul, subt care inamicul credea să vă îngenuncheze. De opt luni de zile
aţi fost cu toţii în măsură de a judeca brutalitatea inamicului care vă socotea în puterea lui. Voi
mai cu deosebire, oameni din Oltenia şi Muntenia, care de doi ani de zile aţi suferit ocupaţia aţi
putut constata obrăznicia şi barbaria duşmanului care se numeşte civilizat. Germanii au pustiit
câmpiile voastre şi au golit staulele voastre, au prădat casele voastre, au aşezat robia şi
foametea la vetrele voastre, ferm hotărâţi, ei însuşi au spus-o, să nu vă lase decât ochii pentru a
plânge. Ceasul răzbunării, sau mai bine zis, ceasul dreptăţii a sunat; învins pretutindenea,
acolo unde nu este zdrobit, duşmanul este pretutindeni pus pe fugă. Clipa a sunat de a arde
sdreanţa de hârtie care ne-a fost adusă la Bucureşti.

Soldaţi! Batalioanele voastre să se unească cu ale noastre.
Ţărani, sculaţi-vă şi luaţi armele împotriva cotropitorului. Acesta este apelul patriei

Române pentru care voi aţi suferit. Acesta este apelul guvernului vostru care a jertfit totul
pentru „Marea Românie”. Acesta este apelul strămoşilor, a umbrei lui Ştefan cel Mare, Mihai
Viteazul, Mircea cel Bătrân. Acesta este strigătul feciorilor şi fraţilor voştri căzuţi cu glorie pe
câmpul de bătălie dela Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti şi pretutindeni unde a fost nevoie de
apărarea pământului. Iară mâine veţi putea vedea steagul englez şi tricolorul francez fâlfâind
alăturea de tricolorul vostru, la puternica suflare a victoriei şi libertăţei.

Sculaţi-vă, fraţi Români şi aruncaţi - vă asupra duşmanului!”
(ss)Berthelot

După semnarea tratatului preliminar de pace de la Buftea cu Puterile Centrale, personalul
Misiunii Militare Franceze a fost nevoit să părăsească România, la 10 martie 1918, ajungând în
Franţa în luna mai 1918, după o călătorie de două luni prin Rusia.

După război a îndeplinit diferite funcţii de guvernator militar al unor departamente din
Franţa.

Generalul Berthelot a revenit în România, în fruntea unei noi misiuni militare, care a
activat în perioada 1 octombrie 1918 - 4 mai 1919.

La 31 mai 1927, generalul Henri Mathias Berthelot revine la Iaşi, cu zece ani după
eroicul an 1917, pentru a fi omagiat ca mare prieten al României. Ceremonia a avut loc în
vechea Piaţă a Primăriei (locaţia de astăzi), unde generalul francez a primit defilarea trupelor
române şi a plantat cu mâna sa, un stejar în vârstă de 10 ani, evocator al eroicului an 1917.
Stejarul şi bustul generalului, amplasat aici, în faţa Institutului „Notre Dame de Sion” (unde
funcţionase şi un spital militar francez la 1917).

Pentru imensele sale merite, după terminarea războiului şi încheierea păcii, generalul
francez a fost decorat cu înalte distincţii ale României, pe lângă acestea primind în anul 1922, un
lot de teren şi o locuinţă-castelul Nopcsa, din comuna Fărcădinu de Jos (în prezent redenumită
General Berthelot, judeţul Hunedoara), ce a aparţinut familiei Nopcsa de Silvaşu de Sus-
Hunedoara, familie nobilă atestată conform documentelor istorice cu diplomă nobiliară şi blazon
la anul 1367.

Dintre strămoşii acestei familii, Alexiu Nopcsa a fost cancelar al Ardealului şi Ladislau
Nopcsa a ocupat funcţia de comite suprem al Hunedoarei.

După deces, generalul Berthelot a lăsat toată averea sa, Academiei Române, compusă din
domeniul din comuna Fărcădinu de Jos (în prezent comuna General Berthelot, judeţul
Hunedoara), sumele de bani de la banca „Marmorosch-Blank” sau din sucursalele ei din
România, în scopul instruirii unor tineri la şcoli  superioare civile sau militare.
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Funcţii.
În perioada anilor 1914-1926 a avut următoarele funcţii:
- adjunct al primului locţiitor al Şefului de Stat-Major al Armatei, 31 decembrie 1913-2

februarie 1914;
- prim-adjunct al şefului din Teatrul de Operaţii Nord şi Nord-Est (I), 2 august 1914-21

noiembrie 1914;
- comandant al Grupului 5 Divizii de rezervă (II), 21 noiembrie 1914-23 ianuarie 1915;
- comandant al Diviziei 53 Infanterie Rezervă (IV), 23 ianuarie 1915-3 august 1915;
- comandant al Corpului XXXII Armată (III), 3 august 1915-19 septembrie 1916;
- şef al Misiunii Militare Franceze pe lângă Armata României, 22 septembrie 1916-17

mai 1918;
- în misiune în SUA, 17 mai 1918-5 iulie 1918;
- comandant al Armatei 5 (VI), 5 iulie 1918-7 octombrie 1918;
- comandant al Armatei de la Dunăre, 28 octombrie 1918-6 mai 1919;
- la dispoziţie, 6 mai 1919-10 octombrie 1919;
- guvernator militar al localităţii Metz şi comandant superior al teritoriului Lorena,
10 octombrie 1919-1 ianuarie 1922;

- membru al Consiliului Superior de Război, 30 ianuarie 1920-7 decembrie 1926;
- guvernator militar al localităţii Strasbourg, 5 martie 1923-7 decembrie 1926;
- la 7 decembrie 1926 a fost trecut în rezervă.
La Paris, generalul Berthelot locuia în str. Desaix, nr. 12. În ziua de 2 ianuarie 1931,

îmbolnăvindu-se, a fost transportat la clinica din str. Violet, unde a suportat operaţiunea
amputării părţii inferioare a unui picior.

La 28 ianuarie 1931, ora 17.35, după o agonie de şase ore, şi-a dat sufletul. El moare de
aceeaşi boală ca şi mareşalul Joffre, la vârsta de 69 ani.

Funeraliile generalului Berthelot s-au făcut în dimineaţa zilei de 31 ianuarie, la capela
Sainte Louise din Domul Invalizilor, în prezenţa unei mulţimi considerabile şi potrivit voinţei
defunctului, cu mare simplicitate.

Corpul, transportat cu un furgon automobil, a fost aşezat pe un catafalc, încadrat cu
drapele.

În primele rânduri ale asistenţei, se aflau generalul Lasson, reprezentând pe
preşedintele Doumergue; consulul general Bavelier, reprezentând pe dl. Briand; miniştrii
Maginot, Dumesnil şi Champetier de Ribes; mareşalii Petain, Lyautey şi Franchet d’Esperey;
reprezentanţii corpului diplomatic, între cari dl. Cesianu, ministrul României; şase ofiţeri
români în uniformă de gală, reprezentând armata română; prefectul Senei şi prefectul
Parisului, generalul Gouraud, comandantul Parisului, generalii din statul-major Berthelot, o
delegaţie a înaltelor şcoli militare.

După serviciul divin, sicriul a fost aşezat pe un afet de tun, în timp ce o companie de
infanterie cu muzică şi drapel dădea onorul.

Mareşalul Petain a făcut elogiul funebru al defunctului, apoi trupele din garnizoana
Parisului au defilat înaintea aceluia care a fost unul din şefii victorioşi ai armatei franceze.

După defilare, un furgon-automobil a transportat la gara de Lyon rămăşiţele
pământeşti, care de aci vor fi aduse la Nervieux, în departamentul Loire, unde vor fi
înmormântate ( ziarul „Universul” nr. 27 din 31 ianuarie 1931).

La ceremonia de înmormântare a fost decorat de suveranul României. D. Dinu Cesianu,
ministrul României la Paris, a depus pe sicriul generalului Berthelot Marea Cruce a Ordinului
Ferdinand I, conferită de M. S. Regele. De asemenea, a depus în numele M. S. Regelui Carol al
II-lea, o ramură de bronz şi două coroane în numele guvernului şi parlamentului român. Ataşatul
militar, generalul Dumitrescu a depus o coroană în numele armatei române.

(va urma)
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ing. Ilie Hanzu
- Săliște -

LUPTELE DESFĂŞURATE ÎN ZONA SIBIULUI ÎNTRE
29 AUGUST ŞI 29 SEPTEMBRIE 1918

Cuvântarea din 2 noiembrie 2019 la Consiliul Judeţean  Sibiu la 100 de ani de la înfiinţarea
Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”

După 2 ani de neutralitate, la 17 august 1916 Regatul României a ieşit din Convenţia
Militară încheiată de Regele Carol I în 1883 cu Imperiile German şi Austro-Ungar şi Regele
Ferdinand a încheiat tratatul politio-militar cu puterile Antantei, respectiv Republica Franceză,
Regatul Unit al Marii Britanii, Regatul Italiei, Imperiul Ţarist al Tuturor Ruşilor, la care s-au
adăugat în iunie 1917 Statele Unite ale Americii, state care împreună garantau Regelui
Ferdinand, dreptul de a anexa la Regatul României teritoriile Monarhiei Austro-Ungare locuite
de Români: Transilvania, întreg Banatul, Crişana, Maramureşul şi toată Bucovina. Este foarte
clar din tratat că numai armata română avea posibilitatea, dar şi datoria să ocupe şi apoi să
anexeze aceste teritorii.

Pe baza tratatului cu Antanta, la Palatul Cotroceni în 27 august 1916, Regele a convocat
Consiliul de Coroană, care după 8 ore de dezbateri a hotărât să declare război Austro-Ungariei,
iar comandantul suprem al armatei, Regele Ferdinand I a semnat pe loc starea excepţională în
Regatul României, mobilizarea generală şi proclamaţia către armata sa regală.

Imediat armata română a trecut Carpaţii prin 19 trecători, pe un front cu lungimea de 800
km de la Orşova la Vatra Dornei, astfel: Armata I de la Orşova la Vârful Negoiu, comandant
general Dragalina; Armata II de la izvoarele Argeşului la Oituz, comandant general Averescu şi
Armata III numită Armata de Nord de la Oituz la Vatra Dornei, comandant general Prezan.

Poetul Octavian Goga, fugit de prigoana maghiară la Bucureşti, scria în acea seară în
ziarul Timpul din 15/28 august 1916: „Amurgul cade cea din urmă oară pe vechile noastre
hotare, ca mâine soarele, răsărind roşu din foc şi din sânge, să lumineze în România Mare”.
După trei zile de luptă românii au ocupat Miercurea Ciuc, Braşovul, jumătatea de răsărit a
Mărginimii Sibiului nu Sibiul, Petroşanii, Orşova şi Herculanele.

Speriat de înaintarea trupelor române, premierul Ungariei Ştefan Tisa a constatat că tigri
lui din Carpeţi, infanteriştii honvezi nu-i devorează pe români aşa cum se lăuda înainte de război,
ci fug de rup pământul din faţa „mămăligarilor români” şi a cerut urgent ajutorul kaiserului.

Primele trupe regale române au venit pe jos în zona Sibiului astfel: Grupul Lotru,
respectiv Brigada 3 infanterie comandată de general David Praporgescu a urcat pe Lotru, de la
Brezoi în munţii Lotrului şi ai Cibinului şi au coborât pe la Negovanu şi Prejba pe înălţimile
care străjuiesc Mărginimea: Onceşti, Blidari, Vălari, dealurile Manciului şi Vizirului unde au
săpat tranşee.  De la Sadu au înaintat pe drumurile din păduri pe sub munte şi au ocupat
Răşinariul, Poplaca şi Gura Râului. Pe Valea Oltului au intrat în Ardeal Diviziile 2, 12 şi 22
infanterie. Toate aceste trupe ale Armatei I au format Grupul Olt, au fost comandate de
generalul Culcer din comandamentul de la Brezoi.

În data de 10 septembrie 1916 Grupul Olt a fost reorganizat sub comanda gl. Ioan
Popovici, formându-se Diviziile 13 şi 23 infanterie pe linia întâi, iar rezerva a fost Divizia 20
infanterie. Comandamentul Grupului Olt a funcţionat la Tălmaciu în birourile Firmei Fertinelli.

Divizia 13 infanterie a luptat cu spatele la muntele Suru din masivul Făgăraş, de la
Porceşti până la Scorei-Sărata, a trecut Oltul şi a înaintat continuu până pe 14 septembrie 1916
pe aliniamentul: Glâmboaca, Nucet, Cornăţel, Bucata şi dealurile Gregory şi Guşteriţei.

Divizia 23 infanterie comandată de generalul Matei Castriş, din care făcea parte şi
Regimentul 2 Vâlcea comandat de colonelul Traian Moşoiu, au luptat cu spatele la Munţii
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Cindrelului pe direcţia Sadu, Cisnădie, Răşinari, Poplaca, Gura Râului, Orlat cu aripa stângă a
frontului pe cota 964 pe dealul Merezi (vârful Teişului) de la Cacova - Sibiului, iar cu flancul
drept pe dealul Guşteriţei unde făcea joncţiunea cu Divizia 13. În 9 septembrie 1916, la Cacova,
pe flancul stâng, au înaintat Companiile 2 şi 3 ale Batalionului 1 din Regimentul 2 Vâlcea,
comandate de fraţii sublocotenenţi Vasile şi Gavril Godeanu, feciorii cei mari ai învăţătorului
din Nisipii-Cernei.

În luptele de la Orlat desfăşurate din 12 în 14 septembrie au luptat Regimentele 5 Vânători
şi 2 Vâlcea, care au pornit la atac de pe dealul Vizirului au interceptat gara Orlat, şoseaua şi linia
ferată spre Cristian, dar în zona grănicerească a localităţii, regăţenii au fost întâmpinaţi cu foc
nimicitor de mitralieră executat de Regimentul 23 Honvezi sosit de la Oroszhaza, încât vâlcenii
s-au retras spre Gura Râului prin albia Cibinului. A doua zi, vâlcenii au ocupat Orlatul şi au
alungat militarii unguri în pădurile Magului şi Topârcei, însă cele două de la Merezi au rămas
izolate şi au luptat pe poziţii până în noaptea de 22-23 septembrie, când trupele germane i-au
încercuit şi 76 de vâlceni au terminat muniţia şi au luptat la baionetă până la ultimul.

Grupul de la Olt a pătruns în adâncime 85 de km şi a deschis un front de 154 km de la
Cacova, Poplaca, Guşteriţa, Cornăţel, Glâmboaca, Scorei, Sărata. Armata regală, intrată în
Ardeal la începutul operaţiilor din zona Sibiului, a avut superioritatea numerică nu şi pe cea
tehnică, a luptat cu 3 divizii contra a 2 divizii inamice, pe 14 septembrie când a sosit Divizia 51
Honvezi de la Oroszhaza forţele s-au echilibrat, iar începând cu 18 septembrie 1916, când a
început să sosească Armata IX germană de pe frontul de la Verdum sub comanda generalului
Enrik von Falkenhayn  şi Corpul Alpin Bavarez, 3 divizii româneşti au luptat contra a 6 divizii
inamice mult mai bine instruite, dotate şi comandate.

Inamicul avea superioritate absolută, atât numeric cât şi tehnic, deoarece românii veniţi
direct de la coarnele plugului luptau cu armamentul de la 1877, iar nemţii după 2 ani de front în
vestul Europei luptau cu armament mult mai performant.

Pe 8 septembrie 1916 s-a produs dezastrul de la Turtucaia, trupele române încercuite au
cedat în faţa bulgarilor, turcilor şi nemţilor şi pe rând a căzut toată linia de apărare din sudul
Dobrogei: Rusciuc, Silistra, Turtucaia, Bazarjic, Balcic în Cadrilater. Marele Cartier General a
ordonat pe 14 septembrie oprirea ofensivei armatei regale în Transilvania şi rezistenţa pe poziţii,
iar când s-a ordonat reluarea ofensivei pe 22 septembrie, era deja prea târziu, pentru că  sosise
armata germană în gările Deva, Orăştie, Sebeş şi Miercurea Sibiului, armată de care românii s-
au izbit ca de zid.

Toţi comandanţii armatei regale române credeau că contraatacul principal german se va
desfăşura pe valea Jiului, însă germanii au pregătit până pe 26 septembrie încercuirea şi
exterminarea trupelor române din zona Sibiului.

Generalul Falkenhain şi-a instalat punctul de comandă pe dealul Cetate, deasupra gării
Cacovei, iar faţă în faţă pe dealul Cioara din Mărăjdia gurenilor şi-a plasat punctul de comandă
al Brigăzii 3 infanterie, colonelul Traian Moşoiu, puncte strategice de unde cei doi comandanţi
şi-au trimis succesiv trupele în repetate atacuri şi contraatacuri.  Din 19 în 25 septembrie, nemţii
au lichidat punctele de rezistenţă ale românilor situate în spatele frontului la Cacova, Bogata şi
Cornăţel, au întărit trupele lor situate la flancurile frontului românesc şi la Dealul Dăii unde se
găsea joncţiunea dintre cele două divizii româneşti 13 Infanterie cu 23 Infanterie, şi-au băgat
trupele lor în prima linie în locul celor ungureşti, au făcut un marş montan de 3 zile cu trupele de
vânători de munte din gara Miercurea au urcat la Jina, trecând peste Cindrel la cota 2246 şi prin
Ujbea 2211, au trecut în munţii Lotrului pe la Vârful Mare 2063, Preajba 1745, Ghihan 1411 şi
s-au apropiat la 5 km de Defileul Oltului în sectorul Câineni-Boiţa.

În dimineaţa zilei de 26 septembrie 1916 Falkenhain a ordonat contraatacul pe tot frontul.
La ora 4 dimineaţa cu vijelii de artilerie tunurile germane au tras cu precizie de la Gara Cacovei
la 20 de km distanţă până în Păltiniş, lovind poziţiile românilor pe dealurile: Vizirului,
Manciului, Vălari, Blidari şi Onceşti. La ora 7 a pornit la atac infanteria germană, care într-o
luptă de 2 ore spre seară a masacrat pur şi simplu regimentele de infanterie venite de la Tecuci şi
Focşani, făcând o breşă pe dealul Gregory între diviziile de infanterie române 13 şi 23, iar
Divizia 3 Cavalerie germană Schmettow s-a deplasat rapid de la Caşolţ, Cornăţel, Nucet,
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Glâmboaca, a trecut Oltul la Scorei, iar la Sărata a ajuns la poalele Făgăraşilor, rupând legătura
dintre Grupul Olt din Armata I şi Armata II, deoarece generalul Crăiniceanu a întârziat să-şi
trimită forţele de la Făgăraş spre Sibiu, permiţând nemţilor să încercuiască complet Grupul Olt.

Pe aripa stângă a frontului românesc la Orlat, Divizia 187 I germană a atacat cu întârziere
la ora 11, dar după mai multe atacuri şi contraatacuri, până la lăsarea nopţii a reuşit să ocupe
Gura Râului şi Poplaca, dar nu şi poziţiile româneşti de pe înălţimi.

La Boiţa şi Ospiciu Luncii de pe versanţii din dreapta Oltului, vânătorii de munte bavarezi
executau atacuri susţinute asupra şoselei şi a liniei ferate ce ieșeau din defileu, iar la Câineni,
adjunctul de stat major al Armatei I, maiorul Toma Popescu care venea cu ordine de luptă de la
Craiova, a văzut o patrulă germană care se apropia de podul de cale ferată şi realizând pericolul
a luat 11 bărbaţi din localitate, le-a umplut cămăşile cu gloanţe, le-a dat câte o puşcă şi au apărat
timp de o oră podul, până au sosit întăririle de la Brezoi.

Pe 27 septembrie nemţii au atacat cu înverşunare pe români sprijiniţi şi de vânătorii de
munte veniţi de la Petroşani. Au încercuit şi ocupat toate poziţiile româneşti din zona
Păltinişului. Pe Vălari în tranşee  alături de soldaţi se adăpostea şi multă populaţie civilă din
Gura Râului, care a murit împuşcată de nemţi. Soldaţii români s-au retras de pe tot frontul,
abandonând în tranşee răniţii şi multe materiale, iar circulaţia pe Valea Oltului a fost aproape
toată ziua blocată de nemţi.

În dimineaţa de 28 septembrie, frontul din vecinătatea Tălmaciului de la Racoviţa la Sadu
mai avea doar 8 km adâncime şi 25 km lungime, iar joncţiunea diviziilor româneşti era la Mohu
pe Cibin şi nu mai avea nici o rezervă deoarece intrase în luptă toată Divizia 20 infanterie.

Trupele române au luptat toată ziua cu disperare, păstrându-şi poziţiile şi aşteptând
deblocarea circulaţiei prin defileu, tunurile germane băteau şi asupra comandamentului de la
Fertinelli, care s-a mutat într-o pivniţă, comandanţii de regimente presau pe generalul Popovici
să le dea ordinele de retragere, care au venit doar seara după ora 20.

Seara târziu colonelul Sava Dumitriu comandant al Regimentului 48 I. şi locotenent
colonelul Constantin Mitrescu comandant al Regimentului 2 I. Vâlcea, conducându-şi în luptă
cu mult curaj subordonaţii au reuşit să deblocheze intrarea în Defileul Oltului, prin trageri
directe cu artileria cu care a susţinut asalturile infanteriei asupra cuiburilor de mitraliere şi
branduri germane amplasate pe versanţii Oltului. Românii au pătruns în tranşeele nemţilor, au
alungat trăgătorii pe munte şi au confiscat muniţia şi închizătoarele armelor capturate.

Diviziile 20 I. şi 23 I. s-au retras pe versantul din dreapta Oltului prin adevărate ploi de
gloanţe, iar Divizia 12 I. s-a retras pe versantul din stânga al râului pe potecile de munte peste
Muntele Suru la vechea graniţă.

În luptele din Carpaţii Meridionali, românii nu aveau trupe specializate, iar vânătorii de
munte germani au fost deosebit de eficienţi. Cu tot elanul şi vitejia, românii s-au retras continuu
din faţa nemţilor pe Olt, pe Topolog şi pe Argeş până în câmpie, iar la 3 zile după bătălia
pierdută pe linia Argeş-Neajlov, la 6 decembrie 1916 a căzut Bucureştiul sub ocupaţie germană
şi bulgară.

În acea noapte de retragere disperată a trupelor române pe Defileul Oltului, 2000 de trăsuri
şi chesoane au pornit din Tălmaciu spre Regat după ora 23, multe au rămas răsturnate cu caii
prinşi de ele pe marginea  şoselei, iar militarii le-a abandonat şi au fugit de ploaia de gloanţe.
Trenurile militare române au plecat din gările Tălmaciu şi Podul Olt (Porceşti) după ora 1
noaptea.

Divizia 13 Infanterie a părăsit complet lupta în dimineaţa de 29 septembrie, Divizia 20
Infanterie a luptat până pe 29 septembrie la prânz şi împreună cu Regimentul de Grăniceri ai
Diviziei 13 au reuşit evacuarea materialelor abandonate noaptea precedentă pe şosea şi pe linia
ferată şi a fost o adevărată minune că trupele române au reuşit să fugă din cleştele german de la
Boiţa şi Turnu Roşu, evitându-se un nou dezastru ca la Turtucaia.

Iată ce scrie în memoriile sale de război generalul Falkenhayn comandantul frontului
german de la Verdun: „Mai rar în viaţa mea, nu tocmai săracă în puncte culminante dramatice,
am aşteptat cu încordare mai serioasă desfăşurarea evenimentelor din ziua de 16/28 septembrie
1916”, sau „Românii cu un armament învechit au luptat cu devotament pentru fiecare stâncă,
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pentru fiecare palmă de pământ şi ne-au provocat multe pierderi”.
În după amiaza zilei de 29 septembrie la Câineni pe muntele Coţii a murit generalul David

Praporgescu lovit de schijele unui brad nemţesc, care a tras de pe o coastă de deal de pe cealaltă
parte a Oltului. În luptele din 1916 în zona Sibiului au murit peste 12 000 de ostaş români.

Consider că este o totală lipsă de respect pentru eroi şi un fapt politic foarte grav, că până
în prezent încă nu a existat şi nu există o evidenţă clară cu numele eroilor căzuţi pe fronturile
româneşti cu locul unde şi-au dat viaţa, cu unităţile militare şi localităţile de baştină. Cercurile
Militare cu Eroii şi Inspectoratele judeţene de Cultură ale PCR deţin doar nişte liste cu
monumente interbelice şi eroii din cele două războaie, amestecaţi intenţionat. Ce ruşine, că
nimeni nu vrea să vadă că în Arhivele de Stat din Sibiu, „Secţiunea ASTRA” evidenţa despre
care am vorbit este foarte clară înainte de 1918.

Noi românii, dacă vrem să nu dispărem ca neam, trebuie să ne cinstim eroii şi să
respectăm acum şi peste generaţii, întocmai, canonul ÎNVĂŢĂRII ISTORIEI NAŢIONALE, pe
care ni l-a dat la toţi preotul savant Ioan Lupaş, fiu al Săliştei: „Istoria ne ajută să ne cunoaştem
trecutul, să înţelegem prezentul şi să credem în viitorul României”.

Varianta de mai jos a poeziei DOINA, extrem de puţin cunoscută
astăzi, este preluată din cartea Mihai Eminescu – poezii tipărite in
timpul vieţii, vol. III, note şi variante, ediţie critică îngrijită de
Perpessicius, cu reproduceri după manuscrise, Editura Fundaţiei
Regale, Bucureşti, 1944.De la Nistru pân’ la TisaTot românul plânsu-mi-s-a,Că nu mai poate străbateDe-atâta străinătateDin Hotin şi pân’ la MareVin Muscalii de-a călare,De la Mare la HotinCalea noastră ne-o aţinŞi Muscalii şi CalmuciiŞi nici Nistrul nu-i înneacăSăraca ţară, săracă!Din Boian la Cornu LunciiJidoveşte-nvaţă prunciiŞi sub mână de jidanSunt românii lui Ştefan.Că-ndărăt tot dă ca raculFără tihnă-i masa luiŞi-i străin în ţara lui.Din Braşov pân’la AbrudVai ce văd şi ce audStăpânind ungurul crudIar din Olt până la CrişNu mai este luminişDe greul suspinelorDe umbra străinilor,De nu mai ştii ce te-ai faceSărace român, sărace!De la Turnu-n DorohoiCurg duşmanii în puhoiŞi s-aşează pe la noi;

Şi cum vin cu drum de fierToate cântecele pierZboară paserile toateDe neagra străinătateNumai umbra spinuluiLa uşa creştinuluiCodrul geme şi se pleacăŞi izvoarele îi seacăSăraca ţară, săracă!Cine ne-a adus jidaniiNu mai vază zi cu aniiŞi să-i scoată ochii corbiiSă rămâie-n drum ca orbiiCine ne-a adus pe greciN-ar mai putrezi în veciCine ne-a adus MuscaliiPrăpădi-i-ar focul jaleiSă-l arză, să-l dogoreascăNeamul să i-l prăpădească,Iar cine mi-a fost mişelSeca-i-ar inima-n el,Cum duşmanii mi te seacăSăraca ţară, săracă!Ştefane, Măria ta,Lasă Putna, nu mai sta,Las’ arhimandrituluiToată grija schitului,Lasă grija gropilorDă-o-n seama popilorLa metanii să tot bată,

Ziua toată, noaptea toată,Să se-ndure DumnezeuCa să-ţi mântui neamul tău…Tu te-nalţă din mormântSă te-aud din corn cântândŞi Moldova adunândAdunându-ţi flamurileSă se mire neamurile;De-i suna din corn odatăAi s-aduni Moldova toatăDe-i suna de două oriVin şi codri-n ajutor;De-i suna a treia oarăToţi duşmanii or să piarăDaţi în seama ciorilorŞ-a spânzurătorilor.Ştefane, Măria Ta,Lasă Putna, nu mai staCă te-aşteaptă litveleSă le zboare tigveleSă le spui molitvelePe câţi pari, pe câţi fuşteiCăpăţani de grecoteiGrecoteii şi străiniiMânca-le-ar inima câiniiMânca-le-ar ţara pustiaŞi neamul nemerniciaCum te pradă, cum te seacăSăraca ţară, săracă!
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Gl. bg. (rtr) dr. Florian Tucă Col. (rtr) Laurențiu Domnișoru
Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR

CETATEA POENARI

Potrivit celor consemnate în „Dicționarul Enciclopedic Român”, prin Cetate se înțelege o
construcție mare, înaltă și viguroasă, înălțată, cu multe veacuri în urmă, în special în locurile și
în punctele de trecere ce trebuiau apărate de atacurile dușmane.

Din vremurile de demult, acele cetăți purtau și numele de fortărețe. Uneori erau
înconjurate de ziduri de apărare numite fortificații. Printre principalele cetăți zidite în vremurile
de demult se numără Cetatea de la Adamclisi, Cetatea de la Alba Iulia, Cetatea Albă, Cetatea de
Baltă, Cetatea Neamțului, Cetatea Chioarului, Cetățile de la Făgăraș și Sibiu, ca și Cetatea de la
Poienari.

Prima dintre cetățile consemnate aici, Cetatea de la Adamclisi are o vechime de aproape
2000 de ani, iar ultima, Cetatea Poenari are o vechime de doar câteva sute de ani. Acum și aici,
ne vom referi pe larg la Cetatea Poenari, la rolul și însemnătatea sa. Această cetate se află în
partea de nord a județului Argeș, în satul Poienari din comuna Poienarii de Argeș. Ea este
construită pe vârful muntelui zis „Cetățuia”, zonă muntoasă aflată la o distanță de circa 25
kilometri de orașul Curtea de Argeș.
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În unele documente istorice mai vechi se consemnează faptul că fortificația respectivă „a
fost ridicată, probabil, la inițiativa primilor domnitori” ai Țării Românești cu numele de Basarab
dintre care amintim pe Basarab I (1324-1352), Nicolae Alexandru Basarab (1350-1364),
Vladislav I, zis și Vlaicu Vodă, (1364 -1377), Radu I (1377-1385) și Dan I (1385-1386). Scopul
declarat încă de la început de către cei care au inițiat construcția Cetății Poenari, a fost pe de o
parte, acela de a apăra hotarele și pământurile Țării Românești, iar pe de altă parte, de a-i
adăposti pe domnitorii țării și pe familiile acestora păstrând în siguranță visteriile țării, obiectele
de valoare inestimabilă și uneori de a întemnița pe boierii care nu se supuneau deciziilor și
hotărârilor domnitorilor.

De-a lungul vremii, cetatea din
Cheile Argeșului a fost consemnată
în istoriografia românească sub triplă
denumire și anume: Cetatea de la
Poenari, Cetatea lui Negru Vodă și
Cetatea lui Țepeș Vodă. Prima
denumire avea menirea principală să
ateste localitatea în care se afla, cea
de-a doua denumire să consemneze,
se zice, ctitorul cetății, iar ultima
denumire a cetății să aprecieze faptul
că la un moment dat a fost refăcută
aproape din temelii din inițiativa și
prin grija domnitorului Vlad Țepeș
(1448, 1456-1462 și 1476-1477).
Cercetările arheologice au consemnat,

printre altele, faptul că nucleul cetății l-a constituit, inițial, un turn în plan pătrat, care avea
laturile exterioare de circa 8,50 metri, iar înălțimea ceva mai mare. Construcția fortificației era
făcută direct pe stânca muntelui Cetățuia. Zidurile cetății erau alcătuite, în principal, din piatră
brută, de munte, frumos fasonată, iar pietrele erau legate între ele cu mortar de var. Ușile și
ferestrele cetății erau confecționate din lemn de esență tare. Atât în interior, cât și în exterior,
zidurile cetății erau tencuite cu mortar special de culoare roșie a cărui compoziție n-a putut fi
stabilită de specialiști nici în zilele noastre. Cetatea de la Poienari era prevăzută cu uși și ferestre
mari, bine ancorate în construcție, de unde în caz de forță majoră se putea lovi în atacatorii sau
răuvoitorii domniei, cu bolovani, trunchiuri de copaci, cu apă fierbinte și chiar cu săgeți.
Numele primilor pârcălabi sau comandanți ai cetății de la Poienari au fost : Ratea (se pare că a
fost chiar primul), altul se numea Gherghina, iar altul se numea Danciu.

În decursul timpului în interiorul cetății de la Poienari s-au produs numeroase modificări
efectuate prin noi zidiri. Acestea erau menite să-i asigure o utilitate din ce în ce mai bună ca de
exemplu: locuire, păstrarea bunurilor, asigurarea hranei celor care apărau cetatea sau zona în
care se aflau etc.

La zidirea cetății din Defileul Argeșului au lucrat cu pricepere și dăruire un mare număr
de meșteri sibieni. La baza formulării acestei informații a stat un fapt real și anume, pe timpul
retencuirii unei părți a zidurilor din interiorul cetății, pe câteva pietre mari ale zidului s-au
descoperit înscrisuri săpate în piatră, iar sub aceste nume era înscrisă denumirea Sibiu. Era deci
clar, că oamenii cu acele nume contribuiseră și ei la reconstrucția cetății.

În decursul timpului Cetatea de la Poienari a fost refăcută și consolidată în mai multe
rânduri, atât în interiorul ei cât și în exterior. Astfel, în interiorul ei s-a amenajat un muzeu
autentic. Prin exponatele sale și prin imagini se prezintă istoricul și semnificația cetății. Totodată
s-au construit terasamente și scări speciale prevăzute cu parapete din beton și metal. Vă
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prezentăm, cu această ocazie, imagini (fotografii) de ansamblu ale cetății și ale drumului pe
unde se poate ajunge la cetate.

De-a lungul vremii s-au transmis, din generație în generație, mai multe legende
referitoare la cetatea Poenari. În una dintre ele se spune că Vlad Țepeș s-ar fi refugiat din fața
turcilor în această cetate. Turcii au dărâmat zidurile cetății, iar Țepeș și ostașii săi au fugit spre
satul Arefu unde, cu ajutorul a șapte frați fierari care le-au pus invers potcoavele cailor, au reușit
să li se piardă urma, dispărând din calea urmăritorilor.

O altă legendă îi este atribuită tot lui Vlad Țepeș. Dorind să se răzbune pe târgoviștenii
vinovați de moartea fratelui său, Mircea, Vlad Țepeș i-ar fi adunat pe boierii târgovișteni laolaltă
la poalele muntelui pe care se înalță astăzi cetatea și, după ce a tras câțiva boieri în țeapă, le-a
poruncit celorlalți să reconstruiască cetatea. Cronicile spun că cetatea ar fi fost terminată în șase
luni. Letopisețul cantacuzinesc ne prezintă următoarea variantă: „Când a fost ziua de Paște,
aflându-se toți orășenii la ospețe, iar cei tineri la hore, așa fără veste i-a înconjurat, iar pe cei
vârstnici i-a tras în țeapă de a ocolit tot orașul cu ei, iar pe cei tineri cu nevestele lor, așa
împodobiți cum erau, pe toți i-au dus la Poienari, de au lucrat la cetate până s-au spart hainele de
pe dânșii”.

Se spune că Cetatea Poenari i-a slujit ca inspirație lui Jules Verne atunci când a scris
„Castelul din Carpați”.

Pentru a ajunge la Cetatea Poienari, trebuie să parcurgi cele 1480 trepte de beton pentru a
te bucura de „cuibul de vulturi al vitejilor de demult” și de priveliștea minunată a Cheilor
Argeșului.

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

Mihail Sadoveanu - pe front,
cu arma condeiului și a sufletului

Cel mai mare și mai fecund prozator român, dar și de
anvergură internațională, a fost Mihail Sadoveanu. A văzut
lumina zilei la 5 noiembrie 1880, la Pașcani, într-o familie cu
mulți copii. Tatăl, Alexandru Sadoveanu, era avocat iar mama,
Profila, era o țărancă dintr-o familie de răzeși din satul Verseni.
Viitorul mare scriitor va moșteni dinspre mamă spiritul
contemplativ și lirismul iar dinspre tată „spiritul pandur, adică
înclinarea spre balada eroică, haiducească”, cum observa
criticul literar Mihai Ralea.

În anul 1895, când elevul Mihail Sadoveanu încă nu
împlinise 15 ani, în viața lui survine o mare suferință, datorită
decesului mamei sale, Profila Sadoveanu, rămânând orfani de
mamă 7 frați. Suferința pierderii a celei mai dragi ființe, elevul
Mihail Sadoveanu și-o exprimă în misterioase versuri:

„Maică, măiculiță / Maică, dorul de la tine /
Peste munți și ape vine / Și-l nu poate opri nimeni /
Iar nici cioban cu fluierul / Nici popa cu cântecul / Numai eu cu sufletul.”
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Ne întoarcem în timp și consemnăm că, după o copilărie fericită,
în anul 1892, tânărul Sadoveanu era elev al Gimnaziului „Alecu Donici”
din Fălticeni, al cărui director era Vasile Lovinescu, tatăl lui Eugen
Lovinescu, fiindu-i coleg de clasă. Încă din clasa II-a gimnazială, în
1893, începe să fie atras de literatură, scriind primul roman, „Florea
Codreanu, haiducul”. Până în 1895, când survenise moartea mamei sale,
elevul Mihail Sadoveanu scrie 7 cărți , apreciate de profesorii săi, care
prevedeau în aceste cărți de debut pe viitorul mare scriitor și gazetar
care, întreaga viață, va scrie peste 100 de romane. Opiniile lor vor fi
confirmate din plin pe diverse planuri literare, inclusiv gazetărie, în
calitate de colaborator și de ctitor al unor ziare ale timpului.

După absolvirea gimnaziului, în 1900, se înscrie la Facultatea de
Drept din București. Cât a fost student, scoate revista „Lumea” împreună cu Matei Rusu.

În anul 1904, pe când era student, se căsătorește cu Ecaterina Băla. Continuă să colaboreze
la revistele bucureștene.

Din 1910 până în 1919 este directorul Teatrului Național din Iași.
În anul 1912, la vârsta de 22 de ani, își face stagiul militar în Regimentul 16 Infanterie

Fălticeni. În acest timp colaborează la revista „Semănătorul”, apărută în București sub
conducerea scriitorilor George Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Nicolae Iorga și la revistele „Făt
Frumos” și „Luceafărul”. Colegii de breaslă literară îl omagiază pe Mihail Sadoveanu, din
inițiativa lui Titu Maiorescu, declarând anul 1904 „Anul lui Mihail Sadoveanu”. În același
an,văd lumina tiparului volumele „Povestiri din război”, „Șoimii”, „Dureri înăbușite”, „Crâșma
lui Moș Precu”. Volumul „Povestiri” l-a îndemnat pe același mare scriitor Titu Maiorescu să-l
propună pentru recompensare de către Academie. În același timp, primește un premiu și pentru
romanul „Șoimii”. Este remarcat elogios de scriitorii Nicolaie Iorga, Titu Maiorescu, Bogdan
Duică, S. Pușcariu și Eugen Lovinescu.

În anul 1905, devine funcționar la Casa Școalelor. În același an, publică romanul „Dureri
înăbușite”, premiat de Ministerul Instrucțiunii Publice. Până în 1913, mai publică 6 romane:
„Floare ofilită”, „Mormântul unui copil”, „Amintirile căprarului Gheorghiță”, „Cântecul
amintirilor”, „Ne cheamă pământul” și „Neamul Șoimăreștilor”.

În anul 1923, la propunerea aceluiași mare scriitor, Titu Maiorescu, devine membru al
Academiei Române.

Ne întoarcem în timp. După mai multe concentrări, în anul 1911 este avansat la gradul de
sublocotenent în rezervă și încadrat comandant de pluton în Regimentul 16 Infanterie. Cu acest
regiment, participă la Al Doilea Război Balcanic - 1913, pe teritoriul Bulgariei. Pentru modul
cum a îndeplinit misiunile încredințate, a fost decorat cu medalia „Trecerea Dunării” și citat pe
ordinul de zi al regimentului. După demobilizare, se dedică tot mai mult scrisului. Astfel, până
în 1916, când va fi din nou mobilizat, Mihail Sadoveanu semnează romanele „Din umbra
zidurilor”, „Priveliști dobrogene” și altele.
În anul 1910, este numit directorul Teatrului Național din Iași, funcție îndeplinită până în anul
1919.

În 1916, când România intră în război alături de puterile Antantei, sublocotenentul în
rezervă Mihail Sadoveanu este chemat din nou sub arme. De această dată este scutit de a
îndeplini misiuni în postura de comandant. Aceasta, ca urmare a faptului că cartierul general al
armatei îi încredințează misiunea de a înființa un ziar de front, care să se înscrie în eforturile
autorităților superioare ale armatei, în mobilizarea ostașilor, în purtarea războiului împotriva
puterilor centrale. La propunerea sublocotenentului Sadoveanu, ziarul a fost numit „România”.
Cartierul general a acceptat propunerea și i-a acordat tot sprijinul pentru ca ziarul să constituie
un factor important în mobilizarea armatei în luptele împotriva armatelor invadatoare. Sediul
redacției a fost stabilit în Iași, pe strada Lăpușneanu nr. 4, casă în care, nu cu mulți ani în urmă,



56

locuise și marele scriitor Ion Creangă. La propunerea lui Sadoveanu, cartierul general a aprobat
ca din colegiul de redacție al ziarului să fie cooptați și următorii ofițeri în rezervă, respectiv
Octavian Goga, Petre Locusteanu, G. Rosetti, Virgil Brabăț și Mircea Rădulescu.

M. Sadoveanu și ordonanța sa, soldatul I.Olteanu, în timpul Războiului II Balcanic

În același timp, avioane germane lansau ziarul „Lumina” peste pozițiile ostașilor armatei
române, prin care se îndemna la capitulare, dezertare de pe front și trecerea de partea
adversarului. De consemnat că sublocotenentul în rezervă Mihail Sadoveanu este tot atât atent la
durerile din totdeauna ale țăranului chemat sub arme, cărora nu le poate trece cu vederea
suferințele declanșate de starea de război, ceea ce-l îndeamnă pe Sadoveanu să se alăture la
suferințele ostașului țăran. În îndeplinirea acestei misiuni, Mihail Sadoveanu se baza și pe
experiența acumulată în Războiul II Balcanic, 1913. Unul din obiectivele importante ale ziarului
„Lumina” l-a constituit mobilizarea ostașilor la îndeplinirea misiunilor încredințate, suportând
toate privațiunile vieții de campanie. În articolele din ziar se explica militarilor caracterul drept
al războiului purtat de România împotriva puterilor centrale. Totodată, erau consemnate și
suferințele familiilor ostașilor aflate în teritoriul ocupat de puterile centrale. Pentru Mihail
Sadoveanu, afirmarea ziarului „România” în contextul războiului, era o sarcină ușor de
îndeplinit, pentru că ostașilor cărora li se adresa ziarul erau cunoscuți de către Sadoveanu ca fii
de țărani. Sadoveanu mergea în tranșeele ostașilor, întreținea dialoguri cu aceștia, le lua scurte
interviuri. Nu erau neglijați nici ofițerii combatanți, astfel opiniile lor apăreau în paginile
ziarului. Pentru sporirea efectelor mobilizatoare asupra ostașilor din tranșee, Sadoveanu și
ceilalți redactori semnau articole care evocau luptele purtate de români împotriva cotropitorilor,
exemplificând cu biruințele lui  Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Iancu de
Hunedoara și ale altor voievozi. În acest context, un loc important îl ocupau articolele care
evocau eroismul și biruințele armatei române în Războiul de Independență, 1877-1878. Un fapt
deosebit de important, cu efecte excepționale asupra ostașilor, l-a constituit articolele în care se
regăsea Regina Maria, supranumită de ostași „mama răniților” și „regina tranșeelor”. Nu lipseau
din paginile ziarului nici articolele semnate de comandanții marilor unități, precum și generali
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din statul major al armatei. Experiența pe care scriitorul o întreprinde în acești ani de campanie
s-a dovedit cu totul ieșită din comun pentru gospodarul harnic din dealul Rădăuțiului - Iași.
Optimismul care izvora din paginile ziarului „România”, că armata română va învinge și
România se va reîntregi, nu l-a înșelat, ziarul a fost apreciat de comanda supremă a armatei
precum și de către ostașii din tranșee. Pentru activitatea neobosită desfășurată cu înaltă
responsabilitate patriotică, Mihail Sadoveanu a fost decorat cu medalia „Crucea Comemorativă
de Război 1916-1918”. În același timp, a fost avansat la gradul de locotenent în rezervă înainte
de termen. După război, Mihail Sadoveanu așterne febril pe hârtie romanul „Strada
Lăpușneanu”, care a găzduit redacția ziarului „România”. Străbaterea tranșeelor - aprecia
Alexandru Plopeanu - a făcut din scriitorul Mihail Sadoveanu un neînfricat și atașat al
idealurilor României iar volumul „Promenada de pe Lăpușneanu”, stradă pe care a funcționat
redacția ziarului „România”, a devenit o carte simbolică dintre cele scrise imediat după
campanie. Participarea lui Sadoveanu la campania din 1916-1918 i-a prilejuit cunoașterea tot
mai temeinică a ostașului țăran și i-a inspirat multe scrieri. Astfel, după terminarea campaniei,
Sadoveanu a scris, până la moartea sa, 75 de romane, dintre care amintim „Lisaveta cântecul
mioarei”, „Zodia cancerului”, „Baltagul”, „Ștefan cel Mare”, „Valea Frumoasei”, „Frații Jderi”,
„Miorița”, „Mitrea Cocor”, „Nada florilor”, „Nicoară Potcoavă”, „Hanul Ancuței”, „Țara de
dincolo de negură”, „Venea o moară pe Siret”, „Nunta domniței Ruxandra”, „Creanga de aur”,
„Inima noastră, București”, „Morminte”, „Aventuri în Lunca Dunării”, „Istorișiri vechi și nouă”
și altele.

În ziua de 11 septembrie 1944, asupra familiei marelui scriitor Mihail Sadoveanu s-a
abătut o mare suferință: fiul acestuia, locotenent Paul Mihu Sadoveanu, a căzut eroic în luptele
purtate de armata română pentru eliberarea Ardealului, în localitatea Chețani, pe malul râului
Mureș. Schijele aceluiași proiectil au căzut eroic și colonelul Popa Petre, comandantul
Regimentului 90. Era al IV-lea comandant al acestui regiment care s-au jertfit pentru patrie. Și
tot în aceeași clipă, a fost străpuns de schijele aceluiași proiectil, locotenent Preda Ion,
comandant de companie în același regiment. Corpurile neînsuflețite ale celor doi locotenenți
au fost înhumate în Cimitirul Eroilor din Alba Iulia iar trupul comandantului de regiment a
fost adus și înhumat în Cimitirul Eroilor din Sibiu. Regimentul 90 Infanterie, Divizia 18, a fost
unicul regiment în armata română care a pierdut pe câmpul de luptă 4 comandanți.

Cele 100 de cărți lăsate moștenire literaturii române constituie o moștenire neegalată,
aprecia criticul literar Gheorghe Mitrache. Mihail Sadoveanu și-a dedicat o viață și valențele
sale literare literaturii române, rămânând un model pentru toate generațiile de scriitori.

Mihail Sadoveanu s-a stins la 19 octombrie 1961, la vârsta de 80 de ani. Respectându-i
dorința, a fost înhumat în Cimitirul Belu din București, lângă mormântul poetului nepereche,
Mihai Eminescu, pe care l-a iubit, despre care a scris și în paginile ziarului „România” prin
publicarea de versuri, precum „Scrisoarea III” și altele.

Încheiem evocarea marelui scriitor Mihail Sadoveanu, redactor al ziarului „România”,
reproducând o meditație lăsată scrisă cu puțin timp înainte de a închide ochii pentru totdeauna:
„Anii care vin îmi produc întristare, căci îmi scad tot mai mult puterile și dorurile. Anii care s-au
dus îmi trimit în fiecare clipă câte o ștafetă, câte o amintire de la prieteni și morți. De la
întâmplări înmormântate, trimișii aceștia ai morții mă întristează și ei. Cu toate acestea, îi
primesc. Suferința amintirilor e mai dulce, prezentându-i trist și sterp.” (din volumul „Lumini și
umbre”).

Scriitorul locotenent Mihail Sadoveanu a constituit subiectul a peste 23 de cărți scrise de
istorici, scriitori, gazetari, precum Profila Sadoveanu, G.N. Verona, Savin Bratu, C-tin Ciopraga,
Nicolae Manolescu, Al. Paleologu, Mircea Tomuș, Zaharia Sângeorzan și alții.

Mihail Sadoveanu rămâne în memoria poporului român cel mai prolific scriitor, patriot.
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Cpt. c-dor av. (rtr) Nicolae Munteanu
Membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

PĂCATUL
O după amiază frumoasă de toamnă. În jur, linişte plină de melancolie şi visare. Şedeam

fără grijă în fotoliu pentru câteva clipe de odihnă. Privirea mi s-a oprit asupra ceasului din
perete, mai ales asupra limbii secundarului care merge fără încetare, din gradaţie în gradaţie, pe
cadran, numărând frânturile de timp. Timpul... „Vreme trece, vreme vine”, după cum spunea
poetul. Vine pentru cine? Pentru cei care urmează să vină, iar pentru cei prezenţi trece. Trece şi,
odată cu el, trecem şi noi. Braţ la braţ cu timpul iată-mă trecut în toamna vieţii când, aşa cum
spun bătrânii noştri, „se numără bobocii” şi îţi faci un fel de bilanţ asupra ceea ce ai făcut o viaţă
întreagă, să vezi ce ai făcut bune şi mai puţin bune, adică rele, care se numesc păcate.

Nu ştiu ce mi-a venit de am început să fac pe filozoful, aşa că am hotărât să nu mă mai
gândesc la nimic şi poate reuşesc să aţipesc puţin. Păcate... Ce păcate, că doar omul greşeşte cu
sau fără voie, ori poate eşti îndemnat de cineva. Din păcate n-am reuşit să aţipesc nici măcar
câteva clipe. Ba mai mult, m-a împins păcatul să consult un dicţionar, să văd ce e cu păcatul şi
unde duce el. Din cele cercetate am găsit şi situaţii care pot şi trebuie puse în discuţie. Bunăoară,
se spune că sărutul ar fi un furt. Când săruţi o femeie pe neaşteptate, se spune că i-ai furat o
sărutare. Deci, e furt. Dar când femeia se apropie de tine cu tandreţe şi îşi apropie buzele de ale
tale şi te sărută, cum se numeşte? Milostenie, danie, pomană? Sau când mergi pe stradă, ori eşti
într-o anumită situaţie şi vezi o femeie la care îţi fuge privirea, e păcat să priveşti, ori e păcat să
nu priveşti? Sunt atâtea de lămurit, încât simt nevoia să îmi adun gândurile şi să judec ”la rece”.
Unii preferă să fie lăsaţi singuri, în linişte. În situaţia mea e invers, fiind singur, înconjurat de
linişte. De aceea aş prefera alt mediu, poate unul cu mai multă forfotă. Gândindu-mă puţin, am
găsit. Piaţa, mai ales că locuiesc aproape de ea.

Iată-mă în piaţă. După o privire fugară pe deasupra mulţimii, am început să mă plimb
printre mesele încărcate cu tot felul de fructe şi legume. Parcă erau aranjate pentru expoziţie.
M-am oprit întâmplător la o masă încărcată cu mere. M-a atras ingeniozitatea cu care erau
aranjate. La un moment dat am simţit cum vânzătoarea mă priveşte insistent. „Nu cumpăr”, am
vrut să-i spun, şi-mi ridic privirea. Frumoasă. Foarte frumoasă femeia. Nu ştiu dacă aş fi în stare
să îi descriu frumuseţea dacă mi-ar cere cineva aceasta. Nici blondă, nici brunetă, părul lung de
culoarea castanei, jumătate lăsat în bogăţia lui pe spate, restul pe umăr şi în faţă, acoperindu-i
parte din piept. Ochii de un albastru mai curat decât cerul luminat de razele soarelui de
dimineaţă, mărginiţi de sprâncenele ca smoala, arcuite perfect, iar gura cu buzele ca cireaşa
pârguită, puţin întredeschisă de parcă ar vrea tot timpul să spună ceva. Privea merele, mă privea
pe mine, apoi merele, ca un joc. Iarăşi mi-a venit în gând să îi spun că nu cumpăr, dar m-am
pomenit întrebând-o cum se numeşte. Printre buzele-i de zeiţă am auzit ca o şoaptă: „Eva”.
M-am cutremurat. Ca un fulger mi-au venit în minte cele citite cu un ceas mai înainte despre
păcat, mai ales despre păcatul originar comis de Adam şi Eva. „Piei Satană!” am urlat, de s-a
speriat lumea din jur. „Doamne, nu mă lăsa să cad în ispită. Piei Satană!” Apoi nu mai ştiu, dar
m-am pomenit la o altă masă, mai departe, tot cu mere. Aud o voce: „Doriţi mere?” Nuuu, n-am
venit să cumpăr mere... Cum te cheamă? „Lenuţa”. Dă-mi cinci kilograme!
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SPOVEDANIE

Privind în jur la tot ce se petrece
în lumea prefăcută şi-ncâlcită,
cum stă aproape gata să se 'nece,

m-am înclinat, cu inima smerită,
spre sufletu-mi, cu teamă şi ruşine,
că, dus de valul vieţii în ispită,

azi nu mai ştiu ce-i rău şi ce e bine.
în tainicul moment de pietate
am stat de vorbă, îndelung, cu mine

şi mi-am văzut comisele păcate
înscrise-n carte, fără să lipsească
vreunul, chiar şi cele mai ciudate.

Sunt om, cum „nu e om să nu greşească”,
m-am înfruptat şi eu cu lăcomie
din tot ce-mbie viaţa pământească.

Am încălcat porunci, din miopie,
încrezător, semeţ şi plin de toane,
m-am ocupat adesea de hoţie.

În tainice-ascunzişuri ori saloane
Furat-am tandre clipe de iubire,
Săruturi de pe buze de codane.

Am scris sonete pentru-o cucerire
şi toate uşile mi-erau deschise,
m-am bucurat de-aleasă preţuire.

Averi am adunat, comori de vise
şi de nădejdi - hambarele mi-s pline –
deşertăciuni gândite dar nezise.

Dorinţele mai ard şi-acum în mine
cu toate că sunt încărcat de toamne,
trăiesc momente pline şi senine.

Mai cochetez cu anumite doamne
în loc să le ajut să treacă strada,
motiv ca semenii să mă condamne.

Greşit-am Doamne, n-are rost tăgada,
Dar ia aminte, răul tot răzbate
atunci când cineva îşi bagă coada.

Nădejdea-mi e în marea-Ţi bunătate:
Mă iartă, Doamne, de mi se cuvine,
făgăduiesc să nu mai fac păcate...

atunci când silnic voi veni la Tine.

PRIMĂVARA

Un tainic zvon de freamăt
Venit din depărtare
Pe-al undei dulce geamăt
Şi-al razelor de soare.

Cu unduire lină
În armonii celeste,
Asemenea senină
Frumoasei din poveste.

Scăldată-n zâmbet faţa,
În zâmbetul iubirii,,
Îmi luminează viaţa
Prin faptul re-nnoirii.

Din ochii ei mă-mbată
Sclipirile de stele,
Iar cerul mi se-arată
Prin gingaşe-albăstrele.

Pe cap, din flori cunună
În straie noi apare
Și-i mândră ca o jună
În zi de sărbătoare.

Cu-arnicicusută ea
E neasemuită,
De-un verde crud mantia
Cu flori de câmp stropită.

Pe umeri poartă flamuri,.
Iar brâul de crăiasă
E împletit din ramuri
De salcie pletoasă.

Îs braţele-ncărcate
Cu-a florilor povară
Ce vrea ca să arate
Belşug ce-o fi în ţară.

Deodată peste toate,
Din glasul ciocârliei
Spre inimă-mi răzbate
O odă-a bucuriei.

Cum viaţa se răzbună
Pe timpul care zboară,
Am prins, cu voia bună
O nouă primăvară.
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ORIZONTAL:
1) Johanna ...(WTA, M.Br.) - Whitney...(WTA, S.U.A) 2) ... Zelanay (ATP,
Slovacia) - Cori..., alintată COCO, (WTA, S.U.A.) - Marcă veche de autoturism de teren. 3)
...SINIAKOVA (WTA, Cehia) – Trofeele de la Roland Garros și Wimbledon, grand slam-uri
câștigate cu trudă și talent de marea noastră tenismană, SIMONA HALEP (fig.) 4) Lovituri
măiestre la tenis – Grand..., precum Wimbledon sau Australian Open. 5) Organizează marile
turnee de tenis ale tenismenilor de pe glob (abr. uz.) - ...OSAKA (WTA, Japonia) 6)
Patricia...(WTA, România) - ...Niculescu (WTA, România) – Cristie... (WTA, SUA) 7)
Maria...(WTA; Rusia) – Tanzania Minerals Audit Agency (siglă). 8) Ashleigh Barty , actualul
nr. 1 mondial – Aproape de..Turnul Londrei!! - 9) Madison... (WTA, SUA) -...OLARU (WTA,
România) – SIMONA și SORANA! 10) Turneul (campioanelor)...la final - VEKIC...în finală! -
Kaia ... (WTA, Italia). 11) Heather... (WTA. M.Br.) - Mare campion rus la șah (Mihail) – Greu
de găsit...un sportiv de talia SIMONEI! 12) ITINERAR PE GLOB, traseele SIMONEI la
turneele de tenis ale lumii – Poartă mirii pe la nuntă, alături de nașu-mare (dim.) 13) Harmony...
(WTA, Franța) – Martine... (WTA. Italia) 14) Găzduiește anual, la Wimbledon, cel mai renumit
turneu mondial de tenis – Partidă demonstrativă de tenis.

VERTICAL:
1) ...Bartens (WTA; Olanda) – Tenis...pe margine! - Hiroko... (WTA, Japonia) 2) Trei...la un
Logan! (chiar și la un...slogan|!) -...BUZĂRNESCU (WTA, România) – 2020, pentru SIMONA,
înseamnă al 20-lea trofeu cucerit în prodigioasa sa carieră (21 februarie, DUBAI). 3) Zece,
pentru SIMONA! - ...Duca (WTA, România), (dim.) - QIANHUI... (WTA, China). 4) Însemn
militar (printre...stresați!) - 5) Săltăreț – Vârfuri stâncoase...la Grivei. 6) Debut (și final) pentru
GIORGI (Cameli) - Națiune - ...KURUMI (WTA, Japonia). 7) ...ZVONARU (WTA, România).
(dim.) - ...DJOKOVIC, marele campion sârb (ATP) – Debut...SERENA! 8) Patria celor două
mari campioane, Serena și Venus (abr. uz.) - Teren de zgură,adus la nivel competițional –
KVITOVA...în finală! 9) Năduful lui Coco Gauff! - Originea milenară a româncelor noastre –
Părerea tuturor...la unison (masc.) 10) Institutulu de Fizică cuantică (abr. uz.) - OSAKA...pe
laterale! - E unul cam la fel... 11) Câțiva...dușmani! - Alergare ușoară la...hipodrom - Bun la
antrenament pentru boxeri. 12) SERENA și VENUS..., surorile campioane multiple în turneele
de tenis organizate de WTA - ...BEGU (WTA; România) 13) ... Răducanu (WTA, România) –
Barbara... (WTA, Austria) – RALUCA...65! 14) ...HALEP și .- ..CRISTEA, două mari talente
la tenis feminin.

Dicționar: IMS, TMAA, TOVE, OGA, USM.

SOLUȚIILE jocurilor apărute în nr. 24/trim. IV-2019

1) Integrama CUPELE EUROPENE - B A P E A E MANCHESTER II Y ION EL ENF
REALMADRID TK RC ARENA DR INTER S DS AB MIT ATLETICO JUVENTUS RUHR
N NU L BANTU SHAKLKE04 TI S OHO AI AC EOS ETG MILAN RI ANSOA N PARMA
R PT IG FLUENTE URBE R AP O I TORINO MARGINI.

2) Integrama MEDICALA - O A A R LAS S STETOSCOP MASAT OIERI CAVALERI OR
NT MOTATA UM ISTORIC SO ORI UN APICOL RIGID COATE IRI I LDS D IVIT RAID
STANA ARSIC BALET ITS TARE ANETA TA E GNOM HAP R ONT BOTNITA
ASANATI L OL LE AMARAT FOAC VA INIMA A GRATITUDINE SN PIELITE OTETITI
CAMPA ILARI AC CIL ELIXIR TOTI.
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