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Col. (rtr) Ioan Părean

România, o corabie în plină furtună cu
cârma ruptă

(editorial)

Din zei de-am fi scoborâtori,
C-o moarte tot suntem datori!
Totuna e dac-ai murit
Flăcău ori moş îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câine-nlănţuit.

(George Coșbuc)

În epoca lui Ceaușescu, destul mi-am mușcat buzele
silindu-mă să tac. Aveam doi copii minori și eram prea
tânăr ca să fiu căsăpit de securitate. Acum, mai am de
înfruntat doar moartea, care oricum va veni; mai devreme
sau mai târziu. Nu contează. Dar mai bine să părăsesc
această lume în picioare, cu fruntea sus, decât îngenunchiat
și umilit de conducătorii de astăzi ai țării. „Stați în casă!”
că altfel, vă ia mama dracului! (arestări, amenzi amețitoare
etc.), sună poruncile unui sas, unui ungur, unui arab și
unui… tătar (român). Uitasem, mai este unul care minte cu
atâta naturalețe de parcă ar da bună ziua. Întrebat de un
reporter despre faptul că în plină pandemie de gripă și
chiar din focarul de la Suceava, vreo 2000 de concetățeni
de-ai noștri au plecat cu autocarele la Cluj, la aeroport, fără
să-i oprească poliția din filtrele a trei județe, ministrul
nostru de interne a răspuns candid: „Autocarele n-au
circulat pe drumuri, au mers peste câmpuri și dealuri!”.
Noaptea minții! Acele autocare erau, poate, tancuri sau
erau echipate cu șenile. În acel timp, din difuzoarele
mașinilor poliției, care erau în filtrele de carantină sau
patrulau pe străzi, răsuna solemn Imnul Național:
Deșteaptă-te române!…

Sau, altă drăcovenie, armata română sau cel puțin
militarii solicitați să stăvilească pandemia au ieșit cu
tehnică de luptă, cu arme și veste antiglonț. M-am mirat că
nu și-au dat cu funingine pe față ca la parada militară de
Ziua Națională. Atunci, coronavirușii ar fi luat-o la
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sănătoasa, ducându-se în China lor natală sau de unde or fi plecat. Știu ei mai bine ca noi unde
s-au născut.

În orice caz, mai mare umilință ca acum n-am avut parte în această viață. „Stați acasă!”
sau, mai bine zis: „Stați în casă!”, arestați la domiciliu fără vreo vină sau cu vina că am trecut de
65 de ani și conducătorii noștri „iubiți” care ne vor doar binele, ne cred tâmpiți și consideră că
nu știm să ne ferim și singuri de virușii gripali. Mă gândesc cum s-a ajuns să fim considerați
bătrâni la 65 de ani și nu la 70 sau, de ce nu, la 60. Dacă se stabilea ca „statul în casă” să fie
după 60 de ani împliniți, stătea în casă și președintele nostru. Atunci, suportam mai bine arestul
la domiciliu. Era un exemplu bun de urmat.

Și totuși, nici un risc medical nu justifică uciderea libertăţii umane. Nici mult hulitul
dictator Ceaușescu nu și-a permis să închidă poporul român în case și să interzică intrarea în
biserică în „Noaptea Învierii”.

Nu s-au gândit cei care ne hărăzesc destinele și care se cred stăpânii noștri că, stând în
casă atât amar de timp, unii mai sensibili se pot îmbolnăvi cu „nuca”!? Și, când ajungi să suferi
de această boală, poți face multe „aventuri”, cum ar fi: fapte de haiducie pe Valea Oltului
sau …oriunde în altă parte a țării. Locuri și nebuni sunt peste tot. ,,De copita calului și de
măciuca nebunului trebuie să te ferești!” spune un vechi proverb românesc.

România de astăzi este ca o corabie ce navighează în plină furtună și căreia i s-a rupt
cârma.

Ne luăm mereu după ce fac alții, ba după frau Merkel, ba după băiatul ăla care s-a însurat
cu colega de bancă a bunicii sale, de parcă cei care ne conduc ori n-au minte, ori n-au
instrucțiuni de folosire a ei.

Constat că mulți dintre conducătorii noștri de astăzi au fost infectați încă din copilărie cu
germenii teribilei boli a lui Kalache. De această boală ori mori, ori rămâi tâmpit. Se pare că
aceștia au fost mai rezistenți și au scăpat de acea gravă epidemie. Ghinionul nostru!

Operaţiunea ,,Sparanghelul” este încă nelămurită, iar premierul Orban, în timpul în care
cerea măsuri dure pentru populaţie, încălca, împreună cu ai săi colegi din guvern, toate
principiile carantinei, chiar la ei în sediu. A fost amendat sau s-a autoamendat doar premierul, în
timp ce ceilalți participanți la chermeză au fost uitați. Se mai spune în popor: „Să faci ce spune
popa, nu ce face popa!”.

Cum să ne explicăm că, de data asta, la număratul morților ne comparăm mereu cu statele
mari din vestul Europei și nu cu țările care ne înconjoară, unde carantina n-a fost la fel de dură
ca la noi, dar au un număr cu mult mai mic de infectați.

Până la această pandemie, toate relele din țară proveneau din guvernarea PSD-istă, acum
avem Covidul 19 ca țap ispășitor. Economia țării este la pământ, la toamnă vom avea o criză
economică, apoi, o „pandemie” de Covid 20 și Covid 21 și tot așa.

Se tot vorbește de distanțare socială. Distanțarea socială apare între unul care are șase case
și altul care stă într-un apartament dintr-un bloc muncitoresc sau unul care umblă în cea mai
luxoasă mașină și altul care n-are nici măcar bicicletă. Și așa mai departe. Distanța care trebuie
ținută între persoane, dincolo de „săritura” virusului ucigaș, se numește distanță fizică. Al dracu’
virus, dacă la începutul carantinei, în primele două luni, sărea un metru, acum sare doi metri sau
chiar mai mult. Sare după cum îi poruncesc guvernanții.

În orice caz, atâta timp cât încă trăiesc, votul rămâne la mine. Iar umilința la care m-ați
supus în timpul carantinei, nu o voi uita, domnilor guvernanți, în veacul vecilor.

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

Efectele democrației originale

Termenul de „democrație originală” a
fost inventat de Ion Iliescu, cel care, după ce
l-a criticat pe Ceaușescu, că a încălcat
principiile comunismului științific, într-o
apariție la fel de nefericită în spațiul public
s-a exprimat că e vremea să construim o
democrație originală în România. Dar i-a
lăsat pe toți cu ochii în soare pentru că nu a
definit această sintagmă. Acum, după trecerea
a trei decenii de la evenimentele inutil de
sângeroase din decembrie 1989, să încercăm
noi istoricii, cu mijloacele modeste pe care le
avem la dispoziție, cam la ce se gândise la
acea vreme, nu-i așa, marele conducător și
reformator anticeaușist din România.

Voi începe cu imaginea României, nu în
lume, nu în Europa, ci față de o țară prietenă,
Iordania. Am fost de curând în această țară.
Autoritățile de acolo mi-au spus că până în
1989 fuseseră la studii în România peste
13000 de studenți iordanieni, absolvenți de
Politehnică, Medicină, Arhitectură, Construcții
etc. La ora actuală mai sunt doar 375 de
studenți iordanieni în România. Mulți s-au
căsătorit cu românce. Marea majoritate s-au
stabilit în Iordania, alții în România. Sunt la
ora actuală 35000 de vorbitori de limba
română în Iordania. La Primăria din Amman,
din 400 de angajați jumătate vorbesc limba
română, deși au cetățenie iordaniană. Relațiile
dintre Ceaușescu și regele Hussein al
Regatului Hașemit al Iordaniei au fost foarte
bune. Să nu le spui ceva urât de Ceaușescu
iordanienilor că îți arată imediat obrazul. Și
m-am întrebat de ce, apoi, din discuțiile cu ei
am aflat. Specialiștii români le-au proiectat și
construit o rafinărie, cea mai mare din
Orientul Mijlociu. Deși în Iordania nu s-au
descoperit zăcăminte de petrol, se rafina
țițeiul din Irak. Saddam Hussein le dădea
iordanienilor benzină pe gratis în schimbul

rafinării țițeiului. Rafinăria funcționează și
acum, evident mulți specialiști români sunt
angajați pentru a asigura bunul mers al
producției. La fel cu liniile de înaltă tensiune.
Toate sunt construite de români. Intrând în
faliment firmele românești din țară, ca urmare
a „marii privatizări”, de fapt a celui mai mare
jaf care s-a petrecut în istoria națională,
inginerii români au plecat în Iordania, unde
au proiectat și construit o fabrică de stâlpi de
înaltă tensiune. Ce rezultă de aici, că în vreme
ce la noi în țară am falimentat tot ceea ce era
construit înainte de 1989, în alte țări
construcțiile românilor rezistă și sunt
eficiente. Și exemplele sunt numeroase. Iată
„marea operă” a democrației originale din
România. În timp ce alții vorbesc cu decență
despre Ceaușescu, noi, după cum ne-a învățat
democrația originală, îl porcăim la fiecare
frază și cu orice ocazie, chiar dacă se simte
sau nu nevoia. Pe bună dreptate, regretata
Doina Cornea spunea despre comunism că
acesta „nu trece fără să lase urme”. Dacă e să
o parafrazez, aș spune că „nici democrația
originală” din România nu va trece fără să
lase urme. Epoca inaugurată de Iliescu,
continuată mult mai perfid de „Petrov” și de
actualul președinte încă nu s-a încheiat pentru
a putea desprinde urmele/sechelele cu care
vom rămâne.

Eu ca istoric percep ceaușismul ca pe o
operă grandioasă neterminată și imposibil de
continuat, care a lăsat în urmă o serie de
artefacte (relicve) de cultură și civilizație ce
fac și vor face mai bine cunoscut poporul
român în lume.

După decembrie 1989, a început marea
operă de construire a economiei de piață, o
economie concurențială, în care prezența
statului român prin politici protecționiste, așa
cum ar fi fost normal și rațional, practic s-a
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dovedit ca și inexistentă.
După cum mulți dintre noi își mai aduc

aminte, în perioada comunistă am avut parte
de o propagandă dintre cele mai stridente,
prin care noi românii eram făcuți să credem
că trăim în „democraţie”. Sigur, cu nuanţele
pe care le ştim, inventate şi propagate tot de
mass-media aservită regimului: democraţie
populară, democraţie socialistă, democraţie
muncitorească-revoluţionară etc. etc., adică
tot felul de democraţii. Chiar şi imediat după
căderea regimului comunist s-a încercat să se
lanseze ideea sau conceptul de „democraţie
originală” (expresia îi aparţine lui Ion Iliescu,
așa după cum am menționat). Îmi pare rău că
o spun, dar după trei decenii de la
evenimentele din decembrie 1989 ideea cu
democraţia originală cred că este singura care
are credibilitate.

Cum s-ar defini această democrație
originală după trei decenii de funcționare?
Nimic mai simplu: democrația, ca sistem,
care scârțâie din toate încheieturile. Respinsă
de formă, dar adoptată în cuget şi simţiri,
adică în mentalitate, pe care am reuşit, cu
sârg, să o punem treptat în aplicare. Păi, cum
poate fi numită democraţia noastră de astăzi,
anul 2020, în condiţiile în care nu prea
seamănă deloc cu democraţiile tradiţionale
din Occident, dar la care se gândeau cei aflaţi
cu piepturile goale în faţa tancurilor pe
străzile din Timişoara, Bucureşti, Sibiu, Cluj,
Braşov, Arad etc. în decembrie 1989?
Accederea noastră în NATO (2004) și UE
(2007) s-a făcut, nu pentru că ajunsesem la
nivelul partenerilor noștri, ci din cu totul alte
motive: bogățiile țării și readucerea statului
român la statutul de supus fără crâcnire.
Adică o colonie la marginea Europei, după
cum s-a exprimat analistul economic și fost
ministru al reformei, în guvernul Ciorbea, Ilie
Șerbănescu, sau o țară „condamnată la
neputință pentru a fi exploatată”, în opinia lui
Călin Georgescu, expert ONU.

Timp de 30 de ani, şi mai mult ca sigur
că din cauza ignoranţei, s-a tot vorbit despre
„securişti-terorişti” (expresie care aparţine tot
lui Ion Iliescu), despre atrocităţile făcute de
Securitate în reprimarea revoluţiei din
decembrie 1989 etc. etc. Procuratura militară

nu a reușit să instrumenteze nici măcar un
singur dosar în care să se demonstreze cu
probe de necontestat ca un cadru al Securității
să fi omorât vreun revoluționar/protestatar.
S-a încercat cu grupul de la Timișoara (ofițeri
de Securitate și Miliție) și s-au făcut de tot
râsul. Mai întâi i-a acuzat de genocid, pentru
ca la final să se pronunțe că fapta n-a existat.
Chestiunea cu „securiștii-teroriști” s-a
dovedit ulterior o diversiune oribilă, dar
foarte utilă doar grupului pucist preponderent
prosovietic, așa încât să se poată menţine la
putere. Dar nimeni, dintre oamenii politici, nu
vine să recunoască minciunile care s-au spus.
Așa ar fi fost normal într-o democrație
adevărată. Au mai rămas câțiva nostalgici
antisecuriști care scriu cu sârg, rostogolind
aceleași teze mincinoase ale lui Ion Iliescu,
via KGB, dar total inconștienți cât rău pot
face românilor. Este punctul meu de vedere.
Ne aducem aminte despre „otrăvirea apei
potabile de la robinete”, „securiștii trag în
salvările care transportă răniți”, „securiștii
care trag din orice poziție”, „Sibiul înecat în
sânge de către Securitate”, „munții de
cadavre, 60 de mii, victime ale Securității”,
acesta din urmă a fost și un cap de acuzare în
așa-zisul proces de la Târgoviște etc.

Se pare că și din acest punct de vedere
Ceaușescu a avut dreptate. El i-ar fi spus
maiorului Iulian Stoica, ofițerul care l-a păzit
trei zile și trei nopți în unitatea de la
Târgoviște, înainte de a fi asasinat:
„socialismul și comunismul vor exista în
structurile sale de jos”. Afirmația o vom
percepe și mai corect dacă vom lua în calcul
cifra de 86% din populația României, atunci
în decembrie 1989, care era născută în timpul
regimului comunist. Această cifră nu poate fi
contestată pentru că a fost anunțată de INS
(Institutul Național de Statistică). Deci teza
care se profilează este că democrația originală
se baza tocmai pe menținerea vechilor
mentalități, „în structurile de jos”, imposibil
de modificat de pe o zi pe alta, chiar după o
revoluție anticomunistă.

Așadar, în decembrie 1989 ne-am
câștigat dreptul de a nu fi ascultați. Atunci
când a fost criticat și contestat șeful statului,
la modul cel mai serios și în Agora, adică în
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piețele publice din marile orașe, a căzut
regimul, „odioasa dictatură”. Acum când
Iohannis are „guvernul lui”, „Parlamentul
lui”, „procurorii lui”, și UE este cu el, adică
are toate butoanele de comandă, ce-i lipsește
pentru o bună guvernare? Este democrație, e
adevărat, puțin diferită, dacă nu cumva total
diferită de cea occidentală, pentru că nu se
întâmplă nimic. Și e la al doilea mandat de
președinte. E șeful statului și mai are și toate
pârghiile. Îi lipsește Proiectul de țară pentru
România! Și în lipsa lui despre ce probleme
de securitate și de dezvoltare a României
vorbim? Despre nimic. Bâjbâim. Promovăm
politici sterile, incoerente, așteptând doar liste
de la Bruxelles cu tot felul de ordine, exigențe
și sugestii pe care trebuie să le punem în
practică. Cu alte cuvinte, ne-am câștigat
dreptul de a nu fi băgați în seamă și de a
executa întocmai și la timp ordinele venite
din exterior. Nu-i ăsta un efect pervers al
democrației originale?

Iată un studiu sociologic din 2010,
realizat de Vasile Dâncu, fost ministru al
Informațiilor în guvernarea Năstase și vice-
prim ministru în guvernul lui Cioloș, din care
am desprins următoarele cifre: 63% dintre
românii intervievați au răspuns că oamenii
trăiau mai bine înainte de 1989, iar 41%
declarau că l-ar vota pe Ceaușescu ca
președinte. Studiul a fost reluat în 2014 și a
indicat că: 46% dintre români l-ar vota pe
Ceaușescu la prezidențiale și 69% dintre cei
intervievați susțineau că trăiesc mai rău în
prezent decât înainte de 1989. Credem sau nu
în astfel de sondaje, ori în opinia celor
chestionați, adică a studenților de la jurnalism
care au fost cei chestionați, este mai puțin
important. Ca istoric înțeleg să fiu mult mai
reținut înainte de a folosi anumite atribute pe
seama unor conducători de stat și a epocii
asupra căreia și-au pus amprenta. Iar când le
utilizez îmi place să le și explic, în funcție de
acumulările mele istorice. În orice caz, nu iau
pe nemestecate ce mi se oferă de către alții.
Mi-am format propriul meu sistem critic și de
analiză.

Regimul Ceaușescu este foarte criticat
pentru că a dărâmat monumente istorice cu
scopul de a face loc unor construcții de prost

gust. Un scurt comentariu, pentru ca să
devină cât mai corectă comparația cu
realizările marilor democrați ai neamului.
Profesorul Ioan Scurtu, fost director general
al Arhivelor Statului și consilier la Cotroceni,
deci un om foarte bine informat, scrie: „Din
1995 și până în februarie 2011 au fost
dărâmate 80 de clădiri monumente istorice,
iar alte 155 au suferit intervenții structurale
care au prejudiciat autenticitatea și
integritatea lor, 17 din ele se află în proces de
ruinare”. La 17 mai 2011 a avut loc lansarea
volumului Elitele și arhitectura rezidențială
din Țările Române (sec. XIX-XX), realizat de
Narcis Ion Dorin. Iată ce comentează dl prof.
Ioan Scurtu: „S-a apreciat de către vorbitori,
C. Bălăceanu-Stolnici, Ioan Opriș, Răzvan
Theodorescu, Mihai Sturza, că în cei 21 de
ani care s-au scurs de la revoluție au fost
demolate mai multe monumente istorice și de
artă decât în așa-numita «epocă Ceaușescu»”.

Îmi mai pun și o altă întrebare: Ce s-a
întâmplat cu cele 40 de tone de aur, garanție,
în condițiile în care în 1989 Fondul Monetar
Internațional a anulat tratatul cu România?
Singurul lucru pe care l-am aflat este că
România a reluat raporturile cu FMI, în 1997,
dar pe baza unui Tratat (Memorandum) cu
mult defavorabil părții române, față de cel din
1973. Memorandumul din 16 februarie 1997,
privind politica economică a Guvernului
României impus de FMI, prevedea printre
altele: creșterea prețurilor la combustibil,
energie electrică, transport, telecomunicații;
liberalizarea prețurilor valutare; închiderea
întreprinderilor puternic energofage; creșterea
șomajului de la 6,3% la 8%. Toate acestea au
scăzut substanțial puterea de cumpărare a
românilor, deci a nivelului de trai, dar nimeni
nu comentează sau analizează în spațiul
public acest aspect.

De ce nu ne informează nimeni în
legătură cu fenomenul oamenilor străzii, cei
care nu au locuințe și niciun altfel de venit, în
afară de cerșit, și câți dintre ei sunt ridicați
decedați-înghețați de pe străzi pe timp de
iarnă? Tot fosta Securitate este de vină, sau
ele sunt produse prin excelență ale regimului
democrației originale?

Date publicate în 2012 de către OMS
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arată că se fac 480 de avorturi la mia de
nașteri, ceea ce ar însemna că aproximativ
50% din copiii concepuți sunt avortați, adică
o rată de două ori mai mare decât media UE
Deci și în România se manifestă acest
fenomen, dar nu se vorbește public, ceea ce
este foarte îngrijorător pentru securitatea
societală. La fel și despre avorturi.
Oficialitățile nu vorbesc despre ce s-a
întâmplat în societatea românească în cei 30
de ani de libertate, mai precis de la
liberalizarea avorturilor. Doar Biserica
Ortodoxă Română și Papa Francisc ne mai
amintesc despre păcatul avortului. În
România cifra a ajuns la milioane de prunci
uciși în pântecul mamelor înainte de a se
naște. A ascunde crime contra umanității nu
înseamnă cenzură mascată și lipsă totală de
transparență? Păi fără transparență, democrația
scârțâie din toate încheieturile. Mai trebuie și
alte exemple pentru a formula concluzia că
fiecare regim politic cu crimele lui? Să
recapitulăm crimele democrației originale:
fenomenul oamenilor străzii care mor pe
capete în sezonul rece, România cea mai
analfabetă țară din UE, rata avorturilor de
două ori mai mare decât în UE, traficul de
carne vie pentru organe și pedofilie ascuns de
autorități, muncitori sezonieri închiriați ca
sclavi pe plantațiile fermierilor occidentali, în
vreme ce agricultura din România duce lipsă
de forță de muncă la fel ca sectoarele de
construcții.

Mulți anticeaușiști spun cu emfază că în
vremea vechiului regim oamenii trăiau în frig
și făceau foamea. Este perfect adevărat, dar
nu-mi aduc aminte să fi murit careva de frig.
Aveau locuințe, pentru că regimul rezolvase
această problemă, o recunoaște și Gorbaciov.
Dar astăzi, săracii nu mai au locuință și stau
pe străzi, iar în sezonul rece mor pe capete.
Despre înfometare, se poate spune că în
vremea lui Ceaușescu nu a murit nimeni din
lipsă de alimente. Fiecare se mai descurca cu
câte o rudă, un prieten cu relații la țară și
reușea să-și mai procure cele necesare. Astăzi
însă se moare și de foame în România
democrației originale. S-a întrebat cineva ce o
să facă analfabeții de astăzi, cum o să se
descurce, cum o să folosească sistemele

informatice ca produs al lumii moderne? Mă
trece un fior când încerc să răspund. În
vremea lui Ceaușescu circula o zicală:
„uteciștii de azi, refegiștii de mâine!” Dacă
parafrazăm, ne permitem să spunem că
analfabeții (neșcoliții) de azi, cerșetorii și
oamenii străzii de mâine. Vor merge la cerșit
în țările occidentale pentru că, nu-i așa, acolo
oamenii sunt mai bogați. Câtă perfidie din
partea democrației originale!

Eu cred că istoria comunismului din
România ar trebui să evidenţieze într-o
proporţie mult mai mare şi succesele
repurtate de poporul român în perioada
respectivă. Aceasta ar avea sens pentru că ar
arăta generaţiilor actuale şi viitoare că
poporul român, în ciuda vicisitudinilor
timpului, a reuşit să răzbată, dar în acelaşi
timp i-ar cam pune pe gânduri şi pe
neputincioşii politicieni de astăzi. Şi vă dau
exemplu. În ultimii 15 ani ai regimului
ceauşist, românii au construit 60 de kilometri
de metrou, în vreme ce marii noştri democraţi
de astăzi se pot mândri doar cu 17 km în 30
de ani. La fel se poate discuta şi în domeniul
autostrăzilor, spitalelor municipale, şcolilor,
liceelor etc. Economia aceea definită ca „o
grămadă de fier vechi”, după cum s-au grăbit
unii să o caracterizeze, a reuşit să plătească
11 miliarde de dolari datoria externă a
României, plus alte 7 miliarde dobândă. Ca să
nu mai pun la socoteală alte vreo treizeci de
miliarde în conturile secrete ale celor 332 de
coordonatori de credite din rândul foștilor
ofițeri de Securitate. Proasta guvernare a
României democratice postdecembriste a
reuşit o performanţă la fel de criminală, adică
să distrugă toate combinatele siderurgice,
unele care funcţionau cu o tehnologie
modernă. Este vorba despre combinatele de la
Galaţi, Hunedoara, Reşiţa, Craiova, Oradea,
Slatina etc. etc. Astăzi, 90% din economia
României se află în mâinile transnaţionalelor,
iar un procent de 40% din suprafaţa
terenurilor arabile se află cam în aceeaşi
situaţie. Cinci milioane de români lucrează în
străinătate. Ţara începe să se depopuleze.
Firmele româneşti nu sunt încurajate, libera
concurenţă le duce la faliment. Şi exemplele
din istoria recentă pot continua.
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Şi atunci mă simt îndreptăţit să pun eu o
întrebare retorică: cine se face răspunzător de
această situaţie? Nu poate fi considerată tot o
crimă contra naţiunii române? Regimul
comunist a lăsat totuşi ceva în urma lui, care,
fiind încă de mare folos, n-au apucat să fie
demolate s-au abandonate în paragină:
Hidrocentralele de la Porţile de Fier, Bicaz şi
Curtea de Argeş, Canalul Dunăre-Marea
Neagră, Transfăgărăşanul, Casa Poporului
(actualul Palat al Parlamentului – principala
atracţie turistică a Capitalei), Aeroportul
Bucureşti-Otopeni, Portul Constanța, Metroul
bucureştean, modernizarea cursului
Dâmboviței în sectorul bucureștean, ca să dau
doar câteva exemple. La toate astea ar mai
trebui adăugată și Fabrica de diamante
sintetice, pusă pe picioare în anii 1974–1976,
în exclusivitate de instituția Securității, adică
Unitatea Militară PS (Producție Specială).
Era încadrată la început cu 300, apoi cu 526
de specialiști de înaltă calificare recrutați de
Securitate din rândul studenților valoroși din
toate facultățile de profil din țară. Anual,
Fabrica de diamante sintetice aducea profit
României de 270 de milioane de dolari. A
funcționat până în 2006, când utilajele au fost
aruncate la fier vechi, iar pe locul ei a fost
construit un parc de distracție pentru copii.
Deci a fost special falimentată, pentru
singurul motiv că era o moștenire a fostei
Securități. Am scris pe larg despre această
chestiune în cartea Duplicitarii, ed. a II-a
(2015).

Îl invoc pe regretatul Paul Goma, care de
curând a plecat dintre noi la cele veșnice, în
ziua de 25 martie 2020. Dumnezeu să-l ierte!
Am rămas impresionat pentru că un virus atât
de perfid, precum Covid 19, a reușit să-l
doboare. Fostul regim comunist nu reușise
acest lucru. După cum a perceput critica
literară, „Un fapt este cert, la Paul Goma,
Ceauşescu e un Godot care nu e aşteptat, căci
de venit a venit... E un Godot, care și mort
mai populează mințile unora și astăzi...”. Prin
urmare, pentru ca procentul de 40% dintre
români să și-l scoată definitiv din mințile lor
pe Ceaușescu ar trebui ca toate realizările/
construcțiile enumerate mai sus să fie
dărâmate, abandonate, lăsate în paragină

nefuncțională pentru ca nimic să nu ne mai
aducă aminte de el și de „epoca sa”. Problema
e ce punem în loc? A încercat vreun
popor/națiune să facă așa ceva, adică să-și
facă curățenie în propria „fântână a
trecutului”? Am pus între ghilimele pentru că
expresia am preluat-o tot de la Paul Goma.
Mă tem că nu. Chiar și comuniștii se lăudau
că au preluat de la regimul burghezo-
moșieresc tot ceea ce era progresist și
folositor națiunii.

Actualul regim al democrației originale
din România ce va lăsa în urmă, în afară de
neputinţă? Am înțeles că recent datoria
externă a României a ajuns la peste o sută de
miliarde de euro. Sigur că această neputinţă
este acoperită de câţiva coloşi din fier, beton
şi sticlă ridicaţi de transnaţionale şi de multe
alte renovări şi anvelopări de blocuri
(comuniste) din bani europeni. La fel de
adevărat este şi faptul că astăzi românii nu
mai stau la cozi interminabile pentru a-şi
asigura cele necesare traiului, merg civilizat
la mall-uri sau City schoppings, cum se mai
numesc, de unde îşi procură cam tot ceea ce
îşi doresc. Dar, oare, pentru asta am făcut o
revoluţie sângeroasă anticomunistă? Poate că
și pentru asta, ar spune unii. Eu, unul, nu mă
număr printre ei, dar cu aceeași obiectivitate
va trebui să recunoaștem că multe dintre
orașele țării și-au schimbat înfățișarea,
arătând ca orașele europene și mă refer aici la
București, Cluj, Sibiu, Brașov, Timișoara,
Oradea, Constanța etc. Banii europeni
obținuți prin proiecte au jucat un rol
determinant. Despre sate nici nu mai vorbesc,
imensa majoritate și-au schimbat complet
înfățișarea, mai puțin cele din județele
Harghita și Covasna care special sunt ținute
pe loc de politicile ineptice ale UDMR,
pentru a se demonstra lumii, de fapt a acelei
părți care ar avea curiozitatea să-i asculte,
despre marea discriminare ce s-ar petrece în
România în detrimentul minorității maghiare.
Și acest aspect este tot un efect pervers al
democrației originale.

Nu este vorba despre apologia regimului
comunist din perioada Ceaușescu (24 de ani
din istoria României), sau de a critica actualul
regim doar de dragul criticii, ci de



8

obiectivitate în reconstituirea corectă a
istoriei. Sau după cum se exprima
academicianul Florin Constantiniu „istoria
sinceră”. Din câte știu eu, parcă cerberii
comunismului falsificau istoria prin omitere,
sau exagerau alte aspecte minore, de altfel,
care le conveneau. Deci este imposibil să
vorbești corect și echilibrat despre istoria
comunismului din România și să omiți
realizările de care beneficiem și noi astăzi,
marii „democrați ai neamului”. Recent am
terminat de parcurs o lucrare apărută la
Editura Polirom, intitulată Revoluția din
1989. Învinși și învingători, volum coordonat
de Anneli Ute Gabanyi, Alexandru Muraru,
Andrei Muraru, Daniel Șandru, Iași, 2020,
care publică o anchetă în care cei intervievați
sunt întrebați: cum îl percep pe Ceaușescu,
preponderent negativ sau preponderent
pozitiv. Răspunsurile au fost tranșante și fără
echivoc: 60% au răspuns negativ și 40%
pozitiv. Deci merită ca istoria să fie
reconstituită corect și pentru unii, și pentru
alții. Până nu de mult au vorbit în spațiul
public mai mult cei anti. E cazul și a venit
timpul să mai vorbească și ceilalți, cu
condiția să nu acapareze, și asta pentru că
regimul democratic ne dă acest drept garantat
prin Constituție. Obiectivitatea nu înseamnă
apologie.

Când m-am referit anterior la Canalul
Dunăre-Marea Neagră am făcut-o cu gândul
la cel construit în timpul lui Ceaușescu,
nicidecum la lagărele și coloniile de muncă
de la Canal, de la începutul anilor ʼ50,
abandonate după câțiva ani. Nu știu dacă
cineva din conducerea de atunci a Partidului
își imagina că lucrările pot fi terminate cu
succes, având în vedere că tehnologia
sovietică folosită se dovedise total depășită. A
fost un experiment pentru lichidarea
deținuților politici, 80% din forța de muncă,
exponenți ai fostei clase politice, intelectuali
de elită, dar și a tuturor oponenților
regimului. Asta da crimă contra umanității.
Ceaușescu a fost mai ingenios. La Canal,
Transfăgărășan, Casa Poporului, chiar Metrou
și, probabil, la alte construcții gigantice, ca să
nu mai spun de ogoarele patriei, a utilizat din
plin mâna de lucru a militarilor, manu

militari, cum îi spuneau romanii. Sistemul
industrial fusese complet militarizat în ultimii
ani ai vechiului regim. Inginerul Chiriac
Avădanei, cel care a proiectat Canalul la
ordinul lui Ceaușescu din 1973, pentru ca
lucrările efective să înceapă în 1976 și să fie
finalizate în 1984, a folosit doar 9,4 km din
traseul vechiului Canal, început și abandonat
în vremea lui Gheorghiu-Dej. Nu văd nicio
crimă aici. Proiectantul și evident cel ce a
supravegheat executarea tehnică a lucrărilor
spune că s-au înregistrat doar 6 morți în urma
unor accidente de muncă. Să mai
consemnăm, tot pentru adevărul istoric, faptul
că în perioada 1984–1987 s-a mai realizat și
ramura de nord, adică segmentul Poarta
Albă–Midia Năvodari. În total, sunt 94 de
kilometri de Magistrală Albastră. Dar cred că
formularea cea mai bună este: realizările
poporului român alături de armata sa în
vremea lui Ceaușescu.

Actualul regim, așa-zis democratic,
pentru că tot vorbirăm de analiza
comparativă, câți kilometri de canal a
construit? Răspunde și un copil de grădiniță:
zero absolut. Dimpotrivă, la ordinul lui Ion
Iliescu, „regele apelor”, după cum a fost
alintat de adulatori, în 1990 s-au sistat
lucrările la Canalul București-Dunăre, pe
cursul Argeșului, lucrări realizate în proporție
de 70%. Obiectivul era ca Bucureștiul să
devină, prin Bragadiru, port la Dunăre. A
intenționat Liviu Dragnea, pe vremea când
era liderul PSD, să reia acest proiect, dar a
fost băgat imediat la pușcărie pe motiv că își
angajase două femei de serviciu la partid. Mai
mare râsul! Eu am spus public că este o
execuție politică la ordinul unor forțe externe,
dar și cea mai mare grosolănie a justiției post-
decembriste. Nu cred că în istoria justiției din
România poate să existe o porcărie mai mare.
Face excepție procesul lui Ceaușescu pentru
că în realitate a fost o execuție politică la
ordinul Moscovei, după cum am mai spus cu
alte ocazii.

La fel de bine putem spune că cei 60%
care-l consideră pe Ceaușescu preponderant
negativ sunt victimele propagandei
anticeaușiste din perioada evenimentelor din
decembrie 1989 și care continuă și astăzi,
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evident sub forme mult mai subtile. Și știm
bine cine au fost la butoane și ce tip de
diversiune au realizat. În limbaj de
specialitate se numește maskirovka. Adică
acel termen care miroase inconfundabil a
parfum de Kremlin. Naivii utili, manipulați
cu ușurință. Lenin vorbea despre „idioții
utili”.

Marea noastră democrație de astăzi a
înregistrat și evenimente nemaiîntâlnite până
acum. Chestiunea cu „Petrov” produce oricui
o indispoziție greu de digerat. În 2012, când
în urma referendumului de destituire a
președintelui au fost aruncate la coșul de
gunoi 7 400 000 de voturi ale românilor,
adică ale poporului suveran, doar printr-un
mic artificiu, sugerat de oamenii Bruxelles-
ului, prin celebra erată inventată de Curtea
Constituțională, „noaptea ca hoții”, înseamnă
democrație, așa cum prevede Constituția
României? Și toate acestea pentru a repune în
funcție un fost informator al fostei Securități?
După mintea mea, „Petrov” nu este un simplu
conspirativ de agent al fostei Securități, ci
simbolul unui fenomen specific poliției
politice preponderent represive a democrației
securocratice, cu deprinderi și mental
moștenite mai de demult, din anii tinereții. Ce
credeți că este în sufletul și mintea românilor,
mai ales a tinerilor intelectuali, când se uită
pe internet și-l văd pe „Petrov” citind în
Parlamentul României Raportul de
condamnare a comunismului, sabotat de
vadimiști, iar în lojele de la balcon cu o
susținere feroce din partea „elitei”
intelectuale, printre care nelipsiții susținători
bășiști Gabriel Liiceau și Horia Roman
Patapievici? Scene de un grotesc absolut, pe
care doar democrația noastră originală a fost
în stare să le creeze. Că veni vorba despre
acest Raport, el începe cu un citat din marele
istoric francez Jules Michlet, din celebra sa
lucrare despre Revoluția Franceză, care
spunea că „Fie ca urile să amorţească!,
numai că după adoptarea lui de către
Parlamentul României, efectul a fost exact
invers. Abia atunci a fost introdusă ura care a
dus la dezbinarea societății românești și pe
care o simțim din plin și astăzi.

Nu mă împac nici cu ticăloșiile făcute în
timpul regimurilor dictatoriale, dar nici cu
ticăloșiile produse în timpul regimurilor
democratice, pentru că tot veni vorba despre
obiectivitate în reconstituirea istoriei. Nu am
și nu voi avea simpatie nici pentru foștii și
viitorii dictatori, dar nici pentru cei ce
mimează încadrarea în epoca democrațiilor.
Vedem chiar cu ochii noștri că, de la cel mai
înalt nivel, se încalcă Constituția în mod
frecvent, într-o democrație recunoscută totuși
de UE. Dar ca să fii cu adevărat obiectiv cred
că este bine să faci abstracție de etichete.

Ca istoric trebuie să evit cuvântul dacă,
pentru că risc să devin neproductiv.
Deocamdată ne-am bucurat de trei decenii de
libertate, dar am dovedit neputință.
„Dictatorul” Ceaușescu, în 24 de ani cât a
condus țara a demonstrat românilor că se
poate construi pentru noi, adică pentru
români. Iar „democrația originală” ne-a
transformat din constructori în consumatori.
Evident că românii nu și-au pierdut vocația de
constructori, numai că ei lucrează acum în
alte țări. Pe mine mă deranjează că în acești
30 de ani am tot vorbit despre măreția
democrației și a libertăților câștigate până
când ne-am trezit străini la noi în țară.
Viitoarea revoluție, dacă vom fi în stare s-o
realizăm, ca popor și ca națiune, și în măsura
în care vom mai exista pe fața pământului, va
însemna o luptă pentru recâștigarea dreptului
de a fi stăpâni în țara noastră. Și nu ar fi
neapărat necesar să o facem violent, ca în
decembrie 1989, cred că se poate și într-un
mod inteligent și pașnic, dar cu bune intenții
și perseverent, pe bază de strategie cu care să
fie de acord întreaga clasă politică, și evident,
„pas cu pas”, ca să citez pentru a-i da
satisfacție unui alt colocatar de la Cotroceni.
Degeaba cântăm imnul nostru Deșteaptă-te
române, pentru că reacționăm exact invers,
ne-am afundat și mai mult în „somnul cel de
veacuri” și când ne trezim ridicăm osanale
noilor tirani îmbrăcați în hainele democrației,
în realitate niște securocrați sadea supuși
străinătății. O altă mare perfidie a democrației
originale.
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Prof. univ. dr. Corvin Lupu
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Suveranismul național în luptă cu globalizarea (I)

Investirea celui de al 45-lea președinte al S.U.A., Donald Trump, și discursul său rostit cu
acest prilej a confirmat ceea ce s-a conturat cu claritate în cuvântările sale din campania
electorală și din turneul de mulțumire către națiunea care l-a ales.

Pe parcursul multor decenii, politica neo-liberală-globalistă occidentală, susținută și
condusă în principal de evrei și de supuși ai lor, s-a consolidat și s-a scufundat în adâncurile
societății occidentale, acaparând influență, putere și bogății. Dimensiunea acestui proces a atins
niveluri atât de înalte, încât nu greșesc când spun că neo-liberalii au ajuns să jefuiască o mare
parte a planetei. Regimul neo-liberal nu s-a mulțumit cu controlul absolut asupra emisferei
americane, pe care SUA o controla de la 1823, când președintele Monroe a lansat teoria care-i
poartă numele. Pe parcursul timpului, neo-liberalismul a cuprins zona de influență din jumătatea
de vest a Europei, aparținând „de drept” SUA și Marii Britanii, în urma înțelegerilor de la
sfârșitul celui de al doilea război mondial, iar după acordul verbal din Malta (2-3 decembrie
1989), dintre președinții SUA și URSS, s-a întins și pe o parte însemnată a centrului și estului
Europei. În Asia, principalii piloni ai extinderii influenței neo-liberalismului au fost Japonia,
Coreea de Sud, Thailanda.

După victoria de etapă din Malta, din decembrie 1989, mai marii Lumii neo-liberale de la
Washington și susținătorii lor  de pe diverse continente au proclamat globalizarea ca și fenomen
istoric ireversibil. În acest fel, au călcat decisiv pe urmele foștilor internaționaliști proletari,
Lenin, Buharin, Jdanov, Troțki & Co. Pe continentul nostru, s-a extins Uniunea Europeană, iar
integrarea europeană a fost declarată și ea ca fiind un proces ireversibil, parte a globalizării.
Propaganda în această direcție făcea eforturi de creare a unor hommo globalus și hommo
europaeus.

Or, această declarată „ireversibilitate” a cursului istoriei este o afirmație manipulatoare,
neștiințifică. Orice fenomen istoric are și față și verso. Nimic în istorie nu este ireversibil.
Aceasta este o axiomă. A susține ireversibilitatea în istorie, înseamnă a nega o altă axiomă a
istoriei, cea care ne spune că „roata istoriei se învârte continuu”. Personal, ca profesor, i-am
învățat pe studenții mei acest fapt și în cursurile pe care le-am predat în facultate, începând cu
anul 1990, am contestat ireversibilitatea fenomenului globalizării și integrării euro-atlantice,
chiar dacă nu eram „pe linie și mi-am asumat intrarea în atenția noii poliții politice a sistemului,
mai rafinată și bazată pe softuri moderne și cuvinte cheie care declanșează automat
supravegherea de mai multe feluri.

Acest regim politic neo-liberalo-globalist a fost susținut de toate lojele masonice, de
Grupul Bilderberg, de Comitetul celor 300, de Council on Foreign Relations, de Uniunea
Europeană, de NATO și de organismele financiare legate de acestea, respectiv de FMI, BM,
BRD, BE și de multe alte instituții și organizații internaționale. Un rol de importanță uriașă l-a
jucat și îl joacă mass-media aservită sistemului liberalo-globalist, într-atât de mult încât a
devenit parte a sistemului. Harnică, sârguincioasă și puternic protejată, cea mai mare parte din
mass-media a încetat de mult timp să mai fie independentă. Excepțiile s-au întâlnit la mass-
media răspândită pe un areal restrâns. Una din sarcinile ei importante este manipularea
popoarelor și menținerea lor sub controlul sistemului neo-liberalo-globalist.



11

Puterea și controlul regimului politic din fiecare țară s-a exercitat prin intermediul
serviciilor de informații, conectate între ele într-un sistem piramidal, coordonat de la
Washington. În toate statele care promovează sistemul iudeo-globalist, fără excepție,
componente importante ale Justiției și Procuraturii au fost aduse sub controlul și influența
serviciilor secrete. De asemenea, cine controlează Justiția și Procuratura, controlează și Poliția și
organele de control financiar și astfel, întreaga societate. În ultimii ani însă, serviciile secrete ale
SUA au pierdut o parte din influența asupra unor servicii secrete ale unor state din UE, în primul
rând asupra celor din Germania și din Franța.

Protejarea sistemului se face printr-o poliție politică foarte fină, acoperită, în cadrul căreia
persoanele incomode sau adversare ale regimului politic sunt neutralizate și, în destule cazuri, în
situații extreme, răpuse prin arme tăcute.

Pentru a-și putea conserva puterea în fața asaltului unor componente ale clasei politice sau
ale societății civile, pentru a nu fi dependente doar de conducătorii politici, serviciile secrete și-
au creat propriile companii economice, care le permit finanțare suplimentară a operațiunilor, de
cele mai multe ori, aceste companii sustrăgându-se controalelor statului.

În acest fel, sistemul iudeo-globalist a pus un capac sufocant pe întreaga lume pe care o
controlează și o menține într-un imobilism care face foarte dificile eforturile de menținere a
intereselor nucleului vital al națiunilor, care este mereu agresat și restrâns, obiectivul fiind
atrofierea sentimentelor naționale și a capacității națiunilor de a-și apăra propriile interese în fața
celor iudeo-globaliste. Sensul unor termeni a fost distorsionat, astfel încât a fi „naționalist” este
interpretat în viziunea iudeo-globalistă ca fiind ceva rău, ceva condamnabil și a primit sens
peiorativ, serviciile secrete constituind softuri pentru monitorizarea lor. Susținătorii intereselor
națiunilor au mai primit apelativul de „populiști”, iar termenului „populist” i s-au dat de
asemenea sensuri peiorative artificiale.

Fără să insist pe aspecte particulare, menționez că și în România se practică represiunea
împotriva naționalismului, în sensul său curat și pozitiv, curent izvorât din sentimente patriotice,
care urmărește promovarea intereselor etniei majoritare române, cea mai oprimată dintre etnii,
după 22 decembrie 1989.

Dar nicăieri în lume, în ciuda injecțiilor mediatico-propagandistice de mari dimensiuni ale
sistemului iudeo-globalist, promovate pe o lungă perioadă de timp, naționalismul nu a dispărut.
El a mai fost pe alocuri diluat, mai ales la tinerele generații, dar a revenit mereu. Pe măsură ce
tinerele generații au ajuns la maturitate, sentimentul național a devenit mai puternic. Savanți
sociologi și psihologi au dovedit că în „era globală” conștiința națională nu dispare.

Existența ideologiei și a regimurilor impropriu numite „comuniste” a alimentat în lumea
capitalistă psihoza pericolului acestui flagel, pericol care justifica cursa înarmărilor și măsurile
de securitate internă și supraveghere a populației, determinând populația să le accepte și să nu
solicite guvernanților mai multă libertate. Am scris <impropriu numite „comuniste”> având în
vedere că societatea comunistă este o utopie care nu a existat niciodată, nicăieri. Regimurile așa
zis „comuniste” erau de fapt regimuri socialiste de stat.

Dispariția inamicului comunist și a ideologiei sale, precum și aparenta prietenie a SUA cu
regimurile Gorbaciov și Elțân de la Kremlin au făcut greu de justificat nevoia finanțării în
continuare a cursei înarmărilor, a serviciilor de informații, a menținerii celor aprox. o mie de
baze militare americane de pe Glob etc. Era nevoie de a se crea un nou inamic, iar acesta a
devenit terorismul internațional, perfid, nevăzut, putând apărea oriunde și oricând, greu de
contracarat. Noul „adversar” mai avea un avantaj: orice lider sau stat putea fi acuzat că susține
terorismul și vizat pentru a fi lovit.

Apreciez că momentul de vârf al expansiunii neo-liberale l-a reprezentat primul mandat al
președintelui SUA, magnatul petrolului George W. Bush (2001-2005). La începutul mandatului,
opinia publică a putut afla despre el, printre altele, că, până la acea dată, când avea vârsta de 54
de ani, a călătorit doar de două ori în afara SUA, că nu cunoștea capitalele unora dintre
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principalii aliați ai Washington-ului, dar, în schimb, avusese câteva internări în clinici de
dezalcoolizare…

Momentul de vârf la care mă refer, al ascensiunii neo-liberalismului și promovării agresive
a politicii de dominație în scopul globalizării forțate, a fost declanșarea războiului antiterorist
(2001). Câteva evenimente importante au precedat declanșarea războiului antiterorist. Amintesc
crearea organizației teroriste Al Qaeda, sub conducerea vechiului agent al CIA, Ossama ben
Laden, care fusese sprijinit și folosit de SUA în perioada în care talibanii din Afganistan luptau
împotriva invaziei țării de către armata URSS. Nu trebuie uitate atentatele teroriste comise
asupra ambasadelor SUA din Kenya și Tanzania, care au condus la 225 de morți și 4.100 de
răniți. „Întâmplător”, ambasadorii și cei mai importanți ofițeri și funcționari ai ambasadelor nu
se aflau la serviciu la ora atentatelor… Au murit funcționari de rând, personalul de îngrijire,
trecători de pe stradă și locatari ai clădirilor din vecinătate.

În vara anului 2001, președintele George W. Bush a proclamat „Axa răului”, reprezentând
o listă de șapte state care au fost declarate a fi „teroriste”: Siria, Iran, Irak, Libia, Pakistan,
Coreea de Nord și Cuba. Îngenunchierea tuturor însemna triumful iudeo-globalist asupra
suveranismului musulman. Era cert că războiul SUA va fi declanșat împotriva uneia sau mai
multor țări de pe această listă neagră.

A urmat atentatul din 11 septembrie 2001, cu cele patru avioane care au lovit turnurile
gemene de la World Trade Center, Pentagonul (puțin probabil) și un câmp din Pennsylvania.
Atentatul este deosebit de controversat, el fiind suspectat a fi fost organizat din dorința și cu
sprijinul unor autorități americane, din necesitatea de a justifica războaiele care urmau să fie
declanșate în numele luptei împotriva terorismului. În această direcție de interpretare a
evenimentului, s-au dat explicații logice și s-au adus informații pertinente. Dintre lucrările
dedicate acestui atentat care a fost atribuit inamicilor SUA, eu am recomandat studenților
lucrarea  Thierry Meyssan, 11 septembrie 2001. Cumplita minciună, Editura Antet, București,
2002. Timpul va duce la oficializarea  unor adevăruri care acum sunt ca secretul lui Polichinelle,
acel secret pe care îl știu toți, dar nu-l rostește nimeni. Așa s-a întâmplat și cu atacul japonez de
la Pearl Harbour, care a justificat intrarea SUA în al doilea război mondial. Astăzi, este
arhicunoscut și recunoscut că președintele F.D. Roosevelt a fost informat că urmează atacul
japonez, iar decizia sa a fost ca atacul să nu fie prevenit, ci să fie lăsat să aibă loc pentru a
justifica intrarea SUA în război și pentru a paraliza puternicul curent politic care susținea
neutralitatea țării.

În aceeași direcție se înscrie și crearea Statului Islamic (ISIS), conceput și organizat de
administrația de la Washington. De altfel, președintele Donald Trump a acuzat-o public pe
Hillary Clinton că, împreună cu președintele Barack Obama (evreu după mamă), a înființat
organizația teroristă ISIS.

Cu prilejul războaielor din primul deceniu al mileniului nostru, agresiunea asupra
popoarelor afgan și irakian și brutalitățile comise au fost colosale. Aceste războaie, ca și tortura
aplicată prizonierilor la Guantanamo, la Abu-Ghraib, sau în închisorile secrete din diverse țări,
inclusiv în cea din România, au atins puncte culminante și au convins cea mai mare parte a
Lumii din afara zonei de influență a SUA că s-a declanșat un asalt de durată, având ca țintă
finală supunerea întregului Glob.

În 2011, un tribunal din Malaezia, după trei ani de anchete, i-a condamnat pe George W.
Bush și pe premierul britanic Tony Blair pentru genocid și crime împotriva păcii. Sub presiunea
opiniei publice internaționale, fostul consilier pentru probleme de Securitate Națională al SUA,
Condoleezza Rice, a recunoscut că a dispus personal tortura ca mijloc de obținere a informațiilor
de la prizonieri… Regimul politic din „Țara Libertății” s-a compromis pe tot Globul.

Atașamentul popoarelor Lumii față de SUA și regimul său politic a scăzut dramatic. Or,
atașamentul popoarelor față de puterea dominantă este principalul factor de asigurare a
securității acesteia. Regimul iudeo-globalist a încercat să înlăture factorii de risc pentru
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securitatea zonei occidentale/americane de influență, apăruți ca urmare a pierderii unei părți din
atașamentul popular, prin întărirea și puterea serviciilor de informații și prin creșterea rolului
poliției politice represive.

Administrația americană a ieșit slăbită din războiul antiterorist și mai supusă sistemului
iudeo-globalist. Armata SUA a rămas în continuare în acțiune în Afganistan, țară importantă
prin faptul că este cel mai mare producător mondial de opiu. Generali ai armatei SUA au
continuat să controleze întregul trafic de opiu. În vecinătatea Afganistanului se găsește cel mai
important inamic economico-financiar și, în perspectivă, militar al SUA: China. Opiul este cel
care poate distruge în viitor China din interior. Și din această cauză, Afganistanul este o țară
importantă pentru inamicii Chinei.

În anul 2014, serviciile secrete occidentale au declanșat „primăvara arabă”, care a
însemnat  o răsturnare a unor guverne, crime, jaf și distrugere, cu deosebire în Libia și o nouă
compromitere a regimului iudeo-globalist, care călca în picioare popoare întregi, cu zâmbetul pe
buze. Planificatorii iudeo-globaliști au vizat și distrugerea Iranului, dar intervenția fermă a
Rusiei și a Chinei a oprit proiectul și a forțat SUA să ridice sancțiunile împotriva acestei țări
care a reintrat în circuitul de cooperare internațională.

(Va urma)

Gl.mr. de aviație (rtr) Radu Theodoru

EROICA ARMATĂ ROMÂNĂ ȘI MAREA UNIRE
RUPEREA ALIANȚEI ROMÂNO-RUSE

PRELIMINARII.
Din serialul dedicat contribuției esențiale a Armatei Române la Marea Unire, actul

fundamental al istoriei noastre, s-a evidențiat precaritatea alianței româno-ruse, precaritate cu
rădăcini vechi înfipte în epoca războaielor ruso-turce duse pe teritoriul celor două principate și a
tejghetărelii politice dintre Napoleon Bonaparte și țarul Alexandru I care s-au înțeles ca hotarul
dintre imperiul țarist și cel otoman să se stabilească pe Dunăre, Principatele intrând sub
autoritatea țarului.

Tejghetăreala pe seama a Principatelor, a Principatelor Unite, a Regatului român, a devenit
un vector de politică externă a diplomației țariste pe tot parcursul secolelor 19 și 20. Ba cu
Austro-Ungaria, ba cu Germania, ba cu ambele imperii, articolele precedente fiind explicite și
exemplificatoare. Alianța româno-rusă din războiul Independenței și sfârșitul ei la Pacea de la
Berlin a adăugat contenciosului româno-rus un plus notabil de probe care dovedeau constanta de
adversitate fățișe sau secrete a politicii de stat rusești față de România, fapt care l-a determinat
pe Carol I să-și orienteze politica economică și militară spre Puterile Centrale, să schițeze un fel
de linie de apărare hotarul de pe crestele Carpaților, greșeală care ne-a impus tragedia campaniei
din 1916.



14

PRELIMINARII (2)
Dacă, în campania din 1916, s-a dovedit duplicitatea politicii ruseşti la vârf-tratativele

secrete cu inamicul pe seama teritoriului nostru, iar la nivelul comandamentelor ruseşti de pe
front o rea voință manifestată prin lâncezeala și întârzierea operaţiunilor, tipică a fost
operaţiunea din Dobrogea ca și pseudo intervenţia în bătălia pentru Bucureşti la care s-a însumat
sabotarea transporturilor cu muniţie, tehnică de luptă și echipamente via Arhangelsk, în
campania anului 1917 alianţa româno-rusă a fost anihilată de bolșevizarea armatei țariste din
Moldova, înțelegerea unor divizii bolșevizate cu inamicul, părăsirea poziţiilor fără luptă, anarhia
din spatele frontului; jaf, incendii, violuri, încercarea de a bolșeviza armata noastră și de a
nimici autorităţile statului începând cu regele și guvernul după rețeta Ziderblum zis Lenin și
Bronștein zis Troțki.

DOCUMENTAREA.
Armata țaristă din Moldova nu era de sine stătătoare. Supusă ierarhiei militare avea țarul

drept comandant suprem, „în tradiţia și imaginarul poporan dotat cu atribuţii părinteşti.
Detronat, batjocorit, împuşcat, organismul miliar a primit seismul de la înaltul comandament la
soldatul din tranşee.(n.a. folosesc documentarea la volumele ÎNVIEREA LUI IUDA și
EUROPA în COLIMATOR)

1917, 21 noiembrie: cuplul Ziderblum-Bronstein stăpân pe Rusia expediază o radiogramă
pentru încheierea armistiţiului general fără nici o consideraţie față de tratatele de alianţa
încheiate de Rusia cu guvernele Antantei.

Trenul Marelui Cartier General rus staţionează în gara Moghilev.
Aici este comandantul suprem al armatei ruse, generalul Duchonin, care refuză să încheie
armistiţiul. Un prapurcic (un fel de sublocotenent) bolşevic înfocat și sângeros . Kirilenko este
trimis cu un comando să rezolve situaţia. Prapurcicul atacă trenul, ce fel de gardă avea
comandantul suprem dacă acel Kirilenko îl taie în bucăţi și-l aruncă pe fereastra vagonului și…
minunea-minunilor militare, cuplul mai sus amintit îl investeşte cu funcţia de ...generalissim.

Reacţia pe frontul român. Comitetul militaro-revoluționar se auto-proclamă autoritatea
supremă a armatei ruse din Moldova. Convoacă, un congres la Roman, care decide:

-Încheierea imediată a păcii.
-Demobilizarea.
1917, 3 decembrie. Generalul Scerbacev, comandantul armatei ruse de pe frontul român,

nu mai poate stăpâni haosul. Comunică regelui Ferdinand și primului ministru I.L .C. Brătianu
că nu-şi mai poate exercita comanda. Că va începe negocieri cu feldmareșalul Mackensen. Nu
recunoaşte guvernul de la Petrograd. Nu recunoaşte de comandant pe fostul prapurcic. Stabileşte
legătura cu generalii Alexeev și Kaledin care luptau în Ucraina împotriva bolşevicilor.
Rezultatul:

Armata rusă din Moldova se împarte în două fracţiuni antagonice: bolșevicii majoritari şi
trupe fidele lui Scerbacev.
Urmările:

Frontul din Moldova este rupt. Ruşii dezertează în masă, lăsând în dispozitiv goluri de zeci
de kilometri. Trupele noastre umplu golurile cu formaţii subțiri. Fără rezerve. Tifosul
exantematic își face simțită prezența. S-a tăiat aprovizionarea din Franţa. Unitățile bolșevizate se
transformă în bande de tâlhari. Moldova cade pradă jafului. Se violează în grup femei și copile.
Este primul semn al Terorii Roşii neorganizate. Numai după 28 de ani, românii vor trăi dramatic
Teroarea Roșie organizată de învăţăceii lui Ziderblum zis Lenin, numiţii Ana Pauker, Burăh
Tescovici zis Teohari Georgescu și liota lor de torţionari sadici precum capul de listă, celebra
bestie numită Dulbergher, zis Dulgheru.
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PE MUCHIE DE CUȚIT (1)

In decembrie 1917, situaţia ministatului român este tragică. De pe aliniamentul sudic până
în Bucovina, goluri în dispozitiv ocupate în deficit net de apărători şi tehnică de luptă. Oştirea
noastră cu doar două Armate de câmp, cu efectivele împuţinate simţitor de efortul ofensiv numit
Mărăști şi de cel defensiv numit Mărășești, lovită de tifos, cu spatele bântuit de bandele
bolșevice, având pe cătarea armelor trupele turco-bulgare, germane și Austro-ungare este
singura forţă care mai poate apăra statalitatea.

Socola, Iaşi. Tabăra de-a dreptul uriaşă de materiale, efecte și aprovizionare a armatei ruse
este slujită de o gară construită de ruşi, cu o rețea de linii de garaj, garnizonată cu o brigadă de
căi ferate de tăria a 3000 de militari, având și bateriile de artilerie aferente. Devine focarul
mişcării bolșevice pe frontul rusesc din Moldova. Grupe de agitatori comunişti, veniţi de la
Odessa prin Chișinău, ridică tensiunea trupei. În euforia victoriei de la Petrograd Lenin și Troțki
apreciază că pot extinde bolşevismul în România, fiind informaţi asupra situaţiei precare și a
unei instabilități interne presupusă ca inerentă.

Instruiesc și trimit la Socola un detaşament de agitatori iudeo-bolșevic cu experiență în
domeniu, sub comanda asasinului sadic de la Kronstadt, Roschal (venit din Franţa) și amanta lui
Boga, criminală setoasă de sânge, pe Reisohn, comisarul Armatei a 4-a, pe care a dezintegrat-o,
și încă doi bolşevici evrei, Rech și Hermann, cu sarcina:

-să-1 asasineze pe generalul Scerbacev
-să-1 detroneze pe regele Ferdinand
-să bolșevizeze armata română.

PE MUCHIE DF CUȚIT (2)
Generalul Scerbacev, prudent și inteligent, organizează după moda bolşevică un comitet al

militarilor tuturor naţionalităţilor din armata rusă și o gardă din cazaci ucraineni. Guvernul
român îi asigură paza cu o subunitate de vânători. Roschal îi cere ca cele două comitete, al
naţionalităţilor și cel bolșevic, să se întâlnească într-o conferinţă de mediere.

1917, 21 decembrie. Se apropie Crăciunul. Generalul, prudent, convoacă cele două
comitete la reşedinţa din Iaşi. Roschal se autonumește preşedinte al adunării. Comitetul
naţionalităţilor protestează. Comitetele se despart în camere separate. Sub pretextul de a-l
consulta pe general, doi militari bolşevici, Aksenov și Kornev, intră la el în cameră și vor să-1
împuşte. Garda cazacilor îi dezarmează. Dă alarma. Intervin vânătorii noştri. Arestează
comandoul care este întemniţat. Ofiţeri ruşi folosesc documente contrafăcute. Ridică perechea
Roschal-Boga care dispare din peisaj. Generalul Scerbacev, scăpat cu viață, cere guvernului să
lichideze tabăra bolşevică de la Socola. Cerere susţinută de toți reprezentanţii Aliaţilor de la Iaşi.
De aici se deschide contenciosul româno-bolșevic cu urmări tragice în tot secolul 20.

1917, noaptea de 21/22 decembrie. Consiliu de miniştri. Se pune problemă Socola.
Atacată înseamnă a declara război noii puteri de la Petrograd, având în țară Marile Unități
bolșevizate. Încercuirea totală a României pe toata linia de rezistă apuseană și pe cea răsăriteană,
de la nord de Dunăre, până în Bucovina. Take Ionescu își demonstrează laşitatea și
oportunismul. Demisionează din guvern. Sinteza informațiilor anunţă bande bolşevice în drum
spre Iași. Din Odessa, stăpânită de doctorul bulgaro-româno-evreu Rakovski, pleacă spre Iaşi
două batalioane bolşevice. Brigada din Socola pune bateriile cu ţevile spre Iaşi.

1917, 22 decembrie în zori. Trupe din Regimentele 9 și 10 vânători întărite cu două
batalioane din Regimentul I grăniceri încercuiesc tabăra de la Socola. Generalul Scerbacev
trimite un detaşament ucrainean care fraternizează cu bolşevicii. Trupele româneşti, cu baioneta
la armă, ocupă tabăra. Brigada bolșevizată nu este dispusă să lupte. Probabil, lipsindu-i Roschal
și ceilalți comisari. Este dezarmată și urcată în trenuri și, sub pază, expediată peste Prut și
Nistru.
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DIVORȚUL.
Crăciunul lui 1917 aduce nori grei asupra rămăşiţei de stat român din Moldova bântuită de

bandele bolşevice, tifos, lipsuri alimentare, de haotizarea comunicaţiilor. Marile Unități
bolșevizate dar nedebandate se pregătesc să-și părăsească poziţiile. Anul nou 1918 începe sub
semnul sfârșitului. Dar... Îl citez din nou pe şeful Statului Major al Armatei a 4-a rusă, generalul
Monkevitz (după bătălia de la Mărășești)... soldaţii noştri căpătaseră o frică de necrezut de
regimentele române pe care mai înainte le priveau cu o condescendență plină de dispreţ, căci
trupele române iritate de purtarea incalificabilă a camarazilor lor ruşi, îi pedepseau adeseori
fără nici o blândețe… O ură adâncă amestecată cu frică se răspândi atunci printre trupele ruse,
care pentru întâia oară de la revoluţie întâlneau în cale un obstacol care-i împiedică de la
excese...

1918, 12 ianuarie. Armata 6-a rusă ocupă linia frontului de la Tecuci la Galaţi cu trei
Corpuri de armată. Fiecare corp cu două divizii. Avea în spate, din precauţie, Divizia 4
română... O delegaţie de soldaţi din Divizia 13 rusă se prezintă 1a cartierul Diviziei 4 române.
Anunţă comandantul că mâine, în 13 ianuarie, de dimineaţă, divizia părăsește frontul și trece
Prutul în Basarabia. Delegaţiei i se anunţa ordinul generalului Scerbacev de a rămâne pe poziţii.
Rusii spun că nu-1recunosc pe general de comandant. Ameninţa că dacă nu li se dă liber vor
trece în forță, arzând și distrugând tot ce le este în cale...

16 ianuarie. Divizia 40 rusă porneşte pe trei coloane din sectorul Hanu-Conachi
părăsindu-și poziţiile. Detaşamentele noastre o întorc pe front.

I7 ianuarie. Divizia 12 rusă părăseşte frontul. Interceptată de ai noştri la Slobozia-
Conachi. Somaţia-ori se întoarce pe poziţii, ori predă tot armamentul. Se întoarce pe front.

În zona Galaţi, este cantonat Corpul Siberian unitate de elită a armatei ruse. Divizia 9 cu
cartierul la Sendreni pleacă din poziţii pe șoseaua Tecuci-Galați. Se alarmează Divizia 10
siberiană, cantonată în Galaţi. Diviziile 30 și 40 părăsesc poziţiile. Se pulverizează întregul front
al Armatei a 6-a ruse. O singură divizie românească în locul a șase divizii rusești. Linia noastră
de apărare devine subţire și vulnerabilă.

20 și 21 ianuarie. Lupte violente între Divizia 4 română și Corpul Siberian. Cu tot
tacâmul. Trageri de artilerie. Atacuri la baionetă. Alianţa de râsul inamicului. Neputând trece de
cordonul românesc Diviziile 33 și 35 infanterie, peste 3000 de militari, un divizion de artilerie
cu toată tehnica de luptă se predau inamicului .

23 ianuarie. O delegaţie a Diviziei 9 siberiană anunţă capitularea și oprirea trecerii la
germani. Se vor preda românilor, dacă li se asigură trecerea în Basarabia cu trenurile
regimentare, căruţe și cai. Se predau și se dezarmează restul militarilor din Diviziile 33 și 35,
Regimentele 34 și 36, Brigada 9 artilerie siberiană, o baterie din Divizia 10 siberiană, coloana
Statului Major al diviziei. Rușii au abandonat 60 de tunuri, mormane de arme, de lăzi cu muniţie
și tunuri de tranşee.

24 ianuarie. Sunt dezarmate trupele Diviziei 10 siberiene. Frontul din sudul Moldovei este
ocupat în întregime de linia subţire a trupelor româneşti.

1918, ianuarie. Ştim cum s-au autodizolvat Armatele 4 și 6 ruse din sudul Moldovei.
Acelaşi seism anarhic, dar mai virulent în nordul Moldovei, la Armata 9-a cu aripa ei dreapta în
focarul bolşevic din Pocuția.

Armata 9-a părăsește poziţiile din Munţii Neamţului și ai Sucevei. Corpul 2 rus cu
diviziile 26 și 84 se adună la Roman. Încearcă să facă joncţiunea Pașcani cu Corpul 18 rus
coborât din Bucovina. Nu este nevoie de multă imaginaţie să vezi şoselele înțesate pe zeci de
kilometri cu infanterişti, coloane de artilerie, furgoane și căruţe ale trenurilor regimentare,
escadroane de cavalerie, într-o dezordine generală, cu jefuitorii de rigoare bântuind satele și
târgurile, toată mişuna asta năzuind ca prin Iaşi să ajungă în Basarabia. Maiorul Butnariu este
trimis în chip de parlamentar. Soldaţi ruşi îl împuşcă pe la spate. Se dau lupte dure între Roman
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și Paşcani. Pierderi la ambii combatanţi. Sunt dezarmate Regimentele 104, 335, 336.
27 ianuarie. Trupe din Corpul 2 care nu se predaseră sprijinite de 100 de tunuri încearcă

să urce spre Bucovina prin Fălticeni. Spătărești. Lupte crâncene între trupele noastre în
inferioritate numerică zdrobitoare și rușii bolșevizați care dau patru atacuri organizate pe valuri
de asalt. Respinse la baionetă. Bolșevicii pierd mulți morți și răniţi, fapt care-i determină să
parlamenteze. Seara, se prezintă în poziţiile noastre să fim atenți-comandantul" ales al Corpului
2 rus, soldatul Selepin însoțit de şeful lui de Stat major, măcelarul evreu  Moina Podolski. Cer
trecere liberă spre Bucovina. Cererea se respinge.

28 ianuarie, ora 07. Corpul 2 cu trupele adunate pe şoselele și drumurile din zonă,
capitulează. Dezarmarea durează 5 zile. Se capturează 4000 de puşti, 74 mitraliere, 84 tunuri, 198
chesoane cu muniţie de artilerie în afară de armamentul alb. La Spătărești pierdem 14 morţi, 28
răniţi grav și 55 răniţi uşor. Rusii, 200 de morţi și 500 de răniţi.

15 ianuarie. Bucovina. Armata 8-a bolşevizată părăseşte frontul. Se concentrează în jurul
Târgului Siret. In Bucovina avem doar Divizia 9-a. O delegație bolşevică cere trecere liberă prin
judeţul Dorohoi, cu tot armamentul și tehnica de luptă... Amintesc puțină geografie. Târgul Siret
se află la 46 km sud de Cernăuți pe șoseaua principală Suceava - Cernăuţi. Localitatea Mihăileni
se află la 7 km est de Târgul Siret pe râușorul Molnița care se varsă în Siret. La Mihăileni se
organizează un dispozitiv care să bareze trecerea Armatei 8 ruse, bolşevizată. .

1918, 16 ianuarie, orele 04. Prin întunericul gheţos al nopţii pornesc valurile de atac
bolşevice care se izbesc de Detaşamentul Arghir Constantinescu format din două batalioane ale
Regimentului 35 infanterie, un batalion din Regimentul 9 vânători, întărit cu o baterie de
obuziere. Un regiment român atacat de două Corpuri de armată. Raport de forțe zdrobitor în
favoarea bolşevicilor. Ora 09, momentul culminant al luptei. Focul bateriei de obuziere și
contraatacul nostru la baionetă aduc decizia. Spre orele 10,30 , bolşevicii încep retragerea.
Urmăriți, se debandează. Dezarmarea se face cu ajutorul trupelor naţionaliste ucrainene. La
Mihăileni, am avut 16 morţi și 57 de răniţi din care 3 ofiţeri. Evacuarea trupelor bolşevice se
face pe itinerariile stabilite de comandamentul nostru după un program exact.

O CONCLUZIE-PRELUDIU
Concluzia se impune de la sine. Zisa revoluție rusească, iniţiată și condusă de cuplul

malefic Ziderblum-Bronstein, neruși, este treaba ruşilor nu a românilor, atunci când isprava are
loc în Rusia, angajând socialul, economicul, politicul, culturalul și spiritualul Rusiei. Devine
treaba românilor, când rețetarul aplicat ruşilor se încearcă a fi exportat în România, după aceeaşi
formulă: conducere alogenă, execuţie cu autohtoni. În perioada 1917-1919, exportul de
bolşevism anarhic, sângeros, banditesc, vizând anarhizarea armatei noastre preponderent
țărănească, manipulând propaganda pe starea de sărăcie cronică și de exploatare a acestei clase,
s-a izbit de refuzul net al maselor soldățești care, trăind dramatic efectele acelei revoluţii la
aliatul din tranşee și din spatele frontului, a respins organic formula, radicalizându-se în final
până la respingerea ei cu arma.

Curățarea Moldovei de armata rusă bolșevizată este actul întâi al apărării Europei centrale
și al Balcanilor de exportul modelului de revoluţie iudeo-proletarian și preludiul la ecologizarea
Basarabiei și a Ungariei de flagelul Terorii Roşii, acţiune profilactică întreprinsă cu aparatură
specifică oştirii, cu urmări la scara istoriei întregului secol 20 și cu remanențe seismice în
actualitate. După cum se va vedea.

(Va urma)
Grădiștea pe Argeş
Joia Mare-2020
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Prof. dr. Alexiu Tatu
Directorul Arhivelor Naționale-Sibiu

102 ani de la Unirea Basarabiei cu România

Anexat după războiul ruso-turc din anii 1806-1812, de Rusia țaristă  după pacea de la
București din anul 1812, în timpul lui Alexandru I, teritoriul dintre Prut și Nistru a avut o istorie
zbuciumată și complicată. De la un la un regim inițial de autonomie, determinat și de
înfrângerea Rusiei în Războiul Crimeii (1853-1856), în timpul lui Nicolae I și Alexandru al II-
lea, în timpul țarului Alexandru al III-lea s-a trecut la transformarea Basarabiei în gubernie
(1873). Deși autoritățile  rusești au descurajat menținerea unei identități românești în teritoriul
ocupat, elita intelectuală românească a început, încă din prima jumătatea a secolului al XIX-lea,
cu multe riscuri să încurajeze tipărirea de ziare, abecedare și  broșuri de cultură generală. Lupta
națională a românilor din Basarabia se va intensifica în a doua jumătatea a secolului XIX și mai
ales la începutul secolului următor. Ziare ca ,,Mesagerul Basarabiei” (1884) și ,,Basarabia”
(1906-1907) au promovat limba română în școală și în Biserică, contribuind la revigorarea
sentimentului național românesc. Un moment important de care fruntașii români din Basarabia
au profitat, în condițiile destrămării Imperiului țarist, a fost și recunoașterea dreptului la
autodeterminare a popoarelor, care a încurajat popoarele din fostul Imperiu rus de a-și lua soarta
în propriile mâini și de a-și hotărî destinul național propriu.

Mișcarea românească de emancipare națională din Basarabia a luat avânt în condițiile
transformărilor politice din Rusia. Înființarea, în 13 aprilie 1917, a Partidului Național
Moldovenesc în frunte cu arhimandritul Gurie Grosu, Pan Halippa, Alexis Nour, Emil
Gavriliță, Ștefan Ciobanu, Alexei Mateeveci, Pavel Gore, Vladimir Herța, Elena Alistar, a
fost de natură să impulsioneze lupta de emancipare. Se adaugă Congresul militar moldovenesc,
ținut între 2-7 noiembrie 1917, care, proclamând autonomia politică și teritorială a Basarabiei, a
hotărât constituirea unei forțe armate proprii și convocarea unui organ reprezentativ - Sfatul
Țării. În 4 decembrie al aceluiași an, Sfatul Țării, constituit pe principii democratice atât din
punct de vedere etnic (84 de deputați moldoveni și 36 de deputați ruși, evrei, bulgari etc.), cât și
socio-profesional, l-a ales ca președinte pe Ioan Inculeț. S-a creat un curent favorabil unirii cu
România susținut de Pantelimon Halippa, care era și editorul ,,Cuvântului Moldovenesc” și
de Ioan Pelivan, la care s-a adăugat Onisifor Ghibu, venit în primăvara lui 1917 la Chișinău,
editor al ziarelor ,,Ardealul” și ,,România Nouă”. Activitatea politică intensă, sprijinită de
presă s-a concretizat în proclamarea la 15 decembrie 1917 de către Sfatul Țării, a Republicii
Democratice Moldovenești Autonome în cadrul Federației Ruse, pusă însă în pericol de prezența
unor unități înarmate bolșevice, care acționau în ciuda recunoașterii dreptului la autodeterminare.
În aceste condiții, la 27 ianuarie 1917, Sfatul Țării solicită generalului Ernest Broșteanu,
intervenția pentru păstrarea ordinii.

În 6 februarie 1918, același organ reprezentativ a proclamat independența Basarabiei, cu
președinte Ioan Inculeț și guvern condus de Pantelimon Erhan și apoi de Daniel Ciugureanu,
iar la 9 aprilie, Sfatul Țării  a hotărât, cu mare majoritate, 86 de voturi pentru, 3 contra și 36 de
abțineri, unirea condiționată a Basarabiei cu România: ,,Republica Democratică Moldovenească
(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă
de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și
al dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele să-și hotărască soarta lor, de azi înainte
și pentru totdeauna se unește cu mama sa, România”. Invitat la Chișinău, prim-ministrul
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Alexandru Marghiloman a declarat în fața celor prezenți: ,,În numele poporului român și al
regelui său, M.S. Ferdinand I, iau act de hotărârea Sfatului și proclam Basarabia unită, de data
aceasta pentru totdeauna, cu România una și nedivizibilă. Să ne înclinăm în fața geniului rasei
noastre, care a permis poporului Basarabiei să-și păstreze vie, prin veacuri, scânteia care la
prima suflare a libertății a aprins inimile lor și să salutăm adânc pe acești oameni care, fără
preocupări egoiste, putând să rămână conducătorii unui stat, au voit mai bine să fie servitorii
unei națiuni”.

Un pas important pentru desăvârșirea unității naționale a fost Declarația Sfatului Țării
din 10 decembrie 1918, prin care se renunța la condițiile prevăzute în Actul de unire: Sfat al
Țării ales prin vot universal, egal, direct și secret și administrație proprie.

Concluzionând, putem afirma că, în ciuda politicii de rusificare dusă de autoritățile
rusești și apoi de cele bolșevice, elita intelectuală românească din Basarabia, sprijinită de masa
țărănească românească, atașată ideilor de Neam și Țară, a reușit, în primăvara anului 1918, să
facă primul pas spre Unire și spre formarea Statului Național unitar român.
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Conf.univ.dr. Mihai Sofronie

Radu Stanca
(1920-1962)

În secolul trecut, în ziua de 5 martie 1920, se năştea la Sebeş al patrulea copil al preotului
cărturar Sebastian şi a mamei Maria, ce se înrudea cu Titu Maiorescu, Radu Stanca, viitorul
regizor, poet, dramaturg şi eseist, care timp de două decenii îşi va desfăşura prodigioasa
activitate la Sibiu.

Tatăl, Sebastian, după absolvirea studiilor teologice la Sibiu, înainte de a se hirotonisi, a
urmat Facultatea de litere şi filosofie a Universităţii din Budapesta, unde a susţinut şi doctoratul
cu o dizertaţie despre Timotei Cipariu. În perioada studenţiei a participat la înfiinţarea revistei
„Luceafărul şi a fost redactor la „Poporul român” şi „Lupta”, prilej de a se afirma în publicistică.
Prietenia cu Octavian Goga, care i-a devenit şi naş la căsătorie, a avut o influenţă benefică
asupra preocupărilor sale literare.

În anul 1922, părintele Sebastian şi familia părăseau Sebeşul, în urma numirii sale în
funcţia de consilier eparhial al Episcopiei ortodoxe a Vadului, Feleacului, din Cluj, oraş ce se
transformase într-un important centru cultural românesc. În noua circumstanţă favorabilă,
diametral opusă faţă de Sebeş, Radu Stanca va avea oportunitatea, încă din adolescenţă, să-şi
valorifice talentul literar nativ.

Părintele Sebastian, înzestrat cu harul preoţiei, la a treia generaţie, ar fi dorit ca măcar unul
dintre cei trei fii, să-i urmeze calea. În acele momente cruciale, preotul Sebastian, pe lângă
resemnare, a dat dovadă de multă înţelegere, fiind convins că fără chemare, faci rău bisericii şi
astfel a renunţat, să-i mai convingă.

La Cluj, Radu Stanca a frecventat liceul G.Barițiu, o instituţie de elită a învăţământului
românesc, director fiind scriitorul Alexandru Ciura, iar profesor de limba română criticul Ion
Chinezu, conducătorul revistei ,,Gând romanesc”, cel Care i-a descoperit şi încurajat talentul
literar. La cincisprezece ani, debuta cu poezia Mi-e dor, în revista şcolara „Mâine” şi continua
cu Hristos a înviat în ,,Naţiunea română”, Fantezie, „Pagini literare” (Turda, colaborări ce
confirmau aptitudinile descoperite de mentorul său.

În anul 1938, când devenea student al Universităţii din Cluj „Regele Ferdinand I”, la
Facultatea de litere şi filosofie şi-a, descoperit a doua vocaţie; teatrul. Așa că nu întâmplător la
premiera piesei O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale, s-a remarcat în rolul lui Farfuride,
dovedind aptitudini actoriceşti nebănuite. De altminteri, această pasiune nu i-a diminuat
activitatea literară, ci din contra, i-a îmbogăţit-o cu încă una şi anume cu cea din domeniul
dramaturgiei.

În plin avânt creator, reflectat în paginile revistelor „Gând românesc”, „Symposion”,
„Meşterul Manole”, dictatul de la Viena din 30 august 1940, când nordul Transilvaniei majoritar
românesc trebuia cedat Ungariei, a bulversat totul. Într-un asemenea moment dramatic, părintele
Sebastian a fost atenţionat de episcopul maghiar: „până ce trece iureşul, ar fi mai bine să se
ascundă.” În noua conjunctură, extrem de tensionată, odată cu refugierea Universităţii în oraşul
de pe Cibin, familia a fost nevoită, la insistenţele mezinului Radu, să se stabilească la Sibiu.

De la început 1-a impresionat frumuseţea burgului medieval, cu turnurile şi acoperişurile
sale, „ochii Sibiului”. Noua stare sufletească, plină de melancolie, reflectată în inspiratele
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versuri, Nocturna, Seară medievală, Sfârşit de toamnă, Balada menestrelului, Un cneaz valah la
porţile Sibiului, iar inspiratele balade vesteau pe viitorul trubadur modern.

Dacă, în 12 februarie 1942, când studenţia devenea o etapă necesară specializării ,nu s-ar
fi înfiinţat Cercul literar „Octavian Goga”, condus de Lucian Blaga, cu siguranţă multe talente s-
ar fi pierdut. Festivitatea inaugurării a fost onorată de ministrul Culturii Naţionale, Ion Petrovici,
de decanul facultăţii D.D.Roşca, iar din partea studenţilor a vorbit, inspirat, Radu Stanca. În
această ambianţă a avut posibilitatea să se afirme o generație de excepție în frunte cu Radu
Stanca, Ion Negoiţescu, Ştefan Augustin Doinaş, I.D. Sîrbu, Ovidiu Cotruş, Eugen Todoran,
Ovidiu Drîmba, Nicolae Balotă.

Anul 1942 a fost dominat de două evenimente, Radu Stanca a devenit licenţiat cu
calificativul „magna cum laude” în urma susţinerii dizertaţiei, Problema cititului - Contribuţii la
estetica fenomenului literar, apărută în revista „Transilvania” a asociaţiei Astra; al doilea a avut
un alt deznodământ, mult mai complicat. In controversa dintre Lucian Blaga,autorul lucrării
Religie şi spirit, cu profesorul teolog Dumitru Stăniloaie, s-a implicat şi Radu Stanca cu o
recenzie în revista „Transilvania”. Pentru un asemenea afront, în semn de protest, Lucian Blaga
a demisionat din asociaţia Astra, spre consternarea preşedintelui „Asociațiunii” ,Iuliu Moldovan.
In pofida acestui incident, regretabil, când Radu Stanca a fost propus asistent suplinitor la
Catedra de filosofia culturii condusă chiar de L. Blaga, renumitul filosof nu s-a opus şi l-a
acceptat. Si mai mult, ulterior, i-a redactat o elogioasă recomandare „să se specializeze în
filosofia culturii esteticii şi teatrologie”, însă până la urmă, perfecţionarea în Franţa a rămas
doar o iluzie.

Un alt moment important a fost
iniţiativa grupului condus de Radu Stanca
şi Ion Negoiţescu, de a înfiinţa un nou
„Cerc literar”. Prin scrisoarea-manifest,
Ardealul estetic, din mai 1943, gruparea se
afilia direcţiei moderniste de la
„Sburătorul”, condus de criticul Eugen
Lovinescu. Deşi grav bolnav, le-a răspuns
cupă două săptămâni, cu satisfacţia că, în
sfârşit, apărea în mod simbolic „a patra
generaţie postmaioresciană, de apărători
ai autonomiei esteticului.” Când, în 16
iulie 1943, Eugen Lovinescu trecea în
veşnicie, Radu Stanca îl omagia prin
poemul Moartea, care a rămas printre cele
mai izbutite evocări ale sale.

Când, în vara anului 1945, în sfârşit,
Universitatea se reîntorcea la Cluj, Radu
Stanca rămas la Sibiu, s-a dedicat teatrului
cu o pasiune rar întâlnită, cât și teoretic, în
ciuda maladiei pulmonare suportată cu
stoicism, încă din adolescență. Mai întâi a
pus bazele unei trupe de teatru de amatori,
care s-a bucurat de succes, atrăgând la
fiecare spectacol numeroşi admiratori. In
acelaşi timp preda la Conservatorul

Popular cursul, Introducere în estetica teatrului şi a continuat la Şcoala populară de Artă, iar
dintre absolvenţii săi, Ion Besoiu s-a impus la nivel naţional.
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În această perioadă, când era actor amator, l-a atras şi dramaturgia. După prima încercare
cu piesa de teatru Madona cu zâmbetul, i s-a decernat în 1947 premiul „Sburătorul” pentru
Dona Juana. Astfel, la numai 27 de ani, se remarca într-un alt domeniu, trecând, în scurt timp,
de la promisiune la certitudine.

Odată cu înfiinţarea Teatrului de Stat în 1 decembrie 1948, Radu Stanca aspira să
profeseze la alt nivel, să pună în scenă spectacole, într-o viziune artistică proprie, prin urmare să
devină regizor. A debutat cu succes în 13 februarie 1949 ca asistent de regie cu piesa Căsuţa din
Câmpie de S. Marșak. Din păcate, peste o săptămână, a izbucnit misteriosul incendiu al
Teatrului, ce data de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, iar sediul s-a mutat la cinematograful
Apollo, unde se află până în zilele noastre.

Datorită meritelor sale, la numai o jumătate de an, mai precis în 17 august 1949, a fost
numit regizor, iar în 1952 i s-a decernat Premiul de Stat pentru Hagi Tudose de Barbu
Delavrancea. După confirmarea valorii, au început să apară şi propunerile de colaborare sau
transfer, însă Clujul rămânea, de departe, pe primul loc. Înainte de părăsirea oraşului, n-ar trebui
să omitem un alt moment important. La insistenţele sale, în 1 octombrie 1954, s-a înfiinţat secţia
germană a teatrului, spre marea satisfacţie a saşilor.

Când s-a ivit prilejul, n-a ezitat o clipă şi s-a reîntors în orașul îndrăgit încă din copilărie,
devenind din 1 octombrie 1961 prim regizor la Teatrul Naţional din Cluj, deşi avea probleme de
sănătate. Încă din primele luni s-a străduit din răsputeri să nu dezamăgească şi să răsplătească
încrederea acordată, sfidând boala, influenţată şi de climă. Cu mari eforturi a montat piesele
D-ale Carnavalului de I.L. Caragiale şi Unchiul Vania de A.P.Cehov, fiind internat în trei
rânduri în Clinica de boli pulmonare. De fiecare dată, aplauzele transformate în o v a ţ i i de la
sfârşitul reprezentaţiilor îi mai alinau calvarul, sperând să se însănătoșească.

În lunile de tristeţe şi îngrijorare, într-un moment de inspiraţie, i-a dedicat fiului îndrăgit
Barbu, de 8 ani, poezia Testament.

La intersecţia cerului finit
Cu cerul infinit
se afla-o stea
Care a ars cândva nepotolit
Și care-a fost, desigur steaua mea,
ACOLO, fiul meu, aş vrea s-ajungi
Când vei cutreiera cu nava ta
Viteaz astronaut de curse lungi
Iar dacă poţi şi ai cumva răgaz,
Din focul navei tale, planetar
Ia o scânteie, chiar şi pentr-un ceas,
Și-n amintirea mea aprinde-o iar.

(9 martie 1962).

În urma stăruinţelor depuse, de dragul
profesiei, boala se agrava, iar când în martie medicul
l-a prevenit că pe lângă tratament ar fi necesar un
repaos de cel puţin un an, transmitea soţiei încă
rămasă la Sibiu: „îţi închipui ce disperare m-a
cuprins”. În decembrie, boala intra în ultima fază, iar în preajma Crăciunului sosea fratele mai
mare de la Bucureşti, un medic renumit, căruia i-a spus: „Tavi, dacă scap şi de data aceasta, am
să fac tot ce spui tu”. Era prea târziu. În noaptea de 26 decembrie 1962, 1a numai 42 de ani,
Radu Stanca intra în eternitate, iar teatrul românesc înregistra încă o mare pierdere.
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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, 2003-2004

În perioada de predare-primire, între colonelul Scântei (pensionat în 31 iulie 2003) şi
mine, Tribunalul Sibiu ne-a comunicat (de fapt, ne-a dat un Ultimatum!) că trebuie să părăsim
spaţiul din Palatul de Justiţie şi să ne căutăm un altul! Dificil! Este adevărat că, de ceva timp,
Consiliul Judeţean Sibiu a demarat un proiect de construire a unor clădiri destinate Protecţiei
Civile şi Centrului Militar Judeţean. Dar, aşa cum se întâmplă deseori pe la noi, proiectul nu s-a
definitivat! Clădirile au fost construite dar au rămas la faza de roşu. Doar una dintre ele, cea mai
mică, a fost finalizată. Este vorba despre clădirea situată pe actuala stradă Nicolaus Olahus, unde
– acum – îşi desfăşoară activitatea Centrul Militar Zonal Sibiu. Pentru mutare, era nevoie de
rezolvat problema spaţiilor care urmau să fie ocupate de cele două instituţii. După îndelungi
discuţii, cu comanda Centrului Militar şi Consiliul Judeţean (CJ), problema a fost rezolvată.
Protecţia Civilă urma să ocupe partea din stânga a parterului (foto de mai jos), iar Centrul
Militar partea din dreapta, etajul şi mansarda.

Destul de dificil pentru noi, cu un spaţiu
foarte mic, dar asta era situaţia! După luarea în
primire a spaţiilor, am efectuat mutarea.
Domnul prefect, ing. Mircea Silvestru Lup, era
sceptic în privinţa respectării termenului de
mutare pe care l-am fixat: două zile. Dar, prin
eforturile colegilor, am reuşit! Prin urmare, am
fost felicitaţi de Instituţia Prefectului!

Începutul activităţii în noua locaţie a
fost dificil şi stresant. Nu aveam mobilier
adecvat (cel vechi era masiv şi nu se încadra în
micile încăperi, doar demontat a încăput pe

uşile noului local!), lucram toţi la aceeaşi imensă masă, fiecare pe câte un colţişor. Dar,
activitatea instituţiei trebuia să se desfăşoare fără întrerupere, cu misiuni de control, de
intervenţie, exerciţii, aplicaţii, întocmire situaţii, actualizare documente ş.a. S-a mai ivit un
impediment: care dintre instituţii să fie mobilată prima? Pentru a nu mai lungi calvarul, am cedat
întâietatea Centrului Militar. Şi bine am făcut!
Au venit societăţile comerciale, agreate de CJ, au
făcut măsurătorile pentru mobilier şi s-au apucat
de definitivat lucrarea. Protecţia Civilă îşi
desfăşura activitatea în şase încăperi, astfel:

- biroul comandantului (foto alăturat);
- birou secretariat,
- camera ofiţerului de serviciu;
- birou locţiitor şi pregătire populaţie;
- biroul comun (cea mai mare

încăpere,având 24 mp)
- și magazia.
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După aproximativ o lună, mobilierul era terminat şi montat! A fost nevoie să merg, de
mai multe ori, la preşedintele CJ, Constantin Morar, pentru a realiza dotarea minimală a
spaţiilor. Respectivul spera că noi vom apela la sponsorizări pentru dotare! Personal am mers la
magazine de mobilă, în special pentru a găsi piese de mobilier mici, dar moderne, necesare
pentru mobilarea adecvată – dar modestă – a noului spaţiu. Pentru desfăşurarea normală a
activităţii instituţiei a fost nevoie de clarificarea Fişei postului pentru fiecare lucrător, stabilirea
cu precizie a atribuţiilor, volumului de muncă şi domeniilor de responsabilitate. Totodată, a fost
nevoie de o acţiune intensă şi continuă, pentru stabilirea unor relaţii de colaborare cu operatorii
economici de pe raza judeţului. Programul meu era, de regulă, de la 7 dimineaţa la 19. Am
început să întâmpin dificultăţi din partea colegilor. Prima a fost că, măsurătorile realizate pentru
masa din biroul meu au fost modificate de către Balcu. Acest lucru l-am constatat după
verificarea tuturor comenzilor şi măsurătorilor. La cel moment nu am realizat că, acest individ
dubios şi pervers, a modificat dimensiunile biroului după statura proprie. Nu-mi venea să cred!
Am trecut repede peste incident, gândindu-mă că poate raţionez greşit! Dar, odată cu trecerea
timpului, am început să conştientizez faptul că de atunci lucra asiduu la înlăturarea mea şi
cocoţarea lui pe funcţie! Dar, în acele momente, eram prea preocupat de alte lucruri vitale pentru
inspectorat, încât nu am sesizat pericolul major care mă urmărea!

Am avut parte şi de acţiuni subversive din partea colegilor, în special de la plt. maj. Siviu
Iancu (magazioner şi ţigan – la propriu şi la figurat!). Nu s-a terminat bine dotarea cu mobilier a
spaţiului şi m-am trezit cu contabila şefă de la CJ Sibiu, Neli Tarcea, căsătorită Oancea, pe care
o cunoşteam de aproape 20 de ani. M-a întrebat despre mobilierul achiziţionat pentru biroul
propriu, apoi a plecat la magazinul de unde a fost cumpărat, s-a întors şi mi-a spus să am mare
grijă cu colegii, că am câţiva răuvoitori şi turnători. Peste o săptămână, m-am trezit cu un
control de la CPC, colonelul Alexandrescu. L-am primit prieteneşte, ne cunoşteam de la
cursurile de specialitate. Mi-a spus despre scopul vizitei. Cei de la eşalon au primit o sesizare
anonimă, referitoare la faptul că eu am achiziţionat mai mult mobilier decât cel cu care am dotat
biroul iar, o parte, l-am dus acasă. Ne-am dus la CJ, unde a verificat nişte documente, apoi ne-
am deplasat la magazin, am verificat preţurile, am revenit la sediu şi am clarificat situaţia. Mi-a
şi spus: „Eram ferm convins că eşti un tip vertical şi corect. Dar, fiind trimis să verific sesizarea,
am fost nevoit să execut ordinul! Ai mare grijă la subordonaţi, câţiva nu te înghit! Prea i-ai pus
la muncă!”

Între timp, s-a scos la concurs funcţia pe care am ocupat-o înainte, ofiţer principal 1. La
respectivul concurs s-au înscris: lt. col. Leonte Constantin, mr. Nicolau Adrian şi cpt. Balcu
Cosmin. Ne-am deplasat la sediul Comandamentului Protecţiei Civile (CPC) din Bucureşti, cu
două autoturisme, şi s-a demarat concursul. La un moment dat, şeful de stat major, col. Ştefan
Geantă, m-a chemat afară din sala de concurs şi m-a întrebat pe cine prefer. I-am răspuns că aş
prefera pe unul din alt judeţ. Dar, fiindcă nu s-a oferit nimeni, îl prefer pe cel mai bine pregătit.
A zâmbit şi a plecat! Preşedintele comisiei de examen era colonelul Scurtu, o mai veche
cunoştinţă de-a mea, încă din Şcoala Militară. A fost vertical şi exigent! Examenul a constat în
două probe: scris şi interviu. După acordarea notelor, s-a stabilit câştigătorul: cpt. Balcu (dacă
prevedeam cât de nemernic va deveni, făceam tot posibilul să nu câştige!). Apoi, colonelul
Scurtu a explicat fiecărui concurent cum a procedat pentru a acorda nota finală. Lui Leonte i-a
spus că este slab pregătit şi ilogic în exprimare. Nicolau a primit ceea ce merita! Crezându-se –
mereu – cel mai deștept, frumos şi bine pregătit, cu toate că la test a luat note destul de mari, la
interviu nu a privit spre comisie, ci spre un dulap lateral, iar la întrebarea referitoare la ce a citit
în ultima perioadă, a răspuns: „Harry Potter”, ceea ce a determinat un haz general! Am plecat
spre Sibiu şi, pe parcursul traseului, până la Sinaia (unde obişnuiam să opresc pentru a servi
masa) am fost bombardat cu apeluri telefonice de la Nicolau. În timpul servirii mesei am
clarificat situaţia. Era profund nemulţumit de rezultat! A afirmat că el trebuia să câştige
concursul, iar comisia a fost nedreaptă şi nu i-a apreciat – la justa valoare – cunoştinţele de
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specialitate. În perioada imediat următoare, s-a realizat predarea documentelor – cele operative
erau păstrate într-o ladă special, metalică, prevăzută cu lacăt – fără probleme! După predare, le-
am explicat colegilor că, de acum înainte, trebuie să uite că Bucur va mai acţiona pentru
rezolvarea răspunsurilor spre diverse entităţi şi vor fi nevoiţi să studieze Fişa postului proprie şi
să se conformeze.

Activitatea Inspectoratului a continuat, la un nivel superior, am reuşit să rezolv bronarea
armamentului, să planific montarea unui stâlp de antenă (necesar modernizării legăturilor cu
eşalonul superior) şi să demarez acţiunile de avizare şi autorizare ale acestuia, cât şi obţinerea
acceptului Autorităţii Aeronautice Civile Române. Stâlpul a fost donat de Romsilva-Direcţia
Silvică Sibiu, prin bunăvoinţa directorului, ing. Cotârlea Ioan (Dumnezeu să-l odihnească!) şi
efortul colegului meu, lt. col. Preuteasa Nicolae. A fost nevoie de consecvenţă, timp, energie,
răbdare! Iată că, activitatea mea de împuternicit la comanda inspectoratului a luat sfârşit, postul
fiind scos la concurs. A fost trimis documentul de participare la concurs, care cuprindea:
Bibliografia pentru examen; condiţiile minime de îndeplinit; data, ora şi locul desfăşurării;
comisia de concurs; comisia de soluţionare a contestaţiilor. Am aflat că era interesat şi Nicolau,
individ avid după funcţii de conducere! La stabilirea condiţiilor de îndeplinit, şeful Biroului
Resurse Umane de la CPC (col. Alexandru Duţă, de intendenţă, Dumnezeu să-l odihnească!) a
stabilit criteriile de asemenea manieră încât să-l excludă pe Nicolau, cu care a avut câteva
altercaţii. Mai întâi am obţinut Fişa medicală, din care rezulta că sunt „Apt”. Apoi a fost nevoie
de testarea psihologică, efectuată la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Am plecat împreună
cu colegul şi prietenul lt. col. Emil Roman (chimist, promoţie 1983, ne cunoşteam din Şcoala
Militară!), care s-a înscris să ocupe postul identic, de la Cluj. Ne-am cazat la fratele lui, care
locuia la Bucureşti. Am convenit împreună acest lucru, pentru a ne putea odihni şi participa, a
doua zi, degajaţi, la testare. Dar nu a fost aşa! Toată noaptea am povestit şi am închinat mai
multe pahare de pălincă! Am dormit doar vreo două ore iar, la prezentarea la testare, eram
„tulburaţi” bine. Înainte de începerea testării, am fost întrebaţi toţi (mai erau ofiţeri din
jandarmerie, pompieri şi poliţie care participau) dacă am mai participat la teste MAI. Aflând că
noi doi (singurii de acolo!) nu, şi că suntem de la Protecţia Civilă, examinatorul-supraveghetor a
izbucnit în râs, ceea ce ne-a cam deranjat. Apoi ne-a spus – pe un ton superior – că testele lor nu
se compară deloc cu ale MApN, o să simţim pe pielea noastră! Am completat testele – vreo opt
– atât pe hârtie cât şi pe calculator, le-am predat – mai devreme decât unii jandarmi şi poliţişti –
şi am aşteptat pentru a fi testaţi de un psiholog, prin interviu. Eu am fost preluat de o fătucă
simpatică şi zâmbitoare, ceea ce mi-a ridicat moralul. Prima întrebare a fost vârsta. După ce am
comunicat-o (42), am fost felicitat pentru rapiditatea completării testelor, cât şi pentru punctajul
realizat. A urmat un noian de întrebări – unele capcană – la care am răspuns conform
aşteptărilor, fiind declarat „Apt” şi din punct de vedere psihologic. Am ieşit, am aşteptat şi, după
ceva timp, a apărut şi Emil, care a obţinut acelaşi rezultat. Fericiţi, comentând caustic spusele
supraveghetorului, am plecat spre casă. După o săptămână, tot împreună, am mers la CPC,
pentru examen. L-am susţinut şi – amândoi – l-am trecut cu brio!

De acum, comandant cu drepturi depline (1 noiembrie 2003), am trecut la corectarea
unor deficienţe. Doi dintre colegi, Nicolau şi Balcu, şi-au făcut un prost obicei: întârziau
aproape în fiecare dimineaţă, la serviciu. Primul nu avea nici un motiv plauzibil, doar locuia la
cinci minute – de mers pe jos – de sediu. Al doilea motiva că trebuie să-şi ducă fetele la
grădiniţă. Le-am atras atenţia că programul stabilit trebuie respectat! Nu s-au conformat, prin
urmare, într-una din zile, la începerea şedinţei de dimineaţă, am încuiat uşile de acces, mi-am
terminat şedinţa, fără să le dau importanţă celor doi, care mişunau pe la intrări! Nu s-a mai
repetat situaţia, şi-au băgat minţile în cap! Anul a trecut, aşteptam cu nerăbdare calificativul
acordat de prefect, care era hotărâtor pentru calificativul acordat de CPC. Noul şef al Biroului
Resurse Umane, colonelul Dumitru Stanciu, mă tot chestiona despre relaţia cu prefectul! I-am
spus că este bună. Şi, într-o seară, în timp ce eram la unitate, mi-a telefonat şi m-a întrebat ce
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fac. „Lucrez!” Mi-a spus să iau loc pe scaun pentru a-mi transmite o veste, nespecificând
conţinutul. M-am aşezat şi m-a atacat direct: „Bine mă nenorocitule, mi-ai spus că ai relaţii bune
cu Prefectura! Uite că a venit calificativul tău de la prefect! E groasă!” A făcut o pauză iar eu nu
mai înţelegeam nimic. Apoi a continuat: „Să-ţi fie ruşine! Prefectul ţi-a acordat calificativul
„EXCEPŢIONAL”! Pe ţară sunt doar trei. Te felicit!” Sincer, nu-mi venea să cred! Mi s-a luat o
piatră de pe inimă!

În anul 2004, activitatea inspectoratului s-a desfăşurat foarte bine, doar unii dintre colegi
nu erau mulţumiţi, pentru că trebuiau să „pună osul la treabă”. Am planificat, organizat şi
realizat exerciţii spectaculoase, referitoare la inundaţii şi cutremur. Cel referitor la cutremur, de
la Sibiu, a avut cel mai mare impact asupra populaţiei şi mass-media. Apoi, în primăvară, s-a
anunţat un Control de fond la inspectorat. Nu m-am speriat! Dar, la primirea adresei prin care se
specificau: perioada, obiectivele, planul de control şi – mai ales – comisia, m-am panicat.
Comisia, care – de regulă – era formată din 5-7 persoane – era compusă din … 16 controlori! Iar
durata controlului nu era de 5-6 zile, ci de două săptămâni! Dar, am mobilizat colectivul, l-am
instruit, am planificat localităţile şi operatorii economici unde urmau să se desfăşoare verificări
şi exerciţii şi am aşteptat. Iată că a sosit şi comisia! Controlul nu a scăpat nici un domeniu! Nu
era – în totalitate – corect! Timp de peste 13 ani, la Sibiu nu a fost realizat nici un control de
fond. Iar acum se desfăşura unul fără precedent! Maiorul Romică verifica activitatea lui Balcu.
La un moment dat, m-a chemat şi mi-a zis: „Ce fac cu ăsta? Nu ştie să-mi arate documentele!” I-
am spus, prieteneşte, să mă cheme pe mine să i le arăt. Şi i-am specificat că mă voi întoarce cu
spatele către lada cu documente şi i le voi prezenta, aşa cum le va solicita! Aşa s-a şi întâmplat,
fapt care l-a determinat să mă întrebe de ce cunosc atât de bine unde erau respectivele
documente. I-am răspuns că acele documente erau întocmite şi aşezate de mine, iar Balcu nici
măcar nu a fost curios să le verifice şi să le parcurgă. Deh, el era ocupat cu afacerile proprii de
telefonie mobilă, fapt pe care i l-am comunicat şi i-am atras serios atenţia că este necesar să se
implice în problemele esenţiale ale inspectoratului. La acel moment nu am conştientizat că
suferă de megalomanie, este pervers şi extrem de avid după funcţii şi grade! După control, mi s-
a comunicat faptul că, ţinând cont că nu ocup funcţia de prea mult timp, inspectoratul nu poate
primi decât calificativul „Bine”, pentru a lăsa loc de mai mult în viitor! Halucinantă decizie!
Dar, am acceptat situaţia, mai ales că mie mi s-a acordat calificativul „FOARTE BINE”!

Cel mai mic calificativ a fost al lt. col. Leonte (ţigan din judeţul Hunedoara, fost Lampă,
dar şi-a schimbat numele!), doar „S”. Controlorul, col. Pop, mi-a atras atenţia asupra
calificativului pe care trebuia să i-l acord, la sfârşit de an. Dar, gândindu-mă că dacă îi dau „S”,
nu o să poată fi avansat în momentul când îndeplineşte termenul. Am preferat să nu îl premiez la
sfârşit de an. Mai ales că era prieten cu Bachus şi cu Bingo şi avea nevoie de „mălai” la greu!
Ştiam că îl va durea! Proastă decizie! Nu a uitat şi nu m-a iertat! Col. Pop m-a sunat la telefon,
la momentul ajungerii Notării de serviciu a lui Leonte şi m-a întrebat de ce am procedat astfel. I-
am explicat, detaliat, şi m-a aprobat.

În vară, şefii de inspectorate am fost convocaţi la Bucureşti, unde ni s-a comunicat faptul
că ne vom uni cu Pompierii Militari. Dar, să nu ne facem iluzii referitoare la ocuparea unor
funcţii de şefi de inspectorate! Pompierii erau dispuşi să cedeze doar nouă locuri, în toată ţara.
Viitorul nostru nu era de loc roz! Nici nu doream o asemenea funcţie! La început, părea o glumă
de prost gust! Speram să nu se finalizeze hotărârea politicului. Dar, la presiuni externe, s-a trecut
la fapte. E drept, ca la noi, adică prin cârpire!

După una dintre videoconferinţele de la Prefectură, din toamna anului 2004, am fost
chestionat de coloneii de pompieri, Chioar şi Drăgan, despre posibilitatea ca eu să particip la
concurs şi să le ocup funcţiile. Am zâmbit şi le-am explicat că nu am asemenea intenţii!
Deoarece majoritatea activităţii viitorului inspectorat se va baza pe stingerea incendiilor, iar
efectivele cele numeroase vor proveni de la Pompieri, consideram că este perfect normal ca ei să
îşi continue activitatea ca şi până atunci. M-au privit cu circumspecţie! Spre sfârşitul anului, am
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fost chemat la Prefectură. În biroul prefectului Lup se afla şi colonelul Chioar. Prefectul ne-a
comunicat faptul că a primit un document în care se menţiona că Protecţia Civilă se va uni cu
Pompierii şi posturile de conducere vor fi ocupate prin concurs. Ne-a explicat că avem dreptul
să participăm amândoi la concurs, ca şefi de actuale instituţii, cu drepturi egale, şi ne-a întrebat
dacă dorim. Răspunsul nostru a fost „Da!” Lui Chioar i-a căzut faţa şi, de atunci, m-a privit cu
multă ură! A şi venit, în vizită, la sediul Inspectoratului de Protecţie Civilă, să verifice viitoarea
moştenire, şi a rămas impresionat de dotările moderne de care dispuneam, în principal
computere, mobilier şi autoturisme. De atunci, ura lui s-a multiplicat! Deoarece, din punct de
vedere financiar, depindeam de pompieri, trebuia să merg (încă din 2001) – lunar – cu diverse
situaţii, la sediul lor, pentru ca datele să fie introduse la calculul soldei fiecărui subordonat. La
poartă eram oprit, legitimat şi se cerea aprobarea comandantului pentru intrarea în incintă. De
regulă, când auzea de mine, Chioar îi spunea celui de serviciu pe Punctul de Control: „Ce p…la
mea mai vrea şi ăsta! Spune-i că nu sunt în unitate şi dă-i acces!” Vorbea suficient de tare încât
să îl aud, spre jena celui de serviciu, dar şi a mea!

Se apropia sfârşitul anului. Într-o bună zi (numai bună nu o pot numi!), la inspectorat a
venit ordinul de fuzionare! L-am parcurs, l-am recitit, nu suna bine deloc! Dar, ţinând cont că
pompierii aveau personal mai numeros decât noi, m-am convins că trebuie să accept situaţia şi
să merg mai departe. După ceva timp, am fost convocat la sediul pompierilor, pentru a stabili –
de comun acord – repartizarea personalului încadrat la Protecţia Civilă. Am fost corect şi ferm,
propunând repartiţia pe funcţiile nou create. Colectivul pompierilor (Chioar, Drăgan şi Giurgiu)
nu a fost de acord cu nici o propunere de a mea. I-am şi întrebat: „De ce m-aţi mai chemat? Doar
să mă vedeţi, să mă enervaţi şi contraţi? Faceţi cum aţi stabilit!” Am plecat mohorât şi supărat,
gândindu-mă – cu groază – că voi fi nevoit să lucrez şi să cooperez cu asemenea indivizi limitaţi
în gândire, răutăcioşi, răzbunători şi conservatori! Viitorul avea să-mi confirme, cu vârf şi
îndesat, temerile!

Am avut şansa de a mă muta la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea”! Dar am
refuzat propunerea directorului de acolo, comisar şef Ilie Roman! Mare tâmpenie! Într-o după
masă, fiind la cumpărături la Ambient, m-am întâlnit cu domnul Roman (intendant, la origine),
pe care l-am cunoscut la Mediaş, când era şeful Poliţiei de acolo. Ne-am împrietenit şi aşa am
rămas până în ziua de azi! Din vorbă în vorbă, mi-a spus că are un post de lector liber şi ar
prefera să fac raport, să mă mut, că mă va ajuta şi dumnealui. I-am spus că prefer să continui
activitatea de Protecţie Civilă – care îmi place – şi nu am intenţia de a scăpa de adrenalină,
pentru a deveni profesor şi „şoarece de birou”. S-a uitat lung la mine şi, nedumerit, m-a mai
întrebat odată! Văzând că sunt încăpăţânat şi consecvent, mi-a spus să mă gândesc bine şi să-i
dau un răspuns clar peste trei zile. M-a atenţionat, prieteneşte, despre faptul că nu îmi dau seama
în ce „viespar” vreau să mă duc! La data respectivă am considerat atenţionarea o glumă dar,
după unificare, mi-am blestemat proasta decizie de nenumărate ori!

Am colaborat excelent cu personalul Prefecturii Sibiu! Doresc să-i enumer pe cei mai
valoroşi: domnul ing. Mircea-Sivestru Lup, prefect; doamna Rodica Ţârlea şi domnul Cornel
Langa, subprefecţi; domnul Aurel Maxim, consilier superior; doamna Ludmila Mocanu,
consilier juridic şi mulţi alţii. O colaborare fructuoasă s-a realizat cu instituţiile militare ale
judeţului, atât cele aparţinând MApN dar, mai ales, cele ale MAI: poliţie, jandarmi, dresaj canin
– cu care am desfăşurat intervenţii comune, exerciţii demonstrative sau de alarmare. Cu şefii
instituţiilor descentralizate / deconcentrate am păstrat o permanentă legătură, ne-am informat
reciproc, ne-am ajutat şi aşa am reuşit să venim în sprijinul populaţiei. Enumer principalele
entităţi care au ţinut aproape de Protecţia Civilă:

Direcţia de Sănătate Publică; Direcţia Sanitar Veterinară; Agenţia de Protecţie a
Mediului; Garda de Mediu; Inspectoratul Şcolar; Autoritatea Rutieră Română; Inspectoratul în
Construcţii; Crucea Roşie (al cărui vicepreşedinte eram, foto următor); Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale; Direcţia Silvică; Direcţia Judeţeană pentru Cultură ş.a.
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Totodată, mass-media a scos în
evidenţă activitatea Protecţiei Civile sibiene,
făcând cunoscute populaţiei acţiunile de
intervenţie, exerciţiile de alarmare, tipurile
de dezastre care se puteau manifesta pe
teritoriul judeţului, măsurile de prevenire ale
acestora şi modul de comportare al
cetăţenilor la producerea unor dezastre. Scot
în evidenţă colaborarea cu: Tribuna, Rondul
de Sibiu, Antena 1 Sibiu, Radioteleviziunea
„Eveniment” Sibiu (care mi-a acordat, în
2004, „Distincţia pentru activitatea depusă în
promovarea transparenţei informaţiei şi
libertăţii de exprimare”, foto alăturat).

Tuturor celor care au înţeles
importanţa colaborării, din acea vreme, le
mulţumesc şi pe această cale!

Actele normative care au stat la baza
înfiinţării noilor instituţii, IGSU – şi evident
şi ISU – au fost: H.G.R. nr. 1490, din 9
septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare
şi a organigramei Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă; H.G.R. nr. 1.492
din 9 septembrie 2004 privind principiile de

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. La art. 3, din prima
H.G.R., se preciza: „Data limită a intrării în funcţiune a Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă se stabileşte la 1 ianuarie 2005” fiind creată prin fuzionarea Comandamentului
Protecţiei Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. Bineînţeles că nu a
fost aşa! Şi, pentru a respecta litera legii, doresc să scot în evidenţă faptul că pompierii militari
au fost demilitarizaţi prin Ordonanţa nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Art. 1, aln. (3), specifica:
„Se înfiinţează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare
Inspectorat, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, demilitarizat, cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Administraţiei Publice”. Care demilitarizare?
Ciudat este că actele normative care i-au urmat nu au mai reparat „demilitarizarea”! Prin urmare,
componentele au rămas, ilegal, tot militare! Şi tot cu program de… sclavi, obligaţi – prin lege –
la muncă forţată! Adică, dacă se poate, 24 din 24! Ce libere, ce recuperări! Ţara are nevoie de
oameni pentru intervenţie, dar în momentul când aceştia vor drepturi li se arată doar obligaţiile!
Pentru clarificare, a se citi – cu mare atenţie – Legea 80 din 1995, (cu numeroase completări şi
adăugiri!). Iar, la pensionare, promisiunile politicienilor, referitoare la o pensie decentă, se trec
la capitolul… UITARE! Ăştia sunt „aburicii” care ne-au condus (şi ne conduc) destinele şi care
suferă – marea lor majoritate – de Alzheimer, atunci când ar trebui să se ţină de promisiuni sau
să aplice legea! Cei care, în momentele dinaintea alegerilor, ne-au promis multe dar, după ce s-
au cocoţat în funcţii – cu toate că unii sunt inculţi, nu au verticalitate, studii şi nici bun simţ –
ne-au TRĂDAT!
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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 învățământului
militar românesc în Sibiu

În timpul existenței sale, Sibiul a fost o puternică garnizoană, în care și-au găsit locul
numeroase unități militare, dar și instituții de învățământ militar. Astfel, pe întreaga perioadă a
dualismului austro-ungar (1867-1918) a funcționat la Sibiu Comandamentul Corpului 12
Armată, având ca zonă de responsabilitate tot cuprinsul Transilvaniei, subordonat direct
Ministerului de Război de la Viena. Funcția de comandant corespundea gradului de feldmareșal,
urmând în ordine ierarhică locțiitorul, șeful statului major general (dar și președinte al
secțiunilor militare), șeful artileriei, șeful geniului, consilierul de justiție militară, șeful
serviciilor sanitare. Comandamentul avea în organigramă și intendența militară.

Pe lângă acest comandament, în oraș au existat și alte unități militare. De pildă, în anul
1900 garnizoana Sibiu adăpostea următoarele: Divizia 16 infanterie, Brigada 12 artilerie,
Brigada 32 infanterie, Brigada Landwehr, Centrul Militar. În 1890 s-a realizat un poligon de
mari dimensiuni, între Dumbrava și Turnișor. Depozitele militare erau, de asemenea numeroase,
s-a creat și Cimitirul militar, la 1867, la intrarea în câmpul Poplăcii. În toate aceste unități ale
armatei era încadrată o mare parte a populației Sibiului. În anul 1890, erau în Sibiu 3.301
militari, dintr-un total de 21.465 locuitori ai orașului, la care se adaugă un număr corespunzător
de civili.

În aceeași perioadă erau două instituții de învățământ militar în Sibiu, Școala de
cavalerie, înființată în 1864 pe bastionul Haller și Școala de Cadeți, inaugurată oficial la 1
septembrie 1867 în Cazarma mare a infanteriei, în calitate de școală a Diviziei 16 infanterie,
considerată a fi una din instituțiile prestigioase de învățământ ale orașului Sibiu.

Între cei care au absolvit această școală găsim și români, care ulterior se vor afirma ca
personalități ale armatei române: Ioan Boeriu, absolvent al Școlii de cadeți în 1868, ajuns
general de divizie în armata României, Victor Precup, absolvent în 1909, viitor general (căpitan
în 1918, când împreună cu Nicolae Bălan – viitorul mitropolit a ajuns la Iași cu automobilul,
prin trecătorile înzăpezite ale Carpaților Orientali, pentru a face legătura mișcării naționale din
Transilvania cu guvernul regal al României, în preajma Marii Uniri), Dănilă Papp, absolvent,
apoi profesor în Școală, general de brigadă, comandant al Diviziei 18 infanterie, creată în 1919,
participantă cu rezultate remarcabile la campania armatei române din Ungaria.

După Marea Unire, Sibiul își păstrează importanța militară, devenind treptat o gazdă
primitoare pentru numeroase unități militare românești. În anul 1919, prin strădania Consiliului
Dirigent și a Comandamentului General Teritorial Sibiu, va lua ființă armata ardeleană, parte
componentă a armatei Regatului României. La Sibiu, în același an se găsea reședința
Comandamentului Trupelor din Transilvania, cel care va conduce campania glorioasă a armatei
române împotriva armatei ungare, comandamentul Diviziei 18 infanterie, Regimentul 90
infanterie, Regimentele  de tunuri și de obuziere ale Diviziei sibiene, Divizionul de călărași,
Compania sanitară, Compania de subzistență.

Tot după Marea Unire, Sibiul devine și o citadelă a învățământului militar românesc. La
1 iulie 2020, se împlinesc 100 de ani de când în orașul de pe Cibin s-a înființat Școala Militară
de Ofițeri de Infanterie nr. 2, instituție prestigioasă de învățământ militar, care de-a lungul
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existenței sale a desfășurat o bogată și rodnică activitate, pe multiple planuri, dovedindu-se la
înălțimea dezideratelor care i-au dat viață.

După desăvârșirea unității naționale a românilor în decembrie 1918, proces în urma căreia
suprafața țării a crescut de la 137.903 km², cât avea vechea Românie, la 294.967 km², iar
populația  a sporit de la 7.234.919 la 18.057.074 locuitori, se puneau o serie de probleme noi și
în legătură cu apărarea integrității teritoriale și a suveranității statului român. Între acestea, un
loc de seamă îl ocupa sporirea numărului de unități, în special de infanterie, corespunzător
nevoilor rezultate din noile realități și încadrarea lor cu ofițeri. Deoarece Școala Militară de
Ofițeri de Infanterie nr. 1 din București nu putea face față unei asemenea cerințe s-a apreciat că
este necesar a se înființa o a doua instituție de învățământ, cu același profil, la Sibiu, oraș cu
deosebite tradiții militare , atât în perioada habsburgică, cât și în cea austro-ungară.

Pe cale de consecință, a fost adoptat Decretul nr. 5376/1920, în care se preciza: „Se
înființează, la Sibiu, pe ziua de 1 iulie 1920, a doua școală militară de infanterie, în localul fost
al școlii de cadeți austro-ungare” (în actuala cazarmă de pe str. Argeșului) cu scopul „de a
pregăti sufletul și caracterul viitorilor ofițeri activi de infanterie, de a li se oțeli puterile fizice și
a li se preda cunoștințele elementare necesare îndeplinirii cu succes a datoriilor de instructori și
educatori ai trupei ”. La comanda școlii a fost numit locotenent-colonelul Cristea Vasilescu
(comandant între 1920-1928), ofițer de stat major, veteran din primul război mondial, un ofițer
cu pregătire de specialitate deosebită și cultivat, cu studii militare în țară și străinătate, autor a
numeroase studii și articole de referință. Tot atunci, școlii i s-a înmânat drapelul de luptă.

Prima întâlnire a elevilor școlii cu populația sibiană a avut loc la 2 ianuarie 1921, cu
ocazia participării instituției la solemnitatea depunerii jurământului militar de către recruții
unităților militare din garnizoana Sibiu. Pe tot parcursul, de la școală la locul ceremoniei și
înapoi, prin ținuta lor, ofițerii și elevii au făcut o excelentă impresie privitorilor. Ca urmare,
comandantul Corpului 7 Armată, generalul Ioan Boeriu, corp ce avea sediul tot la Sibiu, în
Ordinul de zi consemna: „ Astăzi, 2 ianuarie 1921, am admirat ținuta frumoasă în timpul
defilării, pentru care aduc mulțumirile mele comandanților, ofițerilor, elevilor și trupelor ”.

În același an, din inițiativa comandantului școlii, colonelul Cristea Vasilescu s-a deschis
prima serie de liste de subscripție pentru ridicarea Monumentului ofițerilor de infanterie, în
scopul eternizării memoriei celor 1658 de ofițeri de infanterie care s-au jertfit pentru țară în
Războiul de Întregire din anii 1916-1919, în frunte cu generalul Ion Dragalina, fost comandant
al Scolii de Infanterie. Monumentul, ridicat în perimetrul școlii, prin subscripție ostășească s-a
dezvelit la 1 iulie 1926 de către M.S. Regele Ferdinand.

Rând pe rând, generațiile de ofițeri de infanterie pregătite de această prestigioasă școală
militară românească s-au dovedit capabile să susțină și să motiveze imboldul dat de ctitorul său,
reprezentând, în timp, un factor creator de cultură și civilizație, dinamic și direct implicat în
gestionarea evoluției societății românești.

Desigur, de la înființare și până în prezent, școala de ofițeri de infanterie din Sibiu a trecut
prin diferite perioade de organizare și transformări generate de evoluția societății românești în
ansamblul său, de schimbările doctrinare pe plan european și de situația relațiilor internaționale.

Astfel, în 1932, Școala de Ofițeri de Infanterie nr. 1 București a fost transformată în școală
pregătitoare, iar școala din Sibiu, căreia i se va adăuga și numele „Principele Carol” va rămâne
singura instituție de învățământ din țară care pregătea ofițeri în arma infanterie. Din acel an,
școala militară din Sibiu a rămas până în zilele noastre, instituția cu ponderea cea mai mare în
cadrul tuturor școlilor de ofițeri din România.

Pentru toate școlile de ofițeri, deci și pentru cea sibiană exista o orientare comună în
legătură cu durata învățământului, structura generală a pregătirii, normele de viață interioară,
criteriile de admitere etc. În același timp s-a realizat corelarea între învățământul din școlile de
ofițeri și cel din școlile speciale (de aplicație), mai ales în ceea ce privește durata școlarizării și
conținutul programelor învățământului de specialitate.
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Durata școlarizării în Școala Militară de Ofițeri de Infanterie nr. 2 era de doi ani, structura
învățământului pe parcursul acestora fiind următoarea: anul I – din septembrie până în iunie, cu
două concedii a câte 10 zile (iarna și primăvara) și un concediu de vară (iulie); în lunile august și
septembrie elevii executau stagiu la unități, având gradul de plutonier; anul II – din septembrie
până în mai; în luna iunie se desfășura examenul de absolvire, iar în jurul datei de 1 iulie avea
loc, în cadru festiv solemnitatea acordării primului grad de ofițer (sublocotenent).

Dintre condițiile pe care trebuiau să le îndeplinească tinerii candidați enumerăm: să aibă
vârsta între 17 și 21 ani; să nu fie căsătoriți, să aibă cetățenia română; să prezinte o serie de acte
doveditoare privind moralitatea părinților și buna purtare proprie. Sub raportul studiilor, până în
anul 1927, condiția minimă era absolvirea a 7 clase liceale (liceu militar sau civil). Apoi s-a
introdus cerința minimă a absolvirii liceului, iar din 1932, obligativitatea bacalaureatului.

Concursurile de admitere în școala de ofițeri constau din: examen medical, lucrări scrise și
examinări orale asupra cunoștințelor generale de nivelul ultimei clase de liceu – la limba și
literatura română, istorie, geografie, matematică și fizică-chimie.

Schema organizatorică a școlii era următoarea: comandantul cu ajutoarele sale (directorul
de studii și ajutorul pentru probleme administrative și gospodărești); direcția de studii, care
cuprindea profesorii, inspectorii de studii și personalul auxiliar (secretari, dactilografi,
planificatori etc.); subunitățile de elevi cu comandanții lor; serviciile școlii (aprovizionare cu
hrană, echipament, armament, materiale tehnice, rechizite școlare, serviciul financiar, serviciul
medical etc.) încadrate cu militari (ofițeri, subofițeri, maiștri și militari în termen) și cu personal
civil.

Direcția de studii și subunitățile de elevi alcătuiau organele a căror activitate se situa în
centrul preocupărilor comandantului și aparatului său de comandă. În direcția de studii rolul
principal revenea profesorilor și inspectorilor de studii. Corpul profesoral cuprindea profesori
militari, ofițeri, la disciplinele militare și civili, la disciplinele de cultură generală. La începutul
existenței sale, școala militară sibiană avea foarte puțini militari încadrați exclusiv pe funcții de
profesori, deoarece cursurile cu conținut militar erau predate fie de ofițeri cu alte funcții în
școală (comandanți ai subunităților de elevi, inspectori de studii și chiar de comandantul școlii și
directorul de studii), fie de ofițeri din afara școlii. Pentru cursurile de cultură generală se
foloseau fie profesori cu norma de bază în școală, fie cadre didactice care aveau norma de bază
în alte instituții de învățământ sibiene. Soluția era economicoasă și asigura profesori de înaltă
calificare, fiind înlesnită și de faptul că școala era dislocată în Sibiu, o garnizoană mare, unde
existau comandamente ( ale Corpului 7 Armată, Diviziei 18 Infanterie, Regimentului 90
Infanterie etc.) și instituții de învățământ care dispuneau de astfel de cadre.

Un rol însemnat în procesul de instruire și educare al elevilor, răspunzând de planificarea
și desfășurarea orelor de curs și de asigurarea condițiilor necesare obținerii unor rezultate cât
mai bune revenea inspectorului de studii. El urmărea eficiența procesului de predare, controla și
îndruma studiul individual al elevilor. Inspectorul de studii își desfășura activitatea în strânsă
legătură cu comandanții de companii și de plutoane, având sarcina de a urmări activitatea de
învățământ la mai multe plutoane.

Din analiza programului de învățământ se desprinde constatarea că orele destinate
instrucției în teren reprezentau 60% din totalul timpului afectat pentru școlarizare, restul fiind
rezervat cursurilor de cultură militară (30%) și celor de cultură generală (10%). La o asemenea
repartiție a timpului de pregătire s-a ajuns după o anumită experiență, luându-se în considerare și
opiniile exprimate de unii ofițeri buni cunoscători ai problemelor de instruire a infanteriei, care
pledau pentru accentuarea caracterului practic al învățământului.

Cele mai multe dintre cursuri erau destinate pregătirii infanteristice: 5 cursuri din totalul
de 21 erau de tactică (a infanteriei și a celorlalte arme), 4 – ajutătoare (topografie, organizarea
terenului, trageri, transmisiuni) și 7 - de cultură militară generală (organizarea armatei, legislație
militară, administrație militară, istorie militară, geografie militară, educație și pedagogie
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militară); 5 cursuri erau afectate materiilor de cultură generală (limba română, limbi străine,
psihologie, igienă și anatomie).

Datorită faptului că absolvenții puteau fi repartizați și la unități considerate a fi înrudite cu
infanteria (tancuri, grăniceri, vânători de munte), s-a manifestat tendința ca procesul instructiv-
educativ în școală să capete un caracter polivalent, spre a crea absolvenților adaptarea rapidă la
specificul acelor unități.

Un accent deosebit s-a pus în școala militară din Sibiu pe antrenamentul fizic și pe
dezvoltarea capacității viitorilor ofițeri de a suporta timp îndelungat eforturile și privațiunile
vieții de campanie, executându-se multe marșuri și aplicații tactice în teren, combinate cu trageri
în situații cât mai variate. Totodată, se urmărea cu perseverență formarea deprinderilor de buni
trăgători cu întregul armament al infanteriei, instructori și comandanți hotărâți pe câmpul de
luptă.

Subunitățile de elevi erau organizate pe plutoane, companii și batalioane. Încadrarea
corespunzătoare a acestor subunități era în atenția comandantului școlii și a inspectorului
general pentru infanterie, care urmăreau ca în aceste funcții să fie numiți ofițeri capabili.

Comandanții de plutoane (de regulă locotenenți, uneori căpitani) erau aleși dintre ofițerii
cei mai bine pregătiți, mulți dintre ei fiind foști șefi de promoție sau numărându-se printre primii
clasați ai școlii speciale (de aplicație) și care acumulaseră o temeinică experiență de comandă în
unități, iar comandanții de companie erau promovați dintre cei care obțineau cele mai bune
rezultate în munca de comandant de pluton. În acest fel, ei puteau constitui pentru elevii lor un
model către care trebuiau să tindă.

Comandantul de pluton avea ca atribuții: să predea cursurile de pregătire militară
generală sau de specialitate; să conducă nemijlocit ședințele de instrucție, în care scop trebuia să
asiste la cursurile predate de alți profesori pentru a putea îmbina cunoștințele teoretice cu
pregătirea practică; să condusă nemijlocit procesul de formare a deprinderilor de viață
ostășească, pentru aceasta impunându-se să fie prezent la multe activități (raportul companiei,
unele ședințe de pregătire fizică, antrenamente la trageri, însușirea tehnicii de luptă etc.).
cunoscându-și perfect elevii. Comandantul de pluton desfășura o activitate educativă diferențiată
în raport cu aptitudinile, temperamentul și caracterul fiecăruia, iar când aceasta era făcută cu
pricepere și dăruire se realiza o legătură sufletească între comandant și subordonat care nu putea
fi uitată în tot restul vieții ostășești.

Comandantul de companie se îngrijea de realizarea coeziunii ostășești între plutoanele
companiei, ceea ce impunea organizarea unor activități militare și educative comune,
desfășurate, de regulă, sub conducerea sa nemijlocită. Comandanților de plutoane și de companii
din perioada de început a existenței școlii militare sibiene le datorează în mare măsură
absolvenții valoroase însușiri – onoare, demnitate, patriotism, spirit organizatoric, curaj, simțul
datoriei, spirit de sacrificiu etc. – care au făcut din ei comandanți de subunități apreciați și iubiți,
la rândul lor de subordonați, de care au fost urmați fără șovăire în situațiile grele de mai târziu.

Baza normelor de viață interioară au constituit-o prevederile „Regulamentului
serviciului interior” și „Regulamentului serviciului în garnizoană”. Prin stipulațiile acestor
regulamente se urmărea să se imprime elevilor un mod de viață ostășesc, ordonat și disciplinat.

Orarul zilnic al elevilor cuprindea, în principiu: 6-7 ore de cursuri sau instrucție practică,
3-4 ore de studiu individual, 8 ore de somn, restul timpului fiind destinat pentru servitul meselor,
repaus și alte activități, în principal sportive și cultural-artistice.

Caracteristic pentru viața interioară în Școala de Ofițeri de Infanterie nr. 2 era ca aceasta
să se desfășoare în strictă conformitate cu cerințele regulamentare și să angreneze elevii gradați
în conducerea programului subunităților într-o mare parte din timpul unei zile. Atunci când
ofițerii comandanți de subunități lipseau din școală, desfășurarea activităților din orarul zilnic
era supravegheată de elevul plutonier-major al școlii, ajutat de elevii plutonieri ai companiilor și
de elevii sergenți comandanți de grupe; aceștia conduceau, sub controlul ofițerului de serviciu,



33

toate activitățile – apelul și programul de seară, deșteptarea, exercițiile de înviorare și inspecția
de dimineață, studiul individual, pregătirea materialelor pentru ședințele de instrucție etc. Tot
elevii gradați asigurau ca și repausul și activitățile destinate recreării și destinderii (întreceri și
jocuri sportive, pregătirea manifestărilor cultural-artistice) să se desfășoare în mod organizat și
în acord cu cerințele ordinii și disciplinei militare.

Organizarea judicioasă a învățământului și activitatea comandanților, instructorilor,
profesorilor și elevilor gradați au avut drept rezultat formarea unor promoții de ofițeri de
infanterie care au onorat prestigiul, câștigat de la început al școlii militare sibiene.

Col. (r) Vasile Zărnescu

SARS COV-2 ucide şi limba română
20 Mai 2020

Retrovoluţia din decembrie 1989 a adus, în viaţa socială din România, dominarea
discursului politic, partinic şi mediatic de către „papagali”, adică de inşi care suferă de
psitacism. Aceştia mai suferă şi de cosmopolitism şi, îndeosebi, de americano-tropism: este
cazul preluării şi folosirii excesive şi cu sens greşit a unor cuvinte ca locaţie, oportunitate,
reiterare, impact, responsabilitate etc. cel puţin ultimele două, impact şi responsabilitate, au
devenit un adevărat parazit verbal, utilizat cu morgă, dar, de fiecare dată, exclusiv cu sens greşit.
De când a început circul autohton cu epidemia de Covid-19 şi, apoi, cu evidenta conspiraţie cu
pandemia mondială de coronavirus - cu concursul malefic al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii -,
vorbeţii din „elita” partinică, împreună cu cei din mass media au băgat în limbajul lor
propagandistic o sintagmă preluată, cu infatuare şi autosuficienţă, de analiştii de toate categoriile
şi, fireşte, de miniştrii şi parlamentarii de toate culorile partinice: „distanţa socială”. „Distanţa
socială” - o aberaţie semantică şi lingvistică. Sintagma „distanţa socială”, utilizată în discursul
public în limba română, constituie o aberaţie semantică şi lingvistică, deoarece vrea să inducă
ideea distanţării fizice, interpersonale, nu „sociale”: „cetăţenii trebuie să păstreze distanţa
socială de 1,5-2 metri”, sună formularea standard debitată în toate mass media. Însă „idioţii
utili” - utili altora, dar nocivi pentru noi - nu îşi dau seama, din cauza ignoranţei şi a
lichelismului lor, că distanţa socială nu se măsoară în metri, ci în ranguri, în categorii sociale
situate pe scara ierarhiei societăţii! în India, de exemplu, există câteva clase sociale
impenetrabile între ele: membrii clasei paria, aflată la nivelul cel mai de jos al societăţii, nu se
pot apropia nici măcar fizic de clasa din vârful societăţii, a maharajahilor, fără a fi aspru
pedepsiţi!

„Distanţarea socială” se realizează şi se manifestă atunci când un fiu/fiică de
ţăran/muncitor/ţapinar/cioban urmează studii tot mai înalte şi ajunge medic sau inginer,
economist, jurist, chiar academician în domeniul său de specialitate. În acest sens, un exemplu
elocvent, dintre multe altele, este Gheorghe Savu, fiu de cioban ajuns general cu patru stele în
Armata României! Aceasta înseamnă că, prin studiile sale şi prin statutul social dobândit,
Gheorghe Savu s-a îndepărtat, s-a distanţat de starea socială la care au rămas părinţii săi
ţărani/ciobani - poate analfabeţi sau alfabetizaţi minimal (cu 3-4 clase) -, fiul lor ajungând într-o
clasă socială de un rang mai înalt în ierarhia socială, aceea a intelectualilor, ba chiar a
specialiştilor cu o foarte înaltă calificare: a conducătorilor militari. Deci, aceasta înseamnă că a
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apărut o distanţă socială între genitori şi descendenţi. Şi nu „distanţa socială” care se află în gura
politicaştrilor noştri agramaţi disfuncţionali (aceasta este exprimarea corectă şi nu „analfabeţi
funcţionali”, cum se spune că ar fi zis Academia Română în nu-ş ce studiu).

În contextul actual al propagandei cu Covid-19, în presa occidentală a apărut expresia
„social distance”, care, semantic, înseamnă în româneşte „distanţă socială”. În limba engleză şi,
mai ales, în anglo-americană, sunt multe cuvinte şi expresii chisnovate, cu sensuri multiple
(polisemie) sau de-a dreptul contradictorii (anomalie). Oricum, din contextul materialelor din
mass media occidentale pe tema pandemiei de coronavirus, reieşea că expresia „social
distance” se referea la aşezarea indivizilor în mod distanţat fizic: adică să stea la o anumită
depărtare între persoane, la un interval de 1,5-2 metri între ei.

Expresia „distanţa socială” - introdusă în limbajul public oficial de către preşedintele
României, Klaus Werner lohannis, prin discursurile confecţionate de „idioţii utili”.

Fireşte - deşi nu este deloc firesc! -, „papagalii” noştri au preluat expresia greşită din limba
engleză, care, în mod normal, ar fi trebuit să fie „phisical distance” - adică distanţa fizică,
interpersonală, intervalul dintre doi indivizi. Cum traducătorii şi analiştii noştri de doi bani,
consilierii prezidenţiali, guvernamentali şi parlamentari (făcuţi „consilieri” pe tot felul de
criterii, mai puţin pe cel al competenţei!) traduc ca Coana Chiriţa, care îşi închipuia că
„furculiţă” şi „farfurie” se traduc în limba franceză prin „furculision” şi „farfurision”, au zis şi
ei, „americăneşte”, „distanţa socială”, fără să mai analizeze ce înseamnă această expresie în sine
şi ce vor anume să indice ei în realitate. De altfel, expresia „distanţa socială” a fost introdusă în
limbajul public oficial şi oficios de către preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, prin
discursurile confecţionate de „idioţii utili” pe care i-a strâns în preajma sa; şi se ştie, nu este la
prima greşeală de exprimare sau de politică pe care o comite. Şi dă-i, şi dă-i cu „distanţa
socială” în toate comunicatele prezidenţiale, în toate discursurile guvernamentale, în toate
ordonanţele „militare şi în toate reclamele teroriste de „alarmare”, secondate, pe ecranele tuturor
televiziunilor, de sloganul terorist „#staiacasă“. Şi aşa, obligând lumea să stea acasă, economia
naţională a fost, efectiv, stopată, pentru că ţara întreagă a fost transformată într-o închisoare la
domiciliu. Dacă „#staiacasă”, atunci cine mai munceşte? Şi cîţu bani primeşti dacă
„#staiacasă”?l Şi de unde bani dacă nimeni nu produce, nu vinde? Din împrumuturile
iresponsabile comise de ministrul de Finanţe Cîţu?!

Papagalism practicat cu inconştienţă
Abia în ultimele zile am auzit vreo doi intervievaţi exprimându-se corect, „distanţa

fizică”! Ba chiar un medic a şi precizat clar şi apăsat pe postul Antena 3: „NU «distanţă
socială», ci « distanţă fizică»!”. Dar, la fel ca în cazul reporteriţei Ana Iorga, ale cărei lecţii
despre exprimarea corectă în limba română, ţinute la Antena 3, nu sunt urmărite nici de proprii
ei colegi trei-antenişti, aşa şi în cazul dr-lui Marinescu: nu l-a ascultat nimeni, fiindcă reporterii
şi prompteristele Antenei 3 (şi din toate mass media!) îi dau înainte cu „distanţa socială”! O
dovadă simptomatică a inerţiei papagalismului practicat cu inconştienţă o constituie chiar Sabina
Iosub, care face traducere simultană din engleză sau din franceză, merge des la Bruxelles, în
S.U.A. şi face reportaje în direct de acolo, deci e o fată şcolită şi umblată prin lume: adică „o dă
mintea afară din casă”. Totuşi, în emisiunea sa din 13 mai a.c., printre comentariile despre
„distanţa socială", ea a introdus şi un „spici” al primăriţei Capitalei, Gabriela Firea-Pandele.
Dar, surpriză, aceasta a vorbit (pentru prima dată, e-adevărat) despre „distanţa fizică”. După
consumarea intervenţiei primăriţei, Sabina Iosub a continuat vorbind tot despre „distanţa
socială”, ca dovadă că ea nu ascultase nici secvenţa Gabrielei Firea, pe care tocmai o inserase în
emisiunea ei şi nici nu sesizase anomalia din „distanţa socială” folosită, greşit, ca să indice
„distanţa fizică”, deşi e mai şcolită în ale filologiei şi semanticii decât, să zicem, Klaus
lohanniSS, fost profesor de fizică la şcoala generală şi continuatorul Grupului Etnic German,
care fusese Coloana a V-a a Germaniei hitleriste în România!
Nu-i „distanţă socială” agramaţilor disfuncţionali, ci „distanţare fizică”!
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Prin ordonanţe „militare”, din „popor” am fost reduşi la „populaţie”, iar locuinţele
transformate în puşcării la domiciliu.

Dar a apărut şi „bomboana pe coliva” pandemiei cu Covid-19! Recent, în presa internă şi
internaţională au apărut diverse articole în care se relatează că statistica raportării celor decedaţi
de Covid-19 este frauduloasă, făcută doar pentru a spori panica, a teroriza populaţia - căci din
„popor” am fost reduşi la o „populaţie” -, a ne transforma locuinţele în puşcărie la domiciliu
impusă de ordonanţe „militare”, pentru a ruina economia statelor şi a se exersa un iminent regim
de dictatură sub pretextul pandemiei. Şi, în unele spitale, falsificarea statisticii cauzelor
deceselor pretins provocate de Covid-19 se face şi pentru a motiva cererea de subvenţii de la
Uniunea Europeană. „Pandemia” Covid-19 a fost exacerbată artificial, îndeosebi prin faptul că
s-a pus, de la început, un diagnostic absolut greşit, urmat de tratamentul greşit şi nu s-au făcut
(decât foarte târziu de către italieni) autopsii pentru a decela cauzele reale şi nu presupuse ale
decesului.

În februarie 2020, pe uşa farmaciilor a apărut: „Nu avem: măşti, mănuşi, spirt
medicinal!”

Chiar faimosul medic Streinu-Cercel spusese, prin februarie, la începutul propagandei cu
coronavirusul, că acest Covid-19 este o formă uşoară de gripă, care poate fi prevenită lesne,
„spălându-ne pe mâini, pe faţă şi în nas”; urmarea imediată a fost să a dispariția săpunului din
magazine. Dar, după puţină vreme, Streinu-Cercel şi-a schimbat opinia ştiinţifică cu 180 de
grade - probabil „i s-a arătat pisica” - şi s-a alăturat corului susţinătorilor oficiali ai pandemiei
Covid-19, el îndemnând, acum, ca primă măsură de prevenire a infectării, să purtăm mască şi
mănuşi. Dar, surprinzător, efectul a fost doar că pe uşa tuturor farmaciilor a apărut o hârtie A4,
pe care scria: „Nu avem: măşti, mănuşi, spirt medicinal!”. Statul speria lumea cu coronavirusul,
blocase economia prin „#staiacasă”, dar nu era în stare să pună pe piaţă nici obiectele minimale
de protecţie. Ba, mai mult, o parte a presei a relevat că consoarta ministrului Sănătăţii, Nelu
Tătaru, avea o farmacie în care vindea la suprapreţ măşti de protecţie facială, dar fără să
elibereze bon de casă[4] - comiţând, deci, speculă şi evaziune fiscală! Dar exemplul ei a fost
preluat rapid, iar specula cu măşti a fost dezvoltată şi de alte firme.

Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost vorba, realmente, de o infectare ca în filmul american
„Apocalipsa”?! Atunci s-ar fi întâmplat ca acum în Ecuador: morţii zac pe străzi sau, cum arată
Agenţia Hoitnews, sunt stivuiţi în toalete, fiindcă statul nu are mijloace nici măcar să-i ducă la
groapa comună! De fapt, dincolo de înşelătoria globală cu pandemia declarată de O.M.S.,
impunerea stării de urgenţă în România s-a făcut pentru ca Executivul - guvernul şi preşedintele
ţării - să se degreveze de răspundere, să „se spele pe mîini”, ca Pilat din Pont, de situaţia în care
adusese ţara. În primul rând, pentru că în etapa iniţială a scamatoriei cu epidemia de Covid-19,
Executivul era „focusat - ca să uzez de alt barbarism introdus de „papagalii” cosmopoliţi - pe
forţarea organizării alegerilor anticipate; şi în al doilea rând, pentru că, în toată etapa
postdecembristă - când P.N.L a fost în mai multe rânduri la Putere - a neglijat în mod criminal
un subsistem strategic al sistemului social global: asigurarea sănătăţii publice. Aşa după cum a
minimalizat şi al doilea subsistem strategic: pe cel al învăţământului. Sistemul de învăţământ
produce cadrele necesare tuturor celorlalte subsisteme sociale: profesori, economişti, medici,
preoţi, ingineri, jurişti, militari, poliţişti ş.a. Or, dacă Învăţământul, care fusese foarte eficient în
Socialism - fiindcă fusese bazat pe doctrina lui Spiru Haret -, a fost degradat, practic anihilat,
toate celelalte cadre care organizează şi conduc societatea sunt de proastă calitate. Amintiţi-vă
de Universitatea „Ecologică” patronată de Dolphi Drimer, vânzător de diplome de „stomatologi”
unor cetăţeni italieni care nu călcaseră niciodată pe la vreun curs al respectivei „universităţi”!
S-a iniţiat o anchetă împreună cu poliţia din Italia, dar Dolphi Drimer nu a păţit nimic, fiindcă
deh!, era Dolphi Drimer, membru al „poporului ales”!
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Zeci de mii de persoane au primit fraudulos diplome de „doctori în...” diverse specialităţi
Cu concursul unor „somităţi” din instituţiile statului, zeci de mii de persoane au primit

fraudulos diplome de „doctori în...” diverse specialităţi, deşi erau „legaţi la limbă” şi rupeau
hârtia cu pixul, ceea ce a dus la degradarea gravă[8] a învăţământului şi a prestigiului României.
Notoriu este cazul porcurorului Dimitrie Bogdan Licu, „uns” de două ori procuror general
interimar, deşi, anterior, recunoscuse că a plagiat şi chiar promisese să dea înapoi diploma de
„doctor în ştiinţe militare şi informaţii” (?!) şi nu de „doctor în drept”, cum ar fi fost normal, pe
care, însă, nu o avea! Însă Ministerul Învățământului a refuzat să îi anuleze diploma de „dr. în
informaţii”. Între timp, zeci de mii de cadre medicale dintre cele mai capabile au părăsit
România pentru o salarizare şi condiţii mai bune de muncă, domeniul sănătăţii rămânând, astfel,
cu o mare penurie de resurse umane cu înaltă calificare profesională.

Dar, surpriză!, a venit Covid-19. Nu-i nimic. Klaus Iohannis şi Guvernul lui forţează
declanşarea alegerilor anticipate, ignorând deliberat apariţia epidemiei de coronavirus. Când
gluma a fost îngroşată artificial prin manevrele ocultei internaţionale, Executivul instituie starea
de urgenţă şi aberează despre „distanţa socială”. Prin alte directive criminale, guvernarea
„liberală” a închis policlinicile şi spitalele în aşteptarea ipoteticilor infectaţi de Covid-19,
lăsându-i pe ceilalţi bolnavi, lipsiţi de asistenţă medicală şi de medicamente, să bată inutil la uşa
spitalelor şi să moară „de moarte naturală”!

Limba Română ne defineşte identitar ca popor, ca naţiune şi ca stat
Prin contaminarea verbozităţii oficialilor şi mercenarilor din presă cu sintagma „distanţă

socială” se ucide şi limba română! Trebuie să avem mare grijă la corectitudinea şi frumuseţea
exprimării în limba română, deoarece Limba Română face parte din Patrimoniul Naţional, care
ne defineşte identitar ca popor, ca naţiune şi ca stat.

În iureşul campaniei pentru pandemie, a mai apărut o inepţie politico-juridică:
„ordonanţele militare” date de ministrul civil care conduce Ministerul Afacerilor Interne
(M.A.I.). Ministerul de Interne este un minister civil, căci a fost demilitarizat de mult timp, iar
angajaţii săi nu sunt militari, ci funcţionari civili cu statut special; în cadrul M.A.I. doar
jandarmii sunt militari, fiindcă actualii jandarmi sunt fostele Trupe de Securitate ale regimului
socialist. Preşedintele Tanzaniei îi face de râs pe apologeţii aşa-zisei pandemii provocate de
Covid- 19.

Starea de alertă nu este prevăzută în Constituţie. Nici George Orwell nu-şi imaginase
deraieri mintale precum cele ale ministrului Marcel Vela

De aceea, vă rog să eliminaţi din limbajul dvs. sintagma „distanţarea/distanţa socială” şi să
o înlocuiţi cu „distanţa fizică”, cu „intervalul interpersonal”. Şi, fireşte, să sperăm că vor fi
eliminate şi „ordonanţele militare11 ale ministrului civil, care sunt anticonstituţionale şi anulează
multe dintre drepturile fundamentale ale omului. Cât despre declararea stării de alertă, aceasta a
fost legiferată anterior, aşa cum s-a arătat, în cadrul organizării şi „legalizării” luptei
antiteroriste. Numai că această „legalizare” este... ilegală, deoarece încalcă legea fundamentală a
ţării, Constituţia: starea de alertă nu este prevăzută în Constituţie! Ca atare, mijloacele de luptă
antiteroristă vor fi folosite împotriva agentului Covid-19, dar în mod terorist. Din păcate, cel mai
nociv agent patogen pentru ţară se dovedeşte a fi acum însuşi Executivul! Astfel, sub pretextul
luptei contra coronavirusului, preşedintele A.N.C.O.M., Sorin Grindeanu - un neica-nimeni
alungat din postul de premier de chiar partidul care îl proţăpise acolo - fapt unic în istoria
mondială a politicii!) a închis mai multe portaluri naţionaliste, dar ţinta principală a fost revista
„Justiţiarul”, o „gură de tun” contra lui Klaus Werner IohanniSS. Iar ministrul civil Marcel Vela
dă noi ordonanţe „militare” şi a ajuns până acolo încât a execrat altă monstruozitate: a cerut „să
fie denunţaţi de trecători la 112 cei care strănută şi nu poartă mască anticoronavirus’ spre a fi
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arestaţi de poliţia sa personală. Chiar Sindicatul poliţiştilor a contestat această aberaţie.
Cred că nici George Orwell nu-şi imaginase, în cadrul „poliţiei gândirii” anticipate de el,
deraieri mintale precum cele exhibate de ministrul Marcel Vela, căruia i se potriveşte zicala „Nu
te pune cu prostul, căci are mintea odihnită!”.

Slt.(r) ing. Marius Halmaghi

La centenarul TRIANONULUI, unii COMEMOREAZĂ şi alţii
SĂRBĂTORESC?

-o invitaţie la descoperirea istoriei Europei centrale şi de est-

O cugetare, la început de sec. XX, susţinea că «pentru fiecare om, e un drum către fericire:
acela pe care e chemat să meargă. Cei mai mulţi nu-l găsesc nici-odată. Cei cuminţi încearcă
până la moarte. Cei mai proşti se trântesc la pământ şi plâng că sânt nenorociţi». Destinul
fiecărui individ se împleteşte, mai mult sau mai puţin armonios, cu al comunităţii din care face
parte. Anual, în 4 iunie, poporul maghiar este îndemnat şi încurajat - de guvernul său - să
comemoreze Tratatul de la Trianon (1920), în timp ce toate popoarele care s-au desprins
(formând state naţionale) din vechiul imperiu austro-ungar au „uitat” de mult ce s-a întâmplat la
acea dată!

Românii, sârbii, slovacii şi cehii asistă anual la eforturile guvernanţilor maghiari să-şi
convingă electoratul că viitorul tuturor maghiarilor este într-o Ungarie Mare, puternică şi ideală,
aşa cum de un mileniu şi-au imaginat-o toţi ungurii, influenţaţi de liderii lor încoronaţi sau
republicani. La aceasta a contribuit o propagandă asiduă, dusă cu consecvenţă de toate
orânduirile ungare, în toate vremurile, ca o moştenire milenară, incontestabilă.

Conştiinţa colectivă şi individuală a maghiarilor a moştenit imaginea unui popor superior
etnic şi spiritual, care timp de peste un mileniu a fost principalul stâlp al stabilităţii Europei
Centrale şi de Est, cuvântul de ordine al civilizării fiind maghiarizarea. Nu se poate uita
îndemnul lui Lajos Kossuth (în ziarul „Pesti Hirlap”):

„Să ne grăbim, să ne grăbim, să-i maghiarizăm pe croaţi, pe români, pe saşi, căci altfel
ne prăpădim”.

În lucrarea lui Raoul Şorban este amintită reacţia preotului martir sas Stephan Ludwig Roth
care arăta că: «în Transilvania nu este necesar să fie impusă o limbă prin votul Dietei pentru a fi
folosită de toată lumea, fiindcă această limbă există, ea nefiind nici limba germană, nici limba
maghiară, ci limba română („Es ist ncht die deutsch, aber auch nicht die madjarische,
sondern die walachische!”), pe care o cunosc toţi chiar fără s-o fi învăţat». Prea puţin
cunoscută este parodia în versuri publicată de preotul sas, J.Fr. Geltsch (fragmente):
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«Pentru studiul limbii, Pesta
A fondat Academia,
„Cu nemţescul grai afară”!
-
Urlă maghiaromania. ...

Măreţ în veacul ce-o să vie
Va străluci maghiarul grai,
Când spiritul german şi
limba
Pieri-vor de pe-al nostru
plai! ...

Lăsaţi deci maghiaromania!
Voi hiperunguri, vă gândiți
Că groaza cea mai neagră-n
pieptul
Ardealului voi o sădiţi! -»

Comentând «„Das Lied von den Magyaromanen” (parodie după „Lied von der glocke” de
Schiller), Ioan Lupaş subliniază solicitările care orientează interesele ungarismului, aspiraţiile
care îl motivează, dar şi conflictele pe care le generează». Şorban prezintă şi caracteristicile
ungarismului: «În ideologia ungarismului, privilegiile sociale erau rezervate naţionalităţii
maghiare, pornind de la ideea că fiecare naţionalitate are pe lume un destin al ei. După o
asemenea concepţie, ungurii erau destinaţi să domine celelalte naţionalităţi din cuprinsul – şi
chiar din afara - ţării ungureşti. Şi într-adevăr, de-a lungul a mai multor secole, supremaţia
ungară asupra naţionalităţilor, care formau majoritatea populaţiei în vechea Ungarie, zisă
istorică, fusese deplină în toate domeniile: politic, militar, economică, cultural şi social.(...)
„ungarismul” este împotriva înfiinţării şi dezvoltării statelor naţionale moderne. Când s-a
încercat crearea „naţiunii politice” pentru a oferi indivizilor un anumit sentiment de identitate,
s-a urmărit crearea unui echilibru înăuntrul unui sistem acceptabil pentru toţi, cât şi proclamării
egalităţii tuturor, oricare ar fi originea lor etnică, cu condiţia preliminară de a adera, prin
asimilare, la naţionalitatea ungară. Din cauza variabilităţii manifestărilor (...) s-a pus
întrebarea: „ungarismul” este de aceeaşi natură cu rasismul, sau cele două fenomene sânt
diferite? Dar în timp ce noţiunea de rasism a putut fi universalizată, „ungarismul” îşi păstrează
caracterul local, înrădăcinat profund în istorie, în instituţiile, în credinţele, ideile şi obiceiurile
unui singur popor care şi-a justificat conjunctural cuceririle de tip colonial în jurul teritoriilor
locuite de el, prin constituirea puterii sale politice şi militare, a existenţei organismelor sale
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birocratice faţă de naţionalităţi, dispunând - acestea - de formaţiuni politice fragmentate, paşnice
prin tradiţie. „Ungarismul” a mai fost – şi mai este – înrădăcinat în cele două religii „naţionale”,
exprimate de biserica romano-catolică şi protestantă, şi prelungit în cultură, educaţie, activităţi
distractive, precum şi în călătorii. (...) În acelaşi timp în sânul societăţii ungare exista o
contradicţie fatală: pe de o parte ea făcea eforturi să asimileze celelalte naţionalităţi,
reprezentând la începutul acestui secol cel puţin jumătate din populaţia ţării, pe de alta tot ea
contesta capacitatea naţionalităţilor de a atinge nivelul „perfecţiunii ungare”. Spre deosebire de
ideologia rasistă a lui Adolf Hitler, care voia să înrobească „rasele inferioare”, ungarismul a
încercat să le înglobeze în masa populaţiei ungare, pentru a-i mări numărul. În schimb
antisemitismul manifestat de „ungarism” a evoluat, la fel ca cel practicat de nazişti, spre
exterminarea totală a evreilor».

Istoria Europei Dunărene şi a Transilvaniei consemnează multe puncte de vedere privind
evoluţia comunităților multietnice, divizate în multe state, care au cunoscut răsturnări de graniţe,
de multe ori imprevizibile. O interesantă trecere în revistă a istoriei vechii Ungarii o face
istoricul român, acad. greco-catolic Zenovie Pâclişanu (1886-1958). În lucrarea „Ordinea
maghiară în Europa Centrală”, istoricul împarte istoria milenară ungară în trei capitole mari: I.
Anarhia maghiară sub regii din dinastia arpadiană; II. Anarhia maghiară sub regii din diversele
dinastii 1301-1526; III. Anarhia maghiară în Transilvania. În introducerea lucrării, istoricul
precizează că lucrarea nu este „o carte de polemică. Scopul ei este spulberarea unei legende prin
prezentarea simplă a faptelor istorice, aşa cum au fost stabilite de istoricii maghiari, trăgând din
ele unica şi singura concluzie logică posibilă: maghiarii au fost în tot cursul istoriei lor
milenare elementul de anarhie şi de desordine al Europei Centrale”.

O carte interzisă, în perioada „naţionalismului comunist”, a prezentat cititorilor o replică
informată privind iredentismul şi revizionismul dus de guvernul maghiar, după semnarea
Tratatului de la Trianon. Lucrarea lui Aurel Gociman prezintă puterea formidabilă de
concentrare a propagandei maghiare, în perioada interbelică. Scriitorul Petru Poantă face câteva
interesante constatări, în „Argument”: «România aristocrată trăia delirul unei abundenţe
efemere sub umbrela protectoare a unor trusturi occidentale. Aristocraţia bucureşteană făcea
figuraţie în capitalele Europei, pe când influenţi oameni de stat aranjau denunţarea Trianon-ului
la Budapesta. Ungurii au mutat corupţia în Occident, românii au lăsat-o acasă. Două „modele”,
cu efecte diferite. Între grandomania risipitoare a lui Horthy şi generozitatea grandomană a
regelui Carol al II-lea e distanţa de la eficienţă la catastrofă». Publicistul Aurel Gociman (1898-
1991) a încercat să răspundă întrebării „ce este revizionismul maghiar şi dacă are el vreo
justificare” plecând de la scopul politicii „machiavelice ungureşti”: «Revizioniştii unguri pretind
că dezmembrarea Ungariei prin tratatul de pace de la Trianon ar fi o nedreptate şi că Ungaria
este ţara care a avut cel mai mult de suferit în urma sentinţei aspre de la Trianon. Pornind de la
această ipoteză, de 15 ani, ei fac o propagandă vastă pentru revizuirea tratatelor. În concepţia lor
„revizuirea” nu este însă altceva decât anularea completă a tratatului de la Trianon, căci scopul
final al propagandei revizioniste, după cum ne-o spune însuşi contele Ştefan Bethlen, fostul
prim-ministru al Ungariei, nu este altul decât învierea regatului Sfântului Ştefan, reintegrând
Ungaria în hotarele ei dinainte de război». Plecând de la Propaganda revizionistă în străinătate
(considerată un anacronism istoric şi politic), autorul prezintă propaganda revizionistă
ungurească în Anglia (cap.II), în Italia (cap. III), în America (cap. IV) şi în Franţa (cap. V).
Partea a doua a lucrării este dedicată următoarelor subiecte: VI. Mijloacele şi aspectele
propagandei revizioniste; VII. Societăţile şi organizaţiile iredentiste ungureşti; VIII. „Rostul
cultural al Ungariei”; IX. Originea fondurilor propagandei iredentiste ungureşti; X. Literatura
iredentistă în străinătate; XI. Proiecte ungureşti pentru revizuirea frontierelor; XII. Românii
acuzaţi pe nedrept de „barbarii”. Cine sunt barbarii?; XIII. Situaţia etnografică din România
falsificată de iredenta maghiară. Finalul lucrării este Partea a treia, cu următoarele capitole: XIV.
Cum exploatează Ungaria oficial problema minorităţilor din România; XV. Minoritatea
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maghiară în viaţa politică şi administrativă a României; XVI. Situaţia culturală a minorităţii
maghiare din Transilvania; XVII. Situaţia economică a minorităţii maghiare din Transilvania;
XVIII. Persecuţia sălbatecă a minorităţilor din Ungaria. Din bogăţia informaţiilor cuprinse în
cele peste 400 de pagini, reţinem cele mai importante proiecte ungureşti pentru revizuirea
frontierelor, acestea  făcând parte dintr-o alternativă la politica „totul sau nimic” („lozinca
bravilor patrioţi înflăcăraţi de văpaia iredentistă”: 1.Proiectul Rothermere, cu linia ce porneşte
la vest de Sighet şi „cuprinde întreaga regiune cu Baia-Mare, Satu-Mare. Se apropie de Oradea,
pe care o reclamă pentru Ungaria, apoi întreaga regiune a Beiuşului, Vaşcăului, Salonta Mare,
Aradul, Timişoara cu un teritor care atinge alocuri 50-60 km adâncime. (...) După statisticile
maghiare, utilizate în articolul „Locul Ungariei sub soare” al lui Rothermere, se afirmă că,
printr-o revizuire de graniţe în acest sens, ar putea fi retrocedaţi Ungariei 600.000 de unguri”.
Autorul prezintă într-o analiză faptul că „din populaţia de pe zona Rothermere, 54% sunt români
şi numai 24% sunt unguri”; 2.Proiectul Vellani-Dionisi pledând pentru „o împăcare (!?)
româno-maghiară”, prevedea retrocedarea următoarelor: „întreaga săcuime, Valea Arieşului,
Târnava Mare şi Mică şi judeţul Braşov, care vor fi legate de corpul Ungariei printr-un coridor
mai larg”. El a fost pus în circulaţie de publicistul italian Franco-Vellani-Dionisi prin lucrarea
„Il problema territoriale Transilvano”; 3.Proiectul publicistului maghiar Ajtay József este
mult mai generos cu Ungaria, în lucrarea „Ezer év Trianon ellen” (”O mie de ani împotriva
Trianonului”), lăsând României numai „regiunile muntoase cele mai sărace ale Ardealului. Ca
Hunedoara, Făgăraşul, Munţii Bistriţei şi o parte din Munţii Apuseni”; 4.Proiectul Autonomiei
Ardealului, susţinut continuu de autorităţile de la Budapesta. Viitorul Ungariei este prezentat şi
în lucrarea „Revizuirea tratatelor de pace” (autor dr. Alex. Krisztics) care propunea
următoarele perspective: «1.Soluţia Confederaţiei Dunărene (propusă în 1848, de Kossuth);
2.Unirea Austriei cu Ungaria (soluţia Habsburgică); 3.Revizuirea tratatelor în cazul anexării
Austriei de către Germania; 4.Acordul Ungariei cu una din ţările Micii Înţelegeri; 5.Ungaria
susţinută de marile puteri care au ratificat tratatul de pace».

De mare interes este o lucrare „Maghiarii sub semnul (auto)amăgirilor” (Cluj-Napoca,
2019) a jurnalistului slovac Jerguš Ferko (1956 - 2001), cunoscut activist civic, care a analizat
cu „armele unui fin psiholog” mentalitatea poporului maghiar, plecând de la constatarea
generală: „maghiarii, de-a lungul existenţei lor, au manifestat constant dorinţa de a avea mai
mult decât au fost în stare să creeze singuri, de unde s-a născut şi perpetuat patima de a-i domina
pe vecini, pe care i-a făcut iremediabil inamici...”. Venind cu argumente multiple, scriitorul
analizează şi demontează şapte autoamăgiri ale ungurilor, prezentate pe scurt: 1.Prima
autoamăgire: «Podişul Carpatic „Lipsit de populaţie” - o minciună frumos pictată».
Istoriografia maghiară a promovat asiduu imaginea unui tablou monumental - numit „Venirea
Vechilor Maghiari” (tabloul pictorului maghiar Mihály Munkácsy), opera prezentându-l pe
Arpád şi alaiul său bogat înveşmântat, întâmpinaţi de locuitori zdrenţuiţi, semnificând starea
acestora de înapoiere şi sărăcie culturală şi socială. Autorul explică adevărul istoric, prin care:
«totul era exact invers – cei veniţi au fost din punct de vedere cultural cei mai înapoiaţi; 2.A
doua autoamăgire: „Cucerirea de patrie – Fuga în capcana carpatică”: „cucerirea de patrie
a fost o faptă militară şi politică bine gândită anticipat de către strămoşi. Invaziile nu erau doar
nişte expediţii militare; ele se făceau pentru asigurarea şi întărirea statului maghiar”. 3.A treia
autoamăgire: „Ştefan I – O carte de vizită falsificată”. Autoamăgirea este prezentată de autor,
plecând de la legea specială adoptată de Parlamentul maghiar (în 1999), prin care „coroana Sf.
Ştefan” din Muzeul Naţional a fost mutată în clădirea Parlamentului, fiind aşezată într-o vitrină
specială (vidată) şi strict păzită, ca un veritabil simbol al politicii maghiare. Autorul explică:
«Ştefan I nu a fost maghiar, nu a fost regele maghiarilor, şi cu aşa numita coroană a Sfântului
Ştefan nu numai că nu a fost încoronat, dar nici nu a văzut-o vreodată, deoarece în perioada
vieţii sale ea nici nu a existat»; 4.A patra autoamăgire: „Trădarea lui Phaeton: Ungaria
Veche este opera maghiarilor; ei au făurit-o şi ei au fost forţa care au cârmuit acest stat.
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Maghiarii au fost cavalerii Răsăritului, ei au apărat civilizaţia europeană şi au salvat Europa
împotriva turcilor”. Capitolul a fost deschis de autor cu cugetarea baronului József Eötvös
(politician şi scriitor maghiar, coautorul politicii lui Déak care a dus la dualism, preşedinte – din
anul 1866 - al Academiei Maghiare de Ştiinţe):„Supremaţia poporului nostru ar fi cea mai
mare nenorocire a noastră”. Împărţind istoria Ungariei Vechi în două epoci distincte: a
Ungariei „ungare” şi a Ungariei „maghiare” sau „maghiarizate”; argumentele autorului
pleacă de la fabula grecească Phaeton (fiul soarelui Helios, zeul soare); 5.A cincea autoamăgire:
«Trianonul, „un dictat de pace”, a dus la diminuarea statului maghiar, a fost o îngrozitoare
nedreptate istorică faţă de maghiari; urmările acestei tragedii destabilizează şi astăzi Europa
Centrală, de aceea trebuie revizuit, În cea mai mare parte insuccesele maghiarilor au fost cauzate
de factori externi, îndeosebi de duşmănia vecinilor şi de neînţelegerea marilor puteri». Merită
reţinută declaraţia diplomatului slovac Stefan Osuský, făcută după semnarea Tratatului de pace
de la Trianon: „Dorim poporului maghiar să mediteze asupra greşelilor sale în linişte şi
pace”. Reproducem selectiv din „TRIANON-UL CA PRETEXT”: «Majoritatea maghiarilor
consideră Tratatul de Pace de la Trianon, semnat la 4 iunie 1920, ca o tragedie naţională
maghiară. Până astăzi ei folosesc expresia „dictatul de pace de la Trianon” („Trianoni
békediktátum”). De la o asemenea ideologie a nedreptăţii, acoperită de asemenea cu formularea
„dictatul de pace de la Versailles”, s-a dezvoltat justificarea germană de „revanşă” a celui de-
al doilea război mondial. „Este convingerea mea sfântă că Ungaria este pretutindeni acolo unde
trăiesc maghiarii”, a declarat în anul 1997 vicepreşedintele parlamentului maghiar de atunci
Kávassy Sándor. „Germania este peste tot, unde trăiesc nemţii”, declara Adolf Hitler în anul
1938, deci în ajunul declanşării celui de-al doilea război mondial... (...).

Ce fapt remarcabil a avut loc, la 4
iunie 1920, în palatul francez Grand
Trianon de lângă Paris? „Înaltele părţi
semnatare”, deci puterile victorioase
ale Antantei, au convenit aici prin
tratatul de pace rezultatele primului
război mondial şi, mai cu seamă, au
stabilit graniţe noilor state apărute în
Europa Centrală. (...)Semnarea
Tratatului de la Trianon a fost
precedată de o rezistenţă crâncenă a
Budapestei în încercarea de a schimba
rezultatul războiului şi de a întoarce
apoi roata istoriei. Un întreg scenariu
de culise a încercat delegaţia maghiară,
culminând prin prezentarea unor
obiecţii scrise pe mai bine de cinci mii

de pagini, prin care încerca să respingă prevederile Tratatului de la Trianon. În demonstrarea
aşa-zisului adevăr, prin producerea şi elaborarea unor documente false, politica maghiară
excelează deja în mod tradiţional; - este suficient să amintim quintalele de hârtie de proteste
maghiare împotriva primei Republici Ceho-Slovacia (...) Lobby-ul maghiar produce şi astăzi şi
difuzează prin diferite mijloace de mass-media, inclusiv prin internet, sumedenie de informaţii
mincinoase şi incriminări, reclamaţii şi proteste, aşa că în cazul acesta societatea maghiară poate
cere, cu şansă de reuşită, să fie înscrisă în cartea recordurilor Guiness. De asemenea, este
semnificativ argumentul de sprijin asupra originii denumirii de Maghiar (Magyar) – cică ar
proveni de la cuvântul maghiar „magyarázni” – „a explica” (ca şi cum explicaţia adecvată nu s-
ar putea face într-o altă limbă).  (...) În acelaşi timp, Trianon-ul atât de urât de toţi maghiarii, în
mod paradoxal le-a adus împlinirea visului lor de demult – de a avea un stat de-al lor naţional,
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un stat în care să reprezinte ei, maghiarii, majoritatea. (...). Visul cel mai mare al maghiarilor s-a
împlinit chiar împotriva voinţei lor, însă cu totul altfel, decât ar fi dorit ei – Trianon-ul le-a
dăruit, sau mai exact, le-a impus statul lor naţional. Aici trebuie amintit că maghiarii s-au
împotrivit majorităţii mişcărilor istorice pozitive – poate o excepţie o constituie trecerea de la
comunism spre o societate pluralistă din anul 1989. (...) Este o catastrofă, care a fost descrisă cu
lacrimi în ochi de sute de politicieni, ziarişti, dramaturgi, prozatori şi poeţi maghiari. Natural,
fără a arăta cauzele adevărate ale destrămării Ungariei vechi, care au fost mai ales maghiarizarea
forţată, colonialismul economic şi terorismul totalitar de stat.(...) Uniunea Mondială a
Maghiarilor, care nu a uitat să ţină şedinţa sa periodică tocmai în preziua aniversării, cheamă în
hotărârea sa la revizuirea (morală) a Trianonului. Deja sintagma de „revizuirea morală” este
semnificativă, la fel ca şi celelalte „perle” din fondul de aur al zig-zag-urilor maghiare
(„minoritatea naţională” sau „autonomia personală”). (...) Democraţia a constituit un factor care
a încheiat zenitul lor istoric şi le-a adus gustul amar al insuccesului. Este o ecuaţie simplă:
violenţa = succesul, democraţia = insuccesul. (...) Aversiunea subconştientă faţă de democraţie
şi faţă de minorităţi (întărită şi amplificată de înţelegerea greşită a cauzelor ce au dus la Trianon)
se manifestă în societatea maghiară până astăzi. Semnele unei astfel de diagnoze serioase le
avem în faţa ochilor de ambele maluri ale Dunării – continuarea henleinismului de reptilă,
evocarea criminalilor de război (Esterházy, Horthy ş.a.) ca eroi naţionali, încercarea de a impune
în Europa drepturilor elective neacceptate aici (adică impunerea privilegiilor) sub formă de
autonomie, elogierea aşa-numitei coroane a Sf. Ştefan (...) Dacă maghiarii vor să se întoarcă
spre Trianon (care este din punct de vedere juridic confirmat de Convenţia de Pace de la Paris),
au şansă şi spaţiu nu numai pentru o revizuire morală – să-şi ceară scuze pentru repetatele
încălcări ale acestei convenţii, simbolizatoare a democraţiei, a civilizaţiei şi a păcii, să-şi ceară
scuze pentru maghiarizarea brutală, iar victimelor acesteia să le restituie sutele şi sutele de
monumente culturale (la care s-au şi angajat în anii 1920 şi 1947), dar pe care nici până astăzi nu
le-au respectat. (...) Dacă austriecii, după destrămarea din perioada Trianon-ului a Monarhiei
Austro-Ungare, au reuşit fără prea mari greutăţi să descalece de pe calul de mare putere,
maghiarii încearcă să călărească acest cal până în zilele noastre, prin care se mint pe ei înşişi. Şi
din acest motiv politica maghiară rămâne pe mai departe un factor serios de destabilizare în
problema „balcanizării” a acestui colţ al continentului nostru. Stabilitatea vechii Europe
Centrale nu are nevoie de o revizie de fond. Are nevoie de aşa ceva doar sufletul chinuit al
maghiarilor. Aşa numita traumă a Trianon-ului este un bocet fariseic al maghiarilor pe un
mormânt ales în mod greşit. Până nu încetează cu acest bocet, rămân un popor trist al timpului
pierdut». 6.A şasea autoamăgire: „În Bazinul Carpatic maghiarimea are o misiune
„milenară”: o misiune culturală deosebită şi, în aceeaşi măsură, o menire istorică specială. În
trecut a integrat şi a cârmuit popoarele sale, iar pe viitor este predestinată a fi garantul stabilităţii,
democraţiei şi liberalismului.  (...) „Nu poate fi membru al NATO o Ungarie în care ajung la
putere grupări naţionaliste şi care colaborează cu mişcările separatise din România şi Slovacia
pentru ca apoi să încerce să anexeze teritorii ale acestora şi popoarele care trăiesc acolo” (James
Baker, secretarul de stat al USA; Komárno 17 ianuarie 1994,...); 7.A şaptea autoamăgire: „De-
a lungul istoriei maghiarii au suferit mai mult decât alte popoare şi de aceea au drepturi
de apărare peste standardele obişnuite; este de aceea necesară pentru ei o atitudine specială;
nedreptăţile şi ameninţările la adresa lor încă nu au luat sfârşit, mai cu seamă din partea
vecinilor, de aceea maghiarii sunt îndreptăţiţi la un ajutor permanent şi foarte larg (împrumuturi
avantajoase, privilegii...) garanţii reînnoite şi actualizate de factor, garanţii pentru salvarea lor şi
a viitorului lor; aceste ajutoare, reparaţii şi garanţii nu vor fi niciodată îndestulătoare pentru a
înlătura, ca factori obiectivi, simţul permanent de pericol care îi încearcă şi nemulţumirea lor
cronică”.

Concluzia la care ajunge autorul este simplă: „Cheia problemei o constituie adevărul” ».
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Pentru toţi românii - care doresc să cunoască adevărul istoric – recomandăm lectura şi
aprofundarea celor şapte mari capitole (cu titluri incitante): I. Doamne, ajută-l pe ungur; II.
Ucenicii slavilor maghiarizează istoria – cele şapte autoamăgiri ale ungurilor; III. Cultul
violenţei şi al violatorilor; IV. Din panteonul maghiar; V. Maghiari, evrei, germani; VI.
Filosofia politică maghiară şi tehnologia; VII. Întoarcerea comună la istorie. Lucrarea lui Jerguš
Ferko are o primă prefaţă, cu titlul „Un autor slovac despre maghiari...”, semnată de
preşedintele Academiei Române, acad.prof.univ.dr.Ioan-Aurel Pop, din care reproducem un
scurt pasaj: «Rândurile operei..., scrise de un intelectual slovac, arată şi că românii nu sunt
singulari în reacţiile lor faţă de naţionalismul maghiar, că nu sunt doar ei „obsedaţi” de
trecutul comun şi nici unicii nemulţumiţi de dispreţul faţă de alte popoare şi populaţii care
răzbate din când în când dinspre anumite elite din Ungaria şi dinspre anumiţi lideri maghiari din
ţările din jur. (...) Cartea lui Jerguš Ferko rămâne un memento, care nu ar trebui să îndemne în
niciun caz la dezbinare sau la răzbunare, ci la dialog şi la înţelegere. Numai că dialogul şi
înţelegerea nu se pot baza pe minciuni, oricât de frumos ar fi acestea ambalate şi oricât de
îngâmfat ar fi debitate, ci pe cunoaşterea şi asumarea de către toţi a trecutului veridic, adică a
unei dimensiuni fundamentale a vieţii».

Pentru ca universul subiectului să fie cât mai complet, recomandăm şi lectura lucrării
istoricului maghiar Paul Lendvai (austriac, din 1957); acesta prezintă obiectiv şi lipsit de
prejudecăţi „Rolul lui Orbán într-o Europă în descompunere”, cartea plecând de la deviza
„oamenii fac istoria”, definită mult mai clar de Thomas Carlyle: „Istoria lumii nu este nimic
altceva decât biografia unor oameni mari”.

În loc de concluzie, invităm pe toţi cititorii să mediteze la cugetarea: „Ungurii au
grandomania naţională; Romînii, - cea personală. Una face un popor antisociabil faţă de
alte popoare; cealaltă pe indivizii aceluiaşi popor antisociabil unii faţă de
ceilalţi”(Sămănătorul). Cugetarea este adevărată, sau este un „fake news”?

Filozoful şi omul politic maghiar G.M. Tamas (n.1948, Cluj) ne transmite „să nu vorbim
despre Trianon, căci nu ştim despre ce vorbim”! Ca buni creştini, românii au învăţat „că
adevărul ne face liberi”!

Nu este firesc ca fiecare cetăţean să fie preocupat de cunoaşterea de sine sau ca popor?
Cum şi când o să învăţăm din erorile trecutului, dacă nu mai vorbim, nu mai citim, ...nu mai

scriem?
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Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj -
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(Va urma)
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Jr. Col.(rtr) Dr. Eugen-Nicolae Rotărescu

Diavolul se ascunde în detalii?!

Motto:
„Învingerea fricii e începutul înţelepciunii

Bertrand Russell”

Diavolul este prietenul omului?!
NU, este un dușman real și viclean. Pandemia COVID-19 (,,DIAVOLUL”) s-a răspândit

cu repeziciune la nivel mondial.
Aici, în România, și nu numai, cu toții suntem stresați, încordați, panicați și temători că

vom muri din pricina acestui ,,micro-organism” neiertător.
COVID-19 ne-a prins descoperiți, fără ,,mască" și fără șanse veridice de apărare.
Dar, ce știm despre acest virus ?

SAU
despre alte micro-organisme patogene care roiesc în jurul nostru și la nivelul întregului
UNIVERS ?

Știm prea puțin, nici chiar ,,specialiștii" noștri în materie, cu mici excepții, nu se prea
descurcă în a oferi explicațiile necesare, cu atât mai mult, o soluție salvatoare!

Masca și alte materiale de protecție, inclusiv, spălare mâinilor etc., ar putea fi de ajutor în
situația unei pandemii, precum și respectarea unor reguli stabilite de autorități în perioadă stării
de urgență și de alertă instituite în România.

Ce spuneți?
Ar trebui să credem că portul măștilor, așa cum le-am purtat 30 de ani post-decembriști, ar

putea fi SALVAREA?!
NU, categoric!

Dacă, n-ar fi FRICA, bat-o VINA și sora ei PROSTIA, am conștientiza rapid și mai bine
ADEVĂRUL!

Frica, de mult timp, ne-a întunecat rațiunea și acum COVID-19 a generalizat-o la nivel
mondial. Dar, până când?!

Nu știm cu certitudine, poate știu cei care au identificat sau au creat virusul, posibil, dacă
nu, chiar sigur, cei care au instituit pandemia Covid-19 la nivel mondial !

Oricum, noi oamenii cu bun simț, sperăm că vreodată ,,cărțile vor fi puse pe masă”.
ATENȚIE!

De vreme ce  specialiștii ne-au comunicat că nu există, încă, medicamentul neutralizator și
că este posibil să ne așteptăm la un val 2, chiar 3 în perioada următoare, cum ar fi, dacă, fiecare
în parte și toți laolaltă, am avea o ,,mască”?

ADICĂ, un scut de apărare: GÂNDIRE, ATITUDINE ȘI ACȚIUNI POZITIVE față de
acest ,,DIAVOL” (mic) și susținătorii acestuia, cărora nu le plac oamenii curajoși,
ÎNVINGĂTORII.

Cunoscutul economist ILIE ȘERBĂNESCU a afirmat recent că ,,nu coronavirusul ne
distruge pe noi, ci, COLONIALISMUL.

Lume... lume, MICĂ, las-o' n plata domnului de FRICĂ!
DOAMNE-AJUTĂ!
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Gl. bg. (rtr) dr. Florian Tucă Col. (rtr) Laurențiu Domnișoru
Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR

100 de ani de la semnarea
Tratatului de la Trianon

În istoria neamului românesc sunt consemnate date menite să marcheze și să consemneze
momente de referință care ne-au jalonat această istorie. Avem în vedere, printre alte numeroase
astfel de date, pe cele care sunt strâns legate de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Una dintre
datele principale menite să marcheze acest eveniment semnificativ care s-a realizat în România
în urmă cu mai bine de un veac este cea de 4 iunie 1920. Atunci s-a semnat în Franța, în clădirea
palatului de la Trianon Tratatul de mare însemnătate istorică între Puterile Aliate învingătoare în
Primul Război Mondial, printre care s-a numărat și România, pe de o parte, și Ungaria, stat
învins, care era de drept și de fapt, succesor al Imperiului Austro-Ungar și care menținuse sub
ocupație, veacuri întregi părți însemnate din teritoriul românesc intracarpatic. În mod concret, în
forma sa finală, în Tratatul de la Trianon, se consemnează apariția României Mari și a altor
câteva state europene libere, independente și suverane. Tratatul la care ne referim a fost întocmit
și semnat de un mare număr de reprezentanți din aproape 20 de state din Europa și din alte arii
geografice de pe mapamond, între acestea numărându-se Franța, Marea Britanie, Italia, Japonia,
Statele Unite, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, Cehoslovacia și altele pe de o parte, și
Ungaria, pe de altă parte. Din partea țării noastre, Tratatul a fost semnat de către renumitul om
politic și de stat dr. Ion Cantacuzino ,ministru de stat și Nicolae Titulescu, fost ministru. Ungaria
fiind reprezentată de Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár.
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În compunerea sa, Tratatul de la Trianon este alcătuit din patru capitole distincte, acestea
fiind împărțite într-un număr total de peste 100 de articole, fiecare dintre ele purtând un număr
distinct. În primul dintre aceste capitole, prevăzut cu 26 de articole, este prezentat„Pactul Ligii
Națiunilor”, document istoric de referință în ceea ce privește tratatele de pace încheiate de
România după terminarea Primului Război Mondial.

În cel de al doilea capitol alcătuit din nouă articole sunt prezentate frontierele Ungariei cu
statele ei vecine, implicit cu cele ale României. În mod concret, traseul frontierei Româno -
Ungare este consemnat în articolul cu numărul 27.
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În următorul capitol al Tratatului, în cel de-al treilea care este alcătuit din 40 de articole,
sunt redate în principal relațiile dintre Ungaria și statele vecine, făcându-se ample referiri strâns
legate de asigurarea protecției în drepturi și libertăți ale minorităților naționale trăitoare în
spațiul ungar. În legătură cu acest aspect, iată ce se consemnează în articolul 45: „Ungaria
renunță, în ceea ce o privește, la toate drepturile și teritoriile asupra fostei monarhii Austro -
Ungare situate dincolo de frontierele (actuale) ale Ungariei și recunoaște prevederile acestui
Tratat...” O parte importantă din acest capitol, respectiv articolul 27, se referă la obligațiile ce
revin României în legătură cu asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor de etnie maghiară
trăitori în spațiul românesc. Iată un scurt extras din acest articol: „România recunoaște și
confirmă, față de Ungaria... angajamentul său... de a proteja interesele locuitorilor care diferă de
majoritatea populației prin rasă, limbă și religie precum și de a proteja libertatea de tranzit și un
regim echilibrat pentru comerțul celorlalte națiuni”.

În sfârșit, în cel de-al patrulea capitol din Tratatul de la Trianon intitulat „ Interesele
Ungariei în Europa”, sunt consemnate, în cuprinsul a peste 20 de articole, prevederi
semnificative referitoare la relațiile Ungariei cu alte state din lume și anume cu Maroc, Egipt,
China etc.

Având în cuprinsul său prevederi
interesante referitoare la relațiile mai vechi
sau mai noi ale fostului Imperiu Austro-
Ungar sau ale Ungariei cu România, în
perioada de timp care se va scurge de la
semnarea Tratatului, adică din 4 iunie 1920,
până la cel de al Doilea Război Mondial,
unele prevederi din respectivul Tratat vor fi
grav încălcate de către Ungaria, fapt
semnalat pe larg în presa vremii. În această
privință avem în vedere, în principal, faptul
că în timpul desfășurării acelui război, în
urma dictatului fascist de la Viena, Ungaria
Hortistă a menținut sub ocupație, timp de
câțiva ani, partea de nord-vest a
Transilvaniei. Acea nedreptate se va încheia
în toamna anului 1944 în urma unor lupte
grele desfășurate de către trupele române
începând de la 23 august 1944 până la 25
octombrie în acel an.

Recent, la Editura Școala Ardeleană
din Cluj-Napoca, a apărut volumul „Trianon,
Trianon! Un secol de mitologie politică și
revizionistă”, coordonatori Vasile Pușcaș și
Ionel N. Sava.

În postfața intitulată „Trianon, Trianon!”, profesorul Vasile Pușcaș trece în revistă unele
etape importante ale tratativelor de realizare a păcii în timpul și după Primul Război Mondial,
inclusiv conflictele de interese ale marilor puteri. Se precizează că „ungurii au prelungit cât au
putut mai mult momentul semnării Tratatului de pace, sperând că Germania sau/ și Rusia
Sovietică vor reacționa și vor bulversa lucrările Conferinței de pace.”
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ing. Ilie Hanzu
- Săliște -

1919 - DIN OCUPAŢIA ROMÂNEASCĂ A UNGARIEI

Vă propun să privim evenimentele de acum 100 de ani, prin prisma documentelor
originale, descoperite în Jurnalul de Operaţii al Diviziei 16-a. În documentele citate am păstrat
vocabularul şi ortografia limbii române de acum un secol.

1 Mai 1919: Toate trupele din Transilvania au ajuns pe Tisza. Ca să înţelegem raportul
secret făcut de generalul Hanzu, comandantul Diviziei 16-a, către generalul Moşoiu,  comandant
al Grupului de Nord şi reaua credinţă a ofiţerilor regali întreţinută de guvernul Brătianu faţă de
Consiliu Dirigent şi armata Transilvaniei plătită de guvernul Maniu de la Sibiu trebuie să ne
amintim nişte lucruri. Prin Tratatul de la Buftea, guvernul de la Bucureşti a încheiat pace
separată cu Puterile Centrale şi a anulat tratatul încheiat de Regele Ferdinand cu puterile
Antantei, tratat în baza căruia Regatul României a intrat în război, iar după 2 ani s-a recunoscut
învins de nemţi. Germanii au desfiinţat întreaga armată regală şi tot armamentul şi muniţia au
fost duse în Germania.

După 9 noiembrie 1919 au sosit în sfârşit, din Bulgaria peste Dunăre în Regat, trupele
franceze de la Salonic, care i-au alungat pe nemţi. Guvernul de la Iaşi a decretat din nou
mobilizarea generală, dar nu mai aveau arme şi a hotărât că Transilvania nu trebuie să-şi facă
armata proprie şi tot armamentul cu care se întorceau voluntarii ardeleni din Austria, Italia,
Franţa şi America, trebuie trimis la Bucureşti. Consiliul Dirigent şi trupele ardelene au refuzat
categoric.

Generalii ardeleni: Alex. Hanzu, Ioan Boeriu şi Dănilă Pop, ca demnitari ai Consiliului
Dirigent, au fost cei care au repatriat trupele ardelene înarmate şi au organizat armata
Transilvaniei independente, lucruri neacceptate de guvernul Brătianu, care trata Transilvania ca
supusă şi nu ca aliată a Regatului.

În 10 Aprilie 1919, pe  frontul din Apuseni, de la Sighet pe Tisa până la Zam pe Mureş, se
găseau 4 divizii  regale respectiv Diviziile 6 şi 7 Inf. şi 1 şi 2 Vânători, care de fapt erau cu
efective abia la nivel de regiment cu un total cumulat de 14123 de oameni. Cea mai mare divizie
venită din Regat era Div. 7 I. cu 7 124 combatanţi dintre care 80%  erau voluntari ardeleni.

În dimineaţa de 11 aprilie 1919, Consiliul Dirigent a băgat pe front pentru apărarea
Ardealului, noile sale Divizii respectiv a 16-a Inf. cu 18846 de oameni şi a 18-a. Inf. cu 19416
oameni, divizii mai bine înarmate, mai bine comandate,  cu experienţă de 4 ani de front, dar mai
rău îmbrăcate decât trupele regale.

După cum spunea Iuliu Maniu în memoriile sale, Brătianu, speriat că ardelenii vor prelua
comanda frontului cu cei 38000 de militari ai lor şi neavând încredere în generalul Moşoiu, care
era ofiţer regal, dar era ardelean, foarte capabil cu multă experienţă la  comanda marilor unităţi
pe front, l-a schimbat în seara aceleiaşi zile, de la Comanda Trupelor din Transilvania cu un
necunoscut de casă al liberalilor, generalul Gh. Mărdărescu.

Acum, ca să se înțeleagă că, până şi pe front, luptând împotriva duşmanului comun,
relaţiile dintre ardeleni şi regăţeni nu au fost deloc cordiale, voi cita pe generalul Alexandru
Hanzu de la pagina 36, din Caietul de Operaţiuni al Divizia 16-a.

„Pentru a se vedea greutăţile întâmpinate de Div. 16-a, care înainta la începutul
campaniei spre Tisa în linia 2-a după Div. 7-a s-a înaintat Grupului de Nord (comandat de
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generalul Moşoiu n.a.):
RAPORTUL No. 192 op. 1 Maiu, 1919

Al Diviziei16-a către Comandantul Grupului de Nord de la Nagy-Karoly
Din ordinul personal al Comandantului Grup. Nord, Domnului General Moşoiu am onoare

a raporta precum urmează:
Deoarece Div.-16-a a înaintat în lina a doua după Div.7-a şi a fost adese-ori incvartirată

în aceeaşi localitate, sau iscat mai multe neajunsuri având o influenţă nefavorabilă nu numai
asupra serviciului, ci şi asupra operaţiunilor:

1/. Div. 7-a fiind  mai înainte a rechiziţionat toate proviziile de hrană şi de echipament
disponibile, întrebuinţându-le numai pentru trupele sale.
Divizia 16-a echipată cât se poate de rău, a trebuit să se lupte cu greutăţile cele mai mari,
pentru a-şi putea completa lipsurile. Sute de soldaţi au rămas desculţi de luau ce aruncau ei
după primele marşuri, lipsiţi de mantale şi de ţoale (haine n.a.) , soldaţii au fost epuizaţi de
ploile continue şi marşurile încordate. Nu era nici o perspectivă de a putea îndrepta moralul
scăzut al trupelor, prin completarea acestor lipsuri cu transportul de dincolo de Etapă. Divizia
16-a a rămas avizată, doar  la propriile mijloace, lipsându-i şi ajutorul urgent şi necesar al
Diviziei vecine, care ar fi fost mai mult în stare să o ajute.

2/. În ZSIBO(Jibou) şi ZILAH(Zalău)Divizia 16-a a avut greutăţi cu incvartitea ofiţerilor
ei, fiindcă Comandamentul Div. 7-a ajungând înainte la faţa locului, n-a ţinut de loc cont de
Comandamentul Div. 16-a, ocupând cu organele sale cvartierele cele mai bune, în loc de a
împărţi, conform regulamentului localitatea în zone.

3/. Comandamentul Div. 16-a dispune pentru repararea şi reinstalarea firelor telegrafice
şi telefonice numai de o Secţie telegrafică complet neinstruită, care nu poate îndeplini decât
serviciile de cea mai elementară lipsă. Toate încercările de a repara liniile telefonice au avut
numai rezultate slabe. Divizia a fost deci constrânsă să  corespondeze prin acelaşi fir, împreună
cu Div 7-a. Pe când transmiterea ordinelor de conţinut operativ-tactic către trupele proprii era
posibilă numi după multă rugare şi aşteptare, rapoartele către Grupul de Nord, nu s-au putut
comunica la timp. Aşa de exemplu Comandantul Div.16-a a fost informat în 28/4 de cu vreme
prin telefon prin Comandantul Bg. 41 despre evenimentele din Nyiregyhaza (revoluţia bolşevică
lichidată de Hanzu, fără comandă, din proprie iniţiativă n.a.) şi nu i-a fost posibil nici în decurs
de două ore să primească legătura cu Grupul de Nord pentru a-l informa.

Comandamentul Trupelor de Nord dă toate ordinele prin aparatul Hughes, ce se află la
comandamentul Div.7-a. Astfel transmiterea ordinelor la Comand. Div.16-a se face cu întârzieri
inevitabile. Ordinele operative date de mine, însă întârziau adese ceasuri întregi, de
exemp. :Comandamentul Diviziei 16-a a primit  în Jibou copia ordinului operativ, numai în
momentul, când şeful de stat major Phleps al div.16-a s-a interesat personal la Div-7a, unde
dispoziţiunea comandantului Div.7-a era deja gata. În timpul din urmă s-a mai îmbunătăţit
această stare.

4/. În Debreţin Comand. Div. 7-a, are pe baza vechimei totdeodată şi comanda oraşului.
Organele Div.7-a au rechiziţionat şi proviziile, pe cari le rechiziţionase mai înainte Div 16-a.
Din această nouă calamitate am fost scoşi prin delegatul Comandamentului trupelor din
Transilvania, despre prezenţa acestui delegat am aflat numai mai târziu şi ocazional, care va
lua în primire toate proviziunile şi se va îngriji de distribuirea lor. Totuşi a trecut timp până am
primit şi noi, am fost ajutaţi însă târziu.

Prin ordinul circular alăturat, comandantul garnizoanei Debreţin regulează planul de
instrucţie şi modul de ocupaţiune al trupelor garnizoanei, care afară de Reg.4 Ar. aparţin toate
comandantului Diviziei 16-a. Astfel Comand. Div. 16-a este paralizat tocmai în direcţia, în care
ar trebui să exercite influenţa sa instructivă şi disciplinară.

Comandamentul garnizoanei a luat dispoziţiuni de siguranţă pentru garnizoană, cari nu
se potrivesc cu părerea Comandamentului Div.16-a, De exemplu: Procedura neeficace  în
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contra conducătorilor bolşevici, cunoscuţi cu numele şi a ofiţerilor şi subofiţerilor din armata
regulată maghiară. Comandamentul unei divizii este astfel constrâns să admită, ca
comandamentul unei divizii străine să se îngrijească de îngrijirea trupelor sale.

Găsesc potrivit a adăuga, că conform ştirilor mai recente, mulţi soldaţi unguri din
Debreţin cu cocarde româneşti la chipiu cutrieră oraşul jefuind. Toate aceste delicte se pun în
contul trupelor Div.16-a, şi cazuri analoage se vor fi întâmplat sau se vor mai întâmpla şi în
alte locuri.

5/. Comand. Div 16-a a dispus, ca pentru automobilele sale scoase din uz să se recvireze
într-un atelier de reparaţiuni de aici, prin un căpitan, pneumatice 10 camere şi 4 anvelope.
Comandamentul Div.7-a a insistat pentru restituirea acestui material. Astfel Comand. Div.16-a
este iarăşi în imposibilitatea de a rezolva criza automobilelor, etc.

6/. Conducerea trupelor Diviziei 16-a respectiv 2 Bat. / Reg. 84 Inf. , o baterie/Reg 22 Art.
care au înaintat în 30/4 a. c. peste canalul navigabil Hortobagy nu a fost încredinţată Loc.
Colon Reiner, Comandantul Reg. 84 Inf. ci Colonelului Grigorescu  Comandantul Reg. 4 Art,
din Div. 7-a. Această procedură jigneşte nu numai pe un ofiţer vrednic, ci şi pe întreaga Divizie
16-a.

Sau sunt ofiţerii Div. 16-a vrednici de toată încrederea sau dacă nu, vor trage toţi
consecinţele din această neîncredere.

Nu-mi este cunoscut dacă un alt comandant în grad egal cu mine e în drept de a proceda
astfel.

7/. Aceste exemple demonstrează greutăţile diferite, cari împiedică mult acţiunea normală
a Diviziei pe care o comand. În loc de a fi sprijinită din toate părţile, întâmpină din locuri (de la
care se pretind fraţii noştri), de unde aşteaptă ajutor, avem  adeseori numai greutăţi.

Demarcarea zonelor de rechiziţionare, conducerea serviciului etapei prin comandamente
de etapă, cu trupe de etapă, ordine severe pentru păstrarea disciplinei
Serviciilor telefonice şi punerea lor sub controlul posturilor de ascultare sunt mijloacele de
remediu.

Voinţa bună de a ajuta cu toate mijloacele pe camaradul vecin din partea tuturor, ar fi cel
mai bun mijloc de a înlătura multe neajunsuri. Suntem toţi o armată şi e datoria fiecăruia să
ajute unde poate.

Tot deodată cu onoare să înaintez în copie ordinul primit direct de la Comand. Tr. Tr. No.
99 de la Sibiu şi răspunsul pe care l-am trimis.

Comandantul Diviziei16-a
General /SS/  Hanzu.

Prin Ordinul No. 99, Marele Cartier General îi cerea generalului Hanzu ca împreună cu
Comandamentul Div. 16-a să elaboreze un plan de rezistenţă al trupelor române pe Tisa de la
Csap la Segedin cu Diviziile ardelene 16 şi 18 Inf în prima linie şi toate celelalte divizii să tracă
în rezervă ca să poată fi folosite şi în luptele de pe Nistru sau Bucovina. Planul de pe Tisa a fost
trimis la Bucureşti, iar copiile lui la Sibiu şi la Careii Mari la Traian Moşoiu.

Tot pe 1 Mai 1919, două subunităţi ale Div. 16-a a ocupat Tisa-Fured, la ora 18.

3 Mai 1919: Se primeşte de la Comand. Gr. de Nord Ordinul de Operaţie No. 14,  care
prevede că Divizia 16-a să schimbe pe front, cât mai repede posibil toate trupele Diviziei 7-a ,
pentru a fi transportată pe frontul de Est, grupul Olteanu păstrează sectorul de la Csap la gura
Someşului inclusiv Maramureşul românesc de dincolo de Tisa. Div. 2-a Cav. accelerează
dezarmarea şi expedierea Div. Secuieşti. Div. 7-a după ocuparea malului stâng al Tisei de
Div.16-a se retrage şi se concentrează lângă gările ordonate şi va fi gata de plecare. Divizia 16-a
preia sectorul Div. 2-a Cavalerie. Deocamdată Bat 16 Miercurea Ciuc rămâne la grupul Olteanu.
Trenurile duc toate trupele Div. 16-a în sectoarele lor de pe malul stâng ai Tisei. În baza
Ordinului No. 14, Divizia 16-a dă mai multe ordine din campania din 1919, ce se întind pe 6
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pagini şi voi prezenta doar un rezumat:
„DISPOZIŢIUNI No. 214/3 Mai 1919, Brigăzile şi Serviciile ei pentru ocuparea şi

siguranţa regiunii de la Tisa de curând cucerită.
1/. Tisa a fost atinsă pe toată lungimea Vorkuta la Csap la gura Someşului şi până la gura
Mureşului, oraşul Szolnok ocupat. Lungimea 450 Km.

Limitele sectorului Diviziei. 100km spre răsăritul Someşului până la Csap. Care este
ocupat de cehi-slovaci. Spre sud de Someş 152 Km linia trece pe la liziera de nord a
localităţilor Abad-Szolnok şi Foldes.Total 252 Km de front.

Gruparea: Brigada 41 Inf. Sectorul Nord. dela gura Someşului până la Tisa - Polgar
inclusiv. Brigada 42 Inf. Sectorul de Sud de la Tisa - Polgar exclus, până la Abad - Szalnok,
exclus.

Limita sectoarelor dintre cele două brigăzi
Linia marginea sudică a localitatei Tisa PolgarEmod 18 km sud de Miscolcz. Marginea de

sud a localitatei Tisa-Polgar, cea de nord a satului Teglas.
Ocuparea
Sectorul de Nord: Bg. 41 Inf. Comandant Colonel Dragu Constantin are 3 subsectoare: 1

Kis-Varda, 2 Rakamaz şi 3  Bud-Szt- Myhaly fiecare cu trupele care-l apără, apoi sânt trecute
rezervele de  regiment şi rezervele brigadei şi unde sunt încartiruite.
Sectorul de Sud
Comandant Neagu Savel, comandantul Brigadei 42 Inf.

Are 2 Subsectoare: 1Csege, 2Tisa-Fured şi la fel cu trupele cari le apără şi trupele de
rezervă”.

Apoi precizează în detaliu Executarea Ocupaţiei, Măsurile de apărare pentru fiecare
subsector, Legăturile telefonice, telegrafice şi prin curieri, ce se stabilesc între subunităţi,
Raportările zilnice la orele 6, 14 şi 19, mai jos voi prezenta: Măsuri de Siguranţă mi se par
interesante.

„Posturile de observaţie se vor pune pe digul de inundaţie al Tisei, în turnuri de biserică şi
pe alte puncte înalte din teren. Posturile de siguranţă se vor pune la puncte importante de trecere
de poduri şi la căile de comunicaţie principale. Pentru aceasta se va avea totdeauna în vedere că
Divizia are ca însărcinare apărarea frontierei şi deci trebuie să vadă cât mai mult. Se va avea în
vedere economia forţelor şi că nu prin multe posturi, ci prin puţin şi bine aşezate să ajunge la
scopul urmărit şi numai atunci, când acest serviciu este organizat în detaliu şi discutat la faţa
locului. În consecinţă în întrebuinţarea forţelor nu se face risipă şi forţele nu se vor ţine întrunite
în puncte favorabile. Se va exercita o poliţie riguroasă a localităţilor şi terenului, aşa că trecerea
populaţiei în zona de graniţă să se restrângă la strictul necesar. Se va da atenţie asupra semnelor
luminoase din partea noastră, cât şi din partea inamicului. Se va da cea mai mare atenţiune  la
toate ce se petrec pe ţărmul apei dinspre duşman, cât şi la drumurile care conduc spre noi mai
ales noaptea, pe timp de ploaie etc. În fiecare subsector se va da atenţie la variaţia de creştere a
apei Tisei, constatând adâncimea şi variaţiile ei, din fiecare zi la orele 6 şi 12, raportând prin
Regiment şi Brigadă către Divizie...”

Aştept de la TOŢI OFIŢERII şi de la TRUPĂ, ca ei să se arate demni în toate situaţiunile
în cari se găsesc pe noul pământ al PARTIEI.
C  o  m  u  n  i  c  a  t: Bg, 41,42 Inf., Comandamentul Ar. Divizionare, Reg. 81  82  83   84 Inf.
Div. 1/R, I/Cal.,, Div. I/R 27/2 Ob., Reg. 22 Art., Comp 16 Pioneri, Biroul Serviciilor, Bat I/84
Inf., BatI şi III/ 84 Inf., Bat. I/(3 Inf. Ambulanţa Diviziei, Divizia 7-a, Comandamentul Grupului
Nord.

Comandantul Diviziei 16-a
General: /SS/  HANZU                    Pentru conformitate

Şef Birou de Operaţii
Maior:/SS/ TĂTARIU
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Pe 3 Mai 1919 s-a terminat gruparea forţelor Diviziei 16-a pe Tisa.

4 Maiu 1919: Divizia 16-a a trecut Tisa şi a ocupat tot oraşul Tokay.
„Un ploton din Bat.I/Reg. 83 Inf. a plecat cu trenul 75 km, de la Debreţin la Marghita

pentru dezarmarea populaţiei.
S-au luat măsuri pentru secuestrarea şi asigurarea depozitelor de vinuri de la Tokay.
S-a intervenit la Grupul de Nord pentru completarea personalului de la Comandamentul

Diviziei16-a.
Grupul de Nord dă Div. 2 Cav. ordinul No.599. pentru a pune la dispoziţia Diviziei 16-a

în Nairegyhaza Regimentul 5 Roşiori”.

5 Maiu 1919: Se consolidează poziţiile Diviziei 16-a pe Tisa, toate trupele  ei de pază din
Debreţin pleacă pe front cu ordinul 246, iar la ora 11 trupele ardelene trec Tisa pe o deschidere
de 45km.

„Brigada 41 Inf. va lua legătura cu trupele cehoslovace în direcţia Abauj-Szanto şi pe
Valea Hernandului unde vor înainta până la Belso-Bocs şi Hernand-Nemety.

Cu ordinul 248/5/5/1919, ora 19,30 ardelenii vor curăţa de bandele bolşevice tot terenul şi
localităţile cuprinse între Alad- Szalnok, Kis-Kore şi Karczag şi se va face un mic cap de pod la
Kis-Kore.

Să se evacueze regiunea Kunhegyes, Abad- Szolnok, Tisa-Roff de garda roşie. Maiorul
Stoica cu militarii pe care-i comandă va trece şi va debarca la Szt-Imre. Înaintează de acolo la
Abad-Szolnok de unde va începe acţiunea spre a ocupa trecerea peste Tisa. Va căuta să se
orienteze despre situaţia la populaţiune, va ridica ostatici şi a se asigura  pe ambele flancuri şi
în spate prin patrule.

După ocuparea locului unde se află podul, va face un cap de pod în sens definitiv, şi-l va
întări prin mijloace tehnice. Bateria să fie dusă cât mai înainte, spre a avea câmp de tragere cât
mai departe, spre a opri pe inamic cât mai departe de pod. După debarcare luaţi legătura
telefonică cu Reg. 84 Inf.”…

COMANDANTUL DIVIZIEI 16-a
GENERALUL:/SS/  HANZU

7 Maiu 1919: S-a organizat capul de pod de la Tokay de către Bg. 41 Inf. Rezerva capului
de pod s-a cantonat la Rakamaz. Pentru a realiza legăturile necesare capului de pod, compania
din Tisa-Dob a trimis un ploton la Tisa-Dada, pentru legătura cu cehoslovacii, iar compania din
Bud-Szt Mihaly un ploton la Tisa-Lok pentru legătura cu subsectorul Rakamaz.
10 Maiu 1919 este Ziua Naţională a Regatului României Mari şi trupele din garnizoane vor
defila în centrul oraşelor azi la ora 10.

„S-a primit( la Divizie) Ordinul de Operaţie No. 15 de azi dat de Grupul de Nord:
1/. Forţele inamice care au operat la est de Tisa au fost aruncate complet peste Tisa.

Resturile acestei armate întărită cu gărzi roşii şi marinari, se grupează la Szolnok şi la Sud.
Recunoaşterile executate de trupele Grupului de Sud au constatat că la Szolnok şi Csongrad
inamicul are întăriri pe malul drept al Tisei.

2/ Corpul expediţionar interaliat din Ungaria, compus dintr-o brigadă de cavalerie, 2
divizii de infanterie şi 6 batalioane senegaleze, toate trupe franceze, precum şi o divizie de inf. şi
o Bg. de  Cavalerie Sârbe, se concentrează la Szabatka (Maria Tereziopol) şi Szegedin, cu
misiunea de a înainta spre Nord-Vest.

Şase monitoare engleze se află la Baja pe Dunăre cu aceiaş direcţie, Budapesta.
Armata cehoslovacă a trecut peste tot linia de demarcaţie şi înaintează de la Nord la Sud,

pe tot frontul cuprins între Tisa şi Dunăre.
3/ Armata de Transilvania a atins  peste obiectivele ordonate prin ordinele de operaţii

anterioare şi se găseşte pe linia Trebuza-Huszt- Munkacs- Batyu( toate inclusiv) Csap (exclusiv),
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Tokay (inclusiv), urmând apoi linia formată de Tisza până la Mureş în dreptul Szegedinului.
I Grupul de Nord va avea două sectoare de acoperire:

a./ Detaşamentul Olteanu compus din Bg. 5 Roşiori, Reg 16 V. M. Miercurea Ciuc şi trupe
detaşate de la alte divizii.
b./ Sectoril de Vest de la gura Someşului la Abad- Szolok(exclusiv), formând un cap de pod la

Tokay, aşa fel ca să scoată acest pod din bătaia tunului lung 20km al adversarului; va fi apărat
de Divizia 16-a cu propria artilerie….
Rezerva Grupului de Nord este Divizie 2 Vânători.

Rezerva Generală a Armatei Transilvania este Div. 2-a Cavalerie, Grupul 5 Aviaţie cu escadrila
Nr. 7 la Oradea Mare, Reg. 4 V. M. dela Deva, 2 companii pontonieri la Oradea, Trenurile
blindate antiaeriene cu posturi fixe de la Tg. Mureş, Sebeşul Săsesc, Sibiu şi Debreţin.

Posturi de Comandă
- Grupul Olteanu la Szatmar
- Divizia 16-a la Debreţin
- Divizia 2 Vânători la Careii Mari
Toate cele ordonate mai sus sunt necesare a se comunica la ora 22 spre a fi raportate

Comandamentului Trupelor din teritoriu, care trebuie să întocmească la noapte planul general
de transporturi, ca atare nu se admite nici o întârziere.

12/ Brigada 2 Vânători şi Reg.6 V vor lua măsuri în înţelegere cu inspectorul Ionescu de
la Grupul de Nord şi Maioru Rovinaru de la Oradea Mare, ca mâine 10 Mai, după terminarea
parazei să se transporte trupele cu trenul la Bekescsaba unde vor intra sub ordinele Div.1-a
Vânători.

13 / Instrucţiuni detaliate asupra organizarei supravegherei prizonierilor şi dezarmarei
unităţilor inamice, urmează.

COMANDANTUL GRUPULUI DE NORD
General:  /SS/   HANZU                                      Şeful de Stat Majot

Lt. Colonel:/SS/ Negulescu
11 Maiu 191: „Trei bărci inamice cu mitraliere atacă posturile noastre de la Tesza-

Polgar. Am avut pierderi 3 soldaţi răniţi din Reg. 81 Inf.
Ceho-Slovacii, înaintând până la linia Gesztely-Megyaszo-Monok-Tallya- Abuj-Szanto.

Bande ungureşti din faţa regiunilor Tisza-Lok, Tisza - Dob, Tisza-Polgar şi Arokoau atacat cu
focuri de puşcă şi mitraliere posturile noastre.”

12 Maiu 1919: Divizia 16-a a raportat înaintarea cehoslovacilor la Grupul de Nord, cele
două comandamente dă ordinul No. 296 către Bg. 81 Inf. Nyiregyhaza să împingă pe
Cehoslovaci înapoi până la linia Ond-Legyss - Benye - Tokay-Harkany - Tisza Lusz.

Deci vor ocupa 2 subsectoare dincolo de Tisza, cari vor fi limitate prin linia Uj-Majos
psz. la vest, până la Tisza Eszlar: 1 Subsectorul Szerencs cu comandamentul la Tarozal şi 2
Subsectorul Tokay-Harkany cu comandamentul la Harkany.

După aceea trecerea pe malul stâng al râului va fi asigurată numai de la Tisza Dob în jos…
Semnează Generalul:/ss/ Hanzu.
15 Maiu 1919: „Pentru menţinerea siguranţei pe comitatele Hajduciei şi Sobolcicului se dă
ordinul No. 319 op. din 15 mai 1919 prin care  D i v i z i a a 16-a către prefecturile comitatelor
Szabolcs, Hajdu şi Debreţin. Pentru menţinerea siguranţei, în comitatele Hajdu şi Szabolcs,
Comandamentul Div. 16-a ordonă (în română şi maghiară) executarea următoarelor măsuri:

În toate oraşele, comune sau grupe de ferme se vor organiza după dispoziţiunile
Prefecturii, potrivite particularităţilor a împrejurărilor localităţilor, GĂRZI COMUNALE DE
SIGURANŢĂ.

Aceste gărzi comunale de siguranţă se vor forma din elemente energice, demne de
încredere: foştii poliţişti vor fi preferaţi.

Totodată se vor lua măsuri pentru reînfiinţarea fostului serviciu de Jandarmerie prin



57

rechemarea personalului de jandarmerie şi ce se mai afla.
Toţi gardiştii ai garzei comunale de siguranţă vor purta o bandă albă pe braţ cu

inscrepţia: GARDA RURALĂ şi dedesupt BISZTOŞITOORSEC. Această bandă va fi prevăzută
de către Primăria comunei cu numere curente şi ştampilată cu pecetea primăriei respective.
Toate gărzile de siguranţă vor purta în mână un baston(bâtă), un alt armament este interzis.

Jandarmeria, care va îndeplini serviciul de patrulare după aceleaşi principii ca înainte va
fi prevăzută cu arme de mână (revolvere), care vor fi împărţite în raport cu numărul de arme,
de care se poate dispune. Baioneta (sabia de infanterie) va rămâne în ori ce caz jandarmului.

Fiecare jandarm va primi din partea Comandamentului companiei (csendor szarny
parancsnoksag) de care aparţine, o legitimaţie oficială, prevăzută cu sigiliul oficiului respectiv.

Fiecare jandarm va purta o bandă albă cu inscripţiunea „JANDARM” şi „CSENDOR)”
Benzile vor fi pentru fiecare companie de jandarmi (csendorszarny parancsnoksad) curent
numerotate şi ştampilate. Numărul bandei trebuie să se potrivească cu cel de pe legitimaţiuni.

Administratorii împreună cu cel mai în vârstă om al comunei vor fi răspunzători pentru
alegerea conştiincioasă a oamenilor de siguranţă. Elemente aparţinând lagărului bolşevic vor fi
sub orice împrejurări lăsate deoparte.

Administratorii comunelor, care sunt ocupate de  către trupe proprii, vor prezenta
înaintea înfiinţarei acestor  gărzi o listă a oamenilor  din Comandamentul militar respectiv spre
aprobare.

Această prescripţiune nu se referă la oraşe, cari au o poliţie activă permanentă sau poliţie
de stat, se va înainta şi aici o listă a tuturor poliţiştilor Comenduirei Pieţei respective. În caz că
o comună are nevoie de ajutor militar spre menţinerea ordinei şi siguranţei, atunci va cere
acest ajutor - bine motivat - de la Comenduirea Pieţei respective, sau pentru comune, unde nu
se află trupe,  la Comandamentul militar cel mai apropiat prin telefon sau prin curieri.

Va fi adus populaţiei la cunoştinţă, că are să se subordoneze cât mai conştiincios
dispoziţiilor referitoare la siguranţa şi ordinea publică, li se va face cunoscut că armata
ocupatoare posedă destulă putere, spre a da dispoziţiunile, ordonate de autorităţile civile,
împuternicite de către dânsa, care are energie corespunzătoare.

Tuturor Comandamentelor militare subordonate li se face odată cu aceasta cunoscut, că
au a lucra în sensul acestui ordin şi a acorda acolo ajutorul unde o cere necesitatea.

Aştept cât mai curând comunicarea privitor la măsurile luate de către Prefecturi în baza
acestei adrese, ca şi executarea dispoziţiunilor.

Se comunică: Prefecturile Szabolcs, Hajdu şi oraşului Debreţin.
COMANDANTUL DIVIZIEI 16-a

GENERALUL/SS/  HANZU
Pentru cum şi-a condus trupele până la Tisa şi peste, pe valea Hernandului până la

Miskolcz, pentru cum a conceput personal această adresă, dar mai ales pentru tenacitatea şi
dârzenia cu care a finalizat această acţiune cu rezultate mult peste aşteptările superiorilor (care
au avut îndoieli şi l-au criticat pe general că lucrează de unul singur ) generalul Alexandru
Hanzu a fost felicitat prin telegrame de primii miniştri Maniu şi Brătianu, iar Regele Ferdinand I
l-a decorat şi i-a dat comanda  Grupului de Nord pe perioada când generalul Moşoiu a fost
guvernator militar al părţii de la Tisa a Ungariei ocupate de români.

16 Maiu 1919: Trupele Div. 16-a dezarmează localităţile ocupate.
Comandantul Diviziei 16-a se duce la Miskolcs, unde ia contact cu generalul Zincone,

Comandantul Div. 6 Inf. Ceho-Slovacă. Cei doi generali trasează linia de demarcaţie dintre
Trupele de la Praga şi Armata Transilvania.

De la Miskolcs, după ce şi-a inspectat o parte din trupe, generalul Hanzu dă Raportul
Diviziei 16-a No. 324 către Grupul de Nord prin care actualizează cu exactitate poziţiile în teren
a trupelor sale de pe Tisza, dar mai ales poziţiile trupelor sale de peste Tisza, care au înaintat 50
km spre Budapesta.
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Raportul este semnat la Divizie din ordin de ŞEF DE STAT MAJOR
Lt. COLONEL/SS/ PHLEPS

17 Maiu 1919: Până la 3 iunie 1919 , pentru Div.16-a singura armată românească,
care a trecut Tisza şi a luptat împreună cu cehii, slovacii şi rutenii împotriva ungurilor, în
Transcarpatia şi Subcarpaţii Ungariei urmează zile şi nopţi de lupte crâncene. Toţi cei care au
scris sau susţin, că în perioada 1 mai - 20 iulie 1919 toate trupele din Transilvania s-au menţinut
pe Tisa, mint cu neruşinare, anulând astfel meritele deosebite ale militarilor ardeleni.

Generalul Alexandru Hanzu credea la 17 mai 1919, că şi pentru luptătorii lui va urma o
perioadă mai calmă şi a dat Diviziei 16-a Ordinul No. 363/17/5/ 1919, pentru completarea
formaţiunilor cu voluntarii, ( peste 5 000 dintre care a selectat 1 800 de foşti vânători de munte
în Austro-Ungaria, pe care i-a trimis la Biatriţa unde s-a format Reg. 100 V. M. comandat de
A.S.R. Principele Carol) primiţi de Div. 16-a după ce a plecat de la Ciucea, pentru întărirea
disciplinei şi pentru instrucţia trupelor. Două divizii franceze şi 2 sârbe înaintau pe la Seghedin,
6 canoniere engleze la Baja pe Dunăre, 2 divizii cehoslovace şi Div. 16-a ardeleană pe valea
Hernandul, toate înaintau spre Budapesta şi toate s-au oprit la distanţă de capitală la ordinul
Comisiei Interaliate de la Viena, cu excepţia Armatei Transilvania care nu a respectat ordinul de
la Viena ca să rămână pe Tisa  şi va ocupa Budapesta la 3 august 1919. Iată ce spune pe 8 pagini
Generalul Hanzu în Ordinul No. 363, din care prezint doar numele capitolelor:

„…Acum când securitatea frontierelor ţării noastre este ameninţată în regiunea apărată
de Divizia 16-a, căutăm perfecţionarea trupelor noastre cât mai iute şi trebuie să se lucreze
energic la completarea formaţiunilor, la întărirea, disciplinarea şi instrucţia lor.

DE ACEEA ORDON:
a. Complectarea formaţiunilor cu voluntari…
b. Întărirea tehnică şi disciplinarea trupelor…
c. Instrucţie complectă  de la individ la regiment

1 Instrucţii de tragere…
2 Cursuri speciale şi şcoli….
3 Şcoala de telefonişti şi telegrafişti…
4 Şcoala de scris şi citit…

Alfabetizare…
- Cunoştinţe de limbi străine..
- Cursuri pentru personalul administrativ..
- Artilerie şi cavalerie…
- Compania de pompieri…
- Ambulanţa…
Generalul demonstrează şi prin acest ordin înalta pregătire militară şi diplomatică primită

la şcolile din Viena, Pozdam şi Paris, patriotismul aplicat nu declarativ, dar şi ţinuta sa
intelectuală deosebită, cu care dezvoltă toate punctele.

Ordinul a rămas un model şi după 100 de ani. Exemplific doar cu partea a 2-a a punctului
b:     „D  I  S  C  I  P  L  I  N  A

Formaţiunile  ardelene, cari au fost înfăptuite (înfiinţate) după 4 ½ ani de războiu şi după
care timp morala şi disciplina lor au fost influenţate de către revoluţia bolşevică, trebuie să
revină la vechia tare disciplină, care înainte de cele întâmplate le distrugea pe toate celelalte
trupe inamice.

În primul rând va fi făcut cunoscut ofiţerului tânăr şi fără experienţă, modul serviciului de
educaţie exploatarea serviciului in-detail, care tocmai aici este de mare lipsă. Numai cu
ajutorul acestora se va delega această adevărată dificilă însă onorabilă şi importantă problemă;
ei sunt aceia cari, fiind în continuu contact cu soldatul îl pot influenţa şi cârmui.

Conform cu gruparea Regimentelor se vor înfiinţa cursuri pentru aceşti ofiţeri, parte la
batalioanele aflate în rezervă, parte la posturile de comandă ale regimentelor  unde toate aceste
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chestiuni se vor învăţa după programe noi întocmite de către comandantul regimentului. Ca
profesori instructori vor fi numiţi ofiţeri vechi ai fostei armate austro-ungare şi numai  din lipsă
din Regat.

Faţă de chestiunile de regulament, cari vor fi expuse practic, dându-se o deosebită
consideraţiune deosebirilor vechilor dispoziţiuni austro-ungare, faţă de cele din Regat, se vor
concentra forţele pentru ridicarea educaţiei şi disciplinarei.

În primul rând se va cere de la ofiţeri în primul rând ordine, punctualitate, înfăţişare
militară riguroasă şi exacta împlinire a datoriilor lor, ca disciplina să se poată obţine numai cu
vorbe.

Fiecare comandant trebuie să selecteze elementele rele, de cele bune şi să- şi dea seama
că elementele rele strică mai multe cazuri şi deci trebuie a fi aduse prin orice mijloace la
ordinea cerută. Ofiţerilor tineri se le fie clar, că trupa noastră are nevoie de o conducere strictă,
dar în consecinţă însă dreaptă. Trupa nu e obişnuită cu un tratament sangvinic şi gesturi
schimbătoare pornite numai din impuls, sau chiar că, cu maltratarea, obţin numai contrariul a
celei ce voia să ajungă.

Controlul în continuu a serviciului şi a tuturor întâmplărilor de influenţare din partea
necompetenţelor superiorilor şi o educaţie potrivită caracterelor ( tratament psihologic
individual) consecvent întrebuinţate, foarte curând dau un rezultat frumos, la care fiecare ofiţer
trebuie să aspire”.
Comunicat la toate subunităţile Diviziei.

COMANDANTUL DIVIZIEI 16-a
GENERAL/SS/   HANZU
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Prof. Vasile Iuga de Săliște
Cluj-Napoca

Henri Mathias BERTHELOT
un francez cu inimă de român

(continuare din Rezervistul sibian nr.25)

Regele Ferdinand,
Regina Maria, Prinţul

Carol şi Generalul
Berthelot.

Defilare pe Calea
Victoriei,

1 Decembrie 1918

Regele Ferdinand I
onorându-l pe

Generalul Berthelot
(în stânga)

şi pe contele de
Saint-Aulaire (în

dreapta) la Palatul
Cotroceni,

1 Decembrie 1918
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FERDINAND I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională Rege al României,
La toţi de faţă şi viitori sănătate,
Corpurile legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sancţionăm ce urmează:

L E G E
Art. unic. Se acordă Generalului Berthelot, cetăţean de onoare român, în deplină şi

absolută proprietate, în mod gratuit, în semn de recunoaştere a nepieritoarelor sale merite faţă
de poporul român, un lot de pământ din cele rezervate de stat prin legea de expropiere,
împreună cu clădiri, în locul şi întinderea ce se vor alege de ministerul de agricultură.

Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa dela 24 Octomvrie anul 1922 şi
s-a adoptat cu unanimitate prin aclamaţiuni.
Preşedinte, M. G. Orleanu.

(L.S.A.D.) Secretar, G. Iuca.
Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 24 Octomvrie anul 1922 şi s-a adoptat cu

unanimitate prin aclamaţiuni.
Preşedinte, M. Pherekyde.

(L.S.S.) Secretar, I. Moldovanu
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul
Statului şi publicată prin Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 24 Octomvrie 1922.

(L.S.St.) FERDINAND
Ministrul agriculturii şi domeniilor,
Al. Constantinescu.

Ministrul justiţiei,
Ioan T. Florescu.

Testamentul generalului Berthelot

„Acesta ‘mi este testamentul”

„Eu subiscălitul, Henri Mathias Berthetot, general de divizie, membru al Consiliului superior
de război, guvernator militar al Strasburgului, Mare Cruce a Legiunei de onoare, decorat cu
medalia militară, Crucea de război, cavaler cl. I al ordinului Mihai Viteazul, actualmente domiciliat
în Strasburg, Rue Brulée no. 13, bucurându-mă de întreaga mea libertate de spirit.

Voind, pe de o parte a mulţumi naţiei româneşti de toate mărturiile de recunoştinţă şi de
dragoste ce mi-au fost arătate cu prisosinţă, şi, de altă parte, să întreţin bunele relaţii şi legăturile
intelectuale între România şi Franţa, declar că dispun precum urmează, cu începere din ziua
încetării mele din viaţă, de toată partea din averea mea aflată în România, atât în bunuri mobiliare,
cât şi imobiliare.

I. Las Academiei Române din Bucureşti, calea Victoriei no. 125, domeniul ce mi-a fost dat în
deplină proprietate de Statul Român, prin legea specială din 28 octombrie 1922, printr-un act de
donaţiune cu data de 31 martie 1923, înregistrat la Tribunalul Ilfov (Secţiunea Notariatului proces-
verbal no. 16582 din 7 iulie 1923) şi care se află în comuna General Berthelot (în vechime Farcadin)
judeţul Hunedoarei.
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Acest legat cuprinde toate drepturile asupra solului şi subsolului, precum şi clădirile, plantaţiile,
ameliorările de toate soiurile şi tot avutul mobiliar aflându-se pe sau în proprietate în clipa
decesului meu.

Las de asemenea Academiei Române toate sumele în numerar depuse în numele meu, în clipa
decesului meu, la Banca Marmorosch, Blank şi Co., sau în sucursalele sale din România - cu
excepţia acţiunilor, obligaţiunilor sau ori căror alte valori în titluri ale Statului Român sau de
societăţi române, cari vor fi la dispoziţia executorului meu testamentar, desemnat la paragraful VI
al prezentului testament, după instrucţiunile particulare ce i-am dat, pentru acoperirea cheltuielilor
de administraţie şi de regie eventuală a fermei, ca şi ori şi ce neprevăzut, pentru a remunera servi-
ciile făcute, etc., etc., ca urmare nu vor fi cuprinse în legatul Academiei Române.

Academia Română va avea dreptul să se folosească de toate interesele şi fructul averei ce-i las,
din ziua decesului meu şi va deveni, din faptul decesului meu, întreagă şi exclusivă proprietară a
averei sus arătate, fără nici o restricţiune sau rezervă alta ca acele din clauzele ce urmează.

II. Academia Română este îndatorată a întrebuinţa veniturile averei ce-i las pentru darea
anuală de burse ţinând seamă bine înţeles de statutele şi regulamentele sale. Aceste burse se vor da
fie pentru studii sau cercetări într-o universitate franceză, fie pentru cheltuieli de întreţinere pentru
completarea de studii într-o mare şcoală franceză, civilă sau militară.

Alegerea beneficiarilor se va face fie printre tinerii ofiţeri, sau candidaţi de ofiţeri ai armatei
active, fie printre fiii, sau fiicele ofiţerilor în activitate de serviciu, sau în retragere, fie printre fiii,
sau fiicele ai căror ascendenţi au murit pentru realizarea uniunei naţionale române. Se vor prefera
tinerii, sau tinerele a căror studii anterioare ar arătă că au aptitudini reale şi a căror familii nu ar
avea decât mijloace restrânse sau neîndestulătoare.

Specialităţile pentru cari se vor acorda bursele, durata pentru cari se dau şi cuantumul lor,
Universitatea sau şcoala la care bursierii vor trebui să lucreze, vor fi fixate de Academie. Academia
va hotărî de asemenea dacă atribuirea burselor se va face pe cale de concurs sau prin orice alt
mijloc de selecţiune.

Doresc în sfârşit, ca comisiunea însărcinată cu atribuirea burselor să binevoiască a adăoga la
membrii săi pe ministrul Franţei în Bucureşti, sau delegatul său care ar putea fi directorul
institutului franco-român din Bucureşti. Hotărârile acestei comisiuni vor fi supuse aprobării
plenului Academiei sau a delegaţiei sale permanente.

III. Academia Română poate, când va crede că este folositor, în interesul unei mai complete
colaborări intelectuale franco-române, să preleveze, asupra veniturilor legatului, premii ce vor fi
atribuite lucrărilor, supuse aprecierii sale de români, sau de francezi, asupra culturei, civilizaţiilor,
istoria României mai cu seamă în legăturile lor cu cultura şi istoria Franţei, în diferite epoci a
trecutului.

IV. Academia Română va dispune cum va voi de localurile pentru locuinţă ale proprietăţii.
V. Bursele şi premiile instituite prin paragrafele II şi III a testamentului de faţă se vor numi

„Fondul general Berthelot”. Acest fond se va administra ca toate celelalte fonduri ale Academiei.
VI. Pentru a supraveghea executarea dorinţelor mele şi a ajuta Academia Română în realizarea

lor, numesc, ca executor testamentar, pe Domnul general Rosetti, locuind în Bucureşti, strada
Barbu Catargi 20.

VII. Dispoziţiunile testamentului de faţă sunt definitive şi irevocabile. Ele nu privesc de altfel de
loc bunurile mobiliare şi imobiliare ce posed în Franţa şi în privinţa cărora am luat dispoziţiuni
particulare.

Făcut azi, întâiu Decembrie anul una mie nouă sute douăzeci şi şase la Strasburg, în trei
exemplare identice, fiecare scris întreg de   mâna  mea,   datat  şi iscălit de mine. Un exemplar este
încredinţat Academiei Române, un al doilea executorului meu testamentar d. general Rosetti, al
treilea rămânând în posesiunea mea”.

H. Berthelot

 Ziarul „Universul”, nr. 28 din 1 februarie 1931.
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Elena Olaru Miron

CONLOCUITORI NU ÎNLOCUITORI

Atâta vreme cât românii se comportă civilizat și prietenos cu toate minoritățile
conlocuitoare (poate cu mici excepții în cazul în care sunt provocați), nu se înțelege cum este
posibil ca adeseori acești români să fie tratați cu vădită aroganță și desconsiderare de către
cunoscuta etnie maghiară. Se întâmplă cumva ca minoritarii, și în mod deosebit maghiarii, să fie
tratați altfel decât toți ceilalți locuitori ai țării? Discriminatoriu? Sunt lipsiți de drepturile și
obligațiile pe care le au toți trăitorii acestui pământ? S-au interzis cumva manifestările pur
culturale ale minorității maghiare? S-a interzis folosirea limbii lor materne? Dimpotrivă; mulți
etnici maghiari nu cunosc limba țării în care trăiesc: limba română…

De ce parte din minoritarii aceștia caută să-și impună voința, solicitând cu foarte mult
aplomb unele așa numite drepturi, considerate de ei cuvenite, dar care contravin constituției țării
(stat unitar, inviolabil și independent!). Ei susțin, de mai multă vreme, revenind mereu asupra
cererii privind crearea unei enclave strict maghiare, cu serviciile în întregime separate de
organizația statală română și tocmai în „inima” țării. Separarea pretinsă, izolarea, „ruperea”
contactelor de orice fel cu restul populației, nu cumva poate duce la anularea relațiilor (pașnice)
amicale între părți, iscând vrajbă și mai mult decât atât?

Din fericire, mai rar, dar există și maghiari care sunt loiali, cinstiți și prietenoși. Aceștia
sunt în stare de sacrificii remarcabile pentru semenul și amicul lor. Mărturisesc cu toată
sinceritatea și satisfacția că cei mai atașați prieteni pentru familia mea au fost și sunt câteva
familii de maghiari, cărora le păstrez un deosebit și sincer respect. Din nefericire, nu sunt toți
astfel. Unii afișează o ură față de celelalte naționalități (mai ales față de români), care ne obligă
la o atitudine de evitare.

De ani buni, majoritatea minorității maghiare sfidează aniversările naționale române cu
ură nedisimulată, mergând până la evitarea arborării drapelului național al țării sau organizând
ostentativ cu ocazia propriilor sărbători, parade în straie militare maghiare și purtând
nenumărate flamuri în culorile naționale maghiare din statul vecin, Ungaria.

Comportamentul deosebit de ostil, încadrarea preferențială a maghiarilor în funcțiile cheie
din zonele predominant locuite de maghiari cum poate fi catalogat? De asemenea, afișarea de
benere și pancarte prin care se cere: autonomie teritorială incită, cum este și firesc, la reacții din
partea românilor. A nu se uita că s-a mers până acolo încât s-a afirmat că maghiarii ar trebui să
poarte doliu la sărbătorile naționale române și au circulat în media hărți cu „Ungaria Mare”, cu
alipirea Transilvaniei la Ungaria. Istoria păstrează o mulțime de evenimente tragice trăite de
populația română sub jugul etnicilor asupritori și oprimatori. Marginalizarea românilor de către
maghiari este binecunoscută.

Însuși Mihai Eminescu, încă în anii 1866-1877, spunea: „Gimnaziile de stat din
Transilvania ar trebui să fie române, căci românii le susțin cu birul lor amar pe care-l storc
pietrei și costișelor. Veni-va vremea dreptății celei drepte… Am dormit cam mult, ce-i drept, doi
evi și mai bine, încât ne credem a întreprinde lupta existenței noastre și cu zece națiuni
maghiare, nu numai cu una. După noapte vine ziua… Și dacă somnul nostru a fost lung, cu atât
mai puternică va fi manifestarea vieții noastre. E pietroasă și încovoiată calea dreptății, dar e
sigură. Știu că ne-ați închide gura de-ați putea fără ca să vă scuipați vouă înșivă în față… Nu se
ucid lesne națiunile, domnii mei, și mai cu seamă cea română, NU!”
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În 2018, în cotidianul de vest „Certitudinea” profesorul sârb Miodrag Stanojevic din
Voivodina, trecând prin Satu Mare la sfârșitul anului 2012, a transmis redacției Gazetei de
Nord-Vest un mesaj privitor la raporturile dintre „băștinașii valahi și alogenii unguri din
România”, indignat de comportamentul maghiarilor. Spune, printre altele: „Oare ar fi avut
curajul ungurii să afișeze mesajele: sârbii țigani sau Voivodina aparține Ungariei? Nu, nu ar fi
îndrăznit, iar dacă ar fi fost atât de tâmpiți să o facă, în această seară ar fi cinat în infern… De
ce își permit asta în România? De ce nu își permit același lucru în celelalte țări unde au
minorități maghiare și revendicări revizioniste, adică Slovacia, Serbia, Ucraina? Simplu.
Pentru că ei știu că românii sunt un popor pașnic, binevoitor și primitiv, un popor imbecil de
tolerant. Totodată, ei știu că cei din Slovacia, Serbia, Ucraina nu sunt așa, și nu își permit.
Afirm cu tărie că nu există nicăieri în lumea civilizată o țară care să acorde atâtea drepturi unei
minorități cum acordă România minorității maghiare. Și totuși nu vor fi mulțumiți niciodată,
sâcâindu-vă perpetuu (ca un țânțar în miezul nopții), cu aceeași pretenție imbecilă:
AUTONOMIE.”

Este necesar a completa și faptul că din interesul aleșilor noștri li se satisfac rând pe rând
toate cererile acestei etnii maghiare.

Un alt aspect absolut de căpătâi consider că este respectarea integrității teritoriului și
menținerea unui climat accentuat de patriotism. Deci, un rol esențial îl are uniunea și respectul
dintre noi, nația predominantă din acest teritoriu. Dezbinarea, lipsa de comuniune, cârcoteala, ne
transformă într-o societate vulnerabilă, nehotărâtă. Mulți din populația autohtonă fiind
neinformați, se aruncă orbește în diferite lupte, comentând, acuzând de cele mai multe ori în
necunoștință de cauză, cu ură demențială față de cei pe care-i consideră dușmani. Urăsc cu
patimă pe cei care încearcă să le „dezaburească” judecățile. Indiferent ce decizii s-ar elabora de
către cei în măsură a o face (bune sau rele), ei sunt dispuși să clevetească, fiind permanent
împotrivă de dragul de a se opune, de a urî și combate. Această dezbinare și lipsă a unei

raționări sănătoase nu va aduce
nimic bun, ci dimpotrivă.

Ar trebui să luăm exemplu de
la naționalitățile conlocuitoare,
care iată, se unesc și hotărăsc
traiectoria firească de urmat de
către toți deopotrivă. În acest sens
este bine să privim la însăși
minoritatea maghiară din România,
ca și din alte regiuni, care, iată s-a
coalizat într-un așa-zis partid
politic, dar care nu este altceva
decât o organizație etnică ce luptă
mai ușor în acest fel pentru diferite
privilegii, profitând de orice
situație favorabilă, ca și de
slăbiciunile alor noștri profitori.
Astfel, aleșii noștri le satisfac rând
pe rând toate cererile acestei etnii

maghiare, indiferent cât de hazardate sunt. Se exploatează slăbiciunile acelor aleși ai noștri care
sunt dispuși a-și vinde cu ușurință orice în schimbul voturilor necesare pentru a se cățăra în
fruntea obștei. Își vând astfel sufletele și propria conștiință. Țara, nația, poporul lor nu înseamnă
nimic pentru ei.

Unde sunt patrioții români de altădată?... Și totuși, ce urmează?
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Col. (rtr) Victor Neghină
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Col.(r) Cufteac Serghie –
Comandant – prizonier – translator

Acestea sunt trei repere distincte din viaţa
de campanie a eroului acestei poveşti trăită cu
67 de ani în urmă, timp de 210 zile, veteranul
de război col.(r) Cufteac Serghie, din Asociaţia
Veteranilor de Război „Traian Moşoiu” Sibiu.
A văzut lumina zilei la 17 decembrie 1920, în
oraşul Hotin, în iulie 1940 când a început
invazia sovietică peste Nistru, asemenea tuturor
tinerilor români din teritoriul cotropit şi-a găsit
refugiul dincoace de Prut.

A hotărât atunci să-şi pună braţul în slujba
patriei, absolvind Şcoala de ofiţeri de rezervă nr.
2 din Bacău cu calificativul excepţional, cu
gradul de sublocotenent în specialitatea
infanterie. După absolvire, a fost încadrat în
Regimentul 7 Vânători Divizia 8 Infanterie în
funcţia de comandant de pluton puşcaş.

Botezul focului l-a primit pe frontul de
răsărit, începând de la sfârşitul lunii martie
1944 până la 23 august acelaşi an, după care a
luat parte la toată campania din vest pentru
eliberarea Transilvaniei, Ungariei şi
Cehoslovaciei. În est, a participat la luptele
purtate de armata română pe râul Bug pe
aliniamente succesive la vest de acest râu.

În aceste aprige lupte, la începutul lunii aprilie 1944, împreună cu mulţi alţi camarazi a
căzut prizonier la armata sovietică, fiind dat dispărut şi şters din evidenţa Regimentului 7
Vânători. A rămas în captivitate până pe 6 aprilie, când a reuşit să evadeze, întorcându-se la
regimentul său, reluându-şi comanda plutonului cu care a participat la luptele din zonele
localităţilor Moghilev, Edinet şi Dorohoi.

„Când am hotărât să evadez, am mers la risc, ori scap sau mă împuşcă. Decât să ajung să
trăiesc calvarul vieţii de prizonier la ruşi, am riscat totul. Ştiam la ce chinuri m-ar fi pus
sovieticii, mai ales că în 1940 m-am refugiat peste Prut la fraţii mei români.

Sovieticii aveau o mare răfuială mai ales cu prizonierii români din teritoriul răpit şi care s-
au încadrat în armata română. Când am evadat, din spate trăgeau ruşii, iar din faţă trăgeau aliaţii,
pentru că mă îndreptam spre poziţiile lor. Am făcut salturi am mers târâş, am mers în zig-zag şi
nu m-au ţintit. Am avut mare noroc că în afară de curaj am avut şi o foarte bună condiţie fizică
care m-au ajutat. Nu mi-a fost uşor deloc pentru că a trebuit câteva zile să rabd de foame,



68

limitându-mă numai la apă, căutându-mi unitatea. Ştiam că dacă rămâneam prizonier nu aş mai
fi avut nici o bucurie, nici bucuria de a fi în viaţă“, îmi mărturiseşte bătrânul veteran.

După 23 august 1944, a fost „vărsat“ la Regimentul 19 Caracal, Divizia 11 Infanterie,
unde am primit comanda plutonului 3 din compania 4, batalionul 2 infanterie. La comanda
acestui pluton de olteni, fără o temeinică pregătire şi experienţă de front, a participat la luptele
din Transilvania, pe teritoriile Ungariei şi Cehoslovaciei până în luna ianuarie 1945, când am
fost repartizat la comandamentul Armatei a IV-a în funcţia de translator al comandantului
acesteia, gl. Nicolae Avramescu, cu generalii sovietici. Cunoşteam foarte bine limba rusă,
rupeam ceva şi din germană şi franceză cât învăţasem în anii liceului şi Şcoala de ofiţeri din
Bacău. Am fost translator până la sfârşitul campaniei din vest“, îşi încheie povestea de război
veteranul Cufteac Serghie.

A fost decorat cu ordine şi medalii precum: „Ordinul serviciului Credincios cu Spade clasa
a III-a“, „Coroana României clasa a V-a cu Spade şi Panglică de Virtute Militară“; „Ordinul
Steaua României clasa a V-a cu Spade şi Panglică de Virtute Militară“; medalia sovietică
„Ordinul asupra Germaniei fasciste în marele război 1944-1945; „Ordinul Steaua Republicii
Populare Române clasa a V-a pentru fapte de arme săvârşite în războiul împotriva Germaniei
fasciste“ şi altele.

După revoluţia din decembrie 1989, a fost avansat succesiv până la gradul de col.(r), iar în
2005 a primit „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial 1941-1945“.

În 1946, cu gradul de sublocotenent aspirant la gradul de căpitan a fost obligat să spună
adio arme, pe motiv de dosar politic - luptase împotriva URSS. După război, a urmat Academia
Comercială şi a lucrat la IPAS, unde timp de 35 a fost şeful serviciului plan, până în 1989, când
s-a pensionat.

La începutul primăverii acestui an, distinsul veteran de război col.(r) Cufteac Serghie, la
venerabila vârstă nonagenară, a trecut în lumea somnului de veci, lăsându-ne amintirea unui
adevărat erou care şi-a făcut datoria faţă de ţară, armată şi tron, sub sacra deviză: „PATRIE,
ONOARE, DEMNITATE”. Odihnă veşnică, glorie eternă şi recunoştinţă din partea urmaşilor!
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Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman
Soluția rebusului „LA MULȚI ANI!” din nr.25 (ianuarie –aprilie) 2020, al revistei:
KONTA, OSUIGWE, IGOR, GAUFF, IMS, KATERINA, CULMI, I, ASI. A, D,SLAM, m,
ATP, NAOMI, O, TIG, MONICA, AHN, SHARAPOVA, TMAA, AB, TOVE, ARSA, KEYS,
RALUCA, SS, UL, IC, KANEPI, O, WATSON, TAL, RAR, A, ATLAS, NASICA,TAN,
TREVISAN, N, ANGLIA, AMICALA.

NUME ...cu renume
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Orizontal: 1) REGINA tenisului românesc, nr. 1 mondial timp de 64 săptămâni, două trofee de
Grand șlam la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019) – CENTENARUL Marii UNIRI
(1918-2018) 2) Cealaltă SIMONA , dar la gimnastică (medalie de aur la Olimpiada de la Sydney
2000, cu o săritură care-i poartă numele) – Talent, încă de la început! 3) Spectacole de box,
sport în care s-au afirmat campionii noștri mondiali Mihai LEU, Leonard DOROFTEI, Francisc
Vaștag și Lucian BUTE – Toboșarul ceresc de prin... Moscova cenușăreasă, liric rus (Serghei,
1895 - 1925) 4) Firea...la centru! - Podiș dobrogean.5) Bardul de la Mircești 6) ...GRECO,
celebru pictor spaniol de origine greacă (Adorația păstorilor, Logodna fecioarei; 1541-1614) –
Bătrâna doamnă din...Arad (siglă) – Marcă de avioane ( -2, 14, 18 și 42), după numele
celebrului inginer rus Iliușin (1894-1977). 7) Campion la...tenis de masă! - Diana...21! - Regina
lui MIHAI...sacrificată de meșterul Manole. 8) Perla din Carpați – Pelin de mai. 9) Ion
Barbu...la Sibiu! - Considerat părintele teoriei despre originea speciilor prin selecție naturală
(Charles; 1809 -1862) 10) Actor englez (David), prezent pe genericul filmelor Tunurile din
Navarone, Pantera roz și Ocolul Pământului în 80 de zile - Renumit scriitor brazilian (Jorge),
semnatarul romanelor Secerișul roșu și Pământ fără lege. 11) Medalii olimpice cu care ne
mândrim cucerite de Nadia Comîneci, Ivan Patzaichin, Elisabeta Lipă, Camelia Potec etc –
Măsoară intensitatea curentului electric (provine de la numele unui celebru fizician francez).
Vertical : 1) REGELE fotbalului autohton, fost jucător al echipelor Real și F.C. Barcelona,
câștigător al Cupei Cupelor cu Galatasaray (Turcia), alături de alt mare jucător român, Gh.
Popescu (Gică) – DACIA din...Pitești. 2) Stațiune balneară în Bărăgan -= Capitală culturală
europeană în 2007, alături de Luxemburg, acest splendid municipiu transilvan a găzduit, la 9
mai 2019, în premieră pentru România, Summitul U.E., cu participarea a 27 de șefi de state și
guvern 3) Vestită carte de vizită a olandezilor... - ... la intrarea în Vrancea! 4) Maior român,
câzut eroic la Rahova (nov. 1877) ,în luptele pentru independența României – Mare specialist în
istoria religiilor, a scris romanul Maitreyi (Mircea). 5) Debut pentru...Palade! - Ion Caramitru –
Prințesa inimilor, dispărută prematur dintre noi la 31 august 1997. 6) Pictor gălățean (Camil;
1880-1962), autorul pânzelor intitulate Terasa Oteteleșanu, Cosași odihnindu-se și al unui
portret al pictorului Ștefan Luchian - Andreea Răducan. 7) ...Unite ale Americii, supranumită
Țara tuturor posibilităților (neart.) - Wirelless Application Protocol (abr. uz.) 8) Universitatea
Craiova, iubirea de întotdeuna a oltenilor - Aproape de...Aimee! 9) Exemplar...ciobănesc (var.) -
Era bun de dat foc. 10) ...Demian, actriță româncă pe scena Teatrului Național 11) Aurul
holdelor de grâu - ...Ciobanu, actor român prezent pe genericul a numeroase pelicule, printre
care enumerăm: Columna, Mihai Viteazu, Ultimul cartuș, Artista, dolarii și ardelenii.
Dicționar: WAP, AIME.

În atenţia colaboratorilor:

Stimaţi colaboratori, pentru o bună relaţie a transmiterii şi publicării articolelor dvs.,
vă rugăm să respectaţi câteva recomandări. Articolele pentru revista nr.27 (3) / 2020 se
vor transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la
12 august 2020. Este recomandat ca textul să fie scris corect, cu diacritice, în format A4
(coală ministerială obişnuită), cu litere tip Times New Roman, mărimea 12.

Imaginile se ataşează la documentul transmis în format „jpeg”, neinserat în
document.

Se primesc (cu prioritate) materiale din partea autorilor din judeţul Sibiu (cu
prioritate a membrilor ANCMRR) care vor trata evenimente, locuri, eroi, monumente etc.
de pe teritoriul judeţului nostru. Nu se primesc materiale apărute în alte publicaţii!

Costul revistei: 10 lei / exemplar, respectiv 8 lei / exemplar pentru abonaţi.


