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Col. (rtr) Ioan Părean

În țara lui Bulă. Unde-i lege, …îi și
tocmeală (Editorial-pamflet)

Am crezut că simpaticul Bulă a dispărut odată cu
schimbarea politică din ’89. Poate a murit sau… poate a
emigrat. Cine știe? Am auzit doar sporadic despre el, cum se
întâmplă, în general, cu toți morții. Am auzit că, în locul lui,
ar fi venit altul: meseriașul Dorel. Dar, acesta nu-i ajunge nici
la degetul mic omniprezentului Bulă din perioada comunistă.

Spre surprinderea mea, în această primăvară, odată cu
pandemia și cu șefimea clanurilor de borfași, a revenit în țară
și Bulă al nost’. Și s-a apucat de treabă. Pe Bulă numai dracu’
îl întrece în ghidușii.

Odată cu pandemia de Covid-19, „guWern-ul meu” a dat
proba potenței de care dispune.

Pe noi, „bătrânii’ de peste 65 de ani, ne-au băgat în
„pușcărie”, la domiciliu, fără a avea vreo vină. Cu
încuviințarea și prin marea lor mărinimie, ne-au dat dezlegare
să ieșim din case, cu bilet de voie, două ore pe zi, tocmai când
soarele este la zenit, iar razele lui pătrund cel mai adânc în
creier. Să ieșim, dar nu când vrem noi, ci când vor ei, între
orele 11 și 13. Dacă ai întârziat să intri în casă, chiar și câteva
minute, Bulă-polițistul te amendează de-ți merg fulgii.

Ca să combată pandemia, în perioada de urgență, în
filtrele organizate de poliție și nu numai, din difuzoarele
mașinilor cu girofar răsuna Imnul Național, iar militarii scoși
pe străzi, cu același scop, purtau arme și veste antiglonț.
Noaptea minții!

Mai deunăzi, ministrul sănătății, zis și „Cap Vid 2020”,
băiatul acela cu trei fire rebele de păr pe fruntea-i mereu
transpirată, a apărut pe micile ecrane purtând o cască albă,
probabil ca să nu-i cadă vreun virus pe cap și să-i pătrundă în
golul cutiei craniene. El se întreabă și ne întreabă mereu:
„Oare pandemia sau cămila are mai multe cocoașe?” Tu ce
crezi, Bulă?

Mai nou, la înmormântările capilor lumii interlope
participă polițiști și jandarmi, câtă frunză, câtă iarbă, iar în
văzduh patrulează elicopterele MAI. Cei mai înalți
reprezentanți ai Poliției se întâlnesc cu capii interlopilor prin
preajma bisericilor, noaptea, ca hoții. Ca la noi, la nimeni! Se
vede că Bulă a revenit în țară.

Știam încă din copilărie că, dacă prinzi un pițigoi și-l
bagi în colivie, se sinucide, înfigându-și gheara în gât.

Oare de ce ministrul Vela a apărut pe micile ecrane
băgându-și „gheara” în ochi? Din nou, Bulă a fost la datorie!
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Și tot Bulă a încurcat borcanele, căci nici după o jumătate de an de pandemie nu s-au primit
măștile de protecție și ventilatoarele de la coreeni și elvețieni, plătite cu bani grei și anticipat, ca
la c…

Începerea școlii, haos total. Nici cu o săptămână înainte să înceapă școala nu se știa precis
când se va întâmpla acest lucru. Ministrul învătământului spunea una, prim-ministrul alta
și ….mai apărea pe micul ecran câte un mintos, să spună cu totul altă dată a evenimentului. În
acest caz, Bulă nu și-a dat cu părerea.

Am auzit că nenorocitul acesta de „virus ucigaș”, care bântuie lumea, a dezvoltat mai
multe tulpini, iar tulpina care face ravagii la noi ar avea culoarea galben-pai. Bine că acum știm
ca să ne ferim de el. Știe și Bulă, dar nu ne spune. Se vorbește că va fi cooptat în guvern, după
viitoarea remaniere. Un mediocru între atâția alții nu se vede, nu se pune și, cine știe, poate
aduce o notă veselă în melancolia celor ce-au fost puși să ne guverneze.

Fostul ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat drept „terorism cotidian'”
difuzarea zilnică, pe toate posturile de televiziune, a bilanțurilor privind numărul de infectați și
morți de Covid-19. Chiar aceste bilanțuri nefaste sunt prezentate de televiziunile noastre la fel
cum, altădată, ni se prezentau medaliile și trofeele câștigate de marii noștri sportivi „în epoca de
tristă amintire”, la marile competiții. Tu, ce părere ai, bătrâne Bulă?

La un moment dat, dintre popoarele (neamurile) europene care alergau spre un viitor mai
bun, noi eram, din punct de vedere economic, pe la mijlocul plutonului. Acum, de la mare
distanță, vedem ceafa vecinilor bulgari.

Se spune că, în această toamnă și în iarna ce stă să vină, vom fi afectați de un nou virus, de
data asta economic, numit Card-Vid 20. Prețurile vor sări în aer precum bancomatele distruse de
interlopi. Tu, ce părere ai, vere Bulă? Așa o să fie?

Eminentul profesor Grigore Moisil avea o vorbă: „Legea nu interzice nimănui să fie
imbecil!” Și, apropo de lege. La începutul anului, toți, dar absolut toți parlamentarii neamului,
indiferent de culoarea partidului din care făceau parte, au votat cu entuziasm o lege prin care se
măreau cu 40% salariile bugetarilor, pensiile și alocațiile pentru copii. A fost promulgată de
președinte. Ce mai, o lege care trebuia aplicată. Unde-i lege, nu-i tocmeală! spune un vechi
proverb românesc. Dar, ce să vezi? Analizând bugetul țării, s-a văzut că nu poate fi aplicată. A
început tocmeala. Ba că nu sunt bani, ba că legea se va aplica de la 1 septembrie, dar pensiile se
vor mări doar cu 14%... după posibilitățile economice. Apoi, au început tocmelile. Când s-a
născut această lege, nu era nici pandemie, nici criză economică și se pare că nici prea multă
minte în capul decidenților. Cum să dai o lege care nu se poate aplica sau care ar putea fi
aplicată doar parțial? Ajung iarăși la vorba matematicianului Moisil. Da, nu sunt bani și nici nu
vor fi într-un viitor apropiat. Punga e goală și intrăm triumfători în viitoarea criză economică
mondială. Ar trebui anulată această lege în Parlament și toți cei care au votat-o și au promulgat-
o să recunoască în fața națiunii, pe micile ecrane, că n-au fost precauți, ci au fost proști…Una
din două (vorba unui clasic în viață).

Mai deunăzi, m-am întâlnit cu un vechi prieten, un sas sibian. Am mulți și buni prieteni și
din această etnie. Îl întreb: - Îți place cum conduce țara Klaus, sasul vostru și al nostru? Mi-a
răspuns: - Ǎsta îi sas doar cu numele, aroganța și „caroseria”, în rest îi român sadea! Are toate
calitățile și metehnele voastre. Era bun acolo, în fruntea țării, unul cum a fost Richard Winter,
fost prim-secretar al județului Sibiu. Ǎla da OM, păcat că s-a prăpădit!

În vară s-a dat o nouă lege, Legea 136 din 18 iulie 2020, privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Pe lângă prevederile
bune, are și una de care pot abuza conducătorii noștri politici.

Dacă deranjezi, dacă te iei de guvernanți, medicii-polițiști te pot lua de acasă sau de pe
stradă, sănătos sau bolnav, te bagă cu forța în izoletă, apoi în ambulanță și te duc. După câteva
zile, este anunțată familia că ai murit de Covid-19 și ești înhumat în grabă, fără necropsie etc.
Ce zici de asta, Bulă?

Eu mă opresc aici, nu de alta, dar nu cred că încap în izoleta lor. Sunt prea …voluminos.
Dar, totuși, rămân la părerea că: „România este o corabie care navighează în plină furtună cu
cârma ruptă”.
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Gl. bg. (rtr) prof.univ.dr. Cristian Troncotă
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

„Rețeaua Caraman” între legendă și adevăr

S-a scris, în ultimii treizeci de ani, destul
de mult despre așa-numita Rețea Caraman,
atât laudativ, cât și foarte critic, încât,
publicului larg, neinițiat în domeniul
serviciilor secrete îi este mai greu să distingă
la ora actuală adevărul de ficțiune. O să
încerc în rândurile ce urmează să realizez o
scurtă sinteză despre acest subiect istoric în
care mi-am rezervat si spațiul pentru a-mi
formula propria-mi opinie.

De la început, trebuie formulat cu
claritate că principalul beneficiar al fluxului
de informații atestate de documentele care se
scurgeau prin „Rețeaua Caraman”, de fapt o
rețea de spionaj a rezidenturii românești
acoperite de la Paris, au fost serviciile secrete
sovietice: KGB și GRU. Ce să facă statul
român cu acele informații, în plină epocă a
stalinismului matur (1958–1968). E adevărat,
ne aflăm în partea finală a acestei epoci de
tristă amintire. Ca să formulez o întrebare pur
retorică din care vom deduce cu ușurință și
răspunsul: ce putea face statul român cu astfel
de informații în planul strategiei și al politicii
militare? Astfel de politici și strategii de
apărare, pentru întregul Bloc Estic al OTV
(Organizația Tratatului de la Varșovia) era
conceput la Moscova, de marea noastră aliată,
care până la începutul anilor ʼ60 ne-a instruit
în Școlile speciale ofițerii din Armată și
Securitate. Dacă e să ne referim la acele
documente secrete fotocopiate din Arhiva
NATO de către „agenții” lui Mihail Caraman,
în recenta lucrare monografică întocmită de
istoricul Florian Banu, vom constata că ele
conțineau doar date și informații militare,
care, într-adevăr, dacă erau studiate cu atenție
de militarii strategi de la Moscova, se puteau
contura concluzii importante despre
strategiile și politicile NATO, bugetele

militare ale statelor membre ale Alianței,
logistica pe timp de pace sau de război,
sistemul de alarmă, comunicații, exerciții,
pregătire, diferite tipuri de armament, chiar
planificare nucleară. Au fost exceptate
documentele privind tot ceea ce ținea de
armamentul nuclear (amplasare, parametri
tehnici etc.) pentru că astfel de documente
erau păstrate la Pentagon, SUA netrimițându-
le niciodată în Europa. Din această
perspectivă, consider că referirea la un pasaj
din Raportul prezentat de amiralul Sir Nigel
Henderson, din Marea Britanie, președintele
de atunci al Consiliullui Militar NATO, la
Summitul din 20 septembrie 1969, ne poate
lămuri despre ce a fost vorba:

„Toate documentele clasificate NATO
fac dovada faptului că scopul primar şi unic
al Alianţei este acela de a proteja
inviolabilitatea teritoriului NATO şi de a
asigura pacea în zona sa de interes. Ele
demonstrează, de asemenea, că toate
declaraţiile publice ale demnitarilor politici
şi comandanţilor militari NATO sunt sincere
şi adevărate şi în conformitate cu planurile
şi documentaţia secretă. Documentele
clasificate nu dezvăluie niciun fel de
intenţii ascunse şi demonstrează cu claritate
că Alianţa este o organizaţie pur defensivă,
menită să apere societăţile sale libere şi
democratice împotriva agresiunii şi
opresiunii. Ţările Pactului de la Varşovia
trebuie să posede de acum o imagine
completă a structurii de forţe a NATO, cu
slăbiciunile şi punctele ei forte”. (Vezi pe
larg, Liana Radu, Inedit – documente oficiale
NATO. „Reţeaua Caraman” evaluări preliminare,
în „Magazin istoric”, aprilie 2008, p.21|).

Fie și acest text este suficient pentru a
ne face să înțelegem că Mihai Caraman, cât
de iscusit în ale spionajului s-ar fi dovedit,
totuși nu putea realiza această scurgere
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spectaculoasă de informații secrete, fără să
aibă pe cineva foarte puternic în spate, care
să-i asigure protecție. Despre iscusința în ale
spionajului a lui Mihai Caraman ne
mărturisește chiar domnia sa. Înainte să ocupe
postul de rezident al rețelei de spionaj, sub
acoperirea de membru al Reprezentanței
Economice a României de la Paris, lucrase
câțiva ani la serviciul de contrainformații
dintr-o unitate militară de grăniceri din
România. Și tot domnia sa mai mărturisește,
în dialogurile cu istoricul Florian Banu, că
acolo s-ar fi ocupat de probleme mărunte,
câte o inscripție la WC-uri, ori vorbe aruncate
de câte un soldat nefericit etc. Ne întrebăm și
noi, cu o astfel de experiență în „munca de
securitate” te duci la Paris să spargi secretele
NATO? Desigur că, între timp, mai absolvise
și un curs de inițiere în activitatea de
informații externe (spionaj), dar iarăși se
naște întrebarea: chiar este posibil ca un cadet
sau proaspăt absolvent al Școlii de spionaj să
poată penetra structurile de securitate ale
NATO, pentru a sustrage secretele militare
ale Alianței nord-Atlantice?

Mai mult, Mihai Caraman recunoaște,
în fața aceluiași istoric, că primul care i-a
oferit documente secrete, Robert Van der
Wielhe, funcționar la Biroul de documente
secrete NATO, nu era agentul său, ci pur și
simplu un prieten pe care-l vizita la vila lui de
lângă Paris. Acesta i-ar fi adus documentele
secrete, fără să i le ceară Caraman. Și, din
aceste mărturii, rezultă că Mihai Caraman a
avut pe cineva în spate, foarte puternic, care
nu numai că îi asigura protecție, ci îi mai
punea pe tavă și documentele respective
pentru a le trimite sovieticilor. Înainte de a
răspunde la întrebarea cine era în spatele lui
Caraman, să mai aducem în discuție un alt
mic amănunt.

La sediul NATO, de la Paris,
funcționau trei sisteme de securitate: fizică
(pentru locurile și clădirile în care erau
depozitate documentele secrete), securitatea
documentelor, a datelor și a informațiilor
pe care le conțineau, în sens de limitare a
accesului, și securitatea personalului
(ansamblu de măsuri pentru protecția
contrainformativă a celor care operau cu date

și documente secrete). Unele dintre
documentele secrete aveau nivel de
clasificare „COSMIC TOP SECRET”, ceea
ce însemna un nivel ridicat de sisteme de
securitate. În mod logic, serviciile de
contraspionaj și contrainformații militare ale
Franței, încadrate la acea vreme cu agenți
experimentați, foști veterani ai celui de-Al
Doilea Război Mondial, vegheau la sediul
NATO. Iarăși, în modul aceleiași logici va
trebui să acceptăm și ideea că erau prezente și
serviciile secrete ale SUA, prin agenți bine
acoperiți și infiltrați cam peste tot. Sediul
NATO era practic un loc cu cei mai mulți
agenți acoperiți din lume, pe metru pătrat.
Prin urmare, în astfel de circumstanțe era
posibil ca un ofițer de securitate din România
cu câțiva ani de experiență în
contrainformațiile militare, unde se ocupase
de „fleacuri”, după propria-i expresie, și cu
unele cunoștințe dobândite la cursul de
inițiere în spionaj, să fi fost în stare să
penetreze aceste sisteme de securitate, pentru
ca timp de un deceniu să sustragă acele
documente secrete pe sub nasul și vigilența
autorităților NATO? Întrebare retorică,
evident.

Un alt amănunt interesant. Mihai
Caraman își încheie misiunea la Paris în 14
august 1969, la mai bine de o lună de când
adjunctul său, căpitanul Ion Iacobescu, a
trădat la americani întreaga poveste a
scurgerii de documente din Arhiva NATO,
denunțându-și mai apoi toți colegii din rețea.
Este și motivul pentru care Iacobescu a fost
acuzat și condamnat de Tribunalul Militar din
București la pedeapsa capitală și confiscarea
totală a averii. Deci, o altă trădare ordinară
din partea unui ofițer din „aparatul de
securitate” extern al României. Am întocmit
recent o listă cu 68 de trădători, adică ofițeri
și subofițeri de securitate care, în perioada
1948-1989, au trecut de partea adversarilor
României. Numai că Mihai Caraman nu a
pățit nimic, dar nici un alt coleg al domniei
sale, care au plecat de la Paris liniștiți, după o
masă de protocol oferită la Ambasada
României de la Paris, la care au luat parte mai
multe somități ale vieții cultural-științifice,
militare și politice ale Franței.
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Rețeaua Caraman a funcționat exact în
perioada 1959–1969, ceea ce coincide cu cele
două mandate ale președintelui Franței,
Charles de Gaulle, adică acela care a
promovat, încă de la început, o politică de
distanțare față de NATO, Franța
nemaiparticipând la aplicațiile militare și nici
la summiturile Alianței. Am dat aceste mici
amănunte ca să identificăm pe cei ce s-au
aflat în spatele lui Caraman, adică serviciile
secrete franceze.

Iată un pasaj relevant dintr-un
document al Securității, din 22 iunie 1979, în
care se precizează cu exactitate situația reală
de la Paris a lui Mihai Caraman:

„...sunt firești și logice, totodată,
întrebările: de ce nu era «deranjat» generalul
maior Mihai Caraman de către serviciile de
contrainformații franceze? Era el recrutat de
aceste servicii sau activitatea secretă
desfășurată de el convenea intereselor Franței
și, atunci, ofițerul român era făcut
«neobservat», în cadrul unui subtil joc
operativ, condus de serviciile franceze?”.
(Apud Mihai Pelin, Rețeaua Caraman. O cacialma
pe înțelesul tururor, în „Independent”, nr. 39,
marți 17 aprilie, 2001, p. 11).

La fel de interesant, chiar relevant, este
și un pasaj din lucrarea celor doi francezi,
publicată în 1972, deci la trei ani după
retragerea în normalitate a lui Caraman, și
care practic a avut menirea de a acoperi
serviciile secrete franceze, aruncând vina pe
spionii români „diabolici”, dar totuși le scapă
ceva, premeditat sau nu:

„În zece ani și jumătate de serviciu
(Caraman – n. C.T.) va schimba trei
mașini: un DS gri, un ID 19 alb și un
Triumph 2000 albastru închis, toate
purtând numărul 334 96 CD” (Pierre
Accoce, Daniel Pouget, Rețeaua Caraman. Cei
treisprezece români care au zguduit NATO, Ed.
Compania, București, 1999, p. 113).

Rezultă că serviciile franceze l-au filat
aproape intermitent. Cu ce scop? Să-i verifice
loialitatea și mai ales să-i facă protecție
pentru a nu i se întâmpla ceva și a fi astfel
deturnat de la misiunea sa, adică ajungerea
materialelor unde trebuie, la sovietici. Dar
putem formula, fără teama de a greși, că
Mihai Caraman nu a fost un „super-spion”,

așa cum au încercat să-l prezinte unii autori
(Alexandru Popescu, Cinci milenii de război
secret.; idem, Dicționarul universal al spionilor;
Lucrări și studii științifice, bine documentate, au
fost realizate de: Florian Banu, Mihai Caraman un
spion român în Războiul Rece,; Liana Radu,
op.cit.), ci un agent de legătură, numit în
limbajul de specialitate curier. Serviciile
secrete americane, în mod evident, nu puteau
rămâne în afara jocului. Au monitorizat și
protejat, la rândul lor, acțiunea de curierat a
„Rețelei Caraman”, în scopul de a realiza o
acțiune numită deception, demoralizarea
adversarului, adică a sovieticilor, care se
așteptau să afle secrete despre planurile
ofensive ale NATO, și nicidecum despre
strategiile defensive. Caraman devine în acest
fel un agent curier pentru decepție,
categorie de agenți speciali pe care îi
amintește și anticul Sun Tz în a sa celebră
lucrare Arta războiului.

O mărturisire făcută de Raymond
Garthoff, specialist în probleme de securitate,
NATO și Războiul Rece, fost ambasador al
SUA în Bulgaria, constituie un alt argument
în susținerea acestei ipoteze, adică americanii
au aflat/știut că se scurg informații spre
sovietici și au lăsat să continue acțiunea
francezilor pentru a-și face propriul lor joc
operativ, numit deception, în care sunt
specialiști:

„... noi am asigurat uneori informații de
care eram siguri că vor ajunge în posesia
spionajului sovietic, deoarece doream ca
liderii sovietici să știe cât de mult știam
noi sau ce planificam sau ne pregăteam să
facem” (Cristian Troncotă, Duplicitarii...,
2015, p.142).

Lucrurile sunt clare despre „marele
spion” Mihai Caraman. Poate vor înțelege și
fundamentaliștii din aripa trădătoare a
Securității de ce figura lui Caraman nu se află
printre eroii frontului secret din perioada
Războiului Rece în Muzeul spionajului de la
Berlin, dar nici în marile enciclopedii
dedicate activității de spionaj și
contraspionaj. Iar propaganda care se face în
jurul lui de către ofițerii acoperiți din mass-
media nu-i poate spăla de rușinea trădării.

În legătură cu preocupările rețelelor
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de spionaj ale Securității de la Paris, să
menționez că pe lângă curieratul între două
mari servicii secrete, ale Franței și URSS,
securizate de americani, mai avea ca
principale sarcini de a recruta și dirija
agentură de influență pe lângă oamenii de
cultură români, grupul foștilor legionari,
liberali, diplomați și regaliști. Deși Caraman
este prezentat ca un om cu vaste lecturi în
domeniul istoriei artei, chiar un colecționar de
artă pasionat, ajunge să recunoască faptul că
era totuși prea mic pentru a-l contacta pe
marele dramaturg Eugen Ionescu, cred că este
o dovadă de onestitate și nimic mai mult.
Chiar îl vede cineva pe Eugen Ionescu
primind lecții de patriotism de la un ofițer de
Securitate? Numai prin formularea acestei
interogații, probabil că pe mulți îi apucă râsul.
Abia peste un deceniu avea să înceapă furia
Securității cu ciomăgeli asupra
personalităților române din Occident care-l
criticau pe Ceaușescu. La acea vreme, ofițerii
de Securitate români de la Paris erau cuminți,
pentru că Ceaușescu le intrase pe sub piele
occidentalilor. Se fereau de orice fel de
excese sau mârlănii, așa cum aveau să facă
mai târziu, inclusiv o cârdășie cu teroristul
Carlos, despre care am amintit într-un capitol
din lucrarea mea Duplicitarii. Din istoria
serviciilor de informații și securitate ale
regimului comunist din România (1965-
1989.) Să nu uităm întâlnirea din 1969 a
liderului de la București cu președintele SUA,
Richard Nixon, și complimentele primite din
partea acestuia, adică unul dintre cei mai
puternici oameni de pe planetă.

Chiar și în legătură cu marele savant
Henri Coandă se poate spune același lucru. El
își făcuse, mai de mult, un testament prin care
dorea să se întoarcă pentru ultimii ani de viață
în țara sa natală. Se spune că nu a venit cu
mâna goală, ci cu schițe despre un sistem de
rachete care la vremea respectivă băga frica
până și în sovietici. El s-a stabilit în România
în 1969, fiind primit cu onoruri de către
Ceaușescu, care i-a asigurat și o vilă de
reședință la Câmpina, chiar vizavi de casa
memorială „Nicolae Grigorescu”. Crede
cineva că cele câteva întâlniri cu Henri

Coandă ale lui Caraman l-ar fi determinat sau
influențat pe acesta să revină în ultimii ani de
viață în România? Era prea mare savantul
pentru a asculta de o instituție de securitate
destul de controversată și criminală pentru
anii ʼ50. A fost pur și simplu decizia lui și
nimic mai mult. E adevărat, pe un fond de
imagine pozitivă în Occident a lui Ceaușescu.
Iar dacă povestea cu rachetele antitanc se va
dovedi adevărată, atunci putem vorbi despre
un gest de înalt patriotism și nimic mai mult.
Aeroportul internațional de la București îi
poartă numele savantului Henri Coandă, ca
un omagiu pentru prestigiul pe care l-a adus
țării sale natale și la care România n-a avut
niciun fel de contribuție. Să mai formulez și o
altă întrebare provocatoare? Ce s-ar fi
întâmplat cu Henri Coandă și Eugen Ionescu
dacă în anii ʼ50 s-ar fi aflat pe teritoriul
României? Dar, mă grăbesc să răspund tot eu.
Le-am fi identificat astăzi chipurile printre
sfinții penitenciarelor din perioada de
represiune a stalinismului matur.

Colonelul
Mihai Caraman,

după ce și-a încheiat
misiunea la Paris.

Nonagenarul Mihai Caraman alături de
Adrian Năstase și istoricul Florian Banu la

Casa Titulescu, cu ocazia lansării cărții
monografice Mihai Caraman un spion român în
Războiul Rece, Editura Corint, București 2019.
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Prof. univ. dr. Corvin Lupu
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Suveranismul național în luptă cu globalizarea (II)

În prima parte a articolului, am arătat cum s-a consolidat ideologia și regimul politic
globalist, până la apogeul său, și cum s-a încercat forțarea globalizării prin agresiuni împotriva
unor state suverane care nu acceptau supunerea în fața globalizării. În rândurile de mai jos, ne
vom referi la începutul declinului globalizării.

În cuvântările sale, președintele Donald Trump a calificat toate războaiele SUA în Orientul
Apropiat drept „mari greșeli”, afirmând ca obiectiv acceptabil și necesar distrugerea ISIS.

De fapt, activitatea militaro-informativă a SUA de „jandarm al Lumii”  a slujit, în primul
rând, promovării intereselor economico-financiare evreiești pe tot Globul și mai puțin
intereselor poporului american. Tratatele economice încheiate de Casa Albă au slujit, în primul
rând, tot aceste interese ale mai-marilor lumii evreiești, ale „inițiaților”. Această idee a fost
afirmată și în ziua de 20 ianuarie 2017, cu ocazia retragerii SUA din acordul comercial intitulat
„Parteneriatul Trans-Pacific”. Cu acest prilej, președintele Trump a declarat: „Prea mult timp
americanii au fost forțați să accepte acorduri comerciale care pun interesele inițiaților și ale elitei
de la Washington deasupra bărbaților și femeilor care muncesc din greu în această țară”.

În perioada primului deceniu al mileniului actual, state puternice ale Lumii (Rusia, China,
India, Iran, Brazilia, Republica Sud-Africană, Kazahstan, Belarus și altele) au cooperat pentru a
se uni în efortul de apărare în fața asaltului regimului neo-liberalo-globalist. Astfel, s-a creat
organizația militară „Shanhai-5” și organizația economico-financiară B.R.I.C.S. De asemenea,
au avut loc negocieri și s-au încheiat numeroase acorduri financiare bilaterale între state, câteva
zeci dintre acestea fiind orientate înspre înlăturarea dolarului din schimburile bilaterale, sub
motivația reală a faptului că moneda americană a fost supra-tipărită, respectiv Trezoreria SUA,
Federal Reserve, care este o instituție autonomă în slujba globalismului, aruncă sume uriașe de
dolari pe piața financiară mondială, sume necesare acoperirii cheltuielilor statului, cu deosebire
a celor militare și ale serviciilor de informații. Întrebat de jurnaliști „Ce este <Shanhai-5>?”,
președintele rus Vladimir Putin a răspuns: „Este un fel de NATO și UE luate la un loc.”

A doua putere militară din NATO și a șaisprezecea putere economică a Lumii, adică
Turcia, întoarce și ea spatele Occidentului și se orientează spre Rusia și spre statele asiatice,
unde găsește mai ușor piețe și alături de care poate să se dezvolte suveran. Statele asiatice nu
condiționează acordurile economice de politica statului, așa cum au procedat SUA și UE. Statele
Unite și-au pierdut mult din putere, iar Rusia și aliatele ei militare și economice nu mai sunt
dispuse să aibă atitudini de supunere. SUA nu mai poate „zburda” în voie în politica
internațională. SUA are nevoie de o resetare și o relansare. Această misiune și-a asumă noua
administrație de la Washington.

Ca urmare a atacurilor NATO asupra Iugoslaviei și Afganistanului, a SUA asupra Irakului
și a „primăverii arabe”, statele suverane din afara zonei de influență a SUA au început să se
simtă tot mai vulnerabile. În perioada dintre Yalta+Potsdam (1945) și Malta (1989), omenirea se
obișnuise cu cutumele Războiului rece, iar foarte importantul Act final al Conferinței OSCE
pentru Pace și Securitate de la Helsinki (august 1975) consolidase statu-quo-ul în relațiile
internaționale, recunoașterea tuturor frontierelor existente în Europa și recunoașterea unor
principii ferme ale raporturilor dintre state, cum ar fi respectul reciproc, neamestecul în treburile
interne, respectarea independenței și suveranității naționale a statelor etc. Documentul fusese
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semnat de 32 de state europene+SUA și Canada și a consolidat mult pacea mondială și climatul
din relațiile internaționale, până la Acordul din Malta (2-3 decembrie 1989), după care nu a mai
fost invocat și nici respectat.

După Acordul din Malta, puterile occidentale au început să încalce Actul final, care
reprezenta cel mai solid tratat euro-atlantic, profitând și valorificând în favoarea lor faptul că sub
președințiile Gorbaciov și Elțân, Rusia și-a pierdut o parte din putere și voința de a se opune
extinderii influenței euro-atlantice, iar numeroase state nu s-au mai simțit apărate de nimeni.
Astfel, s-au încălcat grav frontierele europene prin dezmembrarea Cehoslovaciei și, mai ales, a
Iugoslaviei. Agresiunea internațională împotriva României, din decembrie 1989, la care au
participat din plin și serviciile speciale ale unor state occidentale, a fost tot o încălcare gravă a
Actului  final al Conferinței OSCE pentru Pace și Securitate de la Helsinki, unul din motivele
principale pentru care stăpânii externi ai României euro-atlantice sunt complici la ascunderea
adevărului despre evenimentele de atunci. Astăzi, este dovedit că s-a urmărit și dezmembrarea
României, alături de cele ale Iugoslaviei și Cehoslovaciei, la fel cum au fost dezmembrate cele
trei țări și la sfârșitul perioadei interbelice.

În 1989, la Malta, președintele SUA i-a promis lui Mihail Gorbaciov că NATO nu se va
extinde asupra teritoriilor din centrul și estul Europei care urmau a fi abandonate de URSS din
punct de vedere militar. Acordul a fost încălcat și au fost înregimentate în NATO mai multe
state din zona de influență a fostei URSS.

De asemenea, sub directa acțiune a serviciilor de informații occidentale, în unele state din
arealul Federației Ruse, au fost organizate „revoluții portocalii” și „maidane” (Georgia, Ucraina,
România), care au reprezentat de fapt deturnarea unor alegeri corecte și aducerea la putere a
agenților care ofereau garanția subordonării statelor respective față de regimul globalist și față
de corporațiile internaționale.

Statelor din Uniunea Europeană le-a fost diminuată suveranitatea și independența națională,
iar egalitatea dintre state, care a persistat în primele decenii ale existenței UE, a fost eradicată. În
ultimul deceniu, UE s-a transformat într-un sistem piramidal de subordonare ierarhică, condus la
vârf de Germania, urmată de Franța și având la baza piramidei Bulgaria și România. Conducerea
Uniunii Europene s-a aliniat sistemului neo-liberalo-globalist, militând împotriva suveranității
naționale a statelor, cu toate că Europa unită s-a constituit pe baza unei înțelegeri care prevedea
ca statele să rămână suverane și independente. La aderare, nu s-a pus problema nici unei țări să
renunțe la aceste prerogative, deși, în cazul României, există înțelegeri secrete încheiate
împotriva intereselor naționale ale țării. Este suficient să menționăm că României i s-a spus:
„dacă vreți în UE, ne dați economia!” și ni s-a cerut să reducem suprafața agricolă cultivată a
țării cu o treime. Ulterior, după ce jumătate din terenul agricol al țării a fost preluat de străini,
s-a putut cultiva tot pământul.

Doctrina lui Trump prevede o Europă a națiunilor, ferită de imigranți. Președintele a fost
foarte ferm și a precizat că statele europene care nu vor urma SUA pe această linie politică „vor
avea mari probleme”. Conflictul ideologic de dimensiuni uriașe de la Washington a împiedicat
noua administrație să-și extindă activitățile în Europa. România, prin vocea președintelui său
minoritar etnic, a anunțat că se menține pe aceeași linie politică globalistă, respectiv „pe
vechi”… În aceste condiții, există perspectiva să pierdem singurul aliat al momentului, SUA.
Comisia Europeană și Germania s-au dovedit a nu fi aliați, încălcând în mod repetat interesele
reale ale românilor și manifestându-se doar ca și profitori ai situației coloniale a României.

Unul dintre fenomenele promovate în multe dintre statele controlate de regimul neo-
liberalo-globalist, inclusiv în România, a fost promovarea în conducerea societății și în punctele
ei „cheie” din administrație și din servicii a minoritarilor etnici, cu deosebire a evreilor. Cu
ajutorul acestor lideri recrutați din rândul minoritarilor etnici sau alogenilor s-a urmărit
supunerea majorităților etnice și aservirea intereselor naționale românești față de interesele
organismelor supranaționale (Comisia Europeană, NATO, FMI, Banca Mondială) și a puterilor
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occidentale, cu deosebire SUA, Germania și Franța.
De asemenea, pe un lung parcurs de timp, cu pași mici, în valuri, în tot arealul euro-

atlantic, a fost promovată o legislație „antisemită”, nedemocratică, uneori aberantă, cum a fost
cazul și în România și s-a trecut la marginalizarea și represiunea împotriva tuturor celor care
îndrăznesc să critice evreii, indiferent de motiv, ca și când acești oameni ar fi infailibili. A
critica fenomene negative ale cetățenilor evrei este asimilat antisemitismului, ceea ce este un
abuz de interpretare și o încălcare gravă a libertății de opinie a cetățenilor. În România, după
promovarea Ordonanței 31/2002, devenită Legea 107/2006, prin promulgarea Legii 217/2015,
s-a mers atât de departe încât s-au declarat legale și obligatoriu de respectat toate sentințele din
procesele politice date de Tribunalul „Poporului” și de alte instanțe iudeo-bolșevice în perioada
anilor 1945-1964. Prin aceasta, s-au spălat crimele odioase ale cumplitului gulag iudeo-bolșevic
din România ocupației militare sovietice, dovedindu-se legătura peste timp între iudeo-bolșevici
și iudeo-globaliști. Privită din alt punct de vedere, această situație aduce în atenție butada
potrivit căreia cel pe care nu ai voie să-l critici, acela te conduce!

În schimb, nu există nici o lege care să ocrotească românismul.
Toate aceste fenomene, ca și numeroase altele, au erodat grav sistemul internațional în

întreaga lume euro-atlantică.
În Statele Unite, situația s-a degradat mereu. Casa Albă a ajuns tot mai mult prizoniera

băncilor evreiești la care s-a îndatorat enorm. Pe măsură ce datoria publică a SUA a crescut,
aservirea guvernelor americane față de structurile supranaționale evreiești a devenit mai mare.
Doar în timpul președinției lui Barack Obama, datoria guvernului american a crescut cu peste
9.335 de mii de miliarde de dolari!

Sunt decenii bune de când interesele vechilor americani, respectiv cele ale urmașilor
coloniștilor stabiliți cu sute de ani în urmă, majoritatea de rasă albă, creștini, proveniți din
Europa, au fost neglijate, în favoarea intereselor globale. Conducerile neo-liberale de esență
evreiască ale SUA, din ultimele patru mandate, respectiv cele ale președinților
Bush(/Rice/Powell) și Obama(/Kerry/Clinton), au vândut rezervele de aur ale guvernului
american către China, au crescut datoria publică la cote amețitoare, au dus politici economico-
financiare prin care au urmărit profitul imediat al marilor bănci evreiești și au permis ca marile
companii americane, coloana vertebrală a economiei țării, să se transforme în companii
multinaționale și puterea economică a SUA să se dilueze în oceanul economico-financiar al
Lumii, fapt care a crescut controlul marii finanțe evreiești asupra SUA. În administrația de la
Washington și în întregul sistem de Apărare, de Poliție și în serviciile de informații, în funcțiile
importante au penetrat tot mai mulți evrei, afro-americani, hispanici și alți minoritari de toate
felurile, în dauna vechilor americani. Zeci de milioane de venetici aduși de „visul american” și
de dorința de trai bun, în milioane de cazuri fără muncă, bazat pe prosperitatea americană, au
primit și drept de vot, înaintea obținerii cetățeniei. În timp ce nivelul de trai al lucrătorilor
americani a scăzut continuu, țara trebuie să-i întrețină din munca ei pe toți veneticii (milioane
dintre ei pătrunși ilegal, escaladând frontiera mexicană). Infracționalitatea în SUA este uriașă.
De asemenea, există mai multe zeci de milioane de oameni sub pragul sărăciei.

Nucleul vital al puterii administrative și militaro-informative a SUA a înțeles că trebuie să
facă o schimbare radicală de doctrină politică națională, să se repoziționeze față de restul Lumii
și să încerce să revină la poziția de superioritate mondială pe care recunoaște că a pierdut-o,
chiar dacă este încă, aparent, prima putere a Lumii. Un rol foarte mare, în decizia de a reașeza
politica SUA, l-a jucat Pentagonul și serviciile sale secrete, dar, desigur, și alte componente ale
unor structuri importante ale statului american.

Israelul a susținut noua ideologie a lui Trump și pe noul președinte. Lumea evreiască pare
a fi fost scindată, situație rară în istorie.

Acestea au fost unele din premisele câștigării alegerilor de către Donald Trump și a
politicii sale, care susține un sistem național-protecționist, pe plan intern și promovarea păcii, pe
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plan internațional, cu mențiunea că Donald Trump a dorit și a reușit să distrugă Statul islamic și
să continue cursa înarmărilor pentru descurajarea oricărui potențial inamic.

Miza schimbării de la Washington este uriașă. S-a schimbat sistemul. Sistemul globalist a
fost denumit de Donald Trump drept „o gogoriță băgată forțat pe gâtul popoarelor” Lumii.
Trump și echipa sa sunt determinați să implementeze național-protecționismul. Regimul iudeo-
globalist nu acceptă să cedeze puterea, în ciuda pierderii alegerilor. Globaliștii dețin sume uriașe
de bani, majoritatea mass-media mondială și vor dori, în mod sigur, să-și ia America înapoi și,
cu ajutorul puterii statului poporului american, să domine cât posibil mai mult din planeta
noastră, în folosul „inițiaților”.

Lupta între globalism și național-protecționism continuă la nivelul clasei politice, cu
implicarea serviciilor secrete, a presei și a marii finanțe.

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

EROICA ARMATĂ ROMÂNĂ
ȘI MAREA UNIRE (II)

NOTĂ
Istoria se adeverește, se consemnează în acest serial, reflectând evenimente, conflicte,

mentalități, politici aparținând anilor Primului Război Mondial. Unele elemente ale acestui
conflict aparţin constantelor istorice, care structurează și caracterizează geopolitici, geoeconomii,
geostrategii statale desenând profilul statului respectiv și din perspectiva istoriei. Altele sunt
conjuncturale, slujind momentului politic, economic, strategic, uneori în contradicţie flagrantă
cu constantele istorice. Sa zicem antanta de astăzi a Federației Ruse cu Germania și Ungaria,
istoricește inamice constante ale Rusiei.

Din această perspectivă se apreciază serialul, cu scopul de subtext ca românii să nu repete
la infinit greșelile trecutului, care îi costă aproape un secol de întârziere față de
contemporaneitate.

Bolșevizarea armatei țariste ține de istoria Rusiei și este treaba rușilor.
Consecinţele pe frontul din Moldova țin de istoria românilor, devenind treaba noastră

internă.
Conducerea politică a României nu s-a ridicat din imediatul politician degradant față de

jertfele Oştirii spre a aprecia lucid consecinţele războiului și noua configuraţie a forţelor politice
postbelice. De aici politica îngustă, ostilă față de vecinul din Răsărit. Cu urmările trăite tragic de
generaţia mea și din nou plătită cu sânge. Cu prea mult sânge.

Iudeo-bolșevismul naţionalizat de Stalin, transformat într-un fel de socialism de stat ultra
centralizat a făcut dintr-o Rusie agricolă cvasi-iobagă a doua superputere a planetei.
Autopurificată de tarele ideologice, sociale, culturale ale statului autocrat, Rusia contemporană
stat naționa1, creştin, independent și suveran ridicându-se deasupra haosului european în
problematica supravieţuirii rasei albe supusă holocaustului iudeo-satanic a devenit port-drapelul
european și creştin al statelor de pe continent încă neglobalizate.

Subiectul acestui episod se referă la un moment istoric Armata și Marea Unire, în general
ignorat de specialiştii oficiali.
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LA SUBIECT

1918, ianuarie, spre sfârșit. În Moldova n-au mai rămas din cei un milion de militari ruşi,
decât soldați nebolșevizați din gărzile depozitelor și puțini ofiţeri scăpați de plumbul comitetelor
revoluţionare. Unii dintre aceştia s-au căsătorit cu românce. Fiii unor asemenea familii au
devenit ofiţeri români.

1918, 26 ianuarie, spre orele 19, unități ale Brigăzilor 21 și Divizia 2-a infanterie-general
Broșteanu intră în Chișinău, la chemarea Sfatului Țării, pentru a salva Basarabia de teroarea
bandelor bolşevice.

1918, 4 februarie. Brigada 22 asaltează vechea Tighina a Basarabiei voievodale, botezată
Bender de ocupantul turc, nume păstrat și de ocupantul rus. Populaţie preponderent evreiască
urmaşa vechilor contrabandişti și cămătari de 1a vadul Nistrului. Pod peste apă legând târgul și
cetatea de Tiraspolul ocupat de forțe bolșevice. Trupele noastre găsesc în cetate 800 de tunuri.

Noaptea, de 4/5 februarie. Evreii colonizaţi în Basarabia își dovedesc bestialitatea
habotnică potențializată de bolşevism. Așa cum au făcut-o și peste 22 de ani la evacuarea pripită
a Basarabiei în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Bandele evreieşti taie toate firele telegrafice
și telefonice din târg. Trupele bolşevice din Tiraspol dotate cu motomitraliere blindate trec
podul sprijinite în târg de bandele evreieşti înarmate. În tratatele noastre de istorie militară mai
vechi, chiar și la Kirițescu, se notează că bolşevicii au atacat ”prin surprindere”. Adevărul este
că atât în primul cât și în Al Doilea Război Mondial trupele noastre au fost slab instruite la
capitolele vigilenţă și păstrarea secretului, lacună care ne-a pricinuit pierderi dureroase. Cum de
n-au auzit santinelele de la pod motoarele motomitralierelor, de ce nu s-au pus posturi duble?
Pânde? La Odessa, localnicii au avertizat că localul K și B este minat, superficialitatea ne-a
costat scump și pe noi și pe inamic. Bandele evreieşti au atacat din spate trupele în retragere,
pricinuindu-le pierderi grele.

TIMP (2) sau momentul maior invalid Anghel Ciuciu și compania din Regimentul 17
Mehedinți, adică 3 ofiţeri și 82 de soldaţi care întărindu-se în careul de case unde fusese
cartiruită, a luptat în încercuire strânsă, până în 7 februarie când Divizia 2-a a reluat târgul și
cetatea cu foc la gura ţevii și baioneta.

TIMP (3) Mozaicul etnic al Basarabiei realizat de stăpânirea țaristă pentru a sparge
unitatea și majoritatea absolută a românilor alcătuind insule eterogene de găgăuzi, bulgari,
germani, ruteni, ucraineni, mai ales evrei (de fapt khazari) fugiţi din Rusia de spaima
pogromurilor, din Ucraina și Galiția, a pus probleme dificile comandamentului și trupelor,
probleme complicate de fostul cetăţean român medicul iudeo-bulgar Rakovski care a trimis de la
Odessa agitatori bolşevici și trupă. Acţiunea de la Tighina trebuia finalizată prin ocuparea
bazelor bolşevice din Sud și prin asigurarea liniei Dunării de la Galaţi-Deltă la Bare.

TIMP (4) Divizia 13 în conlucrare cu Flotila de Dunăre au eliberat Bugeacul, regiunea
fabuloasă din sudul Basarabiei, presărată cu insuliţe multietnice de colonişti aduşi de stăpânirea
țaristă. Cele două detaşamente ale Diviziei 13 ”Prut” și ”Belgrad” au eliberat sat cu sat de sub
teroarea bolşevică, de la Cahul și Bolgrad până la limanul Nistrului, flotila de la Dunăre și-a
asumat o triplă misiune:- să preia sectoarele de apărare ale flotei rusești bolșevizată,-să lupte
împotriva invadatorului și a fostului aliat- să sprijine trupele de uscat prin tragerile artileriei de
la bord. Flota rusă de la Dunăre era ancorată la Ismai1. Echipajele îşi asasinaseră bună parte din
ofiţeri. Flotila noastră, ancorată la Chilia Nouă dispunea de două divizioane de monitoare
întărite cu vedete. Bolşevicii mai aveau nave la Chilia Nouă și la Vâlcov.

1918, 6 ianuarie. Două contratorpiloare bolşevice venite de la Odessa activează la Sulina.
Echipajele răspândesc manifeste scrise în română îndemnând trupa și marinarii noştri la revoltă.

1918, 27 ianuarie, Ismail. Bolșevicii arestează trei ofiţeri superiori din marina noastră. Cei
trei evadează" în cursul nopţii. Comandantul flotei bolșevizate se prezintă comandorului
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Scodrea, comandantul Flotilei de Dunăre. Ii comunică hotărârea de a părăsi lupta și Dunărea.
Aici, inserez un moment psiho-moral legat de rolul dezinformării și al intoxicării prin
propagandă. Comandantul bolşevic îl întreabă pe comandorul Scodrea dacă flotila română n-ar
vrea să încheie pace separată cu flota rusă și care este mersul revoluţiei la marinarii români.
Răspuns ferm. Flotila va reprima orice agresiune din partea flotei ruse, care deschide ostilitățile.
Un remorcher rus pintenează pe braţul Sulina canoniera GRIVIȚA, evadată de la Odessa.
Bolşevicii nu-și respectă angajamentul. În loc să iasă la mare și să ia drum la Odessa, ancorează
la Vâlcov.

1918, 7 februarie. Moment istoric. Cetatea moldavă a Chiliei este eliberată, după 433 de
ani de ocupaţie străină, de un desant de marinari ai Divizionului I monitoare.

1918, 9 februarie. Vâlcov. Mini-Veneţia basarabeană. Nave de luptă bolşevice din Marea
Neagră deschid foc asupra satului Jibrieni, aflat la 16 km nord de Vad, nu departe de coastă,
ocupat de trupele noastre.

PUȚINĂ GEOGRAFIE MILITARĂ

Vâlcovul este înconjurat de bălţile care tivesc braţul Chilia spre vărsarea în mare. Este
accesibil de pe Dunăre și de pe uscat drumul Jibrienilor care dublează coasta. De la Jibrieni,
drumul trece printre bălți și lacul Conduc până la Galileşti, răscruce pentru întregul Bugeac.
Bolșevicii au la Vâlcov patru canoniere de tip DONEȚ, baterii fixe și ambarcate, unele grele de
245 mm și forțe terestre de tăria unui regiment.

TIMP 4
1918, 14 februarie, ora 04. Divizionul I monitoare deschide foc asupra navelor ancorate la

Vâlcov. Distruge observatoarele artileriei bolşevice din localitate. Trupa de infanterie se îmbarcă.
Ger. Viscol.
Flota iese la mare. Furtuna o blochează în gura braţului Oceakov. Intră în focul

monitoarelor noastre.
15 februarie. Lipovenii predau Vâlcovul.
19 februarie. Focul monitoarelor silește flota bolşevică ancorată din gura braţului Oceakov

să iasă la mare. Furtuna o împrăştie.
1918, 8 martie. Altă dată istorică. Regimentul 50 infanterie și un escadron de cavalerie

intră în Cetatea Albă.
1918, 9 aprilie. Chișinău. SFATUL ȚĂRII declară unirea pe veci cu Mama ROMÂNIA.

CÂTEVA PRECIZĂRI și CONSECINŢE

In intervalul 1916-1917, România, secătuită de război, cu jumătate din teritoriu ocupat și
jefuit sălbatic de invadatorul germano-austriaco-ungar-bulgaro-turc, a furnizat armatei aliate
ruse 96.000 vagoane cu alimente.

Din octombrie 1916, am furnizat trupelor ruse în trecere prin Iași-25.000 de pâini/zi.
1918, 26 ianuarie. Trupele române intra în Chișinăul nostru. Bronstein, zis Troțki, în

numele guvernului iudeo-bolșevic, expediază o radiogramă guvernului român din care citez:
1.-Relaţiile diplomatice cu România sunt rupte. Membri legaţiei române şi toţi agenţii

autorităţilor române vor fi expulzaţi pe drumul cel mai scurt.
2.-Tezaurul în aur al României care se găsește la Moscova, nu va putea fi obținut de

oligarhia română. Consiliul comisarilor poporului asumă toată răspunderea pentru conservarea
acestui fond, care va trebui să fie remis „în mâinile poporului român”.

3-Fostul comandant şef al trupelor ruse de pe frontul român, general Scerbscev, care a luat
poziţie contra revoluţiei este declarat duşmanul poporului și scos în afară de lege.
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CONCLUZIE

Alianţa româno-rusă nu s-a destrămat, transformându-se în adversitate la nivel de conflict
armat din pricina românilor interesaţi vital ca aliatul rus să acopere lungimea frontului care
depășea cu mult posibilităţile operative ale celor două Armate de câmp, naționale.

Concluzia în viziunea autorului ar include un aspect la vedere al conflictului și un aspect
secret, atât de secret cât îngăduie istoria.

ASPECTUL LA VEDERE-CONSECINȚE

1-Armistițiul și pacea separată cu tratatul nesemnat de rege
2-Demobilizarea parţială a armatei
3-Pierderea tezaurului național
4-Moldova și Basarabia supuse terorii, jafului și asasinatelor făcute de bandele bolșevice
5.-Acțiunea de pacificare și restabilirea ordinii solicitată de SFATUL ȚĂRII, unirea

Basarabiei pun premizele conflictelor de graniță iniţiate de sovietici în toată perioada interbelică
6-Proasta gestionare a problemei Basarabiei, miopia politică a guvernelor interbelice,

nerecunoaşterea unirii de către Statele Unite și Uniunea Sovietică, acţiunile teroriste ale iudeo-
bolșevicilor, ascensiunea vertiginoasă a Germaniei hitleriste revizioniste și imperialiste - vârful
de lance al revizionismului european, ruperea echilibrului continenta1, vor favoriza și conduce
la agresiunea sovietică marcând profund și dramatic istoria modernă a României.

CONFLICTUL SECRET

A dublat și dublează conflictul la vedere pe constanta istorică a diplomaţiei ruse de la
ţarism la zi. Adică, Principatele, Principatele Unite, Vechiul Regat, România Mare, Republica-
obiecte de tejghetăreală oportunistă cu Imperiul otoman, cu cel Austro-Ungar, cu imperialismul
german vechi și foarte nou, ba și cu revizionismul hungarist tratat în 1848 cu baioneta și în 1956
cu tancurile.

NOTA AUTORULUI

Care constată că viciile de fond ale clasei politice româneşti au condus la păgubirea
resurselor naturale, la procesul de sărăcire a poporului, că greşelile grave ale acestei clase
superpuse au fost corectate de Oştire cu jertfe grele și că, în prezent, pseudoclasa politică
dominată de minorităţi de toate genurile a alcătuit un stat antinaţional, încheind lamentabil
istoricul clasei politice de la 1907 la zi.

(Va urma)
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Col. (r) dr. Alexandru Bucur
Membru al Filialei Județene Sibiu
„Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Amintiri din viața de ofițer
ISU Sibiu, 2004-2006

Despre fuziunea dintre Protecţia Civilă şi Pompieri, realizată – teoretic – la 15
decembrie 2004, presa nu a aflat nimic până la începutul anului 2005. Primul material, referitor la
noua instituţie pentru situaţii de urgenţă, apărut în „Tribuna” din 4 ianuarie, era mesajul meu, care trebuia
să fie transmis la sfârşitul anului 2004. Printre altele, am specificat: «Sperăm că, prin fuzionarea
protecţiei civile cu pompierii, noua instituţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu să îşi demonstreze viabilitatea în prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale,
financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate» -foto de mai jos.

Din nefericire, speranţele s-au
spulberat, în scurt timp, din cauza
incompetenţei noilor manageri.
Următoarea informaţie a apărut în
„Monitorul de Sibiu” din 15 ianuarie, în
articolul Margaretei Lupu (o mai veche
colaboratoare), intitulat „Siguranţă
maximă”: «Dacă reprezentanţii fostului
Grupul de Pompieri Militari „Căpitan
Dumitru Croitoru” ezită să facă
deocamdată declaraţii, locotenent-
colonelul Alexandru Bucur, şef al
fostului Inspectorat de Protecţie Civilă
şi-a exprimat entuziasmul faţă de
această schimbare majoră care va fi, în
primul rând în avantajul sibienilor.
„Această schimbare reprezintă ceva
benefic pentru instituţiile noastre pentru
că, dacă până acum acţionam separat, în
acelaşi scop, acum forţele noastre se vor
uni pentru o mai mare eficienţă în
intervenţiile în situaţii de urgenţă. Noua
instituţie va fi una militară, urmând ca,
treptat, să trecem la sistemul de
profesionalizare a angajaţilor” spune lt.
col. Alexandru Bucur, şeful fostului
Inspectorat de Protecţie Civilă» (s.n.).

Concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere ale Inspectoratelor pentru Situaţii
de Urgenţă judeţene s-au desfăşurat către sfârşitul lunii decembrie 2004, în ordinea alfabetică a
judeţelor. Sibiul, fiind printre ultimele, a fost planificat în 27 decembrie, împreună cu judeţele
de la litera N la V. Din cauză că Pompierii nu aveau un autoturism apt să parcurgă distanţa
Sibiu-Bucureşti şi retur, colonelul Chioar m-a rugat să mergem împreună, cu autovehiculul
Protecţiei Civile. Ceea ce am şi făcut, eu fiind şef de maşină. Am plecat dimineaţa devreme,
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înarmat cu Planul managerial, pe care l-am înaintat din vreme la Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă (IGSU) din Bucureşti, şi pe care trebuia să-l susţin în faţa comisiei de
examinare. Totodată, am întocmit un Raport prin care solicitam participarea mea la concursul
următor, pentru ocuparea posturilor de adjuncţi. În Raport am specificat faptul că nu îmi doresc
funcţia de prim adjunct, ci doar pe cea de adjunct, conform promisiunii făcute pompierilor, la
una din videoconferinţele de la Prefectura Sibiu. Aveam pregătit şi un Plan managerial pentru
funcţia de adjunct, pe care urma să îl predau – împreună cu Raportul – la Biroul Resurse
(In)Umane (BRU).

Am ajuns devreme la sediul IGSU şi am purces la predarea şi înregistrarea
documentelor. La BRU am dat peste un amic de la fostul Comandament al Protecţiei Civile
(CPC), transferat la IGSU, BRU. În momentul în care am spus că doresc să înregistreze
documentele, m-a întrebat de ce. I-am răspuns că nu am nici o şansă să câştig concursul cu
Chioar, ţinând cont de faptul că acesta a lucrat la Bucureşti, iar cei din comisie erau –
majoritatea – foştii lui colegi. Apoi am aşteptat să concureze candidaţii de la judeţele:
Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj. În perioada de aşteptare,
am discutat cu colegii mei de la Protecţia Civilă, care participau la concurs şi pe care i-am rugat
să-mi arate planurile lor de management. Le-am studiat cu atenţie şi am rămas profund
impresionat de complexitatea acestora. Dar, ştiam încă din vară că doar la anumite judeţe vor fi
aleşi reprezentanţi de la Protecţia Civilă.

La ora 22.00 am intrat în „sala de tortură” unde, în faţa comisiei, mi-am prezentat şi
susţinut Planul managerial şi am înmânat membrilor comisiei un Plan de ingineria sistemelor
în care propuneam cum să se acţioneze după fiecare intervenţie, prin punctarea elementelor
pozitive şi negative, în vederea îmbunătăţirii intervenţiei. Comisia l-a studiat – în diagonală – s-
a uitat ciudat la mine şi, de atunci, uitat a fost. Apoi, comisia mi-a pus vreo 20 de întrebări de
specialitate, la care am răspuns în totalitate. Am ieşit din sală la ora 22.30, în locul meu intrând
Chioar, care a ieşit la ora 22.50. Ştiam care va fi rezultatul! Primul care m-a abordat, pe hol, a
fost secretarul comisiei, un colonel pompier, care m-a felicitat şi mi-a spus că, din păcate,
Chioar a câştigat, la diferenţă de două sutimi. M-a întrebat dacă nu merg să îmi depun
documentele pentru concursul pentru adjuncţi. I-am răspuns că nu! S-a uitat consternat la mine
şi m-a întrebat de ce. L-am anunţat că mi-am depus documentele de dimineaţă, la ora 10.30. A
urmat un alt „De ce?” „Fiincă aşa am considerat!” Răspunsul meu l-a determinat să plece rapid.
A urmat comandantul fostului CPC, generalul Liviu Viorel Nemeş, care m-a felicitat pentru
modul de prezentare şi susţinere a Planului managerial şi răspunsurile la întrebări. Mi-a spus că
trebuie să înţeleg că „asta e situaţia!”

L-am felicitat pe Chioar apoi am plecat spre Sibiu. Concursurile pentru posturile de
adjuncţi s-au desfăşurat în prima parte a lunii ianuarie 2005. Sibiul a fost planificat pentru data
de 8. Am plecat însoţit de fostul şef de stat major de la pompieri, col. Drăgan Ioan, cu aceeaşi
maşină a Protecţiei Civile. La concurs, de la pompierii din Sibiu, au mai participat coloneii
Bârză Petru şi Cosma Ioan, care s-au deplasat separat. Am scăpat de la comisie înainte de ora
12.00, cu rezultatele aşteptate: col. Drăgan, prim adjunct, eu adjunct. Pe timpul deplasării, cu
toate că nu am anunţat pe nimeni despre rezultatul concursului, am primit nenumărate telefoane
de la prietenii şi colegii din teritoriu, care m-au felicitat pentru reuşită. Colonelul Drăgan era
nedumerit şi m-a întrebat cine sunt cei care mă tot sună. L-am lămurit rapid, fapt care i-a stârnit
uimirea şi s-a confesat că la pompieri nu se întâmplă aşa ceva. Am oprit la un restaurant de pe
drum, unde am mâncat şi am schimbat păreri. Mi-a spus că admiră modul meu de comportare,
referitor la concurs, şi să stau liniştit că el iese în şase luni la pensie şi mă va propune să îi iau
locul. Totul a rămas la nivel de promisiune, a mai stat pe funcţie încă doi ani!

La mijlocul lunii ianuarie, la sediul ISU a venit domnul director Aurel Maxim, de la
Prefectură, pentru a actualiza comisiile de intervenţie. Am intrat împreună în biroul lui Chioar şi
am început treaba. Eram preşedinte la câteva comisii şi trebuia să fiu înlocuit cu Chioar. Domnul
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Maxim cita comisia al cărei preşedinte eram, îl întreba pe Chioar dacă necesită înlocuire, iar
acesta răspundea invariabil „Taie-l!” După înlocuiri, am ieşit pe hol cu domnul Maxim, care mi-
a zis: „Nu am putut să nu remarc plăcerea şi satisfacţia domnului colonel Chioar la înlocuirea
dumneavoastră de la şefia comisiilor. Oare acest individ este conştient la ce se înhamă?”
Bineînţeles că nu era, din moment ce tot eu am fost pus să întocmesc Ordinul prefectului pentru
anul 2005, şi să particip la unele convocări prefecturale şi cu alte instituţii!

A trecut ceva timp, activitatea mi-o desfăşuram tot la sediul Protecţiei Civile, cu tot
colectivul. La începutul lunii februarie, au început presiunile, din partea lui Chioar, să mă mut la
sediul ISU (str. Vasile Cârlova, 16-22). Dar nu oricum! La un moment dat a urlat la mine:
„Când ai de gând să muţi la noi maşinile, calculatoarele şi tot mobilierul?” La acel moment, nu
am înţeles de ce atâta grabă! După ceva timp, am şi aflat. La pompieri se făceau încorporări, iar
el bătuse palma cu şeful Centrului Militar Sibiu (CM) pentru următoarea afacere: să ne mute la
pompieri pentru a elibera spaţiul, care revenea CM, în schimbul încorporării unui număr de 32
de tineri cu „pile”, la noul ISU. Şi s-a ţinut de cuvânt! Şicanele au continuat şi s-au diversificat!
La întocmirea noului Ordin de Zi pe Unitate, nr. 1, mi-am spus părerea referitor la conţinutul
acestuia, logica unor capitole, trecerea unor comisii de control, verificare şi componenţa
acestora etc. Totul, pentru buna desfăşurare a activităţii! L-am auzit, după plecarea din sală
(vorbea tare!), adresându-se lui Drăgan: „Cine se crede ăsta să ne dea lecţii! Un MApN-ist nu
poate fi niciodată mai pregătit decât un pompier!” Apoi, la acordarea sporurilor pentru
confidenţialitate, nu am fost inclus între cei care au stabilit cum să se dea. La întrebarea mea, în
momentul în care am constatat că nu se respecta instrucţiunea care stabilea modul de acordare:
„Cine a hotărât aşa?”, mi s-a răspuns în zeflemea, „Noi!”. „Care noi?” „Eu, Drăgan şi Giurgiu!”
Adică eu, care făceam parte din conducerea ISU, am fost omis? Da! Motivul? Sporurile au fost
împărţite „după ureche”, în funcţie de individul care urma să primească acel spor, nu în
conformitate cu Fişa de securitate. Distribuirea a fost făcută astfel: „Ăsta nu merită «strict secret
de importanţă deosebită», numai «secret de serviciu»!”, în cazul meu. În momentul în care am
solicitat Instrucţiunea de la serviciul Contabilitate, mi s-a spus că este încadrată la „secret de
serviciu” şi nu poate fi dată! Noroc cu prietenii din sistem, care mi-au furnizat informaţiile
dorite, în urma cărora am întocmit un Raport în care solicitam încadrarea mea – şi a mai multora
– conform cerinţelor Instrucţiunii, cu citare articol şi paragraf! Fapt care a înverşunat şi mai
abitir conducerea pompieristică împotriva mea. Prin urmare, au hotărât să scape de mine! În
locul meu, urma să fie „rezolvat” col. Cosma, cel care nu putea accepta faptul că nu a reuşit să
ocupe funcţia la concursul din ianuarie. Şi au „pus de o comisie de cercetare”, cu concursul
celor de la Bucureşti şi trădarea unora dintre colegii mei sibieni, de la Protecţia Civilă.
Menţionez faptul că, şefii IGSU (generalii Secară „Ţiganu” şi prim adjunctul Zanfir
„Gogoşaru”) nu agreau Protecţia Civilă şi şi-au propus desfiinţarea ei. Prin urmare, s-a pornit o
campanile de denigrare a ofiţerilor de la fostele Inspectorate de Protecţie Civilă, care a dus la
nenumărate pensionări anticipate şi procese. La Bucureşti, s-au organizat convocări cu şefii ISU
din ţară, unde li se stabilea modul de acţiune împotriva Protecţiei Civile. Chioar era aliat cu şefii
de la Sălaj şi Maramureş, cu care avea „poveşti de taină” în biroul lui, la venirea de la Bucureşti.
Discuţiile erau axate, în principal, pe modalităţile de înlăturare a celor proveniţi din Protecţia
Civilă.

În luna februarie, mă aştepta şi pe mine o mare surpriză. În unitate a sosit o comisie de
cercetare de la IGSU, care m-a anchetat pe mine, pe Balcu (pe el doar pentru a nu da de bănuit
că totul era pentru a mă „debarca”!) şi pe un maior de la pompieri, care deţinea un restaurant.
Au urmat două săptămâni şi jumătate de cercetări (tip SS). Nu au vrut să-mi spună capetele de
acuzare, ci doar, în fiecare zi, după ce plecau în cercetare la Prefectură şi Consiliul judeţean –
sau cercetau prin dosarele de Protecţie Civilă – mă puneau să dau câte o declaraţie. Seara, îi
întrebam cum este situaţia. Mi se răspundea că totul este bine. Apoi, dimineaţa, veneau cu feţele
căzute şi spuneau că situaţia „e ca la dracu!” Am concluzionat că, după cercetarea zilnică,
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negăsind nimic, raportau la Bucureşti iar, de acolo, primeau ordin să găsească ceva! Prin
urmare, sătul de acest joc, am decis să nu mai spun nimic şi să nu mai dau nici o declaraţie. Să
studieze documentele existente şi să tragă concluziile care se impuneau. În 28 februarie urma să
fiu avansat la excepţional. Domnul prefect de atunci – Silvestru Lup – m-a notat, la sfârşitul
anului 2004, tot cu „Excepţional”. Dar, pentru că eram cercetat, s-a decis anularea avansării. Şi
nu numai atât! Iniţial, am fost eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie. Urma să fiu trimis la
Comisia de judecată, care va da un verdict, în nici un caz favorabil mie. Balcu a primit doar o
„avertizare scrisă”! Până atunci, nu am auzit de o asemenea pedeapsă! La terminarea cercetării,
Balcu mi-a zis: „După masă, împreună cu comisia, mergem la restaurant!” „Nici o problemă!
Merg acasă, mă schimb şi vin!” „Dumneavostră nu, doar eu şi ei”. Am înţeles cum sta situaţia!
Mai ales că, din surse demne de încredere, am aflat că trebuia să fiu schimbat, nu conta
modalitatea! Tracasarea şi nedreptatea m-au îmbolnăvit! Am fost nevoit să mă internez – de
urgenţă – la Spitalul Militar. Acolo, medicii nu ştiau care este cauza diverselor afecţiuni. Aveam
probleme cu inima, cu stomacul, cu sistemul urinar! Şi au acţionat prin administrarea de
sedative! Am luat Sanax în cantităţi industriale! Până când, sătul de stările ciudate prin care
treceam, m-am apucat să studiez cărţi de medicină, pentru a găsi cauza îmbolnăvirii.

Într-una din zile, m-am dus în biroul comandantului, colonelul Meşter Valeriu (pe care îl
cunoşteam de când activam la Mârşa) şi l-am rugat să îmi facă analize pentru tiroidă. La început,
s-a uitat mirat la mine, spunându-mi că afecţiunile tiroidiene se manifestă doar la femei. Apoi,
după insistenţe, m-a trimis a doua zi la analize. După vreo două săptămâni, au sosit – de la Cluj
– rezultatele. Era aşa cum am anticipat! Mi-am continuat examinările la Spitalul Municipal, cu o
scintilogramă care a arătat clar că mi-a fost afectată tiroida. Despre anul 2005, am extrem de
puţine amintiri. Doar cele referitoare la desele internări, externări, concedii medicale şi… de la
capăt! Cum mă internam, Chioar îşi trimitea „verificatorii” să mă urmărească. Unul dintre ei a
fost Balcu. La una din internările mele, s-a „îmbolnăvit” şi el. Şi s-a internat, fiind tratat în mod
special, singur într-un salon. Culmea, venea în fiecare zi să mă vadă şi să mă descoase! Tata mi-
a atras atenţia: „Ai grijă copile la spionul ăsta, că nu pare bolnav, acţionează doar să obţină
informaţii de la tine!” Mare dreptate a avut, Dumnezeu să-l odihnească!

Am luptat, din răsputeri, pentru revenirea la o stare de normalitate! Am apelat la
specialişti, psihologi, prieteni. Şi, în acel an, mi-am dat seama care îmi sunt cu adevărat prieteni.
Am concluzionat că, cea mai importantă persoană din viaţa mea sunt… EU! Cu toate că am
ajutat o mulţime de lume, în acea perioadă critică am aflat care sunt prietenii adevăraţi,
separându-i – pentru totdeauna – de cei de complezenţă. Aveam stări ciudate, tensiune oscilantă,
lipsă poftă de mâncare, transpiraţii nocturne abundente (în fiecare noapte, la ora 03.00!), lipsa
dorinţei de socializare etc. Nu doresc nici duşmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu! Cu
toate că unii ar merita, din plin! De la 77 kg greutate, am ajuns la 64! Cei de la pompieri mă tot
întrebau când voi reveni la serviciu. Nu vă faceţi iluzii deşarte, nu întrebau gândindu-se la starea
mea de sănătate, ci la momentul în care mă vor trimite la Comisia de judecată şi în care îl vor
„întrona” în funcţie pe Cosma!

După trimiterea mea, la Spitalul Militar din Bucureşti – graţie domnului colonel Meşter
Valeriu – unde am primit o lecţie de comportare pentru revenirea la normal, m-am întors la
unitate şi am început lupta împotriva sistemului păcătos! Eram externat cu „Apt limitat”, situaţie
care a determinat – pentru viitor – o luptă acerbă cu dobitocii de la IGSU şi ISU. Mai întâi, am
fost trimis la Bucureşti, la Comisia de judecată, pentru a se soluţiona debarcarea mea. Am avut
dreptul să îmi aleg un apărător, jurist militar. Am optat pentru lt. col. Lincă Simion, coleg de
Drept la Sibiu şi consilier juridic la Statul Major. Pompierii au sărit „de c…r în sus”! Mi-au
spus că nu am dreptul să optez pentru unul din MApN. Le-am demonstrat că Instrucţiunea nu
prevedea de unde să fie apărătorul, ci doar ce condiţii să îndeplinească. Până la urmă, i-am
convins, aşa că, în ianuarie 2006, am fost „exorcizat” de Comisia de judecată de la IGSU. De la
Protecţia Civilă a participat domnul colonel Hornoiu, care a încercat – din răsputeri – să îi
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determine să înţeleagă că am acţionat legal. Degeaba! Comisia, din cele 37 de capete de acuzare
– din care în 36 se specifica faptul că nu se confirmă acuzaţiile – s-a legat doar de unul, referitor
la un accident auto pe care nu l-am raportat. Nu au vrut, în ruptul capului, să înţeleagă că
autoturismul respectiv era proprietatea Consiliului Judeţean Sibiu, iar Protecţia Civilă avea doar
drept de utilizare a lui! Era singura „găselniţă” de care s-au putut lega şi pentru care nu au
renunţat, şi m-au pedepsit cu „Mustrare scrisă”. Degeaba am contestat-o, trebuia să fiu pedepsit
pentru a se scoate postul la concurs, destinat lui Cosma. Prin urmare, la două zile de la decizia
comisiei, a venit la unitate adresa prin care se anunţa concurs pentru postul de adjunct. Fiind
pedepsit, nu puteam participa. A venit şi pedeapsa pentru mine, pe care am contestat-o la
secretarul de stat MAI, nu îmi mai aduc aminte numele (oricum, nici o pierdere, un dobitoc, un
demagog şi un ventuzist – a se citi „pupincurist”). Răspunsul, contrar regulilor, nu mi-a venit pe
adresa mea, ci la ISU Sibiu, ceea ce mi-a confirmat că „am fost lucrat” până la capăt. Şi,
bineînţeles, răspunsul mi-a fost nefavorabil! La concurs a participat şi col. Bârză, care spera să
ocupe funcţia. Cum „cărţile erau făcute”, a reuşit Cosma!

Mi-am început lupta cu sistemul bolnav, infectat de orgolii, răutate și incompetență, pe
cont propriu. Am dat în judecată ISU şi MAI, pentru faptul că am fost pedepsit triplu, pentru
numic! În primul rând, pentru demiterea din funcţie. În al doilea rând, pentru numirea pe o
funcţie inferioară. Şi în al treilea rând, pentru că, numirea pe funcţie inferioară mă excludea de
la avansarea la termen! Aşa au procedat nenorociţii de la pompieri, făcând presiuni să mă
pensionez, deoarece reprezentam un pericol pentru ei: eram absolvent de Academie, Drept,
Postuniversitar şi Doctorat (pe care nu mi l-au recunoscut niciodată!). Prin urmare, trebuia să
scape de mine! Nu am fost singurul „expulzat” din cei de la Protecţia Civilă de la Sibiu. A
urmat lt. col. Elena, şef serviciu chimic, care a decis să treacă în rezervă! La un moment dat, lt.
col. Leonte (unul dintre turnători) m-a abordat şi m-a informat că se vor realiza următoarele
numiri: el, pe funcţia doamnei (era de colonel şi trebuia recompensat pentru josnicele servicii
aduse lui Chioar), eu – pe funcţia lui – ofiţer cu adăpostirea, asanarea şi avizarea. Şi aşa s-a
definitivat problema!

Nu am ratat nici o ocazie pentru a le demonstra că nu cunosc sau nu vor să respecte
legea, ci acţionează ca stăpânii de sclavi: „Ca şi comandant, aşa decid eu!”, se exprima – cu
emfază – deseori, col. Chioar (poreclit „Ciobanul din Sângătin”). Apoi, fiecare decizie incorectă
a conducerii ISU era urmată de un Raport personal, în care arătam baza legală şi modul de
soluţionare. Pentru a contracara ofensiva mea, Chioar a numit în Comisia de soluţionare a
rapoartelor trei ofiţeri de la Protecţia Civilă. Tot degeaba! Reprezentanţii de la IGSU, veniţi
pentru soluţionarea rapoartelor, nu au avut de ales şi au aplicat legea. Normal că şi-au apărat
pielea! Prin urmare, toate rapoartele mele au fost avizate favorabil! Ura pompierilor s-a
amplificat! Dar nu am depus armele! Prima mea grijă a fost să mă documentez temeinic, cu
privire la noua funcţie. În general, cunoşteam atribuţiile şi modul de acţiune, dar, pentru a nu fi
„faultat”, mi-am aprofundat studiul şi am dobândit cunoştinţele necesare pentru foarte buna
îndeplinire a sarcinilor. Efortul a meritat, nu putea nimeni să „mă bage în buzunar”. După luarea
în primire a noii funcţii, am constatat că nenorocitul de ţigan – pardon, Leonte – nici măcar nu a
aplicat prevederile legale pentru obţinerea sporului pentru asanări! Am început tratativele cu
Contabilitatea (unde era şefă soţia lui Cosma, o „dusă cu pluta”) şi, cu greu, am reuşit să
implementez problema acordării sporului pentru asanare. La dobitocii din MAI – diferit de
MApN – sporul era acordat doar pentru timpul efectiv destinat asanării. Prin urmare, pentru că
îmi puneam viaţa în pericol, urma să fiu remunerat pentru trei, maximum patru ore! Cât de
cretini puteau fi unii care nici măcar nu participaseră, o dată în viaţa lor, la o misiune de asanare
a teritoriului de muniţie rămasă neexplodată? Chiar am avut o experienţă neplăcută cu beţivul de
prim adjunct, col. Drăgan. În hotarul comunei Cristian, s-au efectuat lucrări de asanare a zonei
mlăştinoase din zona pârâului Valea Sălciilor. În timpul lucrărilor, am fost anunţat – de cei de la
poliţie – că s-a descoperit un proiectil. Anunţul a fost la ora 22.15 şi, fiindcă Instrucţiunea nu
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permitea – pe timpul nopţii – efectuarea misiunii, am amânat-o pentru a doua zi. La momentul
ajungerii în zonă, am descoperit că proiectilul era de fapt… o bombă de aviaţie de 200 kg. Ce şi-
a auzit „miliţianul”, nu pot reproduce! Am continuat cercetarea în zonă şi am descoperit încă trei
bombe de aviaţie neexplodate. Dat fiind că misiunea s-a întins până după ora 17.00, am solicitat
ajutor de la unitate, pe teren fiind doar eu şi şoferul. Prim-adjunctul (comandantul era în
concediu) mi-a zis că e treaba mea, să mă descurc! I-am spus că, dacă nu trimite o echipă de
sprijin, iau o bombă şi i-o depozitez la uşă! Ştiind că nu glumesc, a trimis – într-un târziu – o
echipă cu care am extras bombele şi le-am depozitat la faţa locului, urmând ca a doua zi să fac
demersurile de rigoare pentru a le distruge într-o zonă pusă la dispoziţie de Primăria Cristian.
Transportul şi depozitarea lor la Depozitul propriu nu se preta, pericolul fiind prea mare!

După luarea în primire a noii funcţii (13 aprilie), am avut parte de un control de la IGSU,
la sistemul de adăpostire. Toate nerealizările lui Leonte a trebuit să le preiau şi să le clarific, în
timp scurt. În cursul anului 2006, am participat la 26 misiuni de asanare a teritoriului de muniţie
rămasă neexplodată (prima a fost la 24 mai) şi trei misiuni de distrugere a muniţiei asanate.
Totodată, am fost trimis şi la Cursul pirotehnic de la Ciolpani (împreună cu Balcu), pe care l-am
absolvit cu brio. Celelalte atribuţii (prevenire situaţii de urgenţă, pregătire populaţie, intervenţii,
întocmire Planuri de acţiune, convocări pe centre, convocări de specialitate, avizări, controale
specifice şi comune etc.) le-am desfăşurat conform planurilor întocmite la nivel de IGSU şi ISU.
Conducerea inspectoratului a ordonat ca noi, cei de la Protecţia Civilă, să învăţăm pompieristică
pentru ca – la controale – să putem verifica şi documentele de specialitate şi pregătirea în

domeniu, la nivelul comunelor,
operatorilor economici şi altor
instituţii. Dar, pentru pompieri, nu
s-a ordonat să înveţe Protecţie
Civilă! Altă mârşăvie, cu sprijin de
la centru! Mergeam cu scârbă la
serviciu, gândindu-mă – în fiecare
dimineaţă – la ce surprize să mă
aştept din partea colegilor cu
adevărat malefici. Intrarea şi ieşirea
în şi din unitate se realiza cu cartela
(foto alăturat), pentru a se putea
stabili cine întârzie sau cine pleacă
mai devreme (teoretic!). În toamna

anului 2006, trebuia să particip la Convocarea pe linie pirotehnică, la staţiunea Sovata. Chioar
mi-a spus că mă trimite doar dacă îmi dau jos barba! Am replicat că nu mi-o dau jos, nu au decât
să refuze trimiterea mea la convocare şi nu vor avea pirotehnician care să realizeze asanările.
Până la urmă, nu a avut de ales şi m-a trimis.

Mi-am păzit spatele, atât cât am putut, deoarece mulţi ochi erau aţintiţi asupra mea.
Simţeam că sunt supravegheat permanent şi că, dacă nu eram suficient de atent şi greşeam, urma
răzbunarea. M-am obişnuit şi cu adunarea, în fiecare dimineaţă, în clubul unităţii, unde Chioar
ne prezenta toate ordinele şi adresele primite (chiar dacă, majoritatea, nu interesau pe toată
lumea!). Mi s-au creat diversiuni, capcane, surprize negative, tracasări. Cu răbdare, tact şi
stăpânire de sine am reuşit să fac faţă situaţiei. Nu purtam discuţii referitoare la altceva, decât la
problemele de serviciu. Aveam curajul să discut şi altceva doar cu câţiva colegi, culmea, de la
pompieri! Puteam discuta cu: colonelul Faur Ioan şi soţia lui, Grety; cu plt. Căpăţână, fost coleg
la Mârşa; cu mr. Mirela Păcală şi cu s.c. Nicu Paştiu, şofer. Viaţa îşi continua cursul! Mă
aşteptau suficiente surprize în viitorul apropiat!
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EXODUL VECHILOR VEŞTEMENI ÎN AVRIG ŞI SADU
(1766-1769)

La 12 aprilie 1762, împărăteasa Maria Tereza a aprobat propunerea pentru înfiinţarea graniţei
militare transilvane, numindu-l pe generalul Nicolae Adolf Buccow comisar pentru realizarea acesteia.
Din anul 1764, pentru localitatea Veştem începea o nouă etapă istorică, dramatică. În 1763/1764 s-au
efectuat cele mai ample conscripţii în localităţile stabilite a fi integrate în graniţa militară din cadrul
Regimentului 1 grăniceresc român, cu sediul la Orlat. Veştemul a avut parte de două Conscripţii: una în
1763/4 şi alta în 1766.

Din cauză că nu acceptau să îşi schimbe confesiunea (trecerea de la ortodoxie la greco-
catolicism), veştemenii au preferat să îşi părăsească gospodăriile şi să plece în alte zone. Cei
care au refuzat înrolarea, în număr de 187 capi de familie, au fost expulzaţi. Despre realizarea
militarizării satului, cronicarul Ioan Coman (Ioan Zagran, alias Coman) – director al Şcolii de
grăniceri din Veştem şi profesor de limba germană – consemnează în ,,Hronica Ardialului”:
,,1763. Militarii grăniceri se fac, fără mare greutate, în care vreme şi veştemenelilor, tot prin
acest comandir general, prin petreacerea a multor puşcături cu tunurile, li s’au dat hotarul, căci
lăcuitorii satului Veştem, nevrând a lua armele, au eşit din sat; numai ce au rămas: Radu Cotora,
Dumitru Tomii Popa, Toma Bunii, Barb Tatu, Radu Başca, Ion Ionaşc, Bucur Lup, Onia Lup,
Ioan Caşolţan şi Bratu Nenciu”.

În Conscripţia din anul 1766 (foto alăturat)
sunt nominalizaţi, ca rămaşi în localitate, 15
bărbaţi majori, care aveau11 băieţi minori.
Localnicii care au refuzat să devină grăniceri au
fost obligaţi să se mute în satele vecine, –
împreună cu familiile – stabilite astfel: Mohu -
24, Bungard - 24, Sadu - 28, Recea (fostă Telechi
Recea, jud. Braşov) - 30, Săcădate - 30, Răşinari -
20, Gura Râului - 20, Poplaca - 11. Mulţi dintre ei
au refuzat şi şi-au construit sălaşe în pădurile
aparţinătoare localităţilor Bradu şi Tălmaciu, care
le-au fost incendiate, fiind nevoiţi să se strămute
în pădurile adiacente localităţilor Sadu şi
Şelimbăr. Situaţia critică a acestora o prezintă
guvernatorul Samuel Bruckenthal împărătesei
Maria Tereza, în 8 octombrie 1768: ,,Multe
familii din Veştem au fugit în pădurile Sadului,
fie ale Şelimbărului, după ce sălaşele din pădurile
Bradului şi ale Tălmaciului le-au fost arse. Alţii
au rămas acasă, între grăniceri, servindu-i ca

,,inquilini” [oaspeţi] la orice slujbe, numai să poată rămânea lângă mormintele părinţilor [...] Cei
din Veştem şi Racoviţa urmau să fie repartizaţi la Săcădate, dar în privinţa lor orice încercare a
rămas fără efect. Cei 50-60 veştemeni au spus că nu pleacă de acasă, şi mai ales dacă merg, o
fac numai cu toţi împreună. Eu am făcut mai multe propuneri, cerând să aleagă. Mi-au spus că
mai bine aleg emigrarea în Valahia!

[…] Foarte puţini din aceşti bieţi oameni nu sunt adăpostiţi în mod corespunzător, cei mai
mulţi rătăcesc din sat în sat sau trăiesc în păduri, în colibe mizerabile [...] Puţini din ei s-au în-
dreptat spre satele în care i-au îndreptat autorităţile şi din aceştia abia câţiva au rămas acolo; cei
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mai mulţi, mânaţi de speranţe deşarte, şi-au ales locul care li se părea, după închipuirea lor, mai
potrivit pentru locuit; aici trăiesc împreună oameni liberi şi iobagi, locuitori din comitate şi
locuitori din districte săseşti. Aspectul acestor oameni este unul jalnic. Toţi erau timoraţi de
noile condiţii de trai. Condiţiile mizere de trai şi lipsurile brăzdaseră cute adânci pe feţele
oropsiţilor, care susţineau că nu vor pleca în valea Sebeşului, unde li se promisese pământ;
preferă să emigreze în Ţara Românească”. Aceştia au declarat în faţa delegatului oraşului Sibiu,
care a fost trimis să cerceteze problema: ,,Nu cerem nici un creiţar despăgubire, ci numai
permisiunea să plecăm nestingheriţi în Ţara Românească şi să ne aşezăm acolo”.

Este demn de remarcat faptul
că, dintre veştemenii care au fost
nevoiţi să-şi părăsească locul de
origine şi averea, unii s-au stabilit
în Avrig (unde, până nu demult,
una dintre străzi era numită ,,Uliţa
(strada) Veştemenilor”, foto
alăturat - azi, culmea, redenumită
,,Samuel Brukenthal”!) alţii în
Sadu (de aici provenind numele
unor familii ca: Veştemean,
Veştemeanu sau Veştemian, dar şi
Neagoe).

Datorită faptului că nu exista numărul suficient de bărbaţi pentru a realiza efectivele
necesare completării companiei a VI-a (Orlatul şi Veştemul), au fost aduse familii din toată
Transilvania, care s-au stabilit în localitate. Cronicarul Ioan Coman relatează: ,,Şi strămoşii
tuturor lăcuitorilor celorlalţi, din Provinţialişăle sate au venit, şi armele de bună voae li’au
luat, şi, – pănă a se muta cu toate cealea încoace – de pe unde au fost, de acolo, au făcut
slujbele Cordonului şi ale Ştabului, în doi ani; şi celor eşiţi li s’au voit a li se plăti, căci Înalta
Împărăţie nimica ne plătit n’au lăsat, iară cei mai mulţi nimic n’au vrut să ia.

Militarii grăniţăreşti să fac, fără mare greotate, în care vriame şi Viaştemianilor tot prin
acest Komandir Gheneral, prin petriacerea a multor puşcături cu tunurile, li s’au dat hotarul,
căci lăcuitorii Satului Viaştem, nevrînd a lua armele, au ieşit din Sat; numai ce au rămas: Radu
Cotora, Dumitru Tomii Popa, Toma Bunii, Barb Tatu, Radu Başca, Ion Ionaşc, Bucur Lup,
Onia Lup, Ion Kăşoţan şi Bratu Nenci. Şi strămoşii tuturor lăcuitorilor celora lalţii, din
Provinţialişăle sate au venit şi armele de bunăvoae li’au loat, şi, pănă a să muta cu toate cealia
încoace depe unde au fost de acolo au făcut slujbele Cordonului şi ale Ştabului în doi ani, şi
cialor ieşiţi li s’au voit a li să plăti, căci Înalta Împărăţie nimica neplătit n’au lăsat, iară
oamenii, unii au şi primit cîte ceva, iară cei mai mulţi, nimic n’au vrut să ia.

Acuma: ce au vrut Domnii Sibiiului a face cu ace mare sumă de bani:
O au ţinut-o şi, mai târziu, s’au socotit de au făcut Căsarmele ceale mari dela poarta Cis-

nădiei, ca să se scutească orăşanii de a corteni cătanele”.
Urmaşii celor plecaţi din localitate au primit, relativ târziu, despăgubiri minore pentru

proprietăţile pe care le-au avut. Avem, în acest sens, mărturia capelanului Sava Popovici Săvoiu
care, în memoriile sale, reproduce spusele tatălui său, în momentul în care îi explică de ce
doreşte ca el să urmeze cursurile Şcolii grănicereşti din Veştem: ,,[…] moşii şi strămoşii mei au
fost veştemeni – care, ca să nu se abată de la religia lor, mai repede lasă casa şi moşia
străinilor retrăgându-se de la unirea cu biserica apuseană; aceia care primesc unirea capătă
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casă şi moşie gratis pe când moşteanului nu-i mai era iertat a intra nici în curte sau grădină ca
să culeagă ştir şi lobodă sau urzici pentru râmători şi rocoină pentru raţe şi gâşte – de acum
altceva pentru care mai anu’ [1834-n.n.] târziuţ căpătară toţi fugiţii din Veştem dezdăunare;
însumi […] căpătai aproape 2 sute de florini despăgubire pentru partea mea din ocină; pentru
aceia Veştemul mi-e [dator] mai mult ca ce mi-au dat, pentru că aici zac sudorile strămoşilor
mei îngropate”.

Din documentul localităţii Avrig, referitor la plata dărilor, din anul militar 1768/9, intitulat
„Tabella Anni 1768/69 Prostande Contributionis Ordinariorum Contribuentium Pagi Freck in
Inclyta Sede Saxonici Cibiniensi Sub Perceptoratu Johannis Theophili de Ressenfels Regii
Perceptoris existentis” reiese că acolo s-au stabilit mai multe familii de veştemeni, mai mult ca
sigur în cursul anului militar 1767/8. Registrul anului respectiv nu se află la Arhivele Naţionale,
Serviciul Judeţean Sibiu, iar în cel din 1766/7 nu apar veştemeni, numai racoviceni. Dintre
familiile stabilite la Avrig, o parte au plecat în alte localităţi, majoritatea cunoscute de către
autorităţi. Astfel, în anul militar 1768/9, în registru erau consemnate mai multe persoane, la
capitolul „Amoti ex Vesten / Scoşi din Veştem” (foto de mai jos).

Cei care s-au stabilit definitiv în Avrig, împreună cu familiile, erau: Ioan Cotora; Toma
Bratu; Stan Achim; Iftenie Cotora; Stan Cotora; Manea Iancu; Dumitru Neacşu; Manea Ursei;
Mogoş Mihai; Simion Drăgan; Simion Toma; Bucur Lazăr; Radu Lazăr; Stanciu Muntean; Onea
Ursei; Şerban Manea; Achim Toma. Plecaţi în Sadu, lângă familiile de veştemeni stabilte acolo:
Radu Tatu; Radu Babeş; Stan Babeş; Chindea Boilă. Plecaţi în Mohu: Stan Chepşa; Oprea
Ursei. Plecaţi în Bungard: Comşa Caicuţ; Vulcana lui Ioan Boilă (văduvă). La Şelimbăr s-a
stabilit Radu Stănese; la Micăsasa, Ioan Stancu; la Sibiu, Oprea Caicuţ iar Bucur Ciulea „a
plecat nu se ştie unde”. Unii dintre ei s-au întors în satul natal: Toma Mogoş şi Opreana Tatu
(văduvă). Din totalul stabilit de autorităţi rezultă că, în anul militar 1768/9, în Avrig au rămas
definitiv un număr de 64 de bărbaţi şi copii de sex masculin, împreună cu ceilalţi membri de
familie.

Este demn de semnalat faptul că, în Avrig, s-au stabilit şi o parte din locuitorii localităţii
Racoviţa care nu au acceptat grăniceria. Consider că este necesar a fi enumeraţi, fiind la fel de
urgisiţi ca şi cei din Veştem: Toma Totan; Moise Toicu; Ioan Sarchiz; Oprea Urzică; Ioreste
Sarchiz; Stan Chitoc (ulterior plecat la Sibiu); popa Tomi Totan; Ioan Totan; popa Stan; Ioan a
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lui Pavel Totan; Ioan Mihăilă; Gavrilă Ionaş; Oprea Ciumpenea; Ioan Sarchiz; Stănilă Tîlvan şi
Ioan Iancu.

Dintre veştemenii alungaţi de pe dealurile din preajma Bradului, care au fost determinaţi
să se stabilească în apropiere de Sadu, avem informaţii din Tabelele de contribuţii ale Sadului.
Astfel, în anul militar 1768/9, în documentul „Pagus Czoodt Pro Anno 1768/9 Sedis Cibiniensis
Johannis Theofili de Reissenfels” sunt consemnate, la capitolul „Amoti ex Vesten / Scoşi din
Veştem” (dar şi la rubrica de la „Extractus Summarius”, „Lib. Vallach. (Mutuj ex Vest. /
Români liberi / Împrumutaţi din Veştem”) următoarele persoane (foto de mai jos): Stan Babeş,
venit din Avrig; Toma Dobrotă sen.; Onea Dobrotă, jun.; Ioan Brunea, recrutat în Regimentul
„Karolÿ”; preotul Ioan Boilă, fugit în Cisnădie (revenit în anul următor); Stan al Popi Toma;
Nicolae Mihai; Radu Tatu, venit din Avrig; Mihai Lazăr; Neagoe a lui Stan; Radu Pătruţ; Ioan
Neagoe; Radu Babeş, venit din Avrig; Ioan al Opri Stanchi; Marcu Toma; Popa Neagoe; Barb
Tulban; Marcu Borcea; Stan Neagoe; Oprea Pătruţ sen.; Ioan Tulban; Ioan Drăgănescu; Stan
Muntean; Toma Dobrotă jun.; Ioan Crăcea; Chindea Boilă, venit din Avrig; Ioan al Opri Stoichi.
Totalul persoanelor de sex masculin era impresionant, 92. Pe lângă cei nominalizaţi, mai erau
trei văduve, care aveau patru băieţi: Maria lui Stan Neagoe; Paraschiva Stanciului şi Marina lui
Onea.

La capitolul „Extranej / Din afară”, era trecut şi un Ioan Veştemean, după numele de
familie provenit tot din Veştem. Tot acolo erau nominalizaţi şi doi locuitori proveniţi din Orlat:
preotul (Popa) Dumitru şi Ioan Tofic. În documentul din 1769/70, mai sunt specificaţi, tot din
Orlat: Popa Ioan Piaru (?) şi Iosif Măierean.

În registrul din anul următor, intitulat „Tabella Anni 1769/70 Praestandae Contributionis
Ordinariorum Contribuentium Pag. Czoodt in Inclyta Sede Saxon. Cibiniensi sub Perceptoratu
Johannis de Ressenfels Regii Perceptoris existentis”, apar mai mulţi locuitori cu numele de
familie Veştemean (Vestiman, Westiman): Ioan ; Oprea; Stan; Dobre; Floare a lui Bucur.
Ceilalţi locuitori proveniţi din Veştem sunt integraţi în cadrul localnicilor, cu menţiunea,
adnotată pe marginea filelor „ex Vest.” Mai apar: Nicolae Neagoe şi Ioan Muntean, fiii unora
din familiile respective. Ioan Muntean este nominalizat în locul lui Stan Muntean, tatăl său care,
cel mai probabil, a decedat.

Mai mult ca sigur, o parte dintre foştii locuitori ai Veştemului, expulzaţi din sat, au luat
drumul Valahiei, pe „cărarea cucului”, stabilindu-se la sud de Carpaţi, unde şi-au întemeiat
gospodării şi şi-au continuat viaţa. Nu putem înţelege – pe deplin – traumele celor dezrădăcinaţi,
în acele vremuri dificile, efortul depus pentru revenirea la o viaţă relativ normală şi pentru
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integrarea în noile colectivităţi, diferite faţă de Veştem prin organizare, mentalităţi, tradiţii,
relief ş.a.

Din cercetarea documentelor existente la arhive, dar şi din alte surse documentare, rezultă
că înfiinţarea graniţei militare din Transilvania a adus – pe lângă suficiente beneficii – şi
„spargerea” unor sate. Majoritatea locuitorilor, care nu au dorit să îşi schimbe confesiunea, au
fost nevoiţi să-şi părăsească localitatea de origine şi să se stabilească în satele din jur, să
înfiinţeze altele noi (Tohanu Nou, Şinca) sau să emigreze în Valahia, lăsând toată averea celor
care au fost aduşi din alte localităţi ale Transilvaniei, pentru a deveni grăniceri.

Prof.univ.dr.Gheorghe Funar

ZIUA LIMBII ROMÂNE

31 august 2020 - este Ziua Limbii Române, urmașă a Limbii Primordiale a Poporului Get,
strămoșul real al Poporului Român! Limba pe care o vorbește Poporul Român este Limba Getă.
Poporul Get a avut cea mai veche scriere din lume, cu 6.000 î.Hr., confirmată de Tăblițele de la
Tărtăria. Poporul Get și-a scris Istoria milenară pe plăci de aur (dovadă sunt cele 514 plăci de
aur din Tezaurul de la Sinaia). Alfabetul Getic a fost primul din lume și a stat la baza alfabetelor
antice, inclusiv a acelui grecesc care a fost folosit în timpul Imperiului Roman. Limba latină
cultă a apărut la Roma ca o limbă artificială în secolul al IV-lea d.Hr. Ea nu a fost limba oficială
în Imperiul Roman nici la începutul și nici la sfârșitul acestuia. Alfabetul latin a fost adus în
Ardeal după anul 1700, iar în Țara Românească și în Moldova a fost introdusă prin lege
începând cu anul 1870. Până la acești ani, în Geția și, ulterior, în România, s-a vorbit Limba
Getă și în scriere s-a folosit Alfabetul Get.

Aceste Adevăruri demolează teza falsă a latinității Limbii Române susținută de
mincinoșii științifici oficiali din Academia Română și de discipolii lor. Latinizarea Limbii
Primordiale a Geților și romanizarea Poporului Primordial al Geților au fost imposibile!

În perioada 900 î.Hr.-400 d.Hr. populația etruscă din Peninsula Italică nu a fost latinizată.
Nimeni nu crede că în perioada 106-258 d.Hr. a fost latinizată Limba Primordială Getă și a fost
romanizat Poporul Primordial Get din întreaga Geție, cu toate că Imperiul Roman a ocupat
numai 14-17% din Geția și a format provincia Dacia Romană! De reținut că, în acea perioadă nu
a existat limba latină, nici în Peninsula Italică! În Imperiul Roman se vorbea limba koină, greacă
și aramaică. La Roma și în Imperiul Roman a fost utilizată ca limbă oficială limba greacă.
Cultura Imperiului Roman s-a transmis în limba greacă. Imperiul cu capitala la Roma nu s-a
numit latin ci roman pentru că nu a existat limba latină. În istoria lumii, niciunui imperiu nu i-a
fost dat denumirea de la capitala statului care l-a înființat prin cuceriri teritoriale, cu excepția
Imperiului Roman care a fost condus de 41 de împărați de origine Getă. Împărații Galeriu cel
Bătrân și Galeriu cel tânăr, în perioada 292-311 d.Hr., au schimbat denumirea Imperiului Roman
în Imperiu Dac cu capitala la Roma.

De la Poporul Get au învățat romanii: Limba, Scrierea, Cifrele și Civilizația!
Mulți împărați de la Roma (Cezar, Claudius, Traian, Hadrian, Nerva, Marc Aureliu,

Constantin cel Mare ș.a.) și-au scris cărțile în limba greacă pentru că în secolele I î.Hr.-III d.Hr.
nu a existat limba latină!
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Majoritatea scriitorilor, istoricilor și geografilor din Roma antică și-au scris cărțile în
limba greacă, pentru că nu a existat limba latină. Dintre aceștia îi exemplific pe: Pomponius
Mela, Diodor din Sicilia, Dio Cassius Coccianus, Apollodor din Damasc, Dion Chrysistomos,
Criton, Josephus Flavius, Appian, Asinius Quadratus, Ammianus, Marcellinus, Cornelius
Tacitus.

Sfântul Apostul Pavel a scris la Roma (în anii 57-58 d.Hr.) „Epistola către romani” în
limba greacă, pentru că nu a existat limba latină în secolul I d.Hr.

La solicitarea Papei de la Roma, în perioada 390-404 d.Hr., călugărul Get Ieronim a
tradus Vechiul și Noul Testament din limba greacă în limba latină.

Monumentul „Lupa Capitolina” nu este un simbol al latinității. El este un monument
etrusc și confirmă că strămoșii etruscilor au fost Geții, care au avut ca simbol Lupul Getic.
Adevărul istoric este că poporul etrusc a fost strămoșul real al poporului italian.

Concluzia este evidentă: limba latină se trage din Limba Primordială a Poporului Get,
actuala Limbă Română, care păstrează peste 90% dintre cuvintele moștenite din Limba Getă!
Limba Română este urmașa Limbii Primordiale Gete! În secol al XVIII-lea și al XIX-lea, a fost
înlocuit Alfabetul Primordial Get și Scrierea Primordială Getică (în mod greșit numită scrierea
slavonă) cu alfabetul latin și scrierea latină. În această schimbare a fost implicat Vaticanul și
Academia Română care a fost înființată și condusă de alogenii ce s-au ocupat și perseverează în
falsificarea Istoriei Poporului Român și a Limbii Române, precum și a Dicționarului Explicativ
al Limbii Române (DEX).

Poporul Primordial Get a avut și Poporul Român are: o Limbă unitară, cea mai veche,
cea mai frumoasă și cea mai bogată din lume; Cifrele Primordiale (cele din sistemul zecimal,
folosite cu 6.000 î Hr.); Alfabetul Primordial; Scrierea Primordială; Civilizația Primordială;
Cultura Primordială; Religia Primordială monoteistă și Religia Crucii (cu 6.000 de ani î.Hr.,
confirmată de statuia Gânditorului de la Hamangia și a soției sale).

În sfârșit, a venit vremea ca Poporul Român să afle Adevărul despre Istoria sa
Primordială din Grădina Maicii Domnului și Limba sa Primordială  vorbită pe acest Sfânt
teritoriu.

Slt.(r) ing. Marius Halmaghi

CHEMAREA OFIŢERULUI ROMÂN –
ÎNŢELEPCIUNEA ŢĂRILOR MICI!

ARMATA – ŞCOALA POPORULUI
Dulce et decorum est pro patria mori –
Este dulce şi potrivit să moară pentru patrie (Horaţiu – Ode)

Anul 2020, anul Nicolae Iorga, în acest an comemorând - cu sprijinul cotidianului sibian
„Tribuna” - opt decenii de la asasinarea celui mai mare istoric al românilor, am reuşit să studiez
colecţia revistei „Sămănătorul”, un săptămânal care a apărut între anii 1901 -1910, fondat şi
susţinut de mulţi dintre tribunişti.

Lecturând această revistă, am descoperit articolul „CHEMAREA OFIŢERULUI ROMÂN”,
care mi-a trezit interesul prin conţinutul profund al mesajului pe care-l transmitea autorul,
Alexandru D.Sturdza, căpitan al armatei române (în 1906). Sunt ferm convins că nu sunt mulţi
români care cunosc odiseea acestui militar de carieră, unicul fiu al primului ministru al
României, Dimitrie A. Sturdza, o adevărată personalitate a Regatului României. Autorul
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articolului (reprodus în două episoade), Alexandru D. Sturdza, s-a născut în 1869, tatăl său
asigurându-i o educaţie aleasă în spiritul culturii germane, iar mama (Zoe Cantacuzino) o
educaţie în spiritul culturii franceze. Studiile gimnaziale şi secundare le-a urmat la Jena, cele
universitare la Breslau, absolvind Şcoala Militară de Ofiţeri din Hanovra (1889-1891). Este
încadrat cu gradul de sublocotenent în Regimentul 1 Geniu, continuând studiile în Germania
(între 1892-1901), la Şcoala de Artilerie şi de Geniu (Charlottenburg) şi la Academia de Război
din Berlin. În 1895 este avansat la gradul de locotenent. Perioada de pregătire pe lângă Marele
Stat Major German s-a continuat (până în 1901), între timp fiind avansat la gradul de căpitan
(1900).

Revenit în ţară, a ocupat diferite funcţii în eşaloanele superioare ale armatei române, fiind şi
comandant al Şcolii militare de Ofiţeri de Infanterie, respectiv comandant al Regimentului 1
Infanterie. Educaţia aleasă primită, l-a format ca un tânăr ofiţer cu principii ferme, ştiind să
citească în mai multe limbi străine, fiind foarte apreciat la revenirea în patrie. Este suficient să
prezentăm decoraţiile primite: Ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (1894), Ordinul
„Steaua României, în grad de ofiţer (1912) şi Crucea „Meritul Sanitar” (1914).

Convingerile ofiţerului Alexandru D. Sturdza, sunt prezentate în articolul „Chemarea
ofiţerului român” (I) apărut în revista „Sămănătorul” 1906 (anul V, nr. 5 din 29 ianuar 1906).

Acest articolul îl reproducem integral, inclusiv motto-ul foarte sugestiv:
Motto: On rendra la profession de soldat si honorable que l’on ne sera plus tenté de déserter.

(Meseria ostaşului va fi atunci aşa de cinstită că nimeni nu se va mai gândi a fugi de
oştire. Voltaire, Éloge historique de la Raison.)

: «Valoarea unei armate moderne atîrnă de vrednicia corpului său ofiţeresc; dacă ofiţerimea
unei armate este la înnălţimea chemării sale, atunci întreagă această oştire va fi în stare, ca şi
altele în trecut, să dovedească pe cîmpul de luptă că învingătorul nu este totdeauna cel mai mare
la număr.

Acest adevăr istoric este mîndria popoarelor vrednice, şi ar trebui să fie înţelepciunea ţerilor
mici.

Soldaţii şi ofiţerii cari formează armata în timp de pace se schimbă; nouă contingente iau
locul celor care părăsesc rîndurile armatei active. Numărul reangajaţilor cari rămîn este restrîns;
ei represintă tradiţiunea obiceiurilor bune şi rele şi o şcoală pentru sute de mii de bărbaţi cari
rînd trec pe supt mînile lor, şi anume la o vîrstă cînd tînărul, nefiind încă format, poate fi
îndrumat pe o cale bună sau pe o cale rea. Nu a exagerat prin urmare acela care a spus că
ofiţerimea este sufletul armatei. Cînd se vorbeşte despre chemarea sau misiunea ofiţerului în
timp de pace, orişicine se gîndeşte mai întîiu la profesiunea, la meseria ofiţerului, care nu este
alta decît de a pregăti pentru războiu pe acei cari-i sînt încredinţaţi, fie ei tot ofiţeri sau subofiţeri
şi soldaţi. Modul cum ofiţerul îndeplineşte această misiune se învaţă în mod practic şi teoretic la
şcolile militare şi mai tîrziu prin însuşi serviciul la trupă; ordinele comandantului de căpetenie al
armatei şi regulamentele sînt călăuzele ofiţerului în aceste privinţe.

Meşteşugul ofiţerului este greu şi adese ori depreciat, confundîndu-se chipul cum un ofiţer
îndeplineşte funcţiunea sa cu modul subaltern de a proceda al unui subofiţer. Subofiţerul însă e
numai un organ, un supraveghetor, un simplu executor, pe cînd ofiţerul e ceva mai mult: cultura
şi educaţia sa îl pun în stare de a-şi alege el singur mijloacele pentru a ajunge la scopul dorit;
judecata sa mai dezvoltată şi raţiunea sa mai luminată, cunoştinţile sale mai clare şi mai
complecte îl înnalţă la gradul de conducător, de comandant.

Ofiţerul în îndeplinirea funcţiunilor sale, la orice serviciu şi la orice însărcinare, este destinat
a se arăta, nu numai un profesional priceput, dar să fie chiar un artist. Prin aceasta el se
deosebeşte de un subofiţer, care rămîne în breasla sa un simplu meşteşugar. Dar rolul ofiţerului
în timp de pace este îndoit. În schimbul jertfelor pe care le face ţara pentru întreţinerea unei
armate, ofiţerii sînt, nu numai datori de a pregăti această oştire pentru războiu, astfel ca ea să fie
tare şi straşnică cînd este chemată a apăra ţara; ofiţerii au şi misiunea de a face din oştire o
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instituţiune demnă de a fi numită şcoala naţiunii. Într’adevăr, dacă ofiţerimea este conscientă şi
despre această a sa misiune, dacă ea dovedeşte că în rîndurile ei domnesc, nu numai virtuţi
speciale militare, ci şi virtuţi cetăţeneşti; dacă ofiţerii unei armate nu sînt numai bărbaţi sănătoşi,
resistenţi, vioi, deştepţi şi pricepuţi la meşteşugul lor, dar şi oameni morali, cultivaţi şi cu
judecată limpede şi dreaptă, atunci corpul ofiţeresc, prin activitatea şi prin pilda sa, are o
influenţă puternică educativă asupra întregii armate; iar, fiindcă oştirea, mai cu seamă cînd e
permanentă, nu este alt ceva, decît poporul înnarmat, ofiţerimea poate contribui în mod direct şi
indirect la ridicarea, la cultura poporului întreg. Dar cînd ofiţerimea nu se înnalţă şi nu se
menţine la nivelul cerut de misiunea sa, atunci cade, cu cinstea şi prestigiul ei, şi valoarea
întregii armate; dar decăderea ofiţerimii contribuie şi la demoralisarea poporului şi strică chiar
renumele şi creditul ţerii în străinătate. Aşa dar este legată şi în ţara noastră vrednicia ofiţerimii
de renumele armatei şi de prestigiul ţerii; şi aceasta cu atît mai mult, cu cît armata romînă este o
armată tînără şi cultura poporului nostru încă neîndestulătoare: este prin urmare datoria oricărui
ofiţer romîn - mai mult decît ar fi datoria unui ofiţer dintr’o veche armată a unei ţeri cu o
civilisaţie înnaintată – de a contribui din răsputeri la această lucrare naţională care face din
armată şcoala poporului. Chemarea ofiţerimii fiind mai însemnată şi mai grea în România decît
în alte ţeri, este necesar ca educaţia ofiţerilor noştri să fie foarte îngrijită pentru ca ei să poată fi
în stare a se încorda şi a munci în mod consecvent, nu numai în sens profesional, dar şi în
vederea întăririi şi progresului ţerii întregi; iar îmbunătăţirea organisaţiei armatei, incompletă
din cause economice, nu trebuie uitată pentru ca să nu să zădărnicească sau să să reducă la un
simulacru de paradă munca pe care ofiţerii o desăvîrşesc în această direcţie.

Cultura şi renumele, adecă cinstea ţerii, fiind în parte în mîna ofiţerimii este sigur că rolul
ofiţerilor în Stat este însemnat. Ofiţerii sînt deci îndreptăţiţi a avea convingerea că misiunea lor
este, nu numai grea, dar şi măreaţă.

Nu este oare însărcinarea cea mai ideală şi cea mai frumoasă aceia de a fi chemat a ridica
mintea şi inimile altora prin educaţia pe care li-o dăm? Nu este oare un sentiment care ne înnalţă,
acela, că prin acţiunea noastră asupra generaţiilor tinere putem să contribuim la progresul unui
popor întreg? Că prin munca noastră educativă, cot la cot unii cu alţii, chiar dacă ea se restrînge
într’un cerc mic de activitate, putem reînnoi societatea cea veche?

Cred că acest ideal este demn de a fi urmărit de noi ofiţerii: el să nu ni se pară prea înnalt,
prea îndepărtat. „Idealul se depărtează pe cînd păşim înnainte, cu orizontul; dar totuşi trebuie să-
l urmărim, neîncetînd de a lupta pentru a ajunge la el; omul fără idel se face o unealtă nefericită
în mîna altora; a urmări un ideal însemnează a se găsi veşnic în acţiune, şi numai acţiunea aduce
fericirea; iată singura, dar marea răsplată a ofiţerului”.

Într’adevăr meseria ostăşească nu asigură ofiţerului, ca alte profesii şi funcţiuni, cîştiguri
materiale: un ofiţer sărac şi cinstit nu poate prin cariera sa să cîştige o avere: nici onorurile, nici
titlurile nu i se dau decît cînd îi vine rîndul: după o îndelungată aşteptare. Misiunea ofiţerimii
este dar măreaţă şi neegoistă; ea este fără răsplată materială: un ofiţer conscient de aceasta
munceşte zilnic cu gîndul la întregimea armatei căreia îi aparţine şi cu gîndul la ţara sa, iar nu în
vederea cîştigului.

Este de dorit ca acel care vrea să se facă ofiţer să-şi dea bine seamă de aceasta. Viitorul
ofiţer şi ofiţerul trebuie să-şi dea socoteală şi de greutatea misiunii sale; greşeşte tînărul care zice
că idealul său este de a purta uniforma ofiţerească, fără a fi lămurit asupra viitoarei sale misiuni.
El confundă o simplă dorinţă, o simplă poftă ca un ideal înnalt; el doreşte a se împodobi cu
simbolele exterioare ale unui apostolat a cărui seriositate şi însemnătate nu i-au venit încă în
minte; el nu a pătruns în înţelesul adînc al cuvintelor misiune, vocaţie, chemare. Acei cari sînt
înpinşi a-şi alege, precum se zice, cariera armelor numai de vanitate sau din causa traiului
asigurat, nu sînt bine veniţi în rîndurile ofiţerimii romîne. Am vorbit despre rolul ofiţerului; dar
un ofiţer nu trebuie să se asemene cu un actor pe scenă; rolul său este mai măreţ, precum
văzurăm, decît acela de a face plăcerea publicului şi de a vîna aplause. Ofiţerul nu e nici
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funcţionar, adecă rolul său nu e de a o roată sau o curea de transmisiune în mecanismul Statului,
ci fiecare ofiţer este el însuşi o putere ce dă impuls şi viaţă acestui mecanism.

Vedem că în timp de pace ofiţerul destină munca vieţii sale nu sieşi, ci armatei, şi prin
urmare ţerii; cu atît mai măreaţă ni se pare hotărîrea ofiţerului de a jertfi pe cîmpul de luptă
aceiaşi viaţă pe care a conservat-o şi a hrănit-o pentru poporul său. Această abnegaţiune eroică a
fost atît de slăvită şi înnălţată la ceruri de către scriitorii şi cîntăreţii tuturor timpurilor şi tuturor
neamurilor, încît mă mărginesc a reaminti aici vestitele cuvinte ale lui Horaţiu:

„Dulce et decorum est pro patria mori”.
Misiunea ofiţerului la războiu este de a fi pildă şi conducător; ea este într’adevăr strălucită,

aşa de strălucită şi de glorioasă încît părăsim tot ceia ce ni este scump pentru a alerga bucuroşi
cînd ne chiamă patria în mijlocul greutăţilor, lipsurilor, oboselilor şi primejdiilor teatrului de
războiu. Înnadins nu am spus „cîmpului de luptă”, căci, precum vom vedea mai la vale, ofiţerul
ca şi ostaşul de rînd, pînă cînd ajunge pe cîmpul de bătălie este supus în războiu la un mare
număr de încercări trupeşti şi sufleteşti. Numai bărbaţii înzestraţi cu o tărie deosebită sînt în
stare a le învinge înnainte de a ajunge şi birui pe duşmanul adevărat. Strategia şi tactica în zilele
de astăzi constă şi în arta de a mări inimicului aceste dificultăţi, astfel ca puterile sale să fie în
parte sleite cînd ajungem la luptă cu dînsul. Un ofiţer în adevăratul înţeles al cuvîntului trebuie
să-şi dea socoteală în mod lămurit şi despre greutăţile războiului. În războiu nu se începe cu
şarje şi cu asalturi, nici în timpul unei campanii nu dăm în fiecare o bătălie; iar după bătălie nu
sărbătorim şi nu ne încununăm cu lauri, ci tocmai după o izbîndă începe munca cea mai grea.

Poeţii şi oratorii, fantasia noastră şi închipuiri tradiţionale care trăiesc în creierul nostru, ni-
au creat – celor mai mulţi – o imagine falşă a războiului; omul care trăieşte cu asemenea
închipuiri, care nu ştie să înfrîneze fantasia şi care-şi face ilusii prea strălucite, nu este bine
pregătit pentru realitatea războiului; entusiasmul care la mobilisare înflăcărează pe ostaşul
nesocotit, se stinge repede supt impresiunea greutăţilor nouă şi neaşteptate care se înşiră fără
milă. De aceia zicem cu drept cuvînt: misiunea ofiţerului în timp de răsboiu este mai grea decît
se spune; ni se povesteşte şi ni se zugrăveşte de obiceiu ce se petrece pe cîmpul de luptă în
momentele finale; lucru ni se presintă în aşa fel, ca partea strălucită a momentului să reiasă mai
mult decît partea cea grea, tristă şi zdrobitoare pentru cei cari nu sînt tari. (Emile Zola, scriitorul
frances, şi Dimitrie Vereşciaghin, pictorul rus, au îndrăznit cei d’intâiu a zugrăvi adevărul în
această privinţă). Este dar dăunător pentru un ofiţer a se da numai pe mîna literaturii beletristice
şi de reclamă; în schimb erste nevoie să studiem istoria războaielor bine documentată din
punctul de vedere al greutăţilor ce le întîlnim şi care trebuie învinse pănă cînd putem doborî pe
însuşi duşmanul nostru; situaţiile strategice şi tactice nu se repetă nici-odată în mod identic cu
aceste greutăţi. Numai un asemenea studiu amănunţit şi lung ne pune în stare pe noi, ofiţerii
moderni, să înţelegem pe deplin misiunea noastră în timp de războiu; nu descrieri poetice şi
retorice, şi nu învăţarea pe de rost a datelor, numelor proprii şi a întîmplărilor frumos înşirate.

Dacă misiunea ofiţerului în timp de pace şi la războiu este atît de ideală, măreaţă şi strălucită,
pe cît e de grea şi însemnată, urmează de la sine că, pentru a corespunde cerinţelor ei, un ofiţer
trebue să fie înzestrat cu calităţi multe şi deosebite ale trupului şi ale sufletului. Asemenea
calităţi nu sînt înnăscute, nici dezvoltate deopotrivă în orice om. Din această causă tinerii
destinaţi a se face ofiţeri trebuie aleşi cu îngrijire din mulţimea acelora cari doresc a intra în
rîndurile armatei; această primă selecţiune care garantează ea însăşi în parte vrednicia corpului
ofiţeresc, nu trebuie să fie influenţată de alte consideraţii decît de interesele armatei.

Cu prilejul acestei selecţionări se fac din nefericire acele greşeli din care mai tîrziu izvorăsc
primele neajunsuri în privinţa calităţii ofiţerimii, dar, cu cît ne-am sui mai sus pe treptele
ierarhiei militare, cu atît mai scrupuloasă şi mai severă trebuie să fie această alegere; căci de
felul cum ea se face, atîrnă valoarea ofiţerimii şi în general valoarea armatei, mai mult decît de
alte elemente a căror însemnătate nu voim să o micşorăm. Elevii şcolilor militare şi ofiţerii
oricărui grad şi oricărei arme trebuie să fie convinşi, pe temeiul unei realităţi netăgăduite de
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nimeni, că ei formează o comunitate de bărbaţi aleşi, nu de oameni culeşi. Acest sentiment dă
oştirii încrederea necesară pentru a birui pe cîmpul de luptă.

Cînd selecțiunea în armată se va face în mod cinstit, atunci vor alerga elementele cele mai
bune ale ţerii pentru a-şi găsi rostul vieţii în rîndurile ei, şi va fi într’adevăr o onoare deosebită
de a fi ofiţer (Notă: Această nădejde într’un viitor frumos ne-a îndemnat a traduce cuvintele lui
Voltaire puse la începutul acestui articol în mod mai liber: am înlocuit cuvîntul franţuzesc
déserter cu cuvintele: a fugi de armată, în loc să zicel: a fugi din armată).

Asupra calităţilor cerute unui ofiţer vom vorbi amănunţit în alt loc. Vom vedea că creşterea
şi educaţiunea la şcolile militare şi la trupă au în mare parte scopul de a le dezvolta şi de a le
menţinea în floare. Însă se cere de la un ofiţer conscient de însemnătatea chemării sale ca el
însuşi, din propria sa iniţiativă şi putere, să lucreze în această direcţiune; se cere ca un elev
dintr’o şcoală militară şi un tînăr ofiţer să fie pătruns de necesitatea de a se observa şi de a se
perfecţiona de a-şi da din cînd în cînd socoteală de ceia ce a făptuit şi vorbit şi de calea pe care
trebuie să o apuce în viitor; se cere, cu alte cuvinte, ca un ofiţer să fie auto-pedagog, să fie
pentru sine însuşi superiorul cel mai sever. Grea este această luptă din lăuntru cu sine însuşi, cîte
odată mai grea decît lupta cu greutăţile din afară cu care ne zbatem în viaţă: necesităţile,
lipsurile, greutăţile şi orbirea altora, aceşti inimici ni se potrivesc în mod direct; pe cînd pornirile
rele şi egoistice în lăuntrul omului vin în mod indirect a-i strica rostul vieţii sale; pentru lupta în
contra lor trebuie o energie neobişnuită şi o iubire de adevăr rară.

Firul acestor convorbiri mai reaminteşte cuvintele lui Thomas Carlyle care zice undeva:
„omul s’a născut pentru a se lupta; el este oare cum un oştean din naştere; viaţa sa este ca un
marş, ca o bătălie condusă de un căpitan necunoscut”. Dacă filosoful englez spune aceasta
despre oricare om – şi mărturisim că el are dreptate – cum să nu se potrivească cuvîntul său încă
mai vîrtos pentru un oştean de meserie? Căpitanul Al. D. Sturdza.» (urmare şi final, în numărul
următor).
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Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj -

Căminul de Munte Păltiniș al Universității Daciei Superioare
(Universitatea „Regele Ferdinand I”) din Cluj,
Refugiată la Sibiu, după Diktatul de la Viena

Partea a II-a

În primăvara și vara lui 1941, acțiunile turistice ale „Frăției Muntene” refugiată la
Sibiu au continuat să aibă Păltinișul între destinațiile principale. „Programul excursiilor
pentru lunile mai-iulie 1941” a inclus între cele 13 acțiuni programate trei cu destinația
Păltiniș. Prima dintre ele, din 3-4 mai, „Excursie la Păltiniș și împrejurimi - Oncești -
Bătrîna”, este detaliată pe formularul special prezentat în figura alăturată, datat 30 aprilie.
Conducător a fost Traian Suciu - Sibianul, directorul Camerei de Agricultură.

Plecarea a avut loc sâmbătă 3 mai, la ora 3 după-amiază, de la stația de autobuz din
Piața Mare. S-a mers până la Rășinari cu autobuzul, iar de acolo în Păltiniș s-a urcat pe jos.
Duminică dimineața s-au efectuat excursii în zona stațiunii, iar seara s-a coborât în Rășinari
pe itinerarul de la suiș. Specificarea în prezentarea excursiei a faptului că hrană „se găsește
la casele de la Păltiniș” confirmă că în acea iarnă spații publice din stațiune rămăseseră
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deschise pentru public, cu aprovizionare corespunzătoare. O notiță rămasă în arhiva Leon
Daniello arată cu între Rășinari și Păltiniș s-a mers dus-întors pe traseul prin Valea Ștezii și
Șanta, cazarea fiind asigurată la Schitul Mitropoliei.

O a doua excursie, de data aceasta mai lungă, cu trecere prin Păltiniș, a fost organizată
de Rusaliile anului 1941, în 7-9 iunie, avându-l conducător tot pe directorul de la Camera de
Agricultură, Tr. Suciu-Sibianul. Plecarea a avut loc sâmbătă 7 iunie la ora 13 cu autobuzul de
Rășinari, iar de acolo s-a urcat pe jos în Păltiniș, peste Valea Ștezii (în aprox. 4 ore), cu
înnoptare la Sanatoriul Militar. Duminică 8 iunie s-a pornit la ora 6 dimineața către Cindrel,
iar de acolo s-a mers la Bistra, unde s-a ajuns după amiază către orele 16. După înnoptarea la
casa de adăpost de la Bistra-Păltinei, dimineață s-a trecut peste Crinț la Săliște, iar de acolo cu
autobuzul s-a ajuns seara târziu în Sibiu. Participanți au fost acceptați numai turiștii antrenați,
fiecare având cu sine hrană rece pentru două zile.

Întâmplător sau nu, prima excursie a „Frăției Muntene”, din iulie 1941, a fost programată
în zilele de 5 și 6 ale acelei luni, la Păltiniș și în Cheile Cibinului, avându-l conducător pe
Iancu Valeriu. Două zile înaintea acestei excursii, a avut loc un eveniment de o importanță
capitală pentru Păltiniș.

Tratativele dintre Asociația Carpatină S.K.V. și conducerea comunei Cristian pentru
prelungirea contractului de arendare a clădirilor Casei de Cură, fuseseră reluate în primăvară,
fixându-se într-un final ținerea licitației în ziua de 3 iulie 1941. O pură formalitate păruse
organizatorilor licitației că va avea loc în acea zi de joi, la mai puțin de două săptămâni după ce
Germania nazistă declanșase războiul împotriva Rusiei Sovietice, secondată de România și alte
state-satelit. Prezumția logică era că nimic nu putea afecta în acele momente interesele
comunității germane din România. Rezultatul pentru S.K.V. al licitației nu a fost însă deloc cel
prezumat.

Anuarul S.K.V., din 1942, a relatat desfășurarea evenimentelor prin prisma puternicei
lovituri pe care a primit-o atunci întreaga Asociație Carpatină: „Licitația a avut  loc. Cu totul
pe  neașteptate, au  apărut la  primăria din Cristian trei delegați ai Universității din Sibiu și
au urcat în licitație valoarea contractului pentru preluarea Casei de Cură la un preț atât de
nemaiauzit de mare, încât delegații S.K.V. nu au putut să mai răspundă prin a licita în
continuare. Așa s-a stabilit la sfârșit Universitatea drept câștigătoare a noului contract al
Sanatoriului. Străduințele conducerii Secțiunii și a conducătorilor Grupului Etnic German pe
lângă forurile regimului de a se opera o revizuire a contractului pentru „Kurhaus Hohe
Rinne” nu au avut niciun rezultat.

La 25 ianuarie 1942, a avut loc predarea clădirilor aparținătoare S.K.V. de la Hohe
Rinne, incluzând Casa de Cură și Casa Turiștilor, către comuna Cristian, care în același timp
le-a predat reprezentanților Universității din Cluj. Prin această predare, Secțiunea Sibiu a
S.K.V., care a construit așezământul de la Hohe Rinne și toate clădirile aparținătoare
Sanatoriului, precum și 65 km de drumuri turistice, a pierdut rezultatul unei munci obștești de
50 de ani...

Prin această predare, Secțiunea Sibiu a S.K.V., care a construit așezământul de la Hohe
Rinne și toate clădirile aparținătoare Sanatoriului, precum și 65 km de drumuri turistice, a
pierdut rezultatul unei munci obștești de 50 de ani...

În fapt, conducerea Universității refugiate a păstrat în cel mai strict secret intenția de a
se prezenta la licitație, iar delegații săi și-au făcut  apariția  doar  în  ultimul moment  la
primăria  din Cristian. Luată prin surprindere, Asociația Carpatină Ardeleană nu a putut ține
pasul cu oferta semnificativ mai mare a Universității „Regele Ferdinand  I”,  pierzând astfel
administrarea ctitoriei sale care constituise începutul și totodată centrul Păltinișului, după o
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muncă onestă și tenace întinsă pe parcursul unei jumătăți de secol. Un factor care a contribuit
la privarea Secțiunii S.K.V. Sibiu de o decizie coerentă, atunci imperios necesară, a fost în
mod indubitabil decesul președintelui său, dr. Fritz Kasper, doar câteva săptămâni înaintea
licitației... Momentul preluării de către Universitatea din Cluj-Sibiu a contractului pentru
complexul turistic de la Păltiniș se situa pe de altă parte la mai puțin de o lună de când (la 4
iunie 1941) profesorului dr. Iuliu Hațieganu îi fusese încredințată responsabilitatea de rector.
Contribuția sa la decizia luării în arendă a Păltinișului și la câștigarea licitației a fost esențială.
Opțiunile în această privință s-au creionat însă încă din primăvara lui 1941, iar excursiile
amintite mai sus ale „Frăției Muntene” în Păltiniș par să fi avut un rol foarte important.

Scrisoarea prof. Leon Daniello către rectorul
Iuliu Hațieganu, cu propunerea de a se licita de
către Universitate preluarea de la comuna
Cristian a celor ”5 pavilioane” din Păltiniș,
închiriate de SKV (față / verso).

Figura de mai sus prezintă textul unei scrisori adresată de profesorul dr. Leon Daniello,
rectorului Iuliu Hațieganu, cu propunerea de a se decide preluarea în arendă de către
universitatea refugiată a clădirilor din Păltiniș despre care se aflase că urmau să fie scoase la
licitație. Excursiile în stațiune împrospătaseră bunele impresii asupra ei ale universitarilor
clujeni care o mai vizitaseră și înainte de refugiu, făcând-o pe de altă parte cunoscută
celor care o vedeau pentru prima dată. Pagina de agendă pe care a fost scris de Leon
Daniello proiectul solicitării către Rector includea în mod ilustrativ și deloc întâmplător o
listă cu câțiva participanți la o excursie ”Rășinari - Valea Ștezii”, printre care nume sonore
ale medicinei clujene - profesorii Viorel Gligore și Aurel Moga. Conceperea mesajului la
Păltiniș, posibil în comun, apare ca foarte verosimilă: ”D-le Rector, Aflând că în stațiunea
climaterică Păltiniș 5 pavilioane împreună cu terenul de 12 jugăre care erau până în prezent
închiriate de Soc. Carpatină Ardeleană (S.K.V.), vor fi scoase la licitație în ziua de 3 iulie de
către primăria comunei Cristian, a cărei proprietate sunt, îmi permit a Vă propune să
închiriați acest obiect pentru Universitatea Reg. Ferdinand I.
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Motivele ce mă îndeamnă să Vă fac această propunere sunt următoarele:
1. Ig. universitară p. stud. și personalul didactic
2. Stațiune de climatoterapie anexată Institutului de balneoterapie.
3. Turism universitar de vară și și iarnă
4. Trecerea în mâini românești a stațiunii.
Avantagii: a) aproape de Sibiu; b) situație climatică potrivită; c) comunicație și

aprovizionare ușoară; d) apă, canalizație, lumină electrică; e) posibilitatea de a obține lemn
gratuit p. construcții; f) reputație bine stabilită; g) rentabilitate.”

Leon Daniello (1898-1970), fotografia
din carnetul de student la medicină (1920).

Propunerea de a lăsa una dintre cele mai prestigioase asociații
de sorginte germană - S.K.V. – fără „perla coroanei” pe care o
ridicase în Carpați printr-o muncă tenace de o jumătate de secol, ni se
poate părea astăzi neprincipială. Pe de altă parte, putea fi un gest
foarte hazardat din punct de vedere politic în acele momente de uriașă
putere a Reich-ului în Europa și de  înaltă dependență a României față
de  acesta. Contextul era însă foarte complicat, iar propunerea
profesorului Leon Daniello s-a dovedit materializabilă. Comunitatea
universitară clujeană plecată în refugiu datorită Diktatului Hitler-
Mussolini de la Viena, manifesta o aversiune crescândă împotriva Germaniei, pe care o acuza
pentru raptul teritorial al Ungariei horthyste, pentru necazurile lor și ale celor dragi rămași sub
stăpânire străină și mizerabile abuzuri la nord de granița Vienei. Din aceasta derivau atât
observația lui Leon Daniello ”Trecerea în mâini românești a stațiunii”, cât și ignorarea
deliberată a loviturii pe care urma să o primească o mare asociație de turism, ani de zile
parteneră a T.C.R., dar devenită pentru refugiații nord- ardeleni dintr-una ”prietenă” - una
„germană.”

În privința riscului politic, nu trebuie uitat faptul că rectorul Iuliu Hațieganu se bucura
de un prestigiu deosebit, inclusiv de aprecierea înaltă a generalului Antonescu (înaintat puțin
după aceea, la 22 august 1941, la gradul de mareșal). Pe de altă parte, Iuliu Hațieganu era,
încă din anii când activase ca asistent universitar, un dascăl înnăscut, pretențios în materie de
învățătură cu studenții, dar foarte apropiat de ei. Timp de mulți ani, fusese implicat la Cluj
în desfășurarea în cadrul educației universitare a activităților sportive și de ordin turistic,
fiind elogiat în multe amintiri ale contemporanilor: „La Universitatea din Cluj, la Sibiu, rector
fusese numit profesorul Iuliu Hațieganu de la Facultatea de Medicină și personalitate
importantă în conducerea asociației ASTRA. De asemenea, părintele organizației sportive și
culturale ‘Șoimii Carpaților’. Un rector capabil mai popular și astfel mai democrat nu putea fi
găsit.” (Iuliu Hațieganu i-a urmat ca rector lingvistului Sextiil Pușcariu, plecat în funcția de
director al Institutului Român din Berlin în preajma rebeliunii din ianuarie 1941.
Academicianul Sextil Pușcariu fusese membru în Senatul legionar și își manifestase susținerea
pentru Garda de Fier, inclusiv la deschiderea festivă a cursurilor Universității din Cluj-Sibiu
(10 nov. 1940), în prezența generalului Ion Antonescu și a unei înalte suite, din care făcea
parte și Horia Sima. După înfrângerea rebeliunii, prezența sa în fruntea universității devenise
în mod evident inoportună.
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Decanii celor trei facultăți refugiate la Sibiu, care au făcut parte din Senatul prezidat de
rectorul Iuliu Hațieganu, au fost profesorii Aurelian Ionașcu (Facultatea de Drept), Victor
Papilian (Medicină) și D. D. Roșca (Litere și Filosofie). Până în aprilie 1944, prorector a fost
Ioan Lupaș, iar ulterior - Silviu Dragomir.

Iuliu Hațieganu (1885-1959), rector al Universității
„Ferdinand I” din Cluj în perioada refugiului la Sibiu,

după Diktatul de la Viena..

Profesorul Iuliu Hațieganu inițiase în 1926, împreună cu prof.
Iuliu Moldovan, societatea „Șoimii Carpaților”, o subsecțiune a
ASTREI dedicată formării tineretului prin sport, drumeție, vigoare
fizică și morală. Universitatea Daciei Superioare avea în urmă nu numai
realizările „șoimiadelor” desfășurate la Cluj și în restul țării, ci și
experiența pozitivă a administrării taberei sale de vară de la Colibița (în
zona Bistriței), precum și  crearea de către Iuliu Hațieganu a parcului
sportiv studențesc din Cluj. Toate acestea constituiau, împreună cu

activitatea în cadrul „Frăției Muntene” și apoi a T.C.R., un fundament pe care Universitatea în
refugiu și rectorul său aveau toate motivele să continue, inclusiv la Sibiu, clădirea edificiului
atât de necesar al educării studenților într-un univers deschis, care să includă dragostea pentru
activități fizice, pentru munte, pentru frumusețile unei patrii atât de greu încercată la acel
moment.

Provenit dintr-o familie cu 13 copii, Iuliu Hațieganu a fost mereu foarte apropiat de elevi
și studenți, dedicându-le timp și energie, revărsând cu dărnicie prin aceasta și prea-plinul iubirii
sale față de fiul său de 10 ani, pe care îl pierduse în urma unei meningite tuberculoase,
netratabilă în acele vremuri:

„Din anul 1928, anul morții lui Tuțu, am sacrificat timp, suflet, bani, pentru educarea
tineretului. Acestor studenți buni, admirabili, le-am închinat o mare parte din puterile vieții
mele, le-am dăruit iubirea mea, din ziua celei mai mari dureri, a pierderii unicului și
adoratului meu fiu Tuțu. Toate înfăptuirile ce au urmat după această dată au fost închinate
tineretului, în memoria celui a cărui icoană trăiește permanent luminoasă și cu îndemn spre
jertfă în inima mea”.

Inclusiv la Sibiu, profesorul Iuliu Hațieganu organizase, în anii `30, mai multe
manifestări ale „Șoimilor Carpaților”. La una dintre ele, din 19 martie 1933, la teatrul
orășenesc, s-au prezentat demonstrații sportive constând din gimnastică suedeză, exerciții libere
ale fetelor, scrimă și gimnastică la aparate, profesorul Hațieganu conferențiind atunci despre
„obligațiile noii generații”.

Trebuie amintit faptul că Păltinișul se bucurase, în deceniul al patrulea al secolului XX,
de o bună cunoaștere în rândul intelectualității clujene, al corpului profesoral al
Universității, dar și al unor înalte oficialități bisericești și militare. Revista Viața Ilustrată,
editată la Cluj sub autoritatea Episcopului Vadului, Feleacului și Clujului, Nicolae Colan,
publicase în primul număr din 1940, chiar pe copertă, o imagine din centrul stațiunii
(fig.XXX). Nicolae Colan vizitase de alfel de multe ori Schitul mitropolitan din Păltiniș și
era un bun conoscător al zonei, unde avea el însuși să revină la jumătatea anilor ’50 ca
Mitropolit al Ardealului.

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

Pandemia coronavirusului.
Totul este în regulă... ?!

Motto: „Puterea își pierde total noblețea, dacă se desparte de libertate;
I ar libertatea e condamnată la moarte

atunci când renunță la putere” (Principele Niccolò Machiavelli)

Răspunsul la întrebarea de mai sus ar fi simplu: ne aflăm într-o stare de necunoaștere și
dezordine comunicațională.

DE CE?
Sunt argumente din plin. Exemplificăm doar câteva. Autoritățile publice, în special

specialiști în epidemiologie, au comunicat în spațiul public că s-au manifestat lacune, greșeli și
erori în testarea, prelucrarea și interpretarea prezenței virusului în corpul uman (funcționarea
unor laboratoare de analize neacreditate și personal medical nespecializat să lucreze în
laboratoare, teste „fals-negative”, „fals-pozitive”, „covid mort”, „covid viu”, inexistența unei
legături între teste și tratament etc.), toate aceasta în condițiile în care nu s-au efectuat autopsii
asupra corpurilor persoanelor decedate pentru a se obține informații suplimentare și științifice
privind adevărata cauză a morții.

Tot mai mulți oameni sunt nemulțumiți de răspunsurile incomplete și superficiale,
indiferent de sursa lor, și speră la un răspuns științific final.

Desigur, oamenii de știință nu pot cunoaște adevărul dincolo de ceea ce au observat,
cercetat și concluzionat despre pandemie. Orice altceva este o poveste, o filozofie la care, se
pare, se pricepe toată lumea.

Pandemia ne-a zguduit din temelii. Ea a pus stăpânire pe viața și acțiunea oamenilor din
România și din întreaga lume. Întreaga omenire se teme de moarte din cauza Covid-19, întrucât
nu există un tratament medical sigur pentru prevenirea și recuperarea celor bolnavi.

Noi românii am fost și suntem de câteva luni bune ale anului 2020, inițial, în stare de
urgență, ulterior în stare de alertă.

Autoritățile au stabilit reguli de prevenire și combatere a pandemiei, comunică intens
respectarea legilor adoptate și în special recomandă punctual purtarea măștii, igienă personală și
distanțare fizică împotriva răspândirii Covid-19.

Astăzi, toată lumea simte disconfortul pandemiei, se teme de izolare și carantinare, iar
majoritatea cetățenilor sunt nedumeriți cu privire la existența virusului și a altor factori patogeni
din contextul ambiental și public.

In tandem, autoritățile publice centrale și locale, specialiști în epidemiologie și formatori
de opinie își mențin poziția dominantă în ce privește prezența valului doi al infecției de
coronavirus, replicat într-o forma mai periculoasă și resping categoric orice opinie sau poziție
contrară celei oficiale.

Hipermediatizarea prin mass-media a creșterii numărului cazurilor de îmbolnăvire și a
efectelor negative ale virusului a condus la acțiuni ostile și de protest individual sau colectiv, în
țară și în străinătate.

Desigur, respectarea unor măsuri strict personale de protecție față de toți factorii patogeni
din mediul înconjurator este binevenită pentru coexistența noastră și a întregii umanități.

Poate fi cunoscut adevărul despre pandemie?!
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Toți comunicatorii sunt convinși că au dreptate, dar în fapt, dreptatea lor este subiectivă.
Fiecare, în felul său, pretinde că deține informații științifice despre pandemia Covid-19. În

realitate, informațiile și cunoștințele noastre actuale au creat în mintea noastră o ceață densă și
multe confuzii.

Totuși, una este să dezinformezi și să manipulezi la nivel oficial din neștiință, și nu am
spune cu rea-voință, și alta este să simți, să trăiești și să exprimi propria părere sau experiența
personală în cazurile diagnosticate de Covid-19.

Credem că toți trăiesc în lumi diferite, iar propaganda publicitară despre pandemie,
hipermediatizată, a făcut mai mult rău decât bine.

A anula, într-un timp relativ scurt, modul de gândire și acțiune al omului, apelând la frica
ancestrală, este ceva ieșit din comun, irelevant pe termen lung și toxic pentru o situație de
moment.

„Piureul” pandemic este tot una cu „vulgarizarea” existenței divin-umane, care în nici un
caz nu ar trebui să facă obiectul unor interese obscure sau al luptei politice în alegerile locale și
parlamentare din acest an 2020.

Incompetența și ignoranța oficialilor, dar și a unora dintre noi, sunt surori gemene care au
un numitor comun: NEȘTIINȚA, care „a cucerit” și „a paralizat” mulți oameni și pe o durată
nedefinită.

Mediatizarea contradictorie a acestui virus a erodat și demonitizat credința, demnitatea și
încrederea oamenilor, a încearcat să scoată din memoria colectivă și individuală curajul de a
lupta împotriva unor inamici vizibili și invizibili.

Suntem învinși?!
Nu este nimeni învins și nu este victoria nimănui, indiferent de opiniile și abordările

despre pandemie la nivel național și internațional.
Oricum, credibilitatea și încrederea în autorități s-au prăbușit, chiar dacă, unii lideri și așa-

zișii specialiști în epidemiologie, în ignoranța și incompetența lor, pretind să primească ascultare
și supușenie. Aceasta pretenție este o „infracțiune” împotriva naturii universului, nepedepsită de
nici o lege pământească.

La ora actuală, viața publică și privată, atât la noi, cât și în întreaga lume, este o adevarată
„salamandră”.

La vremea sa, Charles Darwin, a afirmat: „preferăm să ne plecăm, în loc să plecăm”.
Oamenii de valoare și înțelepții ar trebui să se ridice precum jeturile unei fântâni arteziene

pentru a ne arata care sunt direcțiile unei vieți pașnice și sigure a omenirii.
Atenție !
Achiesăm la înțelepciunea lui Machiavelli: avem succes, dacă suntem liberi, uniți și

puternici în cunoaștere!



37

Col. (rtr) Laurențiu Domnișoru Prof. Valentina DOMNIȘORU
Filiala Județeană „Posada” Curtea
de Argeș a ANCMRR

DESPRE BASARABI - întemeietori de
neam și țară

Marele patriot Nicolae Bălcescu spunea că „Istoria este cea dintâi carte a unei nații”. Se
cuvine, așadar, să n-o uităm și să ne amintim trecutul istoric al poporului român, al Țării
Românești de la formarea sa.

Voievodul Thocomer sau Tihomir (1290 - 1310) a unit voievodatele românești aflate în
dreapta și în stânga Oltului punând bazele statului feudal Țara Românească.

Basarab I, zis și Basarab cel Mare, sau Radu Negru Basarab a fost primul domn al Țării
Românești, domnind între anii 1310 – 1352, timp de 42 de ani. El s-a
afirmat și s-a remarcat în conducerea luptelor duse de oastea Țării
Românești împotriva tătarilor (1325 - 1328), reușind să-i treacă Nistrul și
să extindă hotarele țării sale până la gurile Dunării și în Basarabia.

Pentru asigurarea independenței depline a țării, a luptat cu eroism
împotriva trupelor maghiare conduse de către Carol Robert de Anjou în
anul 1330,  9 - 12 noiembrie, la Posada. Armata lui Basarab era bine
instruită și dotată dar mult mai mică decât cea maghiară. Au fost mai
întâi lupte de hărțuială, ungurii luptându-se cu un dușman fantomă.

Confruntarea cea mare s-a dat într-un loc, undeva la hotarul de
atunci dintre Țara Românească și regatul maghiar. Nu se știe precis unde

era Posada, există foarte multe variante al acestui loc: Posada de la Curtea de Argeș, Posada de
la Cetatea Poienari, Posada de la Podul Dâmboviței, Posada de la Căpățâneni - Arefu, Posada
din Țara Loviștei, Posada de pe valea Oltului, Posada de la Câinenii Mari, Posada de la Turnu
Roșu, în total douăzeci și trei de locații. Toponimul „POSADA” a fost folosit de Nicolae Iorga
ca desemnând „un loc strâmt și periculos” și nu apare în cronicile vremii referitoare la bătălia
dintre Basarab și Carol Robert.

În vremea aceea, capitala Țării Românești era la Curtea de Argeș. Bătălia de la Posada
este descrisă în Cronica pictată de la Viena și în alte cronici maghiare, poloneze și germane din
vremurile acelea. Carol Robert de Anjou a scăpat cu greu cu viață, schimbând hainele sale cu ale
unui oștean, spre a nu fi recunoscut. Această mare victorie românească în războiul declanșat de
către Ungaria a constituit apogeul domniei lui Basarab I.

Anul 1330 este momentul în care românii s-au afirmat cu putere în Europa ca un stat de
sine stătător. Basarab I pune temelia unui stat independent, dar și a unei importante dinastii ce a
durat mai mult de trei veacuri.

Basarab I a avut două fiice, Teodora și Alexandra și un fiu, Nicolae  Alexandru. Teodora a
fost căsătorită cu Ivan Alexandru, nepotul lui Mihail Șișman, țarul bulgar, iar Ruxandra cu
Ștefan Deceanski, care va ajunge țar al Serbiei.

Nicolae Alexandru Basarab a fost domn al Țării Românești între anii 1352 - 1364. A fost
educat de dacăli vestiți pentru a învăța științele vremii. Trebuia să fie nu numai un războinic
iscusit ci și un bun diplomat. Profesorii erau aduși de la Veneția, Genova și Costantinopol și
apreciau calitățile intelectuale și diplomatice ale tânărului prinț. Știa să discute despre filozofie,
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religie, matematică și politică. A fost mai întâi asociat la domnie cu tatăl său. În timpul domniei
sale s-a remarcat atât prin dezvoltarea, întărirea și înflorirea pe diferite planuri a țării, cât și prin
înființarea Mitropoliei Țării Românești. A condus țara în pace și liniște timp de aproape 13 ani.
A murit pe 16 noiembrie 1364 iar locul său de veci se află în biserica Negru Vodă din orașul
Câmpulung, locaș construit din inițiativa lui Basarab I sau a lui Nicolae Alexandru Basarab.

Vladislav I Basarab, zis și Vlaicu Vodă, a domnit între anii 1364-1377. A fost fiul
domnitorului Nicolae Alexandru Basarab, fiind un domn priceput, harnic și
patriot. În prima parte a domniei s-a remarcat în luptele pentru apărarea țării,
reușind să înfrângă în anul 1368 trupele ungurești care au încercat să ocupe
Țara Românească. În anul 1369 a respins un puternic atac otoman care viza
jefuirea țării. S-a afirmat ca un bun diplomat ducând tratative de egalitate cu
țările vecine. A căzut pe câmpul de luptă în împrejurări încă neelucidate pe
deplin. Rămășițele sale pământești se află depuse într-o criptă din interiorul
Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș.

În anii 1370-1372, Vlaicu Vodă a fost asociat la domnie cu fratele său
Radu I.

Radu I Basarab a fost domn al Țării Româneștii între anii 1377-1385. În timpul domniei
sale, Radu I s-a preocupat de întărirea și prosperitatea statului, bătând o monedă proprie. S-a
afirmat apoi ca apărător al Țării Românești împotriva pornirilor agresive și acaparatoare ale
regelui Ungariei Ludovic I de Anjou. Într-o confruntare directă desfășurată în zona Cetății
Severinului, domnitorul român l-a înfrânt pe suveranul maghiar.

Domnitorul Radu I s-a preocupat cu vrednicie de apărarea credinței creștine îngrijindu-se
de construirea unor lăcașuri de cult, printre acestea numărându-se Cotmeana și Cozia. Locul său
de veci se află în Biserica Domnească din fosta capitală a Țării Românești Curtea de Argeș.

Dan I Basarab a fost fiul domnitorului Radu I. A avut o domnie scurtă de numai doi ani
(1385-1386), iar într-o bună parte a acestei domnii a fost asociat la domnie cu fratele său Mircea
cel Bătrân. Domnitorul Dan I s-a afirmat în luptele pentru apărarea și păstrarea independenței
Țării Românești. A acționat în fruntea unui corp de oaste împotriva trupelor ungurești în zona
Banatului de Severin cu renumita cetate Mihald (Mehadia), în anul 1385, reușind să recupereze
această zonă de la unguri. S-a afirmat apoi în luptele duse împotriva Țaratului bulgar condus de
Șișman. Domnitorul Dan I a cazut pe câmpul de luptă și nu se cunoaște locul său de veci.

Mircea cel Bătrân a fost fiul lui Radu I, iar o scurtă perioadă de timp a fost asociat la
domnie cu fratele său Dan I. A domnit între anii 1386-1418, adică 32 de
ani. I se mai spunea și „Cel Viteaz”. S-a îngrijit în permanență de
dezvoltarea țării pe toate planurile și de apărarea ei. Mircea cel Bătrân a
mutat capitala de la Curtea de Argeș la Târgoviște. Pe plan politic, a
acționat în direcția stabilirii unor bune relații de stabilitate cu țările
românești Transilvania și Moldova. S-a îngrijit de construirea unor
locașuri de cult, ca de exemplu Mânăstirea Cozia și Schitul Brădet, dar și
de întreținerea lăcașurilor deja existente. Pe plan militar, s-a preocupat de
îngrijirea sistemului de cetăți de pe linia Dunării și de instruirea și
sporirea efectivelor armatei țării. El a înființat „oastea cea mare” în care
intrau, practic, „toți locuitorii țării capabili de efort militar”. A fost un

strălucit comandant de oști. El a condus efectiv „oastea cea mare” pe câmpul de luptă în bătălia
de la Rovine împotriva turcilor comandați de Baiazid Fulgerul, după unii istorici la 10 octombrie,
după alții la 17 mai 1395. A fost o bătălie de mare amploare și a obținut o victorie epocală. În
urma acestei mari victorii în luptă, despre care a scris atât de frumos și interesant Mihai
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Eminescu în „Scrisoarea III”. Într-un act emis în epocă, semnat de către Mircea cel Bătrân,
domnitorul se intitula în felul următor: „Eu, întru Hristos Dumnezeu binecredincios și
binecinstitor și de Hristos iubitor și autocrat, Io Mircea mare voievod și domn din mila lui
Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată Țara Ungrovlahiei și a
părților de peste munți încă și către părțile tătărești și Amlașului și Făgărașului, Herțeg și
domnitor al Banatului Severinului și pe amândouă părțile pe toată Podunavia, încă până la
Marea cea Mare și stăpânitor al cetății Dârstorului”.

Bravul și viteazul domn al Țării Românești, Mircea cel Bătrân s-a stins din viață în ziua de
31 ianuarie a anului1418, fiind înmormântat în mânăstirea Cozia, ctitorie a sa.

Mihail I a fost fiul domnitorului Mircea cel Bătrân și s-a aflat pe tronul Țării Românești
timp de aproape trei ani, între anii 1418-1420. Mai participase la domnie anterior, ca asociat, al
tatălui său. A continuat politica lui Mircea cel Bătrân, inclusiv în domeniul militar. În luna
august 1420, cu un corp de oaste, Mihail I dă o grea luptă împotriva trupelor otomane care
urmăreau să cucerească țara. Domnul Țării Românești a căzut vitejește pe câmpul de luptă. Nu
se știe unde este mormântul domnitorului Mihail I.

Dan al II lea Basarab era fiul domnitorului Dan I (1385-1386), strănepot al lui Radu I
(1377-1385) și nepot al lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). Într-un izvor istoric din epocă se
spune că înainte de  a se fi urcat pe tronul Țării Românești, Dan al II-lea ar fi slujit în armata
otomană unde a demonstrat că avea calități de viitor luptător. A domnit între anii 1422-1426 și
1427-1431. Domnitorul Dan al II lea a participat în mod direct la două importante acțiuni
militare. Prima dintre ele s-a desfășurat în anul 1423 când oștile conduse de el au reușit să
înfrângă o puternică armată otomană, ce încerca să ocupe întărituri și cetăți de pe malul Dunării.
După numai doi ani a organizat o expediție fulger în zona Vidin unde erau trupe otomane
numeroase și încercau să atace Țara Românească. Acțiunea s-a încheiat cu succes, fiind
apreciată în epocă atât de români, cât și de bulgari și sârbi. Într-un document istoric apare vestea
morții lui Dan al II- lea „la 1 iulie 1432, a murit Dan Voievod, luptând vitejește cu izmaeliții”
adică cu otomanii. Nu se cunoaște locul în care și-a găsit odihna veșnică Dan al II lea.

Basarab al II lea (1442 - 1443) a fost fiul legitim al domnitorului Dan al II lea. A ocupat
scaunul domnesc cu sprijinul politic și militar al lui Iancu de Hunedoara, voievod al
Transilvaniei (1441 - 1456). Domnitorul Basarab al II lea și-a apărat cu vrednicie țara, a acționat
pentru dezvoltarea și înflorirea ei și a stabilit relații bune cu celelalte două state românești
Transilvania și Moldova. Nu se cunoaște sfârșitul vieții lui Basarab al II- lea și nici mormântul
lui.

Basarab cel Bătrân, zis și Laiotă Basarab, a fost fiul domnitorului Dan al II- lea. A
domnit între anii 1473-1477. Domnia lui Basarab cel Bătrân zis și Laiotă Basarab (adică cel
negru) a fost foarte agitată, cu patru suișuri și coborâșuri de pe scaunul domnesc. Basarab cel
Bătrân n-a avut nici timpul, nici liniștea să se ocupe pe larg de treburile țării.

Basarab cel Tânăr, zis și Țepeluș, a fost fiul lui Basarab al II lea și nepot al domnitorului
Dan al II lea. I s-a spus Țepeluș, pentru că semăna fizic și comportamental cu ruda sa, Vlad
Țepeș (1448, 1456 - 1462 și 1476 - 1477). Ca și precedecesorul său Basarab cel Bătrân, a avut o
domnie agitată. Basarab cel Tânăr a domnit între anii 1474-1475; 1477-1481; 1481-1482.
Basarab cel Tânăr a participat în luna octombrie 1479 cu o parte din oastea sa la o expediție
antiotomană în Transilvania, în locul numit Câmpul Pâinii, care s-a încheiat cu înfrângerea
turcilor. Nu s-a afirmat cu nimic deosebit în timpul domniei sale. Împotriva domnitorului se vor
ridica boierii credincioși Porții Otomane. În prima decadă a lunii martie 1482 domnitorul Țării
Românești, Basarab cel Tânăr, zis Țepeluș, va fi ucis în localitatea Gligova.

Neagoe Basarab a fost cel mai strălucit domnitor din neamul său. A.D. Xenopol apreciază
faptul că Neagoe Basarab a fost „un domn ales, învățat, blând, bun și iubitor de pace”. In timpul
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domniei sale, Neagoe Basarab s-a afirmat pe multe planuri ca nimeni altul până la el. S-a îngrijit
de conducerea țării din punct de vedere administrativ, economic, social, cultural și religios, de
dezvoltarea și înflorirea statului românesc, de stabilirea unor relații de colaborare cu celelalte
două state românești Moldova și Transilvania dar și cu Ungaria și cu Polonia.

Este autorul uneia dintre cele mai originale și valoroase opere
scrise și anume „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Teodosie”. Această scriere va fi considerată „un autentic cod de
comportare pentru cei care vor urma la conducerea țărilor românești
surori”. De numele lui Neagoe Basarab se leagă zidirea splendidei
mânăstiri din Curtea de Argeș, precum și mânăstirile Cozia, Tismana,
Târgoviște și, în Transilvania, biserica din Scheii Brașovului. Nu
putem trece cu vederea că prin grija domnitorului Neagoe Basarab, s-a
tipărit la Târgoviște lucrarea întitulată „Evanghelierul” în anul 1512.
Neagoe Basarab a murit „în domnie” și va fi înmormântat în pronausul
mânăstirii Curtea de Argeș în anul 1521, 25 septembrie.

Teodosie Basarab a fost fiul lui Neagoe Basarab și a domnit
numai câteva luni (15 septembrie 1521 - 7 sau 22 ianuarie 1522). Avea doar 16 ani fiind ajutat
în conducerea treburilor țării de către un consorțiu din care făcea parte și Preda Craiovescu,
fratele lui Neagoe Basarab. El avea să-și piardă tronul în condiții dramatice, fiind detronat de un
înalt reprezentant al Porții Otomane, Mehmed Bei. Nu se știe când și unde a încetat din viață
Teodosie Basarab.

Basarab al IV-lea a fost fiul domnitorului Neagoe Basarab. Ca și Teodosie fusese foarte
bine educat. El a domnit nici două luni, 9 ianuarie - februarie 1529, neavând timpul necesar să
se afirme prin ceva deosebit. A fost înlăturat de la domnie pe data de 5 februarie 1529.

Moise Basarab a domnit în anii 1529-1530, fiind fiul domnitorului Neagoe Basarab. El a
fost învestit în domnie de către Poarta Otomană, investitură plătită cu multe pungi mari cu
monede de aur de către domnitor. Domnia lui Moise Basarab n-a fost nici lungă, nici fructuoasă,
nefiind agreat nici de popor, nici de boieri, ci impus de Poarta Otomană. După 4 luni de domnie
pe 29 august 1530 s-a înfruntat cu Vlad ce Tânăr , pretendent la tronul țării. Se spune că lupta a
fost aprigă, dându-se în localitatea Viișoara din județul Olt. A biruit Vlad Vodă, iar Moise Vodă
a murit, fiind înmormântat în incinta unei biserici vechi, aparținătoare mânăstirii Bistrița din
județul Vâlcea.

Laiotă al II-lea Basarab a fost fiul lui Basarab al II-lea, zis și Laiotă (1473 - 1477). A
ocupat tronul Țării Românești în luna aprilie 1544, în urma unei lupte în care a obținut victoria
fostului domn Radu Paisie ( 1535-1536, 1539-1544 și 1545). Laiotă l-a înfrânt pe Radu Paisie.
El nu a putut păstra puterea decât o lună și câteva zile de la data de 27 aprilie până la 2 iunie
1544, fiind omorât de către Radu Voievod. Nu se știe unde își doarme somnul de veci.

Radu Șerban zis și Radu Șerban Basarab (1601; 1602-1610; 1611) ar fi fost nepot al
legendarului domnitor Neagoe Basarab, moștenind de la acesta calități și însușiri de excepție,
fiind harnic și priceput în conducerea treburilor țării. A ajuns pe tronul Țării Românești cu
sprijinul moral al unor mari boieri ai țării și ai unor foști căpitani din oastea lui Mihai Viteazul.
Sfatul boieresc și ostășesc a avut loc în anul 1601, în comuna argeșeană Sălătrucu. Boierii
doreau ca el să conducă țara cu demnitate, pricepere și înalt devotament. S-a îngrijit de
dezvoltarea economică, culturală și religioasă și de apărarea țării. Oastea română condusă de el
s-a înfruntat în mai multe rânduri cu forțele otomane și habzburgice. Miron Costin va consemna
în opera sa: „Acest vestit Șerban Voievod s-a luptat de multe ori cu turcii și a biruit pe hanul
Crimeii”. Radu Șerban a fost înlăturat de pe tronul Țării Românești de către Radu Mihnea, fost
domnitor al Țării Românești (1601-1602, 1611-1616 și 1620-1623) și al Moldovei (1616-1619
și 1623-1626).

Radu Șerban, în anul 1611, după detronare, a luat calea pribegiei mai întâi în Polonia apoi
în Austria. Va muri la Viena în anul 1620. Rămășițele sale pământești au fost aduse în țară și
îngropate în interiorul mânăstirii Comana, locaș de cult reclădit de fostul domnitor.



41

Matei Basarab a fost urmaș al Basarabilor și domn al Țării Românești între anii 1632-
1654. Era educat și dotat cu însușiri evidente de conducător fiind mai întâi „mic dregător” și
„mare agă”. Va ocupa tronul Țării Românești cu sprijinul principelui Transilvaniei, Gheorghe
Rakoczi (1630 - 1648), dar și al boierilor români. În cei 22 de ani de domnie s-a afirmat ca un
bun gospodar al țării sale, ca un animator al vieții culturale și religioase dar și ca un autentic
conducător militar. În timpul domniei lui Matei Basarab s-au dezvoltat meșteșugurile, a înflorit
comerțul și s-au tipărit cărți în limba română („Pravila de la Govora” și „Îndreptarea legilor”),
s-au zidit școli și lăcașe de cult printre care și mânăstirea Căldărușani. S-a ocupat și de instruirea
oștii sale care, potrivit documentelor din epocă, ar fi numărat 40.000 de luptători. În anul 1639, a
participat la două mari bătălii contra rivalului său Vasile Lupu (1634 - 1659). Bătăliile s-au dat
la Nănișor - Ojogeni și Finta, Matei Basarab fiind grav rănit în ultima încleștare. Pentru
comportarea sa vitejească, va fi numit „un al doilea Mihai Viteazul”, iar Vladislav al IV-lea al
Poloniei l-a numit „generalissim al Orientului”. Într-o cronică din vremea sa se apreciază că
„Țara îl iubea pe domn și domnul pe țară”. S-a stins din viață în anul 1654, fiind înmormântat la
Târgoviște iar apoi strămutat la mânăstirea Arnota din județul Vâlcea.

Constantin Șerban Basarab a fost domn al Țării Românești între anii 1654 - 1658; 1660
și domn al Moldovei între anii 1659-1661. Era fiul lui Radu Șerban (1602 - 1610). A ocupat
tronul cu sprijinul lui Gheorghe Rakoczi al II lea (1648 - 1657). A domnit cinci ani în Țara
Românească și aproape patru ani în Moldova. A fost preocupat în permanență de apărarea celor
două țări surori și s-a îngrijit cu prioritate de organizarea armatelor, soldații, dorobanții și
călăreții fiind „bine îmbrăcați” și „hrăniți bine”. Constantin Șerban Basarab n-a fost nevoit să-și
folosească oastea în luptă. S-a îngrijit de construirea și repararea unor locașe de cult. Astfel s-a
ridicat între anii 1654 - 1658 actuala biserică a Patriarhiei din București și o biserică ortodoxă în
localitatea ardeleană Tinod. Tot prin grija sa și a soției sale, doamna Bălașa au ridicat în curtea
episcopiei din orașul Râmnicu Vâlcea o frumoasă cruce monumentală ce a dăinuit până în zilele
noastre. Pentru că nu și-a respectat toate obligațiile față de Poarta Otomană, Constantin Șerban
Basarab a fost „mazilit” adică îndepărtat de la domnie. S-a refugiat în Polonia, unde se va stinge
din viață în anul 1665.

Constantin Brâncoveanu a fost, se pare, ultimul domn din dinastia Basarabilor. A obținut
confirmarea Porții Otomane în urma primirii „a grele pungi cu bani de aur”. În cei peste 26 de
ani de domnie (1688 - 1714), Constantin Brâncoveanu s-a afirmat ca un strălucit conducător de
stat și un priceput gospodar. Plătind tribut turcilor, a aplicat o politică fiscală excesivă față de
supușii săi.

Fiind un mare iubitor de cultură, de artă și de frumos, cu credință în Cel de Sus, a fost
preocupat de construcții trainice și frumoase. A construit mai multe palate (Mogoșoaia) și
lăcașuri de cult (mânăstirea Hurezi, Târgoviște și Sf. Gheorghe Nou din București, mânăstirea
Sâmbăta de Sus din Transilvania). S-a îngrijit de construirea unor școli și de tipărirea de cărți în
limba română pe teme de istorie și religie ca de pildă „Liturghierul”, lucrare publicată în 1712.
S-a creat un stil arhitectural nou ce va întra în istorie sub denumirea de „stilul brâncovenesc”. A
dus o politică de colaborare cu țările surori Moldova și Transilvania, dar și cu statele vecine, în
principal cu Rusia Țaristă. A fost ucis pe nedrept și fără vreo justificare în ziua de 15 august
1714, împreună cu cei patru fii ai săi pentru a nu mai rămâne niciun moștenitor de-al său în Țara
Românească. Trupurile lor au fost aruncate în mare, dar au fost recuperate de pescarii greci, iar
trupul domnului martir a fost recuperat din apă și îngropat de văduva lui, doamna Marica, în
Biserica Sf. Gheorghe Nou din București, ctitoria domnitorului.

În amintirea acestui mare domnitor, au fost ridicate mai multe monumente și însemne
memoriale ce pot fi văzute în București, Râmnicu Vâlcea, Horezu, Măgura Buzăului, dar și în
alte localități. Poporul i-a cinstit amintirea prin cântece și poezii.
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ing. Ilie Hanzu
- Săliște -

1919 - DIN OCUPAŢIA ROMÂNEASCĂ A UNGARIEI (II)

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

18 Maiu 1919
Intenţia cehoslovacilor a alarmat autorităţile române până la Marele Cartier General al

Armatei Române (M. C. G.), care face intervenţii diplomatice la M. C. S. Comandamentul
voluntarilor cehoslovaci de la Kaschau (Kosice). Generalul Hanzu ordonă Regimentului 81 din
Bg. 41 Infanterie să nu părăsească poziţiile ocupate, până nu va primi ordin de la
Comandamenzele Superioare Române pe care le informează că la trupele române au venit la ora
20,45 refugiaţi maghiari  din zona bolşevicilor care, în apropiere de Mişkolcs, au concentrat
40000 de soldaţi din garda roşie, cu artilerie considerabilă şi că va porni la atac contra
cehoslovacilor. Miskolcs,  cel mai mare oraş din nordul Ungariei a fost ocupat la 12 aprilie 1919,
de  cehoslovaci, cu ajutorul trupelor ardelene.

La ora 22, Divizia raportează Grupului de Nord, că patrulele noastre de infanterie şi
cavalerie trimise de comandantul subsectorului Takta-Harkany, în comunele Berzek, Korom şi
Girincs, au fost primite cu focuri de puşcă şi mitralieră de către patrulele inamice; Patrulele
noastre au fugărit pe cele inamice, care s-au retras peste râurile Hernand şi Sajo, unde au tranşee.

La ora 23,15 se primeşte prin Div. 16-a pentru Grupul de Nord al Armatei Transilvania, de
la Comandamentul Div. 6-a cehoslovace Gen. Rossi, că Gen. Piccioni, Şeful de Stat Major de la
Praga îl roagă să comunice românilor: „că trupele cehoslovace au încă ordin  prin înţelegere cu
Bucureştiul să ocupe Tokay, dar pentru că această localitate este deja ocupată de trupe române,
ordinul de înaintare este contramandat până se va hotărâ de Guvernul Republicii Cehoslovace

Dincolo de Tisza în localitatea Szerenes sau amestecat  trupele române cu militari
cehoslovaci bolşevizaţi. Alarmat de  posibila contaminare a soldaţilor săi, Generalul Hanzu ia
măsuri urgente de separare a cantonamentelor şi avertizează pe cehoslovaci că dacă nu-şi
retrag compania în cauză „nu garantăm nimic şi orice conflict nu poate să producă decât rău
intereselor comune”.

Bandele roşii ungureşti cu efective de ploton, companie şi chiar batalion atacă în special
noaptea, posturile de pază româneşti”.

19 Maiu 1919
La ora 11 se raportează Grupului de Nord cu No. 339 că:
„Din ordinul Div.6-a cehoslovacă regiunea Tokay nu se va mai ocupa de trupele cehe.

Compania din Szerens a primit ordin să se retragă”…La instrucţiunile ordinului Traian Moşoiu
precizează că avioanele româneşti de la Oradea şi Debreţin, care patrulează pe zona de peste
Tisza ocupată de trupele române, apar şi aeroplane străine care trebuie atacate energic,
identificate corect şi raportate imediat la comandamente.

S-a prezentat la Comandamentul Diviziei 16.-a pentru completarea lui maiorul Dumitru C-tin
ca şef al secţiei topografie.

20 Maiu 1919. La orele 11 Generalul Zincone, comandantul trupelor cehe din Miskolcs,
punându-l în legătură cu Generalul Hanzu Comandantul Div 16-a.  cere  ajutorul trupelor
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române, contra atacului trupelor gărzilor roşii, Generalul Moşoiu aprobă Diviziei 16-a să- i
sprijine pe cehi. Generalul Hanzu a dat imediat Ordinul No.348 op. în limba germană pentru
înaintarea trupelor române spre Miskolcs şi l-a comunicat şi la Landes Komando-Kaschau, a
ţinut legătura telefonică cu generalul Zincone până la ora 21.30 când din cauza luptelor  s-a
întrerupt, iar la orele 22, când au ajuns primele trupe române, un cartier Al-Szobira al
oraşului  Miskolcs era ocupat de trupele roşii, imediat a căzut tot oraşul şi cehi sau retras în
tranşee pe râul Sajo pentru reorganizarea forţelor.

21 Mai 1919
Gen. Rossi cere, telegrafic, ajutorul Diviziei 16-a şi precizează că românii trebuie să atace

pe flancul drept al inamicului.  În urma acestei comunicări, Grupul de Nord ordonă Div. 16-a, cu
Nr. 1205, următoarele:

„1 Ca să concentraţi trupele cât mai repede, utilizaţi căruţe de rechiziţie, daţi maximul de
trupe din cele ce aveţi în apropiere, care se află pe dreapta Tisei în zona Tisa Lucz-Hernand-
Nemeti.

2 Colonel Dragu va lua comanda acestor trupe şi se va deplasa cât mai aproape de ele,
rămânând strâns legat şi cu Divizia…

4  Colonel Dragu va intra în strânsă legătură cu ceho-slovacii, le va da tot spijinul în ceea
cepriveşte transportul trupelor slovace şi rutene total 4 batalioane şi 2 baterii.

5 În înţelegerea ce se va lua cu slovacii va susţine şi stabili ca trupele noastre să aibă:  a)
Sector complet separat, aşa ca să nu se amestece trupele şi să se suprapună comandamentele
căci atunci nu se pot stabili responsabilităţile.

b) Contraatacul să se dea pe cât se poate cu trupele slovace ale noastre rămânând ca
rezervă, sau în caz de va fi nevoie ca şi trupele noastre să contraatace atunci să se fixeze
sectorul bine definit pentru fiecare trupe.

Comandantul Grupului de Nord
GENERAL: /SS/ MOŞOIU”

Ca să-i oprească din înaintarea spre nord  pe bolşevici, este mare urgenţă ca trupele
române să execute  un atac puternic contra flancului drept bolşevic; pentru a le opri înaintarea şi
a da timp trupelor ceho-slovace să-şi pregătească  contraatacul simultan cu atacul românilor.
Cercetarea trupelor române se face pe 5 direcţii cu detaşamente puternice: 1) Korom- Edmund,
2) Tisa Dob-Sajo-Kesznyecen, 3) Hernand-Nemeti-Bocs-Sajo Petri-Landhaza, 4) Hernadkak-
Szirma-Misk, 5) Gesztely-Miskolcs. Se va repeta pe aliniamentul râului Sajo.

Divizia 16-a vrea să atace pe 22 mai, cehoslovacii nu au timp să-şi concentreze trupele şi
cer amânarea contraatacului. Corespondenţa în limba Germană.

22 Maiu 1919
Atacul ordonat No. 358/22/5/1919 , ORA 9 ,45 s-a contramandat  pe 23/5/ 1919, ora 3,30.

Se vor lua măsuri severe pentru menţinerea legăturilor telefonice. Trenul cu munuţii a ajuns la
Tarczal, conţine şi 1 000 grenade de mână. Semnează Generalul:/ss/ Hanzu.

23 Maiu 1919

BĂTĂLIA DE PE VALEA HERNANDULUI

Toate trupele române care au luat parte la aceasţă bătălie au fost puse sub comanda
Colonelului  Dragu Constantin,comandantul Brigăzii 41 Inf. ardeleană, care în ajun a dat
următorul :

„ORDIN  DE  OPERAŢIE         No. 13/22/5/1919
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1)Miskolcz este ocupat de garda roşie care are 5 000 de oameni cu 12 tunuri, iar în faţa căii
ferate şi podului de la Bacs-Kuso se găsesc trupe inamice: la Belso- Bocs infanterişti, la
Gyomro, tunuri, la Sajo-Lad se concentrează multă infanterie.
2) Mâine 23 mai 1919, orele 4 trupele ceho-slovace de la Sajo, Szentpeter, Szikszo şi Gesztely
împreună cu trupele de sub comanda subsemnatului, vor ataca din sud şi vest  truplele boşeviste
din Miskolsc
3) Trupele ceho-slovace de la Gesztely vor ataca, călare, pe şoseaua Gesztely-Miszkolcs-Zsolc,
inclusiv şi la nord de această şosea. Trupele române pe calea ferată Tisa-Lucs- Miszkolcs şi la
sud de această cale ferată, cu scop de a întorce Miszkolcsul pe la sud şi a pune mâna pe regiunea
Miszkolcs-Ladhaza-Onod şi a împiedica orice ajutor ar veni din spre sud şi sud-vest.
4) Se va ataca pe două coloane:

a) Coloana principală călare, din dreapta compusă din (unităţile din ordinea de bătaie)…
va ataca oraşul pe la sud. Infanteria va trece râurile Hernand şi Sajo pe podurile liniei
ferate Tisa-Lucz- Miskolcs, iar artileria va trece pe podurile şoselei Belso-Bocs.

b) Coloana secundară din stânga formată din… are însărcinarea de a împiedica orice ajutor
al inamicului venit din spre sud de la Onod şi Landhaza. Urmează mişcarea trupelor de
la punctele 5 la 19.

20)  Recomandaţiuni: Se recomandă înainte o mare eşalonare a forţelor în adâncime şi cu un
interval de cel puţin de 10 paşi între trăgători. Unde se întâmpină rezistenţă se bate cu artileria şi
se fac atacuri  învăluitoare pentru a economisi cât se poate mai mulţi oameni. Unde nu este
rezistenţă se va înainta în mare iuţeală pentru a se câştiga teren.

Artileria va face mare economie de muniţiuni, trăgând numai în obiective sigure şi strictul
necesar de muniţie.
21)   Ştirile de la prima line de atac se vor trimite cât se poate de repede înapoi, iar colonelul
Diviziolli va raporta cel puţin din 3 în 3 ore situaţiunea.
22)  Pentru trupele ardelene a sosit momentul să arate vrednicia şi capacitatea lor de luptă.
Aştept de la ei rezultate strălucite.
23)  Trenul cu muniţiuni se va împinge mâine dimineaţă prin îngrijirea căpitanului Şerian de la
Tarkzal până la Tartka-Harkany şi chiar Tisa-Lucz.
24)  Evacuarea răniţilor se face spre Szerencs unde se găseşte trenul sanitar.
25)   Postul de comandă al Reg. 81 al colonelului Diviziolli la Herhand-Nemeti şi urmează
atacul.  Comanda Brigăzii 41 Inf. la început la Szerens şi apoi la Takta-Harkany . În completarea
ordinului anterior se planifică că după recucerirea Moszkolcs se vor face 2 capete de pod spre
Budapesta peste râul Sajo.

Comandantul Brigăzii 41 Inf.
Colonel: /SS/  DRAGU

Cehoslovacii au angajat în luptă 2 Divizii de Inf. a-2-a şi a-6-a şi aşteaptă situaţia
trupelor române de la Comandamentul Div. 16-a, din Debreţin. Iată răspunsul:
„Trupele noastre au trecut râul Hernand pe podurile de tren şi şosea şi spre nord de Belso-Bocs
şi sunt de la ora 5,30  în atac contra inamicului la liziera de est a pădurei dintre Sajo-Lad şi
Belso-Bocs, care este puternic ocupată de inamic.
După zgomotul produs de focuri grupul de atac ceho-slovac înaintează din Gesztely dela ora 5

de asemenea în luptă.
Rezistenţa inamicului este în creştere.
Rog spuneţi-mi starea trupelor ceho-slovace din Nord.
Noi folosim timpul Europei de Est, adică cu o oră înainte Dvs.

COMANDANT  DER  16 RUM.  DIV.
GENERAL:  /SS/  HANZU”   (Traducerea în limba română)

La ora 10 prisonierii unguri spun că inamicul de la Miszkolcs este în retragere. În regiune
se află  4 companii regulate ungare şi Regimentele 7, 8, 9 şi 10 cu muncitori de la uzinele din
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Budapest, formează o Brigadă şi este condusă de Lt. Colonelul  Szabo Papp. La ora 11 un tren
blindat inamic şi câteva greşeli de comandă au făcut panică pe aripa din stânga a trupelor
române, până când tunurile româneşti au lovit cu 2 lovituri în plin trenul Blindat inamic. Unii
ofiţeri nu ş-au mai păstrat sângele rece, inamicul a întrerupt liniile  telefonice  şi infanteria
română a înaintat repede , fără să mai poată să fie sprijinită de artilerie, iar trupele române nu
s-au mai putut coordona cu cele cehe, rezervele au rămas prea departe şi nu au mai putut să
intervină la timp. Totuşi pe ansamblu trupele române s-au comportat bine. Regimentele 81 şi 82
ardelene au fost cele mai afectate, dar moralul lor s-a redresat complet, când cu întârziere a
sosit rezerva respectiv  Batalionul I din Reg. 9 Vânători. Timpul foarte scurt de instruire, de
socializare şi omogenizare de numai 5 zile înainte de a intra pe front a celor 2 regimente şi
faptul că 3 batalioane şi 4 companii din structura acestor regimente, venite compacte din
străinătate au fost transferate la Grupul Olteanu au contat foarte mult în acest botez al focului.
La ora 14  rezerva din Reg. 9 V au întărit fiecare din capetele de pod depe Hernand cu câte o
companie de infanterie şi două secţii de mitraliere. Grupa de atac Colonel Divizioli s-a retras ,
iar fugarii au fost întorşi pe front de colonelul Dragu, comandantul Brigăzii 41.

DIVIZIA a 16-a   ROMÂNĂ   Debreţin  No. 372 op. 23/5/1919
CĂTRE DIVIZIA   2-a  CEHO-SLOVACĂ   Kaschsu

În prezenţa unui tren blindat inamic, pe şosuaua Miskolcs-Zala părţi din unităţile noastre,
ce se găseau între pădurile Busta şi Kemely, s-au retras parţial.

Situaţia ni-i destul de clară, totuş se pare că grosul coloanei de la Est de Sajo Petri
intenţionează să reocupe poziţia. Numeroase întăriri se vor dirija în această noapte spre
câmpul de luptă.

Eu plec cu statul major spre Tisa-Lucz şi de acolo personal  să iau parte la lupte în prima
linie şi să încerc să restabilesc legătura de la Szerencs cu Kaschau direct. Până atunci rog
comunicaţi ştirile ca până acum.

COMANDANTUL DIVIZIEI 16-a  Pt. conformitate Sublt./SS/ Taran(Ţăran)
GENERAL: /SS/  HANZU

La ora 23 se primeşte de la Divizia 6-a ceho-slovacă următoarea telegramă:
Către: Comandantul Div. 16-a Română

Nr 1941                                          Debreţin
„Schimbându- se situaţia în urma atacurilor cari se înmulţesc, am ordonat trupelor mele

pentru a opri înaintarea şi a se întări în poziţiunile ajunsă. Trupele din aripa stângă şi din aripa
dreaptă se ţin(rezistă) pe cota 323 spre sud de Sajo Szt. Peter şi Boidva.

GENERAL /SS// ROSSI                                   Primit la ora 23
În seara zilei de 23. V. 1919 situaţia trupelor Diviziei 16-a de pe câmpul de luptă din

Valea Hernandului era cea din schiţa Nr.17.  Pe restul frontului Diviziei 16-a linişte, cu excepţia
de câteva schimburi de împuşcături de infanterie pe Tisza la N. V. de Eoyek.

PIERDERI
Batalionul I/ Reg. 81 Inf: morţi un ofiţer/ Căpitanul Mateş/,4 trupă
Răniţi: 19 trupă, dispăruţi 47 trupă, 65 arme, 3 puşti mitralieră, 2 mitraliere, 16 revolvere.
Batalionul II/81 Inf.: morţi 8 trupă, răniţi 1 ofiţer/ Ciprian Gavriş Sublt./, 25 trupă,

dispăruţi 32 trupă, 81 arme, 5 puşti mitralieră, 5 mitraliere, 39 revolvere.
Batalionul III/81 Inf.: morţi 11 trupă, rănişi 32 trupă, dispăruţi 24 trupă.
Bat. I/82 Inf.: răniţi 13 trupă, dispăruţi 20 trupă,25 arme, 4 mitr. 18 revolvere, 125 baionete,

100 căşti, 62 lopeţi mici, 18 târnacoape mici, 10 000 cartuşe Inf.
Bat. I/9 V. răniţi un soldat

CAPTURI: 15 prizonieri valizi/ 6 făcuţi de I/82 şi 9 de II/82 şi 8 răniţi şi 1 mitralieră
făcuti de Reg82 inf. în noaptea de 23 spre 24 Maiu la ora 1.15.

(Va urma)
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Col.(rtr) dr.ing. Constantin Avădanei
Vicepreşedinte AL FilialEI Jud. Alba ,,GEMINA” a ANCMRR
Redactor la RTV „UNIREA VIENA”

ECOURI DIN TRANSFĂGĂRĂȘAN

Transfăgărășanul există. Transfăgărășanul este împlinirea dorințelor de veacuri ale
românilor. Încă nu s-a stins ecoul zămislirii acestei construcţii monumentale şi încă
reverberează bucuria învingerii forţelor muntelui, vocile celor care au săvârşit prin sacrificiul
suprem împlinirea unor visuri de milenii ale acestui popor. De fapt, natura a fost modelată spre
bucuria omului de a avea o cale mai amplă, mai rapidă de comunicare între populaţiile acestui
neam, de o parte şi de cealaltă a Carpaţilor Meridionali.

Denumirea de ,,Transfăgărăşan” se pare că are şi o trăsătură simbolică a transhumanţei,
acea mişcare perpetuă a oierilor de a căuta mereu resurse suficiente pentru oile lor, care însemna
de fapt resursa de bază pentru supravieţuirea populaţiilor din aceste zone.

Trebuie să amintim că acest teritoriu a fost o ţintă de mii de ani pentru năvălitori şi
prădători de tot felul. Şi totuşi, populaţiile de pe acest teritoriu nu au abandonat istoria şi s-au
adaptat mereu condiţiilor vitrege de trai, acumulând o cultură a supravieţuirii, care avea la bază
o organizare spirituală profundă.

În general, oamenii munţilor au fost crescători de animale şi au jucat un rol fundamental în
perpetuarea neamului românesc pe aceste meleaguri.

Ne purtăm paşii pe acest drum, pentru a asculta şi a înţelege ecourile acestei construcţii
monumentale. Ecourile Transfăgărăşanului ne îndreaptă spre amintirea acelui simbol al
strămoşilor noştri daci, funia şi şarpele.

Şarpele este un simbol extrem de răspândit şi cu o plurivalenţă de înţelesuri, atât pozitive
(divine) cât şi negative. Una din principalele semnificaţii simbolice ale şarpelui se referă la
curenţii cosmici care nu sunt altceva decât expresia acţiunilor şi reacţiunilor forţelor emanate din
cer şi, respectiv, de Pământ. Unirea dintre cer şi Pământ se manifestă tocmai prin aceşti curenţi,
pentru că fără ei aceasta nu s-ar produce. Atunci când şarpele are această semnificaţie, este cel
mai adesea asociat unor simboluri axiale, cum ar fi arborele vieţii sau bastonul.

Şi nu cred că greşim când, adiacent acestor simboluri, alăturăm spiralele celor doi
versanţi ai Transfăgărăşanului, sub forme asemănătoare celor doi şerpi.

Istoria acestor locuri ne ajută să mergem mai departe cu interpretarea simbolisticii
strămoşilor noştri şi să translatăm semnificaţiile către zilele noastre.

Asemuirea celor doi versanţi ai Transfăgărăşanului cu cei doi şerpi ne arată că năzuinţa
de veacuri a românilor de a croi această cale numai pe acest traseu a devenit realitate şi că
simbolizează dorinţa şi credinţa nestrămutată de unitate a acestui popor.
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Putem să spunem că cei doi şerpi formează acea spirală dublă care se regăseşte şi pe
motivele ornamentale ale Columnei Cerului.

În cazul acestui drum, găsim o asemănare între punctul de întâlnire a celor două tronsoane,
la Bâlea Lac şi punctul de întâlnire a capetelor celor doi şerpi din simbolistica veche la români.
Lanţul Carpaţilor poate fi asemuit cu acea funie sau axă din simbolul de mai sus, iar punctul de
întâlnire al capetelor celor doi şerpi este situat pe altarul cel mai aproape de cer, platoul de la
Bâlea Lac.

Putem compara, de asemenea, că spiralele celor două tronsoane de drum, de nord şi de sud,
evoluează după o axă imaginară care se constituie ca o coloană vertebrală a unităţii de neam şi
de cultură ale poporului român.

Momentul construcţiei acestui drum a fost de fapt unul din momentele istoriei când acest
popor s-a exprimat prin talentul său de mare constructor al simbolurilor naţionale.
Drumețind pe acest fir al prezentului, putem călători și face popasuri la diferite momente istorice
ale acestor meleaguri. Nu ca să ne îndepărtăm de prezent. Ci, ca să-i aflăm rădăcinile, temelia și
mai puternic să-l prețuim, să-l înălțăm și să ne pomenim constructorii eroi. Orice călătorie pe
Transfăgărășan este o dorință, o râvnă, o ispită. A noastră va fi o drumeție prin istorie, prin
istoria așa cum s-a scris pe pământul țării, anume, spre a o conjuga cu prezentul și a aspira spre
viitor. O drumeție pe Transfăgărășan înseamnă nu atât a ieși în vacanță din cotidian, din propriul
tău timp prezent, ci înseamnă a te odihni trăind, încă odată, din izvoarele istoriei strămoșilor
noștri, locul sfânt unde se adună duhurile strămoșilor să stea de vorbă cu strănepoții.

Pentru călătoria aceasta, cu popasuri, amintiri și cu evocări de fapte, de oameni și
întâmplări mai deosebite, cu răscoliri de documente și cu descrieri de momente de azi și din alte
vremuri, cu slăviri de eroi vrednici de baladă, nu-i necesar a ne pregăti în chip deosebit.

E de ajuns să avem la noi în inimă, bunăvoința, răbdarea, înțelegerea, interesul și, mai ales,
dragostea de țară și de popor. Căci e vorba doar de țara noastră, de România, de pământul pe
care ne-am născut și trăim, de faptele și de viața strămoșilor, ca și de propria noastră creație și
viață. Și cine nu-și are țara în inimă, zadarnic o caută pe hartă. Cine nu are strămoșii în sânge,
degeaba îi pigulește din documente ori din tomuri de geografie.

Transfăgărășanul este simbolul drumului prin istoria acestor locuri, este un cânt al faptelor
strămoșilor noștri, al împlinirilor ori înfrângerilor, al umbrelor și luminilor vremurilor trecute.

Dau dreptate marelui scriitor Lucian Blaga: ,,Există două realități a căror imensă,
zdrobitoare greutate nu o simțim, dar fără de care nu putem trăi: aerul și istoria”.

Aflăm că oamenii acestor locuri interacţionau mereu cu natura, îi căutau mereu condiţiile
prielnice de adaptare pentru supravieţuire. De ce au ales tocmai crestele munţilor pentru a trăi şi
evolua ca societate umană, pentru a făuri un popor şi o ţară?

Este tocmai crezul dacilor care aveau o cultură spirituală dintre cele mai profunde şi
complexe, care ştiau că marile altare ale zeilor se găseau în cele mai înalte creste ale Carpaţilor
şi că acolo se realiza legătura între lumea pământeană şi Univers. Şi mai ştim că dacii au creat o
simbolistică vastă şi complexă, cu care au intrat în universalitate.

Dar să privim istoria și geografia de sus, din Făgăraș, de pe vârful Negoiu, una dintre cele
mai înalte coloane din centura montană a țării. Unul dintre turnurile marilor perspective, în
seninul și-n liniștea nesfârșitului, a largurilor cu zări stinse în cețurile subțiri ale nemărginirii.

Totul e mai jos decât noi: Transfăgărășanul, Bâlea Lac, Bâlea Cascadă, ținuturile
Argeșului, ale Câmpulungului… Pe Negoiu te afli cu fruntea-n cer și toate-s la picioarele tale.

Asculți tăcerea cum povestește, cu mirificul ei glas, mii și mii de fapte, întâmplări, victorii
și înfrângeri, legende și balade. Povestește despre oameni și despre poporul trăitor și zămislitor
de istorie pe aceste meleaguri.

În repedea lor depănare, prefigurează marea epopee a pământului și poporului nostru:
Transfăgărășanul.

În mileniile istoriei, mediul geografic a jucat un rol mai mare decât cel pe care-l are astăzi.



48

Carpații au constituit coloana vertebrală a geografiei și istoriei românești. Aceștia au fost,
sunt și vor fi casa românilor. De-a lungul mileniilor, piscul înalt și podișul adăpostit, dealul
înfrățit cu șesul, codrul cu lunca, văile și trecătorile, toate au făcut o unitate organică, o ființă cu
poporul. Putem spune că omul munţilor rezona mereu cu natura, cu puterea munţilor.

Şi, mai putem spune că această rezonanţă este ondulatorie, marcată din când în când de
armonice în plan spiritual, material, social, cultural.

Aceste armonice reprezentau de fapt materializarea acumulărilor în timp a unor idei,
proiecte, dorinţe de veacuri, prin simboluri şi opere. Ca armonice recente putem aminti:
realizarea Marii Uniri a românilor de la 1 Decembrie 1918, realizarea drumului Transfăgărăşan,
ş.a. Putem să le definim şi ca fiind orele astrale ale românilor.

O bună bucată de vreme, încă din timpul geto-dacilor străbuni, până în epoca modernă, o
ocupație străveche a oamenilor din Carpați a fost păstoritul transhumant, acea pendulare dintre
munte și șes, ca o respirație biologică a geografiei carpatine. O respirație sezonieră, în acele
epoci, a ținut locul drumurilor moderne, al căilor ferate, al aviației, al radioului și televiziunii.

Din preistorie, cultura s-a mișcat în tot spațiul românesc după pasul turmelor de oi. S-a
perindat din primăvară până-n toamnă și din toamnă-n primăvară, purtând aceeași povară a vieții,
întreținând aceeași structură etnică, același grai și aceeași cultură; cultura spațiului mioritic,
caracteristicile gândirii și simțirii românești.

Balada ,,Mioriței” este exprimarea poetică a dragostei poporului pentru natura carpatică cu
brazi și paltini, pentru plaiuri asemenea raiului. Este exprimarea profundă și metaforică a
sentimentului și filozofiei perfectei comuniuni cu natura, a totalei încadrări și topiri în spațiul
carpatin. Și, aceasta a fost posibil pentru că poporul român stă aici de peste două milenii. Aici s-
a zămislit, a trăit și s-a înveșnicit, s-a adăpostit în ,,țările”, în poienile și codrii Carpaților.

Dacă Burebista și Decebal au reușit să mențină unitatea statală a dacilor, dacă Traian a
impus în țara dacilor pecetea Romei, dacă acei voievozi care au descălecat în Țara Românească,
Moldova și s-au ambiționat să stăpânească Transilvania, ori Mihai Viteazul, care a unit cele trei
țări săltând Carpații, aceștia ne apar azi ca geniali deschizători de drumuri. Descălecători și
dătători de legi și datini, ei n-au făcut totuși, decât să pășescă pe căile străbătute de păstori, de
caravanele de neguțători, de alaiuri de nuntă cu cadență de baladă, care au făcut din Carpați casa
de nădejde a românilor.

Carpații au, deoparte și de alta, o structură alveolară, de depresiuni intramontane, găvane,
adăposturi interioare, în care s-au zămislit acele ,,țări” ale Făgărașului, ale Câmpulungurilor, țări
sau vetre de adăpost în vremuri de primejdie, care comunicau între ele pe cărări numai de
români știute.

La porțile înguste ale acestor adăposturi naturale s-au apărat Rubobostes, Burebista ori
Decebal. În Evul Mediu, aceste adăposturi au devenit ,,românii populare”, așa cum le denumește
Nicolae Iorga și în care se adăposteau românii de huni, avari sau de pecinegi, de cumani sau de
tătari.

Carpații, dealurile și câmpiile acestor locuri au condiționat astfel activ și pe toată
întinderea lor, constituirea unei unități etnoculturale, predominant autohtone și de factură
carpatică. Acest edificiu și-a pus amprenta asupra desfășurării vieții sociale, a stimulat
activitatea umană din antichitate și până astăzi.

Coloana vertebrală a pământului românesc, Carpații au fost locuiți de una și aceeași
populație, care a creat, de o parte și de alta a versanților lor, fonduri culturale autohtone identice,
s-a practicat o continuă circulație de valori. Pajiștile de munte au stat la baza creșterii animalelor,
au stimulat păstoritul local și transhumant legat de ogorul stabil, generator de forme și structuri
rurale, factor de omogenizare și continuitate etno-culturală.

Totodată, acestea au constituit elemente esențiale de progres în orânduirea medievală.
Documentele arpadiene, de la sfârșitul secolului al-IX-lea și începutul secolului al X-lea,

vorbesc de acele ,,terrae valahice” pline cu vlahi, care se închegaseră în zonele alpine ale
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Făgărașului. Numeroase argumente demonstrează că pământenii erau oameni legați de avuția
munților, nedeile (târguri și bâlciuri) fiind semnalate pe aceste locuri de sute de ani.

În condițiile sociale create în Transilvania, ca urmare a accentuării aservirii feudale a unei
părți însemnate din populația ei, procesul de migrare a locuitorilor spre Muntenia capătă
proporții însemnate, mărginenii oieri și agricultori trec cu sutele și miile Carpații, ale căror
poteci ascunse nimeni nu le cunoșteau mai bine ca ei și se așează în sud, unde viața era mult mai
liberă, înființând sate de ,,ungureni”. Aceste deplasări de populație spre sud au avut loc
neîntrerupt, intensitatea acestora variind în funcție de cauzele economice, sociale, politice,
religioase.

De altfel, grupările acestor sate de mocani subcarpatici din sud, s-au format prin filiație, cu
locuitorii veniți de peste munte și așezați definitiv acolo, întemeind sate cu același nume cu cele
de unde au plecat, ceea ce explică mulțimea denumirilor ,,dublete” de localități, dintr-o parte în
alta a Munților Făgăraș. Cei veniți de peste munte au fost numiți de localnici ,,ungureni”, adică
oameni din țara ungurească. Multă vreme, aceștia s-au ținut diferențiați de
localnicii ,,pământeni”. Migrări de mai mare amploare, prin treceri peste Munții Făgărașului,
sunt menționate în documentele vremii de la începutul secolului al XIII-lea.

De pe vârful Negoiu, întorcând privirea spre sud, ne continuăm călătoria pe Valea
Argeșului. Cu încrengătura lui de afluenți, Argeșul își trage puterea din inima de granit a
Făgărașilor. Valea lui este o străveche vatră de milenii, locuită de daci, de daco-romani, de
români. Aici s-a dezvoltat cu milenii în urmă așa-zisa ,,cultură de prund”, cu primele unelte
rudimentare din piatră.

Și epoca dacică a semănat, pe Valea Argeșului, semne deosebit de valoroase. Tribul dacic
al ordenssensilor(argessensilor), care a și dat numele râului Argeș. Soldații romani au construit,
în această rodnică și frumoasă vale, castrul Argias, puternic centru de romanizare a spațiului de
la sud de Carpați, conjugat desigur cu numeroasele așezări geto-dacice și romane din
Transilvania.

Așa se face că valea Argeșului a fost ,,țară”, vatră de adăpost în vremea migrațiilor și, apoi,
unul din locurile cele mai prielnice pentru organizarea primelor cnezate și voievodate românești.

Aici, pe această vale, cnezii s-au unit între ei, ca să înfrunte răvășirile migratorilor și
vicisitudinile istoriei.

Aici, la Curtea de Argeș, și-a clădit cetatea și și-a statornicit centrul apărării Basarab I
întemeietorul.

De la poala maiestuoasă a munților cu frunte împărătească, de la stâncile abrupte cu chip
statuar, se înșiră, la vale, culmi tot mai joase, mai coborâtoare, ca niște trepte de templu uriaș,
sculptate de apele Argeșului și ale afluenților săi, azi toți îmbuchetați în lacul de la Vidraru.

Peisajul a impus, din străvechi timpuri până astăzi, ceva din calmul lui în gustul pentru
liniște, pentru măsură, pentru frumos: frumosul în mersul oamenilor, în vorbă, în cântec, în
costumele tradiționale, în construcțiile artistice și utilitare. Plutește la Curtea de Argeș un
stăruitor și odihnitor aer de nobleță, în înțelesul cel mai bun al cuvântului. Poate pentru că aici,
ca și la Câmpulung, la Târgoviște, la Alba Iulia, la Făgăraș, au funcționat, încă din începuturi de
istorie, scaune domnești.

În acest peisaj, unde cireașa rumenă și mărul de aur al dealurilor cu livezi bogate se
întâlnesc cu bobul de grâu și floarea soarelui de pe câmpie, oamenii au muncit întotdeauna,
sârguincios, cu spor, cu dragoste. Muncind și creând, cu o măsurată mândrie, argeșenii au
învățat de la strămoși, păstrând semnele vieții lor și, în același timp, au înțeles tot ce-i nou și
necesar, construind lacul și hidrocentrala de la Vidraru.

Azi, ca și altădată, pe-aici, pe Argeș în jos, parcă fiecare deal și fiecare arbore, fiecare
piatră și fiecare floare – scandează balada Meșterului Manole.

Se spune în documentele vremii că pe aceste meleaguri a stăpânit ,,Seneslau, voievodul
românilor”, cum este numit în Diploma Cavalerilor Ioaniți, din 1247.
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Mai târziu, aici a stăpânit Basarab I, unul dintre cei mai străvechi ,,dătători de legi și
datini”, unul dintre cei mai de seamă voievozi ai evului mediu românesc. El a avut talentul,
măiestria de a uni voievodatele și cnezatele de la sud de Carpați. El a avut puterea, ajutat
de popor, să înfrunte și să înfrângă la Posada pe Carol Robert, să facă țara slobodă și să se
intituleze domn de sine stătător.

Românii nu erau doar niște simpli ciobani și țărani, apărători ai țării cu măciuca, arcul și
stâncile prăvălite din munte, ci un popor vrednic a construi capodopere, ca Biserica domnească,
precum şi străluciţi voievozi de talia cavalerilor și crailor vestiți din apus.

De aici, din Curtea de Argeș a ocârmuit și Mircea cel Bătrân, voievodul viteaz și înțelept
care a dobândit victoria de la Rovine și a ctitorit mânăstirea Cozia.
Și tot aici a strălucit mai cu seamă, Neagoe Basarab , un domn ales, învățat, blând, temător de
Dumnezeu și iubitor de pace.

Dar, sacrificiul pentru triumful Binelui și Frumosului nu se curmă aici. Au umat alți și alți
voievozi care au continuat organizarea și progresul neamului românesc pe aceste meleaguri:
Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu. De necontestat sunt și dovezile precum că
au asigurat cu tenacitate sincronizarea vieții românilor așezați la sud și la nord de Munții
Făgăraș. În vremea furtunilor și viscolelor istoriei, românii se adăposteau în cetățile Făgărașului
și Câmpulungului.

Voievodul Negru Vodă a ctitorit mânăstirea care-i poartă numele, iar Brâncoveanu ridică
mânăstirile de la Sâmbăta de Sus și Făgăraș. Cetatea Făgărașului este cetatea de baștină a lui
Negru Vodă, descălecătorul legendar al Țării Românești.

Secole la rând, făgărășenii s-au confruntat cu lăcomia invadatorilor străini, fie tătari,
austro-ungari sau otomani. Dar au fost întotdeauna dârji, neînfricați luptători, țineau, așa cum le
dicta originea, ocupațiile, graiul, tradițiile obiceiurile, credința, geografia să trăiască
independenți și uniți.

Mersul istoriei îi va găsi și mai organizați în lupta pentru unirea tuturor românilor într-o
aceeași țară.

Dintre făgărășeni s-a ridicat dârzul și neînfricatul Gheorghe Șincai, pe care Nicolae Iorga
îl numea ultim mare cronicar și prim temeinic istoric român modern, care a cuprins în opera sa,
întreaga istorie a poporului nostru, de pretutindeni. A unit pe români în sfânta carte a istoriei lor,
o Hronică, veritabil prolog la Unirea lor statală. Din țara făgărășană, de la Avrig, a pornit și
Gheorghe Lazăr, înțeleptul, dascălul și românul neînfricat, neobositul luminator al unei generații
și al unei revoluții. Lazăr a salvat prin opera sa limba română de la grecizare și a făcut știința și
cultura pe graiul acestui popor.

La o jumătate de mileniu de la descălecatul politic, tot din acele locuri urca și cobora
munții și ,,cel dintâi învățător de ideal românesc” al istoriei noastre moderne.

Descălecători au fost și voluntarii din 1877, care au luptat contra turcilor pentru
independența României, alături de frații români de dincolo de Carpați.

De aici, dintre ciobanii Făgărașului, a pornit badea Gheorghe Cârțan, peregrinul
pământului românesc, eroul unei adevărate odisei europene, călătorind împovărat, totdeauna, cu
desaga de cărți și sprijinit de toiag, a umblat, fără odihnă, în căutarea și adeverirea, pentru cei
mulți, a originii poporului nostru. A fost numit de Nicplae Iorga ,,un fanatic țăran al
romantismului național”, expresie vie a voinței poporului din Transilvania de a se elibera și de a
se uni cu ,,Țara”.

Trăind într-o vreme în care românii din Transilvania aparţineau Imperiului Austro-Ungar
şi nu se bucurau de drepturi, Badea Cârţan a folosit cea mai eficientă armă: cartea. Cel mai mare
serviciu pe care l-a adus neamului său, a fost acela că timp de peste 30 de ani a răspândit în
Ardeal, cărţi scrise în limba română. Peste munţi, cu mari greutăţi, pe cărări numai de el ştiute, a
cărat în desagii săi peste 250 000 exemplare, în greutate totală de peste 20 tone. Această muncă
de ridicare culturală a românilor transilvăneni nu era pe placul autorităţilor maghiare, din care
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cauză toată viaţa sa a fost urmărit, arestat, iar cărţile confiscate şi distruse.
Printre localnici mai circulă încă întâmplarea care i-a deşteptat tânărului fiu de cioban

iubirea faţă de neamul românesc: ,, Aflat împreună cu părintele său şi cu turma de oi pe crestele
munţilor, într-o zi senină de vară, în care panorama Făgăraşilor se distingea până departe în zare,
acesta a avut curiozitatea de a-şi întreba tatăl ce se află dincolo de crestele semeţe ale munţilor.
Răspunsul cum că acolo sunt români, l-a nedumerit pe puşti care i-a replicat: “ – Dar noi ce
suntem? Nu suntem tot români? De ce aici nu-i tot România?“ De atunci, a simţit nevoia să
treacă dincolo, în vechiul regat”.

A ajuns de trei ori la Roma, mergând pe jos.
Prima călătorie a făcut-o în ianuarie – februarie 1896. După 43 de zile, a ajuns la Roma.

Badea Cârţan s-a dus mai întâi la Columna lui Traian. S-a învârtit în jurul stâlpului uriaş, până
când a citit toată istoria de pe el, apoi a vărsat la picioarele Columnei săculeţul cu pământ şi
grăunţe aduse în traista sa, din curtea părintească. Rupt de oboseală, s-a învelit în cojoc şi a
adormit. Dimineaţă a fost găsit dormind de către un sergent de stradă, care a exclamat plin de
mirare: „A căzut un dac de pe columnă!”, întrucât îmbrăcămintea sa era exact ca a dacilor
sculptaţi pe columnă.
Ziarele de a doua zi titrau mare: „Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete, cu cămaşă şi
cuşmă, cu iţari şi cu opinci”.

I s-a publicat fotografia, i s-au luat interviuri. Badea Cârţan a făcut senzaţie la Roma, fiind
primit cu simpatie şi prietenie peste tot.

La căile cele vechi, istorice, de legendă, între Făgăraș și Câmpulung, epoca noastră a
adăugat una pe măsura puterii creatoare uriașe a poporului român, a civilizației în care trăim:
Transfăgărășanul. Cum vor suna oare, legendele care se vor izvodi peste veacuri, despre această
îndrăzneață și monumentală operă?

Neamul românesc a născut pentru vremurile noastre şi mai pricepuţi meșteri care au zidit
întru pomenire, alte ctitorii pe acele locuri unde s-au zămislit legende, obiective pe măsura
posibilităților actuale. Aceștia, împrumutând suflul din legendă și istorie au barat Argeșul la
Vidraru şi au creat la umbra cetății lui Vlad Țepeș din Poienari, hidrocentrala subterană.

În aval, pe râul de legendă, meșterii au înșirat salba de microhidrocentrale, în amonte s-au
avântat în construcția Transfăgărășanului.

Dacă poposești pentru odihnă la fântâna Meșterului Manole, vei simți, în apa mereu
proaspătă, rece și în nesecată scurgere, limpezimea marii treceri a generațiilor de români, a vieții,
de la începuturile istoriei, până la noi, cei de azi şi de mâine.

De pe vârful Negoiu, asistăm la apusul soarelui, învăpăind zarea de dincolo de Parâng și
Retezat. Apar stelele, stihiile nopții prind să urce din văi și să cuprindă o lume fantastică.

De la o vreme, când stihiile se potolesc și adorm, se trezesc toate umbrele trecutului, se
aud ecourile, care pe fir cronologic, deșiră istoria acestui pământ românesc.

Această lucrare o dedic eroilor constructori militari ai armatei române, care cu preţul
sacrificiului suprem au reuşit să croiască această cale, de care ne bucurăm şi ne impresionează,
acum la aniversarea a 42 de ani de la darea în folosinţă. Fără contribuţia hotărâtoare a ostaşilor
armatei României, Transfăgărăşanul nu exista astăzi.

Dar, să facem o scurtă incursiune în trecutul măreţei lucrări pentru a înţelege încă de la
început de ce au fost necesare mari sacrificii umane şi resurse tehnice pe măsură, multă
disciplină în muncă şi organizare.

Dacă parcurgem Transfăgărăşanul de la un capăt la altul, nu se poate să nu găsim
amprente ale deselor momente de tensiune şi încordare maxime, episoade de muncă şi viaţă ale
militarilor români. Planul general al proiectului prevedea ,,atacarea” lucrării din ambele sensuri,
astfel încât în luna martie 1970, două detaşamente de genişti militari au început acţiunea, unul în
sectorul de nord, sub comanda căpitanului Vasile Ionescu şi altul în sectorul de sud, în frunte cu
maiorii Nicolae Poştaru şi Ilie Zavate. Aceste detaşamente şi-au instalat taberele de lucru la
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Glăjărie şi respective, Căpăţâneni.
Cei care au pornit asaltul muntelui, dând primele ,,lovituri” de buldozer, au fost soldaţii

Gheorghe Epure, în sectorul sudic şi Viorel Dabu, în sectorul de nord.
Încet, încet, pe măsură ce lucrările înaintau se acumulaseră mari cantităţi de tehnică de

şantier şi materiale specifice, fapt care a impus lărgirea fronturilor de lucru şi retructurarea
dispozitivului operativ, repartizarea efectivelor pe zone de responsabilitate, numirea de
comandanţi la detaşamentele nou înfiinţate. S-au conturat, astfel, trei fronturi de lucru: Glăjărie-
Cabana Bâlea Cascadă, Cabana Bâlea Cascadă-Cascada Bâlea şi Cascada Bâlea-Lacul Bâlea în
sectorul din nord, şi Lacul Vidraru-Cumpăna, Cumpăna-Piscul Negru şi Piscul Negru-Piscul
Capra(tunel)-în sectorul sudic.

La comanda Detaşamentului Nord a fost numit colonelul Nicolae Mazilu, iar la comanda
Detaşamentului Sud, colonelul Ştefan Bediu.

Deşi cele două detaşamente şi-au modificat structura şi numărul efectivelor, ele şi-au
păstrat rangul de unităţi pilot până la terminarea lucrărilor pe Transfăgărăşan; Regimentul 52
Geniu-Alba Iulia şi Regimentul 1 Geniu ,,Alexandru Ioan Cuza”-Râmnicu Vâlcea.

După câţiva ani de ,,lupte crâncene” cu stihiile naturii şi cu duritatea muntelui, la 24
septembrie 1974 s-a inaugurat Transfăgărăşanul, care cuprinde cel mai lung tunel rutier din
România (887m), situat la cea mai mare altitudine din ţară: 2045m.

Construcţia acestui drum a fost plătită cu viaţa, atât a militarilor cât şi a civililor. În
memoria lor s-au construit două monumente: Poarta Geniştilor, la cota 1200, şi Poarta Întâlnirii,
la cota 1600.

Dintre cei care au lucrat la construcţia Transfăgărăşanului, pensionari în acest moment,
răspândiţi prin multe locuri din ţară, unii mai povestesc cu câte sacrificii s-a făcut şoseaua care
urcă la cer.
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Elena Olaru Miron

E de spălat și obrazul!

Omul, în general, aflându-se în „floarea vârstei”, temerar și tenace refuză a privi viața în
întregul său cu toate perioadele pe care urmează a le traversa. El se simte și se vede imbatabil
viguros, puternic, foarte convins că pe umerii săi puternici se sprijină întreaga planetă. Observă
în treacăt că aparține celorlalți mai mult decât sieși. Se adapă și se îmbată din aplauze, adulare și
recompense fiind covins că este produsul unic. Chipul său reflectat în oglindă i se pare că
întrunește cele mai înalte performanțe. Aplauzele îi acoperă trăsăturile. Nu se recunoaște ca fiind
propriul său stăpân și nu caută a-și evalua cu atenție meritele ca și aspirațiile sincere. Totuși este
egocentric. Are „veleități” pe cât de ciudate, pe atât de încrâncenate. Dacă o forță puternică îl
cucerește și îl subjugă spălându-i creierul iremediabil, se închină predându-se cu totul acelei
forțe. Oricât s-ar încerca a-l abate de pe acea cale plină de capcane atrăgătoare și mincinoase nu
se va reuși. El este vândut, captivat pe vecie. Refuză cu îndărătnicie și habotnicie orice argument
care să-l aducă pe calea adevărului. Pentru el adevărul este numai cel sădit cu forța aceea
malefică ce l-a subjugat irevocabil.

Lupta sa este doar pentru păstrarea criteriilor false însămânțate cu migală în timp în
cugetul său. Este surd și orb la alte idei, alte obiecții lipsindu-i limpeziunea judecății în stabilirea
adevărului „Tună și fulgeră” atunci când cineva încearcă a-i dezaburi judecata. Totuși, mai mult
decât acest aspect îl constituie alergarea după titluri, după măriri, după notorietatea care desigur
nu poate fi reală ci bazată pe aceleași interese meschine.

Nu înțelege, ba chiar refuză a accepta că toate acestea nu înseamnă nimic. Absolut nimic.
Dar, îngâmfarea, măreția asumată nu-i permit să observe această latură. Este orb și surd.

Ușor, tot acel amalgam de trăiri cu senzația deplinătății propriei sale persoane se succed
astfel încât nefiind analizate, luate serios în seamă rămân mai mult sau mai puțin tulburi în
mintea lui.

Un om, conștient de împrejurări, însă caută să-și descopere și să-și asume oarecări valori
ca și defecte cu multă răbdare și perseverență. Acel om poate afla mai ales la vârsta pârguirii
înțelepciunii, când arealul său începe a se limpezi și când vremea cugetărilor profunde se naște,
că există adevăruri care trebuiesc folosite pentru limpezirea ideilor și înlăturarea artificiilor. În
acele clipe, privind în spate, este posibil să realizeze că lipsa de analiză profundă și tratarea cu
superficialitate aspectele majore pot să bagatelizeze întreaga sa nație de om ca fință superioară
îndreptând-o spre cărări de-a dreptul nefaste.

Nu ignor cu totul ideea că, cine știe, poate că există și oarece adevăr de partea cealaltă. Mă
gândesc la stupizenia unor inși, de a se coborî în acest real haos de toate zilele, amăgindu-se prin
nenumăratele artificii care strălucesc. Mă întreb: oare nu cumva aceștia câștigă mai mult
ignorând totul prin superficialitatea lor?

Și tot eu, în cele din urmă, desigur neg alternativa respectivă. Nu, hotărât nu. Cum este
posibil să ignori ideile esențiale, făcându-te că nu există? Folosindu-te de ignoranta amăgire,
indolență, refuzul de a căuta în străfunduri cu stăruință denotă faptul că nu te-ai ridicat la nivelul
de ființă umană, rațională.

Este o adevărată risipire de timp, să ignori esența și să te acoperi cu hlamida nonșalanței,
minimalizării, sfidând realitățile! „Nimic nu este mai toxic decât să-ți subjugi sufletul. Drumul
spre înțelepciune și libertate este un drum spre centrul ființei tale”, spunea Mircea Eliade.

Exemple sunt cu nemiluita. De ambele părți. Totuși, balanța, din păcate, înclină mai mult
înspre cei ce fac parte din gloata insignifiantă în care clocește incultura crasă, credulii,
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indoctrinații.
Așadar, aș putea aminti nenumărate întâmplări aparent banale, dar care vorbesc, prin

atitudine, gesturi și cuvinte, despre nivelul de educație - bună creștere cum s-ar zice - precum și
inteligență cultivată și care adesea sunt profund demonetizate. Astfel de năluci parșive se pare că
se află din ce în ce mai des întâlnite în acest vid de cultură în care bălțim acum. Iată o întâmplare
care oglindește exact caracteristicile actuale ale nenumăraților pierde-vară ce se ridică,
cocoțându-se în frunte.

Era o zi mohorâtă și în cimitirul comunei se strânsese mai tot satul. Se oficia slujba de
înmormântare a unei femei; oamenii prezenți, cerniți cu toții, miros de ceară topită amestecat cu
acela de tămâie. La urmă, unul din cei doi preoți evocă în mare viața răposatei. Nu avusese
urmași, iar soțul său o părăsise cu mulți ani în urmă, plecând în lumea „drepților”. Cu deosebită
evlavie, unii se închinau fără întrerupere, vărsând câte o lacrimă pentru acea biată văduvă
năpăstuită de o viață atât de tristă. Casa ei mare și frumoasă, îngrijită cu o dragoste de mamă
rămânea să fie doar bântuită de duhurile celor duși.

În toiul acestei ceremonii, într-un capăt al adunării, se ivi un bărbat. Nedumeriți de această
apariție străină, toți întorceau capul, sperând să afle cine era domnul. După îmbrăcăminte și
alură, părea un domn de oraș, nicidecum un localnic. Apoi, după ce ultimul bulgăre de pământ
fusese aruncat peste mobila de deasupra și ultimele coroane așezate pentru a acoperi parcă
nenorocirea, toată adunarea fu poftită la o masă de pomenire. Cei care se îngrijiră de toate
obiceiurile cunoscute în astfel de momente fuseseră cei doi nepoți, fiii surorii moartei. Ei
alergară pe la toate serviciile speciale, ei avansaseră și suma necesară (care nu era deloc de
neglijat), socotind că o parte din aceasta le va fi returnată în momentul în care vor ridica ajutorul
de înmormântare pe care-l oferă statul în aceste situații.

Ușor, sala în care fuseseră rânduite tacâmurile pe mese, se umplu. Toți observară că
străinul domn arunca priviri furișe, dând impresia că analizează și cântărește cu severitate
fiecare persoană. Apoi, cu hotărâre intră în sală și se așeză la masa la care se aflau cei doi preoți
și cantorul. Niciun cuvânt nu pronunța. Părea că stă la pândă, analizând cu o severitate acerbă
totul. Începuse apoi a sorbi supa cu un zgomot ce părea a irita auzul celor prezenți. Bucățele de
zarzavat i se lipiră pe favoriți. Oricine se străduia cu nădejde a îngurgita cu repeziciune de
hămesit mâncarea și mai ales tăria pe care-o dădea pe gât mai mult decât s-ar fi cuvenit în acele
împrejurări. În sfârșit, după ce masa fu încheiată cu rugăciunea cunoscută și preoții plecară,
insul, domnul deschise gura. Și ce credeți că cerea: să i se predea certificatul de deces, al
moartei. Pretindea că este nepotul soțului femeii înmormântate.

Toți păreau înmărmuriți. Apoi, se ridică îndreptându-se spre cei doi nepoți, tinerii care se
ocupaseră atât de ajutorarea femeii pe timpul vieții sale, dar și de pregătirea pentru
înmormântare. Era atât de hotărât, de trufaș, încât i se înmână respectivul certificat de deces fără
comentarii.

Ce a urmat este de-a dreptul năucitor. După ce a încasat suma destinată înmormântării
femeii, domnul solicitase cheile casei acesteia. Desigur că, la presiunea la care fuseseră supuși
cei din mijlocul rudelor femeii, aceștia au renunțat cu umilință la orice. Se știe că oamenii din
popor sunt înzestrați cu atât de mult bun simț, gratitudine și sacrificiu, încât cedează cu ușurință
unor astfel de presiuni, convinși că oricine va plăti cândva pentru faptele sale.

Domnul de oraș așa pusese stăpânire pe toate bunurile mobile sau imobile ale decedatei.
Casa devenise un spațiu în care se țineau felurite chiolhanuri... Nimeni nu solicitase o judecată
dreaptă. El, domnul, prin cine știe ce tertipuri devenise proprietarul acestora. Periodic sosea cu
câte un grup de ghiftuiți în mașini luxoase și încingeau câte un chiolhan, încât tot satul nu se
putea odihni 2-3 zile și nopți.

Se vorbea că „domnul de oraș” ar fi mare „bidiganie” undeva. Nu prea era de crezut,
întrucât însăși fizionomia sa, ca și a celor din clica lui cu care petrecea, nu sugera o cât de
măruntă scânteie de inteligență, ba dimpotrivă. Era de o vulgaritate crasă, începând de la
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trăsăturile chipului până la modul de comportare, diabolic grosier, orgolios și răzbunător într-un
cuvânt, un parvenit ridicat din marea masă a troglodiților.

Astfel, se dezvăluia impostura în fața bieților, naivilor săteni care cunoscuseră demnitatea
și omenia moștenită din străbuni. Apoi, cu timpul, viața le aduse acestora în față și alte exemple
care mai de care ticăloase pe lângă care se învățară să treacă privind cu răceală, dar și cu durere
în suflet. Unii se adaptară acelei vieți tâlhare, iar alții rămăseseră așa cum îi dăduse Dumnezeu:
curați și blânzi.

Iată dar că acele specimene considerate ca făcând parte din noua generație de elită, din
păcate, se pare că nu s-au ridicat nici pe departe la valoarea adevăratelor și valoroaselor elite
care străluciseră cu vreme în urmă prin inteligență, orientare, atașament, dăruire și sacrificiu
pentru pământul și poporul lor.

Oare n-a venit vremea ca unii să-și mai spele și obrazul, nu numai mâinile, pentru a scăpa
de molimele tot mai numeroase și mai ucigătoare ce se abat asupra noastră?

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

Rubaiate

„rubai, rubaiate. Catren persan în care se exprimă o idee
mistică sau filozofică cultivat îndeosebi de Omar Khayam”

(Dicţ. K.ru)

Pe buza râului, sub sălcii despletite
cu gândul hoinărind prin lumi închipuite,
priveam cum apa duce spre lumi îndepărtate
secundele şi visurile ne-mplinite.

Visezi la fericire si baţi la uși străine
sperând să se deschidă, dar să deschidă cine?
de nu ţi se răspunde, c-aşa-i pe lumea asta,
să ştii că ea se află adeseori în tine.

Trăieşte-ţi viaţa astăzi şi nu lăsa să treacă
o zi-n zădărnicie ori în clipită seacă.
Necazurile, ura, trimite-le-n pustiu,
căci s-ar putea ca mâine secundele să tacă.

Primeşte dimineaţa cu-ncântare si încrezător
că-n prospeţimea ce aduce ziua îţi va fi cu spor.
zâmbeşte-i cu prietenie, bucuros de bun venit,
iar zâmbetul cu tine-1 poartă şi oferă-1 tuturor.

Te lupţi cu bune şi cu rele în întreaga viaţă,
eşti mândru când prin reuşite eşti mereu în faţă,
dar bucuria cea mai mare trebuie s-o ai
atunci când spui: „prezent!”, în fiecare dimineaţă.
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Aş vrea ca zilnic gluma să îmi dea bineţe,
iubita şi paharul vreau să mă răsfeţe...
De nori şi ceaţă nu-mi mai pasă, chiar de-ar fi
să mor, dar numai la adânca bătrâneţe.

Sunt om de rând, un păcătos ce nu cobor din altă viţă,
dar liber, şi aş vrea, alături de o dulce porumbiţă,
lăsat să fiu, şapte zile şi o săptămână, ca să beau
la crâşma podgorenilor de dincolo de moviliţă.

Aș vrea să-mi cânte lăutarul din vioara lui,
mai veche decât buna, de pe vremea nu ştiu cui,
la crâşmă-n dealul podgoreanului, să beau, să joc,
podelele să rup, de dragul unor ochi căprui.

Femeia? Taina-ntruchipată, ce nu poţi s-o dezlegi,
ea te răsfaţă şi te poartă prin propriile-i legi;
savanţii tot încearcă în miezu-i a-i pătrunde,
dar în zadar. Şi tu degeaba-ncerci, căci nu poţi s-o-nţelegi.

Puterile femeii, cât nemărginirea,
şi după moft ea dă ori fură fericirea,
doar ea dezleagă tainiţele neştiute,
prin daru-i rodnic, dăinuieşte omenirea.

Mă-ntreb, de ce când tu apari pe cărăruie
răsare soarele şi stă, în loc să suie,
de ce şi florile se-apleacă-mbujorate,
iar eu rămân înţepenit, ca o statuie.

Privind la ea, statuie vie şi fierbinte,
cu chipul alb şi braţe gata să te-alinte,
cu părul lan de grâu sub soare, unduit de vânt,
te pierzi, devii păgân şi uiţi de cele sfinte.

Chemat de cel mai nobil simţământ, rămas şi astăzi viu,
la cele trei pătrimi de veac ce am, am început să scriu,
să cânt prin vers iubirea, sentiment ce încă nu s-a stins,
căci pentru voi iubitelor, nicicând nu este prea târziu.

Putere, minte, învăluite în naivitate,
acesta e bărbatul, ce crede că-i stăpân în toate;
el uită cum că viaţa uneori îţi joacă feste,
şi multe dintre înzestrări se pierd, în intimitate.

Spunea un ins că el e stâlpul casei, nu altcineva.
Adevărat, grăit-a omul, dar mai e ceva
de netăgăduit; lumea ştie că
bărbatul e al casei stâlp, dar are şi-o proptea.

Când ai ajuns pe culme şi crezi că ai învins,
Ori că-n urcuşu-ţi şi cer şi stele ai atins,
adu-ţi aminte de legea strămoşească:
oricât de sus e omul, de lume nu-i desprins.
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Suntem toţi marionete slabe, dar orgolioase,
nu vedem că lumea-i plină de persoane dubioase,
iar la vremurile-aceste când trăim în sărăcie,
păpuşarii sunt în roluri, trag de sfori şi trag foloase.

Demult creat-ai Doamne pe-al omului străbun,
azi nu mai ştiu de-i omul cuminte sau nebun,
de-aceea le descurcă în lumea încâlcită:
din nou frământă lutul, să faci un om mai bun.

Când dus voi fi cu-n ort în mână şi pe piept o cruciuliţă,
sicriul să mi-1 căptuşiţi cu lujeri şi cu foi de viţă;
ca somnul să îmi fie blând, femeilor ce v-am iubit,
din părul vostru blond sau brun, să-mi puneţi câte o şuviţă.

MĂGARUL Şl PORCUL (fabulă)

Un măgar trecea odată
Pe o pajişte frumoasă
Luminată şi mănoasă
Parcă dinadins aleasă.
Pe un petec de pământ
Lângă un copac bătrân
Un godac, cu jurământ
Susţinea că e stăpân
Şi acum, cu tot avântul
Scormonea cu sârg
pământul.

Se vedea ca prin lumină
Cât e el de mulţumit
Emiţând ca prin surdină
Câte-un tainic grohăit.
Cum râma-ndemnat de zel
Etalându-şi harul
Fără veste, lângă el
S-a oprit măgarul...
Iar acesta cum veni
Fără nici o ură
Pe godac îl dojeni
Ca învăţătură:
„ Hrană bună de-ţi doreşti
Să-mi reţii cuvântul
Peste tot o să găseşti
Fără a scurma pământul.
Toată pajiştea te ştie
Că eşti lacom şi obraznic
Zilnic ai dori să fie
Batăr câte-un praznic...
Foloseşti şi râtul
Dacă n-ai mâncare
Umbli cu pârâtul

De se-aude-n zare."

Auzind ce-a spus măgarul
Porcului lezat l-a sărit
muştarul
Şi a replicat:
„Când e vorba despre rele
Nu ştiu cum o faci
Dar vorbeşti doar de-ale
mele
Despre ale tale taci
Iar dacă vorbim
Astăzi cu dreptate
Noi cu toţii ştim
Că eşti cu păcate...
Faci mereu pe sfântul
Şi eşti lăudat
Când colinzi pământul
Ducând un târnaţ.
Eşti un ranchinos
Folosind clipita
Când eşti mânios
Lovind cu copita..."

Când măgarul a văzut
Foaia cum se-ntoarce
Cu necazuri nemaivrând
Să se mai încarce
După cele auzite
Şi cu mare grabă
Fără să ezite
A trecut la treabă.
A privit la porc discret
Şi văzând că tace

l-a cerut c-ar fi corect
Ca să facă pace...

De acord cu ce a spus
Porcul mulţumit
Mai departe a propus
Tot ce şi-a dorit...
Că ar fi o treabă bună
Grabnic să dispară
Vechea lor ranchiună
Şi-alte vorbe de ocară.
Au trecut apoi la faptă
Fără vorbărie
Şi-au jurat în şoaptă
Pace şi prietenie.

La felicitări
Arătându-şi harul
Sforăind pe nări a-nceput
măgarul:
„Chiar de sunt motive
Nu vreau să îţi storc
Lacrimi emotive
Când eşti... mare porc!”

Mai modest, godacul
Pe un ton şoptit, învingându-
şi tracul
Scurt a grohăit:
„Drag prieten, cin' te vede
Plin de-atâta har
Nici nu-i vine-a crede
Cât eşti de măgar!"...
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Col. (rtr) Ioan Friciu

PREOT DE RĂZBOI

În urmă cu puţini ani, am avut norocul să descopăr în arhiva personală a unchiului meu,
Octavian Friciu, câteva documente personale ale acestuia şi printre altele, dări de seamă privind

activitatea sa pastorală, în calitate de fost preot militar
activ în anumite garnizoane şi, mai ales, din timpul
desfăşurării acţiunilor militare, îndeosebi pe frontul de
răsărit, prin stepa Calmucă din zona Stalingradului și a
Volgăi, precum şi într-un scurt jurnal de război,
descoperit în 2 caiete dictando şi într-un mic notes. Toate
acestea erau scrise îngrijit, cu cerneală, într-o grafie
excepțională şi într-un stil lingvistic specific perioadei
interbelice.

În cele ce urmează, voi prezenta mărturii directe
de pe frontul de răsărit, aşa cum au fost scrise în dările
de seamă periodice pe care preotul militar activ căpitanul
Octavian Friciu le transmitea ierarhilor clerului militar.

În anul 1942, începând cu data de 5 august, a fost
trimis prin mobilizare pe frontul de răsărit, confesor al
Ambulanţei Diviziei 20 infanterie.

Prima campanie:
5 august 1942 - 15 martie 1943

(Stalingrad)
Moto: In Memoriam, unchiului meu

Strigăt de luptă, strigăt de durere,
Treceri din viaţă în moarte,
Apocalipsă stârnită cu putere,
Libertate zdrobită de soarte...
Inimi ce plâng a neîmplinire,
Nimic din ce-a fost nu este în fire.
Golgota a doua trece peste voi,
Răni sângerânde, răni de război!
Arse de geruri suflete-ngheţate,
Dumnezeule Mare, fă-le dreptate!
Uită-te-n juru-ţi, uită-te-n şanţuri,
Libertatea-i căzută în lanţuri!

(Poezia Stalingradul, acrostih de Ioan Friciu, din volumul Roadele
toamnei, editura Salgo, Sibiu pagina 54.)
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DARE DE SEAMĂ

Despre activitatea pastorală desfăşurată pe frontal de răsărit de preotul căpitan activ
FRICIU OCTAVIAN confesorul Ambulanţei Diviziei 20-a Infanterie din 5 august 1942 până la
15 martie 1943

„În conformitate cu ordinul Marelui Stat Major Nr.126.153 din 16 iulie 1942, am fost
mobilizat pentru Ambulanţa Diviziei 20-a Infanterie cu ordin de a pleca imediat pe front, la
unitate.

Am plecat în ziua de 5 august 1942 şi am ajuns după un lung drum făcut cu trenul, cu
maşinile germane şi române la Ambulanţă, pe ziua de 20 august 1942, care ajunsese în acest
timp  în comuna Cestakowo pe malul stâng al Donului. M-am prezentat comandantului
Ambulanţei, care m-a primit cu multă dragoste, dându-mi câteva directive pentru îndeplinirea
mai uşor a datoriei mele pe front.

Din ziua întâi, mi-am început activitatea mea pastorală.

ÎN COMUNA CESTAKOWO
(din 20-22 August 1942)

După o călătorie atât de lungă prin stepele întinse ale Rusiei, prin dunele de nisip ale
Donului, a fost o mare fericire pentru mine că mă aflu între camarazii mei de azi înainte. Dar,
mai mare era bucuria lor că am sosit, dorind ca să afle veşti cât mai multe de prin ţară. De aceia
am ţinut ca la primul contact cu ofiţerii şi cu trupa să le ţin o conferinţă, la care au luat parte cu
toţii, vorbindu-le despre:

„Grija ce le-o poartă cei de acasă şi cum Ţara întreagă preamăreşte faptele lor de arme”.
Apoi le-am împărţit câte un mic dar adus de acasă: cruciuliţe şi cărţi de rugăciuni.
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Am făcut o slujbă religioasă pentru răniţii şi bolnavii ce erau la Ambulanţă, vorbindu-le
despre: “ Cum răsplăteşte ţara jertfa lor.“Am vorbit cu ei şi le-am împărţit cruciuliţe şi cărţi de
rugăciuni. Apoi am făcut rugăciuni de vindecare şi le-am spus cuvinte de mângâiere şi
încurajare. Am văzut cu câtă seninătate şi cu câtă resemnare sufletească suportă ostaşul-
adevărat-erou creştin-durerile rănilor ce apasă greu asupra trupurilor lor.

ÎN COMUNA WODINSKI
(din 22-31 August 1942)

În ziua de 22, după o călătorie prin praful ce se înălţa ca norii, purtat până departe de
vântul ce nu mai sta, am ajuns în comuna WODINSKI, raionul Stalingrad.

Primul lucru a fost aranjarea saloanelor pentru răniţi unde lucram împreună cu ostaşii şi
ofiţerii medici. Sosindu-ne răniţi de pe poziţie am ajutat la debarcarea lor de pe maşini, la trierea
lor şi dând ajutor medicilor la operaţii şi pansarea răniţilor.

Fiecărui rănit ce trecea prin ambulanţă am ţinut ca să-i fac o rugăciune de alinare a
durerilor şi de vindecare a rănilor, să-i dau o cruciuliţă sau o cărticică de rugăciune precum şi un
cuvânt de îmbărbătare. În fiecare zi făceam slujbe religioase pentru răniţi şi vedeam cum se
bucură, că lângă patul suferinţelor lor se află şi părintele lor sufletesc.

Am făcut slujbe religioase pentru ofiţeri şi trupă ai Ambulanţei, precum şi pentru ostaşii
celorlalte servicii ale Diviziei care s-au aflat în această comună, totdeauna vorbindu-le. Astfel în
ziua de 23 despre ”Datoriile ostaşului român în locul de faţă“. În ziua de 29 despre ajutorul
sfinţilor şi încrederea ce trebuie să o avem în puterile noastre. În ziua de 30 August despre
„Forţele inepuizabile ale Neamului Românesc.“ Cât de rodnice au fost aceste vorbiri s-a văzut
din mulţimea mare a ostaşilor care alergau cu atâta drag la slujbele religioase, adeverindu-se
cuvintele lui Vlahuţă: „Ca-n basme-i a cuvântului putere“, a cuvântului spus din convingere şi
de la inimă.

În această comună, am înmormântat 18 ostaşi eroi români, căzuţi la datorie.  Cimitirul l-
am făcut lângă cel german, care este la Vest de Casa Clubului, lângă moara de vânt a comunei.

Le-am făcut slujbe frumoase ca şi în ţară, le-am aranjat mormintele pe care am pus flori,
le-am pus la fiecare ostaş cruce scrisă frumos şi uniform, apoi am făcut un şănţuleţ în jurul
cimitirului.

Am mărturisit  şi împărtăşit ostaşii grav răniţi precum şi foarte mulţi ofiţeri şi subofiţeri
care alergau cu drag la sfintele Taine, fiind foarte mângâiaţi că pot să se apropie de Dumnezeu și
pe aceste meleaguri atât de departe de casele lor, de bisericile lor. Nenumărate au fost
mulţumirile care mi le-au adus ofiţerii şi trupa că mă văd în mijlocul lor, spunând că se simt mai
tari, ca acasă la ei.

Am făcut slujbe religioase şi pentru populaţia civilă şi am botezat 14 băieţi şi fete. Am
constatat marea dragoste a acestui popor asuprit faţă de slujbele religioase unde alergau cu toţii,
tineri şi mai ales bătrânii cărora le ieşeau lacrimi de bucurie din ochi, că pot să se închine lui
Dumnezeu. Aduceau mulţumită lui Dumnezeu îngenunchind smeriţi în faţa crucii şi a icoanelor
pe care le sărutau cu atâta veneraţiune.

ÎN COMUNA SOLFHOZUL JURKINA,
lângă ABGENEROWO, din 31 August până în 2 Septembrie

Ajungând aicea cu Ambulanţa, am lucrat împreună cu ofiţerii şi ostaşii la curăţirea
caselor pentru a fi folosite ca saloane pentru răniţii cari soseau mereu de pe poziţii. Fiind o
căldură mare şi fiind ostașii răniţi foarte obosiţi şi plini de praf, am ţinut ca fiecare ostaş să fie
spălat şi să primească o ceaşcă de ceai când soseşte. Eu însumi îi luam cu targa, serveam ceai și
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ţigări, apoi convorbeam cu ei, spunându-le cuvinte de încurajare. Ceteam rugăciuni de vindecare
pentru fiecare rănit, dându-le şi câte o cruciuliţă sau cărticică de rugăciuni. Am dat ajutor la
trierea şi îmbarcarea răniților în mașinile cari îi duceau la spitalele de campanie. Am
înmormântat 11 ostași pe un dâmb, lângă lacul comunal.

ÎN COMUNA WARVAROVKA
din 2-3 Septembrie

Frontul, înaintând mereu spre Stalingrad, a trebuit să înaintăm și noi, şi, pentru a fi de
ajutor mai mare răniților, eram mereu lângă front. Sosind în această comună, a trebuit să
curățăm un grajd din colhoz, pentru a putea fi folosit ca salon pentru răniții ce veneau încontinuu
de pe poziție.

Am făcut înmormântarea a 2 ostași români pe care i-am găsit morți la marginea drumului.
Tot aici, am înmormântat 12 ostași români cari au fost aduși morți de pe poziție. I-am așezat
lângă cimitirul german ce se formase pe un dâmb frumos lângă acest grajd, punându-le fiecăruia
câte o cruce scrisă cu numele fiecăruia.

Aici, am făcut înmormântări sub focul bombardamentului inamic, trecând multe gloanțe
chiar pe lângă mine. Am fost silit să sar și eu în groapa mortului, pentru a-mi salva viața de
bombardamentul aviației. Atât am muncit în această comună, încât nu aveam timp nici să ne
recreăm, nici să mâncăm.

ÎN COMUMA CRAVZOV LÂNGĂ ZIBENKO din 3 Septemvrie până în 10
Octombrie

Tot în urmărirea inamicului care se retrăgea în orașul Stalingrad și peste Volga, ne-am
așezat cu Ambulanța lângă un colhoz cu niște case foarte mici și dărăpănate cari le-am curățit
pentru a putea fi folosite de saloane pentru răniții ce veneau de pe poziție. Eroii legendari ce au
luptat atât de vitejește la Peșteanca și Trigurgani Sud-Vest de Stalingrad. Pământul gemea, iar
cerul se cutremura de zumzetul armelor și răgetele sinistre ce umple văzduhul. Din această
canonadă, ostașul român a ieșit biruitor și această biruință se vedea pe fețele răniților ce soseau
să primească alinarea durerilor ce îi supărau.

Sub arșița nămiezilor și prin glodul prăfos al drumurilor, în zile când ostașii români
înaintau, un mare sprijinitor le era preotul, care le inspira un îndemn, o nouă forță pentru a lupta.

În fiecare zi am făcut slujbe religioase pentru răniți, mărturisindu-i și cuminecându-i
dându-le câte o cruciuliță sau cărticică de rugăciuni. Convorbeam cu ei, ascultându-le durerile și
necazurile, dându-le sfaturi și cuvinte de îmbărbătare. Mai ales că divizia 20 avea majoritatea
refugiați din Ardealul de Nord, îi mângâiam că sângele vărsat lângă Volga va aduce bucurie
părinților, fraților și surorilor din Ardealul ocupat, fiindcă aicea se va câștiga Ardealul și că de
aici pleacă reîntregirea României, așa cum ne asigurau și ne învățau comandanții noștri.

Am ajutat la operaţii şi pansarea răniţilor, de multe ori ducându-i cu targa în sala de
operaţii. Vedeam mângâierea si mulţumirea sufletească pe feţele acestor ostaşi, că se află lângă
ei nu numai doctorul operator, dar şi doctorul spiritual-preotul. Am făcut slujbe religioase pentru
ofiţeri şi trupă în fiecare duminică şi sărbătoare, atât pentru cei de la Ambulanţă, cât şi pentru cei
de la divizie şi alte unităţi care se aflau în jurul nostru şi, totdeauna, le ţineam câte o predică.
Astfel în 6 Septembrie despre: „Noi luptăm aicea pentru a ne câştiga reîntregirea României
Mari”. În 8 Septembrie, despre: „Ocrotirea noastră este P.C.V.Maria“.
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În 13 Septemvrie despre: „Credinţa în Dumnezeu şi în victorie“. În 14 Septemvrie despre:
„Înălţarea Sfintei Cruci“. În 20 Septemvrie despre: „Datoriile ostăşeşti.“ În 27 Septemvrie
despre „Suferinţele şi jertfele duc la victorie” şi în 4 Octombrie despre: „Prin faptele noastre să
fim adevăraţi apostoli ai bisericii şi neamului”. Am ţinut 3 conferinţe pe săptămână vorbind
despre: „Cum trebuie să se poarte adevăratul creştin cu populaţia civilă.“ „Dragostea de familie
a oricărui ostaş”, „Soldatul român se luptă pe aceste meleaguri îndeplinind un ordin superior.“

La slujbele religioase am mărturisit şi împărtăşit foarte mulţi ofiţeri şi ostaşi care alergau
cu mult drag la primirea sfintelor Taine și aceasta pentru că ostaşul nostru este convins în
sufletul său ca şi marele diplomat spaniol Donoso Cortes că atunci „când vorbeşte preotul, el
vede pe Dumnezeu în spatele lui”.

Am înmormântat 205 ostaşi români, ofiţeri, subofiţeri şi trupă în cimitirul de lângă
comuna ZIBENKO. Uni au murit în Ambulanţă, iar alţii  au fost aduşi morţi de pe poziţie. Aici
am aranjat cel mai frumos şi cel mai mare cimitir din această campanie şi nici nu se află un
cimitir asemănător între Don şi Volga. Un cimitir unde îşi dorm somnul veşniciei 205 ostaşi eroi
români alături de 250 ostaşi germani, este aşezat pe un câmp deschis frumos la marginea
comunei Zibenko, lângă şoseaua ce duce spre Stalingrad. Am muncit zile întregi cu mulţi ostaşi
până ce am aranjat toate mormintele, atât ale eroilor români cât şi ale eroilor germani. Le-am
pus la fiecare cruce după acelaşi model, scrise uniform şi frumos aliniate.

În acest cimitir, am pus 2 cruci mari la mijloc spre cele 2 aripi ale cimitirului, iar la
mijloc o troiţă foarte frumoasă ce predomină nu numai cimitirul, ci toată regiunea, pe care am
scris şi româneşte şi nemţeşte: „Înfrăţiţi în viaţă şi în moarte, pentru acelaşi ideal. Amb.
Div.20.Inf. Anul 1942.“ Înălţătoare şi plină de demnitate a fost ziua de sărbătoare cu prilejul
sfinţirii şi înălţării acestor troiţe în cimitir, când am făcut şi un parastas pentru toţi eroii ce se
odihnesc aicea şi am vorbit ofiţerilor şi trupei de faţă despre: „Rugăciunea şi cinstirea
eroilor.“ Apoi am împrejmuit cimitirul cu un şănţuleţ micuţ cu gard de sârmă.

Aici am înmormântat, printre alţii, pe bravii noştri ofiţeri: Sublocotenent Pol Simion,
Reg.40 Art., Slt.Nicoară Vasile Reg.83 Inf., Slt. Butuceanu N. Reg.83 Inf., Cpt. Preda Marin,
Reg.91 Inf.Cpt Truţă Victor Reg.91 Inf. Slt.Popa Ilie Reg 83 Inf. Lt. Cojocaru Marin Bat.20
Pioneri şi Cpt Ciurea Reg 83 Inf. precum şi alţi ostaşi care sunt pentru todeauna santinele de
veghe în Răsăritul îndepărtat şi jertfa lor sublimă ne asigură împlinirea idealului nostru.

De nenumărate ori când am făcut aici înmormântări m-au bombardat ruşii şi am fost silit
să intru în groapa mortului pentru a fi ferit de schijele ce se împrăştiau din bombele lăsate din
avioane. Notez că într-o zi, când înmormântam 3 ostaşi, a căzut o bombă la câţiva metri de
groapă şi numai printr-o minune Dumnezeiască am scăpat cu viaţă, acoperit fiind de pământul
aruncat de bombă.

Am făcut slujbe religioase şi pentru populaţia civilă, care alerga cu mare bucurie şi era
mulţumită că poate să se roage şi să se închine lui Dumnezeu. Am făcut şi 18 botezuri, băieţi şi
fete  cărora le-am dat ca amintire câte o cruciuliţă. Am stat în ajutorul populaţiei civile,
ajutându-i cu cele necesare pentru hrană.

În ziua de 26 Septembrie, am fost chemat la Cartierul Diviziei eşalonul I în audienţă la Dl.
Comandant al Diviziei, General Tătăranu, care între altele m-a încurajat foarte mult în
activitatea mea pastorală prin sfaturile sale înţelepte şi şi-a manifestat mulţumirea faţă de mine
dându-mă de exemplu celorlalţi preoţi ai Diviziei pentru îndeplinirea cu atâta râvnă și abnegaţie
misiunea mea de confesor atât la Ambulanţă cât şi la Divizie.
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Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman
Soluția careului NUME cu renume (Rezervistul sibian nr.26): HALEP – SECOL – AMANAR –
TA – A – GALE – ESENIN – IRE – ISTRIA – ALECSANDRI – M – EL – UTA – IL – AS – ID – E
ANA – SINAIA – AMAR – IB – DARWIN – I – NIVEN – AMADO – AUR – AMPER.

AM IZOLAT...VIRUȘII! (Epidemiolog de serviciu, Ioan Augustin
ROMAN-

(a se observa că unul e chiar în carantină la... CRUCEA ROȘIE!!)
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ORIZONTAL: 1) Inamicul public nr. 1 (puneți masca!) 2) Jocuri sportive amânate din cauza
pandemiei de COVID-19 până în vara anului 2021 – Două alăturate în nebunia asta... 3) ... -
FIREA!! (ăsta e chiar un cuvânt rar!) 4) 2020...în copac – Părinte celebru. 5) Primele
dezinfectante! - E chiar timpul...sucevenilor! - Un anume tip de medicament...pe orice platou. 6)
Nu prea se confruntă des cu virusul ăsta păcătos (așa-i la țară!) - Clasă mare de viitori virusologi
(pl.) 7) S-au cam săturat de această situație - ...ăla… izolat 8) Peste ocean, liderul mondial deține
și recorduri nedorite de infectări și decese (abr. uz.) - Leon și-a pierdut capul! - Ăștia chiar nu
cred... 9) De aici procurăm...vaccinul (când va fi disponibil!) (pl.) 10) Medicii, dedicați și
devotați, în prima linie a bătăliei anticovid (sg. fem.) - Unități anticovid, cu secții ATI (sg.) 11)
Ginta noastră, lovită puternic de pandemia acestui secol (vezi și Italia, Spania...) – Notă veche în
dispută! - Intrarea în port! 12) Jumătate de tură...la corturi! - ... - Copacul unui...fagot. 13) Duse
la crematoriu – Acum...printre medicamente! - O.M.S. 14) Un centru bihorean (activ, din
păcate!) în acest episod pandemic – Scobit. 15) Nu apar (pozitivi) pe listă – Tratament...pas cu
pas, bine cântărit (fem.) 16) Țara noastră, recordmenă nedorită la infectări ...pe platou (totuși!) -
Suceava, municipiul trecut în carantină pe timpul stării de urgență.
VERTICAL: 1) Un anume 19 devenit celebru și...groaznic în pandemia secolului XXI – Ăsta
chiar execută întocmai măsurile sanitare prevăzute de situația de alertă. 2) Veche și îndrăgită
interpretă de muzică ușoară – Debut (spaniol!?) în Mauritania! - Primii morți...la Moreni! 3)
Ăsta are chef de râs...la Paris – Șef de comandament anticovid (Raed) – Unul maltez care își ia
zborul...în timp ce rulează. 4) Măcar ei au șanse mici de infectare (pop.) - A vernisa...în plin
haos! (de altfel, împlinim vreo șapte luni de pandemie!) 5) Noua pandemie socială (siglă...de
moment!) - Vârstnicii noștri, „protejați” cu măsuri restrictive pe timpul stării de urgență (fig.) -
Se află în taină! 6) CORONA VIRUS...62! - Ăsta fuge de carantină (fig.) - Alt centru (pe
Mureș) cu o mare răspândire a bolii în prima fază a pandemiei. 7) Comandanți...pe plan local
(pop.) - Principala cale de intrare în corpul uman a blestematului virus... - ...contracarată de o
spălare insistentă și dezinfectare a mâinilor. 8) Final de...COVID! – Debut pe...LITORAL! - ...
acela…izolat - Compus...fără elementul uman! - În plin haos! 9) Reprezentantul României la
O.M.S., figură centrală în mass-media pe timpul pandemiei - Nu se împacă deloc cu suniții
(sg.) - Aflate în izolare! 10) Periculosul virus, răspândit urgent ... - ...în comunitățile unde nu se
respectă regulile impuse de autorități (sg.) 11) Valurile de infectări cu diabolicul covid-19: 1, 2,
3...(până când!?) - Cetățeanul ce respectă regulile și măsurile anticovid, în fața valului de
infectări (fem.) 12) Omul nr. 1 în eforturile globale de a se găsi antidotul pentru teribilul
coronavirus – Recipientul din Vaslui!

Dicționar: FIRA, EON, RIRE, NPS, CPUS, AII-

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.28 (4) / 2020 se
vor transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la
12 NOIEMBRIE 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.


