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Col. (rtr) Ioan Părean

Mai puneți mâna pe
Constituție, domnilor,

că nu urzică!

Constituția României, legea legilor, a ajuns să fie
batjocorită de tot mai mulți politicieni. A ajuns să fie călcată
în picioare ca o cârpă de șters pe jos.

Aș propune guvernanților ca această lege a legilor să fie
tradusă în principalele limbi europene, în special în limba
germană, să poată fi înțeleasă și de unii care o au ca limbă
maternă. Cum să ne explicăm faptul că cel chemat să asigure
un echilibru politic, să fie un mediator între partidele politice
din țară, s-a transformat într-un agent electoral al unui anumit
partid, întâmplător sau nu, aflat la putere.

Era pe vremuri un banc în care se punea întrebarea: „Cu
cine se învecinează URSS? Răspuns: Cu cine vrea ea!”. Așa
și-acum. Dacă cineva întreabă: „Câți bolnavi de COVID 19
avem în România?” Răspunsul este: „Câți vor guvernanții
noștri și președintele Iohannis!”. Dacă vrem să avem mai
puțini infectați, se fac mai puține testări, iar dacă vrem să
n-avem niciun infectat, sistăm testările. Simplu! Așa s-a
întâmplat și în preajma recentelor alegeri.

După aproape un an de când suntem obligați să purtăm
pretutindeni acele odioase măști sanitare, aflăm oficial că mai
mult de jumătate dintre acele măști sunt neconforme și nu
ajută la nimic. Oare câți români au trecut la cele veșnice,
folosind cu încredere acele măști neconforme în focarele
pandemiei? Răspunde cineva de moartea acelor concetățeni
care au purtat, fără să știe, măști neconforme? Avem instituții
ale statului care au menirea să ne apere de aceste falsuri. N-
am auzit să fie cineva arestat și pedepsit că nu și-a făcut
datoria, dar am auzit de zeci și sute de conaționali care au fost
amendați că nu purtau aceste măști, dintre care multe
neconforme.

Tot ce se stabilește în legătură cu viața noastră personală,
mă refer la carantina prelungită și iar prelungită, se decide
după consultările cu specialiștii și experții care n-au chip și
nume. Niște anonimi, se pare, care ne carantinează în case de
ni se tocesc pijamalele. Aș vrea să le văd mutrele de
„intelectuali” ca, atunci când îi voi întâlni, să le „mulțumesc”
că au avut grijă de mine și m-au ținut forțat la domiciliu. Un
lucru să fie clar: mai mult ca mine însumi, nimeni nu mă
iubește. Și eu știu să fiu precaut! Am ajuns să ne dăm pumni
și coate, atunci când ne întâlnim cu prietenii.

Soluțiile de dezinfectat mâinile sunt și ele, cele mai multe,
neconforme, putând duce la orbire din cauza conținutului
ridicat de metanol.
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Dacă vorbim de distanța care trebuie păstrată între persoane de frica virusului SARS-COV-2,
vorbim despre distanța fizică și nicidecum despre distanța socială, care este cu totul altceva. Dar,
te pui cu „intelectualii” din conducerea țării?! Ei nu pun mâna pe Constituție, darmite pe
Dicționar!

Pandemia este în plină desfășurare, criza economică se apropie cu pași mari, dar avem o
mare speranță. UE este pe cale să ne ajute cu 83 miliarde de euro. Și, dacă nu vom primi banii
promiși de UE, mai avem, totuși, o speranță: Botswana este gata să ne sponsorizeze cu peste 10
milioane din bancnotele sale. Bune și acelea, uneori chiar mai bune decât leii, dolarii sau euroii.

Am văzut la politicienii noștri tot felul de ticuri nervoase: unii își plimbă degetele prin păr
sau își mângâie chelia deasă, alții se scarpină în fund, iar altul, persoană importantă, nu spun
cine, silabisește papagalicește, tot la trei fraze: Pe-Se-De, Pe-Se-De. Aș propune ca, atunci când
sunt aleși sau sunt numiți în anumite funcții politice și nu numai, cei în cauză să-și facă și testul
IQ, care să fie adăugat la CV sau fișa personală. Să știm și noi cu cine avem de-a face și cât îi
duce capul. IQ-ul să fie așezat alături de declarația de avere.

Mă-ntorc din nou la un citat din zicerile matematicianului Grigore Moisil: „O nulitate (un
„0”) ridicată la putere rămâne tot o nulitate!”

După 1989, nu credeam că voi mai auzi strigându-se pe străzi: „Libertate!” și „Jos Dictatura!”
Acum, după 31 de ani, am auzit din nou. Oare ne-am întors în timp?

Aș vrea să știu ce făceau vitejii noștri conducători în Decembrie 1989. Eu am fost atunci pe
stradă, dar pe ei nu i-am văzut. Nu cred că au ridicat capul mai sus de pervazul ferestrei.

Dar, ce să mai vorbim de „vacanța mare” a copiilor și nepoților noștri… Dacă „școala online”
este o formă evoluată de educație în „România educată”…eu sunt mitropolit. Până în prezent, la
peste patru luni de la deschiderea școlilor, nici măcar jumătate dintre tabletele promise n-au
ajuns la destinatari. Nu sunt tablete, nu sunt laptopuri, internetul nu prea funcționează sau nu
există, în unele sate nici electricitatea n-a ajuns, dar noi facem educație modernă. Nimic nu se
face la termenul stabilit și anunțat. Toate sunt întârziate, toate sunt făcute de mântuială. Asta
este „România normală”? Poate că da. Un popor își are conducătorii pe care îi merită …și pe
care îi votează periodic.

Doamne, ocrotește-i pe români!
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Prof. univ. dr. Corvin Lupu
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Istoricul american Larry L. Watts despre unii
trădători din conducerea Securității României

(II)

La începutul anilor 1980, în
România a sosit, printre alți
tineri din SUA veniți să facă
studii superioare în România,
Larry L. Watts, care dorea să
învețe istoria, „regina
științelor umaniste”.

Continuăm în rândurile de mai jos
articolul început în nr. 1/2020 al revistei
„Rezervistul Sibian”.

Abordările istoricului Larry L. Watts
privitoare la istoria Securității României
Socialiste sunt un model de metodă
istoriografică. El înlătură supozițiile și
menține doar certitudini în jurul cărora se
poate cerceta în continuare. Este un istoric
foarte onest, care nu se raportează politic la
sistemul din care face parte și pe care l-a
slujit ca și slujbaș al statului american. De
exemplu, cu ani în urmă, Televiziunea
Română a produs emisiunea „Moștenirea
clandestină”, prezentată de Monica Ghiurco.
Principalii protagoniști ai emisiunii
înregistrată și transmisă ulterior au fost Larry
L. Watts și generalul istoric Cristian Troncotă.
Printre multe altele, Larry L. Watts a spus că,
în anul 1969, Departamentul de Stat al SUA a
transmis ambasadelor din Europa misiunea de
a face lobby pentru ca lui Nicolae Ceaușescu
să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace.
Istoricul-demnitar american a făcut această
relatare cu toate că, din motive eminamente

politice, Ceaușescu a fost trecut pe lista de
proscriși de către cenzura actualului regim
globalist, care respinge personalitățile
naționalist-suveraniste ale istoriei, mai ales
ale celei recente. Emisiunea a fost transmisă
în luna decembrie, când Larry L. Watts era
plecat în vacanța de Crăciun în SUA. S-a
bucurat de o mare audiență. La întoarcere, în
ianuarie, când emisiunea a fost transmisă în
reluare de TVR, Larry L. Watts a urmărit-o și
a constatat cu surprindere că a fost cenzurat și
precizările privitoare la recomandarea ca
Ceaușescu să primească Premiul Nobel
pentru Pace au fost eliminate. S-a interesat
cine a cenzurat, a aflat că cea vinovată este
Rodica Culcer, GDS-ista globalistă care era
șefă la TVR Actualități. Larry Watts a
intervenit la nivel înalt și Rodica Culcer a fost
destituită și trecută la pensie, continuându-și
ulterior propaganda globalistă, prin
intermediul GDS, în alte medii.

Privitor la activitatea ilegală a
Securității, Larry L. Watts arată faptul că ea
nu s-a conformat liniei politice a României,
că a încălcat regulamentele și ordinele



4

conducerii politice a țării, iar șefii Securității
au rămas în legătură ascunsă cu KGB și cu
serviciile secrete din celelalte state din Blocul
Sovietic, cu toate că acest lucru le-a fost
interzis în mod categoric.

Trădarea Securității este astăzi o
realitate demonstrată de mai mulți istorici,
ofițeri de securitate, jurnaliști de investigații,
memorialiști. Dovezile pe care se bazează
aceștia sunt furnizate de documente, de
memorii ale unor cadre militare, inclusiv din
Securitate, de infiltrarea agenților Securității
la Europa Liberă pentru a-l putea submina pe
Ceaușescu din poziția de redactori ai postului
de radio cu cea mai mare audiență etc. Cu
toate acestea, societatea românească rămâne
în continuare, în mare parte, derutată și după
trei decenii și nu înțelege corect și complet
acest fenomen  istoric.

Foștii securiști, cu deosebire cei
fundamentaliști, din aripa trădătoare a fostei
Securități, care sunt cei mai activi, susțin cu
multă determinare perpetuarea minciunii
privitoare la „patriotismul”, „eroismul” și
„devotamentul” lor față de România, ceea ce
este dovedit că nu este adevărat, trădarea
Securității fiind astăzi limpede ca lumina zilei.
Sunt susținuți cel puțin prin tăcere complice
și de numeroșii lor foști susținători din armată
și din alte structuri ale statului. Pe timpul
comuniștilor circula o vorbă: în rândul
civililor din trei persoane una este informator
al Securității, iar în armată, din trei persoane
două sunt informatori ai Securității. Chiar
dacă părțile/procentele poate nu corespund
realității, butada are un sâmbure de adevăr…

Un motiv al frustrării foștilor securiști
este faptul că activitatea lor, pe care au crezut
că o pot ține secretă pentru eternitate, a fost
devoalată. Multe din marile lor secrete sunt
astăzi de găsit în articole și cărți de istorie, iar
mulți kilometri de arhivă secretă a Securității
se găsesc la CNSAS pentru a fi studiate de cei
interesați. Asta îi înfurie la culme, iar faptul
că ei au fost „mai șmecheri” și au distrus o
mulțime de dosare, le-au periat pe altele și au
mai și falsificat unele, nu schimbă fondul
problemei: secretele Securității au fost
devoalate în suficientă măsură ca să fie
cunoscută coloana vertebrală a activității

acestei instituții și a se vedea că rolul ei
pozitiv de apărare a țării, respectiv de apărare
a economiei naționale, a conducerii țării, a
cetățenilor, de apărare împotriva serviciilor
secrete adverse etc, a fost deturnată în direcția
alianței Securității cu serviciile secrete
inamice care ne-au atacat în decembrie 1989
și în direcția jefuirii uriașelor sume de bani
produse prin activitățile economice și de
comerț exterior ale economiei naționale și
apoi de jefuirea patrimoniului economic al
României.1

Istoricul Cristian Troncotă le-a spus
foștilor securiști, în mod repetat, în București
și în alte orașe ale țării, cu ocazia unor
prezentări de carte, conferințe etc, că SE FAC
DE RÂS, umblând permanent cu minciuna în
gură. După lovitura de stat din decembrie
1989, SRI a dorit să editeze „Cartea Albă a
Securității”. Aproape toți angajații serviciului
proveneau din fosta Securitate și doreau să-și
evidențieze „importanța națională”.
Directorul Măgureanu i-a însărcinat pe
ofițerii Aioanei și Troncotă, ajutați de alți
lucrători ai aparatului de la CID (Centrul de
Informare și Documentare), să aleagă cele
mai semnificative dosare din arhivă pentru a
le prezenta în carte. Nu s-a putut găsi mai
nimic consistent! S-au luat la mână dosarele
Direcției a III-a, direcția favorită a
generalului Vlad și s-a găsit doar un singur
dosar făcut „ca la carte”, cel al spionului de
etnie evreiască Mircea Răceanu (Bernath),
întocmit în finalul regimului ceaușist.
Dosarele de la UM 0110 (contraspionaj pe
spațiul statelor socialiste) nu au fost analizate.
Ele ar fi putut evidenția activitatea agenților
KGB în România. Ori, Larry L. Watts a
documentat faptul că în perioada 1989-1991,
KGB a solicitat statelor din zona de influență
a URSS să ascundă implicarea lui în
activitatea de înlocuire a conducerilor statelor
socialiste. În rest, dosarele Securității erau o
sumă imensă de acțiuni de poliție politică, de
turnătorii jegoase, de mizerii pe care ofițerii

1 Privitor la aceste din urmă aspecte, am publicat
împreună cu col. (ret) de securitate Ioan Bâlbă cartea
Trădarea României Socialiste în viziunea unui ofițer
de securitate, care poate fi găsită pe site-ul „Colțul
Naționalist”, alături de câteva alte cărți ale mele.
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de securitate le luau în serios, în loc să le
arunce din fașă la lada de gunoi. Din acest
motiv, s-a schimbat formatul proiectului
Cărții Albe a Securității…

În ceea ce mă privește, am fost mai
aspru în aprecieri decât generalul Cristian
Troncotă, fapt care mi-a atras resentimente,
acțiuni potrivnice, denigrări, afirmații
mincinoase privitoare la persoana mea,
acțiuni împotriva unor membri ai familiei etc.

Împotriva celor care spun adevărul
foștii securiști acționează pervers, prin
denigrare de multiple feluri, dar și prin
intervenții la actuali șefi ai SRI, la care
intervin împotriva istoricilor care spun
adevărul. Adevărul este singurul care-i supără.
Minciunile care s-au spus și se mai spun
despre Securitate nu-i supără, dar adevărul
spus de istorici este cel care doare.

Revenind la activitatea trădătoare a
unor conducători ai fostei Securități din
perioada de după implementarea Planului
Dniestr, de înlocuire a lui Nicolae Ceaușescu
cu un lider socialist devotat URSS, am să
încep chiar cu președintele Consiliului
Securității Statului din perioada 1967-1973,
cu rang de ministru, urmașul lui Alexandru
Drăghici, în persoana lui Ion Stănescu, născut
Szilágy și deghizat în român, după obiceiul
cominterniștilor alogeni și minoritari care își
luau nume românești pentru a-și ascunde
etnia și a putea vorbi și decide cu mai multă
credibilitate în numele românilor. Și astăzi, în
numele românilor vorbesc și mai ales decid
îndeosebi minoritarii și străinii, iar etnicii
români care au decis în interes românesc sunt
denigrați, sunt proscriși, iar împotriva lor se
dau legi anticonstituționale și profund
nedemocratice, cum este Legea 217/2015.

Privitor la activitatea trădătoare a lui
Ianos Szilágy/Ion Stănescu, în cartea Ferește-
mă doamne de prieteni… Războiul clandestin
al Blocului Sovietic cu România, Editura
RAO, București, 2011, istoricul Larry L.
Watts citează documente ale securității
Republicii Democratice Germane (Stasi),
ajunse în posesia serviciilor secrete ale SUA,
după reunificarea Germaniei și transcriptul
audierii generalului Victor Neculicioiu, fostul
comandant al unității „anti-KGB” 0110 a

Securității, din 12 iunie 1994, făcută de către
Comisia Senatorială de Cercetare a
Evenimentelor din Decembrie 1989. De
asemenea, sunt citate și afirmațiile certe
făcute în străinătate de generalul Nicolae
Doicaru, fostul șef al DGIE/DIE, în numele
lui Ion Stănescu, descoperite tot în rapoartele
din arhivele STASI.

De asemenea, Larry L. Watts îl citează
pe generalul KGB Oleg Kalughin, șeful
Direcției de Contrainformații a Directoratului
I al KGB, care a raportat, încă din anul 1971,
conducerii serviciului sovietic de securitate,
despre complotul anticeaușist, de fapt
antiromânesc, al lui Ion Stănescu și a
complicilor săi de la vârful Securității, care
i-au transmis determinarea lor de a-l răsturna
de la conducere pe Nicolae Ceaușescu, într-o
perioadă istorică în care conducătorul
României se bucura de o mare popularitate,
una dintre cele mai mari din toată istoria
României, iar țara se dezvolta într-un ritm
care depășea cu mult ritmul de dezvoltare al
statelor occidentale.

Larry L. Watts a avut acces și a citat din
documentele cuprinzând concluziile anchetei
desfășurată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu
la DSS, din care rezultă cu claritate că și
recrutarea și folosirea lui Mihai Caraman de
către KGB s-a făcut cu aprobarea lui Ion
Stănescu. De asemenea, Larry L. Watts a
folosit documente strict secrete ale
Departamentului Securității Statului (vezi
notele 1, 2 și 3 de la p. 586, notele 1 și 2 de la
p. 587 și notele 2, 3 și 4 de la p. 588 din
Ferește-mă, Doamne, de prieteni…). Deci,
fără putință de tăgadă! Documentarea lui
Larry L. Watts este foarte solidă.

Larry L. Watts arată proiectele
neregulamentare ale lui Ion Stănescu de a
stabili o alianță secretă de strânsă cooperare
cu serviciile secrete ale URSS și ale sateliților
ei, care contraveneau ordinelor
comandantului suprem Ceaușescu și politicii
de suveranitate și independență a statului
român din acel moment istoric. Proiectul
elaborat în acest sens de Consiliul Securității
Statului a fost transmis șefului spionajului
est-german, Markus Wolff.

Larry L. Watts, istoric de profesie,
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cercetător științific, a avut acces nelimitat în
arhivele secrete ale SUA, ale STASI, ale
Tratatului de la Varșovia și ale României, țară
în care domnia sa a deținut, vreme
îndelungată, calitatea oficială de consilier
pentru reformarea serviciilor secrete. La p.
526 a cărții Ferește-mă, doamne, de
prieteni…, Larry L. Watts arată cu claritate că
ministrul Ion Stănescu, împreună cu alți
complici din Securitate, pe care autorul îi
nominalizează, „își căutau aliați pentru a
răsturna conducerea din acea perioadă a
partidului și a întoarce politica de
independență a României, aducând-o din nou
sub control sovietic.” Completez eu că
aceasta reprezintă un act de trădare națională
gravă care ar fi trebuit să se încheie în fața
plutonului de execuție, în conformitate cu
legislația timpului.

Lucrurile sunt limpezi! Nu mai este loc
de distorsionarea adevărului decât pentru rău
intenționați sau pentru proști, care există și ei
pe această lume!

Contestarea repetată a operei lui Larry
L. Watts de către domnii Aurel Rogojan, Filip
Teodorescu și alții, în scris sau prin viu grai,
nu le face cinste, domniile lor nefiind istorici,
ci ofițeri ai aparatului de securitate, care, prin
examene de diferență în regim de cursuri fără
frecvență au dobândit diplome de juriști.

Personal, am fost criticat de generalul
Rogojan pentru „profanarea memoriei lui Ion
Stănescu”, pentru faptul că l-am citat pe
Larry L. Watts în lucrările mele, cu deosebire
în cartea Trădarea Securității în decembrie
1989, care prin adevărurile pe care le
cuprinde continuă să-i macine pe securiștii
fundamentaliști, cei care doresc perpetuarea
minciunii privitoare la rolul Securității în
istoria României.

Într-un articol, Aurel Rogojan a încercat,
fără succes, să conteste sursele lui Larry L.
Watts și, șmecherește, a afirmat că Larry L.
Watts ar fi revenit în volumul următor,
intitulat Cei dintâi vor fi cei din urmă și nu
l-ar fi mai nominalizat pe Ion Stănescu printre
ofițerii de securitate care au fost trădători în
slujba sovieticilor. Or, volumul Ferește-mă,
doamne, de prieteni… tratează evenimentele
de până în anul 1978, iar Ion Stănescu a fost

ministru al Securității doar până în 1973.
Volumul al doilea al lui Larry L. Watts,
intitulat Cei dintâi vor fi cei din urmă,
tratează momente din istoria României din
perioada 1978-1989, când Ion Stănescu nu
mai lucra în Securitate, el ne mai prezentând
interes operativ în Securitate și nu a mai fost
în atenția autorului, ne mai având calități care
să fi interesat cercetările sale privitoare la
Securitate, în timp ce alți patru trădători din
Securitate au fost menționați de Larry L.
Watts în ambele volume, pentru că au
continuat să fie activi și după 1978.

De asemenea, Aurel Rogojan contestă
și unele dintre documentele despre trădarea
unor cadre de conducere din Securitate,
descoperite de profesorul Stejărel Olaru, de la
Academia Națională de Informații. Nu se
pune problema nici o clipă că documentele
descoperite de dl. Stejărel Olaru ar fi false și
nici că Larry L. Watts ar fi retractat faptul că
Ion Stănescu a fost agent sovietic. În 1973,
când Nicolae Ceaușescu l-a destituit din
funcție pe Ion Stănescu, i-a spus în față, în
plină ședință: „M-ai vândut!”

Aurel Rogojan contestă și originea
etnică a tatălui lui Ion Stănescu. Este cert că
tatăl lui Ianos Szilágy (Ion Stănescu), a fost
căsătorit de două ori. Din prima căsătorie l-a
avut pe Leon Szilágy, devenit ulterior Leontin
Sălăjan, viitor general și ministru al Apărării
Naționale. Prima soție a tatălui lui Ion
Stănescu, evreică, a murit, și el s-a recăsătorit
cu o olteancă, stabilindu-se în Ghercești
(Dolj), unde s-a născut Ianos Szilágy, devenit
Ion Stănescu.

O altă chestiune pe care o contestă
Aurel Rogojan este faptul că în anul 1973,
Ion Stănescu  a fost eliminat, pentru moment,
din toate funcțiile executive, chiar dacă nu a
fost dat afară din calitatea onorifică de
membru al CC al PCR. Arăt că funcția în care
a fost mutat după destituire a fost cea de șef
de sector la gospodăria de partid. Abia după
câțiva ani, în care timp a stat în conservare
totală, în anul 1984, el a fost numit ministru
al Turismului, susținut de un alt agent al
sovieticilor, prim-ministrul Constantin
Dăscălescu, unul dintre stâlpii inducerii în
România a unei crize de bunuri alimentare,
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energetice și de larg consum pentru populație,
în scopul creării de nemulțumiri ale
populației față de Nicolae Ceaușescu, care să
poată fi folosite în momentul declanșării
loviturii de stat și îndeplinirii misiunii trasate
de sovietici: înlăturarea lui Nicolae
Ceaușescu și readucerea României sub
control sovietic.

Interesant este că Rogojan nu se referă
deloc la Vladimir Tismăneanu (Volodea
Tismenițki), autorul care merge mai departe
și susține că Ion Stănescu „a fost direct
implicat în tenebroasa afacere a morții
(sinucidere sau asasinat?) doctorului
Abraham Schechter, ani de zile medic
personal al lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei
Ceaușescu…” (vezi Vladimir Tismăneanu,
Pinacoteca malefică: Ion Stănescu, aparatcik,
cadrist și securist, în www.hotnews.ro și în
www.contributors.ro, din 8 mai 2015). A fi și
criminal este și mai grav decât am afirmat eu,
dar pe Tismăneanu nu s-a supărat nimeni.

După 22 decembrie 1989, în timp ce
înalți demnitari comuniști ca Ioan Totu sau
Nicolae Giosan mureau asasinați de noua
putere „democratică” de la București, iar alții
înfundau temnițele FSN-iste, Ion Stănescu a
fost încă păstrat câteva luni în funcția de
ministru al Turismului în guvernul lui Petre
Roman (Piotr Neulander), după care a devenit
unul dintre conducătorii Partidului Socialist al
Muncii, aliat al FSN și folosit de acesta în
lupta împotriva partidelor istorice, cu
sprijinul a numeroși foști securiști implicați
direct în această luptă. Este cunoscut că în
perioada imediat următoare evenimentelor
din decembrie 1989 au fost numiți sau
păstrați în funcții importante de conducere
doar oamenii de mare încredere ai Moscovei
sau ai agenturii din România a Kremlin-ului.
Mai precizez că SRI-ul, înființat de rețeaua
sovietică, reprezentată la cel mai înalt nivel
de  Ion Ilici Iliescu, Vasile Ionel, Nicolae
Militaru, Gheorghe Logofătu și Virgil
Măgureanu, s-a constituit în birourile

Ministerului Turismului, condus de Ion
Stănescu. Dacă Ion Stănescu nu ar fi fost un
om de mare încredere al Moscovei, el nu ar fi
fost implicat în acele operațiuni care au
însemnat practic reluarea controlului sovietic
asupra României și a serviciilor ei de
informații, control care fusese parțial
secționat de Nicolae Ceaușescu.

Determinarea cu care ambalează Aurel
Rogojan minciuni, pentru a încerca zadarnic
să nege trădarea legislației în vigoare de către
unii comandanți ai Securității este demnă de
dispreț. El face parte dintr-un grup care ar
dori să țină prizonieră întreaga istorie a
Securității și să o „livreze” machiată și
fardată opiniei publice, „stupid people”, cum
ne numea Saul Bruckner, cel deghizat în
român sub numele de Silviu Brucan, cel pe
care conducerea Securității, în loc să-l țină în
arest la domiciliu, în Dămăroaia, cum a
ordonat Ceaușescu, l-a trimis cu pașaport în
SUA, Marea Britanie, Austria și Uniunea
Sovietică, pentru a concepe și a realiza
proiectul cooperării împotriva lui Nicolae
Ceaușescu, mai corect spus, împotriva
României. În cadrul acestei istorii falsificate,
pe care, după cum se vede de la distanță, și-o
dorește Aurel Rogojan și grupul care-l
împinge în față, în Securitate nu au existat
nici torționari, nici duplicitari, nici trădători,
nici manipulatori și nici criminali, iar noi,
istoricii, suntem niște proști. Îi recomand lui
Aurel Rogojan, care a scris foarte mult,
ocolind tot ce era mai important, să se lase de
istorie și să se ocupe de singura lui meserie,
cea de ofițer al aparatului de securitate, care,
prin examene de diferență date în regim de
„fără frecvență”, a obținut diploma de jurist,
ulterior descalificându-se în această meserie,
ca urmare a neprofesării în domeniu,
preferând să fie secretarul generalului Iulian
Vlad, poziție din care avea toată România la
picioare.

(Va urma)
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Prof. univ. dr. Corvin Lupu

Trădarea României în decembrie 1989 văzută de documentariști de la
Vatican (I)

Un grup de documentariști și jurnaliști investigatori din Vatican au realizat, în urmă cu
câțiva ani, un set de filme documentare despre istoria României, conceput ca un tot unitar, din
preistorie până în prezent.

Deși caracterul științific al lucrării este limitat, documentariștii-investigatori făcând
puține precizări privind sursele pe care le-au folosit, bibliografia, mărturii etc, fiind un
documentar elaborat pentru spațiul virtual, îl consider demn de menționat și chiar de reținut. El a
fost postat pe internet la adresa https://www.youtube.com/watch?v=GqsQz9VOzT0, ulterior
fiind retras, ca majoritatea documentarelor care nu sunt favorabile sistemului globalist care
conduce Uniunea Europeană.

O calitate deosebită a documentarului o constituie lipsa totală a cenzurii politice de
sistem, ceea ce este o performanță rară, deosebită, într-o zonă de influență în care presa este
aservită și controlată până în adâncul ei. Din acest punct de vedere, sunt de apreciat viziunile
ample, făcute din perspectivă istorică, fără raportare la interese mărunte, de moment istoric.
Acest lucru ne face să apreciem că documentariștii au beneficiat de expertiză înaltă în istorie, în
științe politice, în studii de securitate, relații internaționale și, de asemenea, în economie,
raportarea la acest domeniu fiind cvazi-permanentă. Multe, chiar majoritatea dintre afirmații,
sunt confirmate în istoriografia problematicii, în urma eforturilor mai multor cercetători. Alte
afirmații pot constitui obiectul unor cercetări aplicate în viitor.

Cu toate cele afirmate mai sus, pe parcursul documentarului, realizatorii au inserat
biografii ale unor personaje istorice implicate în evenimente, date și tabele statistice, fotografii-
document, secvențe filmate în timpul evenimentelor. De asemenea, au fost inserate cadre
sugestive referitoare la textul filmului.

Titrarea textului în limba română cuprinde și stângăcii de limbă, punctuație cu lipsuri și
cu erori, cacofoniile nu lipsesc nici ele, dar remarc faptul că sensul afirmațiilor făcute în limba
engleză nu este modificat cu ocazia traducerii în limba română. Topica nu este totdeauna cea
mai potrivită. Este evident că cei care au titrat textul nu sunt etnici români. La transcrierea
textului, în situațiile în care am apreciat necesar am intervenit pe text, cu mențiunea nota
autorului (n.a.).

Privitor la unele persoane și la unele grupuri implicate în revolta populară și în lovitura
de stat din decembrie 1989, în câteva rânduri, redactorii textului s-au exprimat cu formula
„vorbitori de limbă maghiară”, ceea ce dovedește, pe de o parte, profesionalism, pe de altă parte,
imposibilitatea precizării dacă respectivele persoane sunt etnici maghiari din România,
provocatori civili din Ungaria antrenați în tabere pentru operațiuni în România, agenți ai AVO,
sau agenți ai serviciilor secrete iugoslave, originari din Voievodina, de etnie maghiară, sau
agenți sovietici de etnie maghiară, originari din R.S.S. Ucraineană. Toate aceste categorii de
vorbitori de limbă maghiară au acționat în decembrie 1989 în România. De asemenea, referindu-
se la investitori străini, sau la investitori din statele vestice ale Europei, autorii folosesc în mod
repetat ghilimelele, evidențiind prin aceasta că aceștia nu erau investitori în accepțiunea unanim
recunoscută, ci erau, după cum rezultă cu claritate din text, în primul rând acaparatori ai
resurselor României.
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Documentarul evidențiază rolul excepțional al evreilor în evenimentele din decembrie
1989 și a celor din perioada următoare, până în epoca prezentă.

În urma documentării privitoare la istoria contemporană, redactorii au inserat următorul
text privitor la trădarea României și la lovitura de stat din decembrie 1989:

„După cum am menționat mai devreme, lovitura de stat a fost pusă la cale de români și
evrei bolșevici trădători care lucrau cu agenți din est și din vest, în principal sovietici și unguri,
cu scopul de a ciopârți România și de a-l înlătura pe Ceaușescu, de a întoarce țara în sclavie
financiară și transformarea României într-o piață pentru produsele vestice și jaful resurselor
naturale. Manipularea a mers atât de ușor pentru că, după cum am menționat în episoadele
trecute, după Al Doilea Război Mondial, iudeo-bolșevicii care au preluat puterea în 1944 au
eliminat întreaga elită românească și au început un program masiv de îndobitocire a populației
care a distrus efectiv națiunea română și a transformat românii în oi fără educație și ușor de
manipulat, care nu înțelegeau munca lui Ceaușescu și situația internațională a României. Dar
chiar dacă au fost (problemă de traducere a textului, n.a.) manipulați, românii chiar au crezut că
luptă împotriva tiraniei și au luptat cu mâna goală împotriva tancurilor. Ceaușescu a căzut în
capcana întinsă de conspiratori și a răspuns cu violență, crezând că e unica soluție pentru atacul
internațional organizat asupra României, și asta i-a pecetluit soarta și a făcut mai ușor ca
conspiratorii bolșevici să preia controlul țării… Marea majoritate a populației a crezut
manipularea și a sprijinit conspiratorii care au preluat puterea…

Principalele tabere care voiau să îl elimine pe Ceaușescu erau iredentiștii șovini unguri,
evreii bolșevici și trădătorii români care fuseseră înlăturați de la putere de Ceaușescu, bolșevicii
care controlează sistemul financiar internațional și puterile occidentale.

Sistemul economic occidental construit de evrei în jurul băncilor centrale pe care ei le
controlează este bazat pe o creștere permanentă a datoriilor guvernelor și populației și deci are
nevoie de un produs intern brut și un consum de resurse naturale mereu în creștere.

În anii ’80, țările vestice au rămas fără variante pentru piețe de export. America Latină
era în criză, Africa era ținută în sărăcie artificială, iar restul piețelor erau supra-saturate cu
produse vestice, care toate erau produse planificate. Era deci urgent nevoie ca noi piețe să fie
deschise, noi guverne să se îndatoreze și noi locuri bogate în resurse naturale să fie puse la
dispoziția <investitorilor> vestici. Cel care a fost însărcinat cu distrugerea URSS și (cu)
deschiderea Europei de Est a fost masonul Mihail Gorbaciov.

România era total independentă atât față de Occident, cât și față de URSS și „deci”
trebuia abordată diferit față de alte state europene care aveau guverne care se conformau.

A fost creată o diversiune de către agenți străini ai elitei globale, care a făcut ca românii
să se masacreze între ei, în timp ce organizatorii așteptau în spatele cortinei, gata să preia
puterea. Ceaușescu a fost pedepsit în ziua de Crăciun, un prim-ministru evreu a fost instalat și
România a căzut victima unui capitalism sălbatic.

<Revoluția> a fost o lovitură de stat tipică, cum a fost și cea din Libia, din 2011. Ca să
pară că poporul l-a înlăturat pe Ceaușescu de la putere și nimic nu era planificat dinainte,
organizatorii loviturii de stat aveau nevoie de vărsare de sânge. Fără vărsare de sânge, românii
nu ar fi lăsat bolșevicii să preia puterea după căderea lui Ceaușescu.

Etapele revoluției bolșevice din România din 1989 sunt tipice: provocarea de neliniște
internă, infiltrarea de agenți care să cauzeze violențe și să forțeze represalii din partea
guvernului, folosirea presei pentru manipularea poporului și răspândirea „revoluției” în restul
țării, ajutarea populației să alunge conducătorii, pregătirea de oameni proprii care să preia
puterea la momentul potrivit și, în final, guvernarea țării și folosirea populației și a resurselor
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după bunul plac.
Grupul care a luat puterea în 1989 complota de câțiva ani. Ei erau români trădători și

evrei bolșevici din generația de după 1944, sau descendenți ai lor.
După cum am menționat mai devreme, lovitura de stat a fost pusă la cale de români și

evrei bolșevici trădători care lucrau cu agenți din est și din vest, în principal sovietici și unguri,
cu scopul de a ciopârți România și de a-l înlătura pe Ceaușescu, de a întoarce țara în sclavie
financiară și de a transforma România într-o piață pentru produsele vestice și jaful resurselor (ei
n.a.) naturale.

Manipularea a mers atât de ușor pentru că, după cum am menționat în episoadele
trecute, după al doilea război mondial, iudeo-bolșevicii care au preluat puterea în 1944 au
eliminat întreaga elită românească și au început un program masiv de îndobitocire a populației
care a distrus efectiv națiunea română și a transformat românii în oi fără educație și ușor de
manipulat, care nu înțelegeau munca lui Ceaușescu și situația internațională a României. Dar,
chiar dacă au fost (problemă de traducere a textului ! n.a.) manipulați, românii chiar au crezut că
luptă împotriva tiraniei și au luptat cu mâna goală împotriva tancurilor. Ceaușescu a căzut în
capcana întinsă de conspiratori și a răspuns cu violență crezând că e unica soluție pentru atacul
internațional organizat asupra României, și asta i-a pecetluit soarta și a făcut mai ușor ca
conspiratorii (sic! n.a.) bolșevici să preia controlul țării… Marea majoritate a populației a crezut
manipularea și a sprijinit conspiratorii care au preluat puterea… Principalul câștigător al
revoluției bolșevice de la 1989 a fost comunitatea evreiască din România, ai cărei membri au
ajuns la putere în toate sectoarele economiei, în presă, politică și finanțe.”

În continuare, argumentând, redactorii documentarului redau cuvântarea președintelui
Israelului, Shimon Peres, în care se arată: „…De la o țară atât de mică ca a noastră, este aproape
uluitor. Cumpărăm Manhattan, cumpărăm Ungaria, cumpărăm România și cumpărăm Polonia…”

„…Ca peste tot în lume, acești evrei și-au schimbat numele în nume românești și în
unele cazuri chiar se prefac a fi creștini-ortodocși, cum e prim-ministrul de după revoluție, Petre
Roman. Potrivit logicii evreiești, dacă ai un bunic sau un străbunic evreu, atunci ești evreu. Așa
obțin evreii cetățenia statului Israel astăzi…”

„…De asemenea, presa, aproape în întregime în mâini evreiești, este doar o unealtă
pentru îndoctrinare, control al opiniei publice, îndobitocirea populației și coruperea valorilor
morale ale societății. Ca în toate țările cu situație similară, pornografia, scandalurile, crimele,
furturile etc sunt o regulă în presa de azi în România. Așa că da, e greșit… După revoluția
bolșevică de la 1989, a început distrugerea sistematică a economiei românești, sub conducerea
primului prim-ministru <capitalist>, Petre Roman.

Principala metodă prin care se făcea asta era „privatizarea” companiilor de stat. Cele
mai valoroase din aceste companii au fost acaparate de foști comuniști care au devenit milionari,
în timp ce restul au fost pur și simplu abandonate și așa sute de fabrici au fost ruinate și distruse.
De exemplu, întreaga flotă comercială a României a fost distrusă dintr-un foc.

Agricultura a fost și ea abandonată și, dintr-unul din cei mai mari exportatori ai Europei,
România a devenit o țară care nu-și poate hrăni nici propria populație. Iudeo-bolșevicii care au
acaparat puterea la 1989 s-au înconjurat de tot felul de români corupți și trădători care nu aveau
nici un interes decât să se îmbogățească rapid.

Aceste grupuri de interese erau împărțite în diverse partide politice și toate lucrau
împreună ca să-și pună în aplicare planurile și să se îmbogățească rapid. Cu toții știau despre
crimele celorlalți și deci nimeni nu mergea la închisoare niciodată, deși în public se comportau
de parcă erau inamici. În realitate candidații la alegeri provin din același grup și votanților doar
li se crează iluzia unei alegeri libere. Acești primi ani după lovitura de stat bolșevică din 1989 au
văzut și începutul răspândirii generalizate a corupției, de la vârf în jos. Liderii erau cu toții
corupți și se înconjurau numai cu alți corupți care puteau fi manipulați și așa mai departe, până
la nivelul cel mai de jos al administrației publice. Oamenii simpli vedeau că liderii sunt corupți,
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dar nimeni nu mergea la închisoare și astfel deveneau corupți și ei, pentru a se îmbogăți rapid.
Colegii lor cinstiți vedeau că cei corupți se îmbogățeau rapid fără să fie pedepsiți și astfel cădeau
și ei pradă tentației și deveneau corupți. Astfel, încet dar sigur, România a devenit una din cele
mai corupte țări din Europa în următoarele două decenii…

Celălalt grup care a avut un rol important în distrugerea României după 1989 este
cartelul financiar internațional, prin FMI și Banca Mondială. România era fără datorii sub
Ceaușescu așa că pentru a o manipula era necesară crearea unei datorii naționale. Sub comanda
bancherului central Mugur Isărescu, România a început să adune datorii masive și chiar dacă
avea zero datorii în 1989, azi are una din cele mai mari datorii publice din Europa. Aceste
datorii au fost folosite de FMI împreună cu Mugur Isărescu și alți trădători români și evrei
pentru a fura tot felul de bunuri de stat și pentru a forța cedarea resurselor naționale
<investitorilor străini>. Asta a mers pentru că la fel ca în toate țările care au căzut pradă mafiei
financiare internaționale, România nu își poate tipări propria monedă. Banca centrală este un stat
în stat, controlată de bancheri internaționali și nimeni din România, nici măcar președintele, nu
poate să dea ordine bancherilor centrali, și numai banca centrală poate tipări moneda.

Pentru a pune mâna pe companiile de stat, mafia financiară a creat tot felul de crize
financiare și astfel a forțat România să se împrumute de la FMI. FMI-ul dădea României dolari
numai dacă conducătorii treceau diverse legi care să facă mai ușor străinilor să acapareze bunuri
românești și să distrugă economia locală și să transforme România într-un stat bananier. De
exemplu, FMI împrumuta România în schimbul <privatizării> câmpurilor petrolifere românești
și cedării lor către străini. Bancherul central român lua dolarii și îi folosea pentru a cumpăra
propria monedă a României. Deci, în loc să își tipărească propria monedă și să țină resursele
naturale sub control românesc, România trebuia să cedeze tot în schimbul folosirii dolarilor de la
FMI pentru a-și cumpăra propria monedă. Deci în același timp România intra în datorii tot mai
mari, în timp ce ceda toate bunurile valoroase către străini și oficiali corupți, fără nici un
beneficiu. Această excrocherie e atât de simplă încât e dificil de înțeles la început. E ca și cum
cineva ți-ar fura cheile mașinii și te-ar forța să îți cumperi propria mașină.

Nu numai că capacitatea (sic!) productivă a României a fost distrusă, agricultura și
industria, dar țara a fost lovită pe termen lung prin neglijarea totală a sistemului de sănătate și a
educației, care azi sunt la aproape același nivel la care le-a lăsat Ceaușescu. În tot acest timp,
autorii acestor crime și ai loviturii de stat bolșevice de la 1989 s-au apărat și s-au protejat
reciproc. Mai mult, o „albire” oficială a crimelor iudeo-bolșevicilor și o falsificare a istoriei
României a avut loc sub conducerea evreului bolșevic Vladimir Tismăneanu, începând cu
trădarea regelui Mihai și până azi. Sub conducerea acelorași iudeo-bolșevici, pentru prima dată
în istoria sa, România a luat parte la atacul și invazia altor popoare, în Irak și Afganistan…”
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Gl.mr. de aviație (rtr) Radu Theodoru
veteran de război

EROICA ARMATĂ ROMÂNĂ
ȘI MAREA UNIRE (III)

O PRECIZARE
Capitolele acestui serial legate de politica secretă de stat a Rusiei țariste, Uniunii Sovietice

și Federației Ruse cu atingere la interesele vitale ale României aparțin adevărului istoric neviciat
de oportunismele politice. Cu atât mai mult, nu au nici o legătură cu manevrele NATO de
încercuire a Federației Ruse, manevre în spațiul bicontinental și în cel arctic, folosind teritoriul
românesc ca pe un ost înaintat care-i conferă o seamă de riscuri grave fără consultarea și
aprobarea poporului român. Guvernul din minorități numit de Uniunea Europeană prin fals și
dictat (Germania) nu are nici un drept să privatizeze părți din averea națiunii, nici să amaneteze
viitorul poporului român. Oricât de nul, iresponsabil și antiromânesc este, nu el poate fi acuzat
de complicitate la expansiunea NATO în sfera de interes european a Federației Ruse. Vinovatul
principal, trădătorul patriei lui a fost Gorbaciov, urmat de Elțîn. Ei au adus NATO la hotarele
europene ale Federației Ruse. Gorbaciov a retrocedat Statelor Unite, la Malta, statele est
europene cadorisite lui Stalin de galantonul Roosvelt. Am tratat tejghetăreala politică pe seama
noastră în volumul „EUROPA ÎN COLIMATOR”, capitolul „Trădările occidentului, constantă
istorică”. Direct și indirect, lanțul de provocări sângeroase operate de sovietici la granița istorică
de pe Nistru în epoca interbelică, finalizat prin pactul Ribbentrop-Molotov cu invadarea
Basarabiei intră în contenciosul româno-rus, documentarea făcând obiectul acestui episod.

ȘI UN PUNCT DE VEDERE generat de o constantă istorică nefericită a politicii rusești
față de românii neslavi. Constantă istorică însumând un șir neîntrerupt de acte diplomatice,
politice și militare fie de invazie și stăpânire samavolnică, fie de realizarea unor interese
folosind românii, provinciile lor istorice, mai târziu statul lor național ca monedă de schimb pe
piața externă de interese a imperiului.

1656, 7/17 mai-Moscova. Solia voievodului Gheorghe Ștefan al Moldovei încheie primul
tratat moldo-rus, răspuns la solia țarului Alexei Mihailovici care consfințește Moldova în
hotarele străvechi până la Nistru, independența, suveranitatea în ansamblul vieții orânduirilor
interne.

1711, 13 aprilie. Tratatul de la Luțk între enciclopedistul domn al Moldovei, Dimitrie
Cantemir, și țarul Petru I cel Mare, care ajunsese la Nistru. Articolul 11, de importanță istorică
esențială: țarul recunoaște hotarele istorice ale Moldovei, precum o făcuse și înaintașul său,
Alexei Mihailovici. Reproduc articolul în întregime: Pământurile principatului Moldovei după
vechea hotărnicire moldovenească asupra cărora Domnul va avea drept de stăpânire sunt cele
cuprinse între râul Nistru, Camenița, Bender, cu tot ținutul Bugeacului, Dunărea, granițele
Țării Muntenești și ale Transilvaniei și marginile Poloniei după delimitările făcute cu aceste
țări.

1926 - istoricul sovietic A.A.Iordanski în volumul RUMANIA NAROD EGO ISTORIA,
ECONOMIA, POLITIKA I VOORUJENIE SIII (România, poporul, istoria lui, economia și
forțele armate) citez: „în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea problema orientală… a
devenit un factor de primă importanță și de atunci nu a mai dispărut din paginile istoriei tuturor
țărilor europene până la primul război mondial… În secolul al XVIII-lea se exprimă prin
tendința nestăvilită spre mare a două țări care se fortificaseră și deveniseră mari puteri. Austria
spre adriatica, Rusia spre Marea Neagră.”(aici să fim foarte atenți, textul explicând geopolitica
și geostrategia Rusiei care ne-a afectat tragic și care, peste secole, explică prezența NATO la
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Deveselu și Câmpia Turzii, prezență impusă marionetelor noastre fără consultarea poporului,
însumând un vector negativ-transformarea României în țintă și un vector pozitiv-atenționarea
triplei înțelegeri: germano-ruso-ungară privind federalizarea României cu trecerea Ardealului la
Ungaria, un fel de diktat de la Viena, Rusia înlocuind Italia și reînvierea decedatei Confederații
Dunărene hitleriste, cosmetizată democratic în culorile UE. Se închide paranteza și se revine la
Iordanski, notându-se citatul cu majuscule)… CU ALE EI GURI DUNĂRENE ȘI
STRÂMTORI. Această tendință… presupunea o extindere pe seama Turciei, o punea pe aceasta
din urmă și odată cu ea principatele dunărene între două focuri.

1774, 10 iulie. Articolul XVI al Tratatului de pace de la Kuciuk Kainargi, care a încheiat
războiul ruso-turc pierdut de Rusia, demonstrând mizeria jocului geopolitic pe seama românilor
și a țării lor, socotită drept monedă de schimb în târgul marilor puteri din epocă. Citez…
Imperiul Rusiei restituie Sublimei Porți întreaga Basarabie cu Akerman, Chilia, Ismail, și cu
târgurile și satele și cu tot ceea ce cuprinde această provincie, după cum îi restituie și
fortăreața Bender. Tot astfel Imperiul Rusiei restituie Sublimei Porți cele două principate ale
Valahiei Și Moldovei cu toate fortărețele, orașele, târgurile, satele și cu tot ce cuprind ele…
Reținem că Basarabia „se restituie”. Dar cum soarta războaielor este schimbătoare…
1806. La capătul estic al Europei tronează țarul Alexandru I. La capătul vestic se ridică spre
zenitul politic falsul astru al libertății numit Napoleon. Iarăși război ruso-turc agrementat cu
ecourile revoluției franceze care sensibilizează și neliniștesc monarhiile absolutiste.
12 decembrie. Țarul lansează un manifest prin care se leagă că va apăra Țările Românești, citez:
de toate relele care amenință pământul lor, lăsând sloboda lucrare a credinței, desfășurarea
tuturor privilegiilor și obiceiurilor… Manifest care entuziasmează cetele de panduri aducându-l
pe Tudor Vladimirescu sub steagurile țarului. Premiza trădării și asasinării.

O PARANTEZĂ care lămurește necesitatea imperioasă a acestei retrospective atât de
amănunțită fără de care nu se poate înțelege raportul actual al României cu Federația Rusă, la
care se adaugă suspiciunile reciproce, implicarea ostilă a Germaniei, acest raport acutizat de
revizionismul hungarist, demonstrându-se tenacitatea și perseverența constantelor istorice și
dinamica legităților istorice. În general, când abordez probleme dificile legate de istoria
națională evit pe cât posibil istoricii români și documentele românești. Apelez la străini. Fiind
vorba de istoricul relațiilor româno-ruse ca temei al relațiilor actuale, apelez la opiniile
președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu istoria, apelând și la clasicii comunismului Marx,
Engels și Lenin cai care au marcat esențial istoria Rusiei, începând din primii ani ai secolului
XX, până după sfârșitul lui. Găsesc notabil articolul lui Putin, publicat în ziarul american THE
NATIONAL INTEREST, reprodus în românește de Serviciul de presă al ambasadei Federației
Ruse în România, într-o broșură aniversară a victoriei împotriva Germaniei naziste. Concepția
președintelui Putin față de istorie se concretizează din sinteza întregului articol, sinteză care
coroborată cu articolele adiacente semnate de ministrul rus de externe Serghei Lavrov,
academicienilor Anatoli Torkanov și Aleksandr Ciubarin oferă un punct de vedere rus față de
complexitatea multifactorială a analizei actului istoric, implicit a sondării plurivalente a
preistoriei lui, operație făcută în demersul de față conform căreia executăm o:

REVENIRE LA SUBIECT
1807, Tilsit. Tratat de alianță secret Napoleon-Alexandru I, un fel de strămoș al pactului

Ribbentrop-Molotov. Conținutul tratatului: dacă Poarta nu va accepta mediația Franței în
conflictul cu Rusia, cele două puteri semnatare vor ocupa toate provinciile Imperiului Otoman
din Europa.

1808. Erfurt. Întâlnire Napoleon-Alexandru I. Napoleon acordă țarului dreptul de a anexa
Moldova și Valahia. Cine i-a dat corsicanului dreptul de a neguța cele două principate? Mister.
Și din nou la lucru constanta istorică a imperialismului țarist consemnată în articolul V al
tratatului. Îl citez: „Înaltele părți contractante se angajează să considere drept condiție absolută a
păcii cu Anglia ca ea să recunoască Finlanda, Țara Românească și Moldova ca făcând parte din
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imperiul rus. Articolul 8; Împăratul Napoleon recunoaște numita reunire și hotarele imperiului
rus în această parte extinsă până la Dunăre.

1812, 16/28 mai, București. Rusia învingătoare. Lucrările tratatului de pace. Napoleon se
răzgândise după cum s-a răzgândit și Hitler după încheierea tratatului de prietenie cu URSS
semnat la Moscova în septembrie 1939. Nu forțez nota, dar istoria necontrafăcută vorbește
singură. În 1812 Napoleon pregătise campania împotriva Rusiei, deopotrivă diplomatic și militar.
Îi trimisese sultanului o scrisoare în care-i anunța începerea campaniei. Aici intervin lucrările
culiselor. Ale agenților. Ale factorilor de influență și presiune. Delegații turci sunt mituiți prin
intermediul lui Manuc bey. Fanariotul Dumitrache Panait Moruzi (să nu uităm Eteria, legătura
cu Rusia și programul ei de eliberare a Greciei) nu transmite sultanului scrisoarea lui Napoleon.
La București factorul de presiune hotărâtor este generalul Kutusov care reușește să smulgă
Basarabia.

Articolul IV… Prutul, din punctul unde acest râu pătrunde în Moldova, până la confluența
lui cu Dunărea, apoi începând din acest loc, malul stâng al acestui din urmă fluviu până la Chilia
și la vărsarea sa în Marea Neagră, vor forma hotarul celor două imperii. Sublima Poartă renunță
la toate drepturile sale pe teritoriul situat pe malul stâng al Prutului și îl cedează curții imperiale
a Rusiei, împreună cu toate fortărețele, orașele și locuințele ce se găsesc acolo, precum și
jumătate din râul Prut care formează frontiera dintre cele două imperii.
Articolul V. Maiestatea sa împăratul întregii Rusii cedează și restituie Sublimei Porți Otomane
partea din Moldova și Mica Valahie cu toate fortărețele în starea lor actuală, orașele, târgurile,
satele așezările de orice fel și tot ce cuprind aceste provincii, împreună cu insulele de pe Dunăre.

EXCLUD ISTORICII ROMÂNI și recurg la clasicii comunismului a căror doctrină a fost
aproape un secol doctrina și ideologia Uniunii Sovietice. Marx, despre tratatul de la
București: …Turcia nu putea ceda ce nu-i aparținea pentru că Poarta otomană recunoaște
aceste lucruri când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Vlahia ea răspunde că nu
are dreptul de a face cesiuni teritoriale deoarece capitulațiile nu-i confereau decât un drept de
suveranitate. Friedrich Engels: …Niciodată Rusia nu avusese o poziție atât de puternică. Dar ea
mai făcuse încă un pas dincolo de granițele ei naturale. Dacă pentru cuceririle Caterinei
șovinismul rus mai găsise unele pretexte – nu vreau să spun de justificare, ci de scuză, pentru
cuceririle lui Alexandru nu poate fi vorba de așa ceva. Finlanda este finlandeză și suedeză,
Basarabia românească iar Polonia Congresului, poloneză… Aici avem de-a face cu o cucerire
prin forță a unor teritorii străine, pur și simplu cu un jaf.
Revin la istoricul sovietic A.A. Iordanski, pe care-l consider că răspunde criteriilor de
obiectivitate științifică notate de președintele Putin și de cei doi academicieni ruși citați în
această intervenție. Îl citez pe Iordanski: Pierderea Basarabiei… a elucidat definitiv în ochii
patrioților români rolul împăratului rus și adevăratele motive ale interesului nutrit de „cea mai
mare dintre puterile creștine” față de cauza popoarelor asuprite din Orientul apropiat. Românii
au simțit dintr-odată că în persoana țarului rus ei nu au un eliberator, ci un dușman, dominația
rușilor nu le-a adus țărilor lor acea bună stare la care visau și de aceea dezvoltarea interioară
a mișcării naționale sa dovedit a nu depinde de Rusia, ci chiar în opoziție cu ea deoarece s-a
subordonat nu impulsului dat de țari și domnitori, ci celui al marii revoluții franceze…

O CONCLUZIE PARȚIALĂ

Mass-media clasică, spațiul informativ virtual cenzurat drastic, monopolul televiziunii
exercitat de suprastatul neoliberal vreme de 30 de ani, 24 de ore din 24 de emisiuni monomorfe
care au transformat vecinătatea rusă într-o amenințare mortală, specularea problemei Basarabiei
și a Tezaurului, cenzura subtilă psiho-socială, prezența NATO cu regim declarat de
neintervenție în treburile noastre interne, dar în care s-au amestecat dictatorial câțiva ambasadori
ai SUA, transformând unele instituții cheie ale statului în unelte ale intereselor economice
străine, unitățile de șoc din solda multinaționalelor tari de 140000 de mercenari, polipoidul
sőrősist de destabilizare psiho-morală, de corcire rasială, oficină proxeneto-pornografică
insalubră, întreg ansamblul articulat în forță asasină de România, mă obligă să fac punctul
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geostrategic al acestui serial dedicat eroicei Armate Române care a plătit cu infinite suferințe și
tone de sânge greșelile și slugărnicia clasei politice, samavolniciile ei sociale, corupția,
iresponsabilitate, miopia și nu de puține ori, trădarea josnică a poporului.

Cum revista a publicat studii ample, documentate despre Marele Război al Întregirii
Neamului gândesc că ar fi cazul să abordăm și marele război atipic actual al dezunirii neamului.

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

UN PREOT ŞI UN OSTAŞ

Trecuse ceva timp de când nu mai fusesem la pescuit la ,,Mândra”, dintr-un motiv temeinic,
o excursie în străinătate cum se spune doar, fiindcă era tot la noi, în Moldova noastră de peste
Prut, astfel că revenit acasă de câteva zile, cu ceva ,,scule,, de pescuit achiziţionate de acolo, ca
diversitate doar, am ajuns în zori pe lac sperând să găsesc liber locul de pescuit preferat. Un
altul însă mi-o luase înainte, după cum se zărea de la distanţă, motiv de oarecare nemulţumire
şi întrebându-mă ce loc să îmi aleg din cele existente. Mă panicasem degeaba, fiindcă locul era
rezervat pentru mine de către prietenul de pescuit de acum, fostul preot Someşanu. La
apropierea mea, lăsă undiţa din mână şi mă întâmpină gata să mă certe că am fost dat ,,lipsă la
apel” atâtea zile. Era exact aşa cum bănuisem.

- Începusem să mă îngrijorez, deja. Atâta vreme să mă lăsaţi singur, singur fără un
interlocutor. Se poate?

- După cum se vede – îi răspund strângându-i mâna – am fost plecat puţin peste Prut, să văd
ce mai fac fraţii noştri moldoveni.

- Înţeleg. Atunci ești scuzabil şi iertat. Şi, ce mai fac? fiindcă veni vorba.
- Cred că s-au luat după noi şi joacă ,,bătuta pe loc”! Păcat! Mare păcat. Ar fi fost o bună

oportunitate conjunctura actuală – ştiţi la ce mă refer, desigur?
- La fel gândesc. Doar că ,,Zmeul” nu se culcă, veghează de undeva de sus dintr-o… steluţă

roşie, pentru ca împăratul Petru cel Mare să doarmă liniştit.
- Gândesc că... poate, poate, poate, aşa într-o conjunctură mai largă, favorabilă şi altor

schimbări dictate de interese mai majore care să ne înglobeze şi pe noi.
- Mai este un proverb: ,,dacă vrei să ai unde să dormi, fă-ţi singur casă,,!
- Spuneţi-mi, cum merge balta, pică ceva?
- Am luat doi caraşi şi un crăpcean  căruia i-am dat drumul să vină peste doi ani.
- Atunci, să pun ,,bateria în bătaie” să pornim ,,la atac”.
Mă lăsă şi porni în paşi mai repezi de cât aş fi bănuit, spre o undiţă postată mai departe a

cărei plută îl semnaliza intens. Reveni puţin decepţionat.
- A fost tot un crap de dimensiuni mici. Poate chiar tot acela; m-a văzut bun la suflet şi l-am

eliberat. Acum fiindcă tot aţi pus bateria în bătaie şi aţi pornit la atac, poate îmi relataţi ,,Cum
am devenit militar,, titlu de povestire, sunt curios.

- Da. Îmi amintesc, am promis data trecută. Cam aşa a fost:
Tocmai terminasem liceul şi mă aflam acasă la părinţi la ţară, în vacanţă. Mi se părea că am

aripi de vultur cu care aş putea să zbor până la cer. Nu eram foarte hotărât spre ce carieră să mă
îndrept, fiind convins că aş putea face faţă oricăreia. Balansam între preot şi dascăl, bazându-
mă pe faptul că aveam o voce bună şi iubeam literatura. Casa părintească se afla situată în afara
perimetrului satului, la aproximativ patru km pe un platou, la jumătatea unui deal străjuit în
vârf de o pădure de stejari, baraj perfect împotriva vânturilor. Într-una din zile, era într-o
sâmbătă, primesc mesaj de la bunica din partea tatălui care locuia în sat, să merg până acolo.
Ca fapt divers, bunica era o minunăţie de femeie pe care o iubesc şi acum la fel ca în clipa în
care am văzut-o prima dată.

- Vreau să mă însoţeşti până la Suat, Ştefane, şi mi-e urât să merg singură. Mai am şi puţină
greutate, plus ceva ani pe umeri, nu puţini la număr.

- Mergem, bunico – îi răspund bucuros- unde vrei, fiindcă te iubesc tare, tare mult.
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Am plecat a doua zi de dimineaţă, să nu ne prindă căldura pe drum, discutând de toate cele
ca între un nepot şi o bunică. Speram să îmi spună fără să o întreb motivul drumului la Suat, dar
se părea că subiectul nu îi făcea chiar plăcere, aşa că, aproape ajunşi, îmi iau inima în dinţi şi
încerc:

- Îmi zici, bunico, de ce am venit aici? Ai ceva rude pe care nu le-ai văzut demult?
O aud oftând înainte de a-mi răspunde.
- Aici e îngropat unchiu-tău Aurel. A murit în război.
Cât am regretat curiozitatea mea! De mult, cu ceva timp în urmă auzisem ceva.
- Iartă-mă, te rog!
- Nu-i bai. N-ai nicio vină.
La cimitirul din curtea bisericii, ne-am oprit în dreptul unei cruci puţin altfel decât celelalte,

făcută dintr-o piatră vineţie, brăzdată de firişoare mai deschise la culoare ca nişte şiruri de
lacrimi. Preţ de câteva minute bune, niciunul din noi n-a zis nimic. Cu voce joasă, plină de
durere, îmi spune:

- Tu du-te să vezi satul, ce-o fi prin el. Pe mine lasă-mă cu Aurel.
- Am mângâiat-o pe cap, i-am făcut voia şi am lăsat-o singură. La portiţa cimitirului un

bărbat părea că  aştepta. Mă opresc şi-l cercetez curios ce doreşte.
- Bună ziua domnişorule ! Ai venit cu bunica?
- Bună ziua… bade! Cu bunica, ai ghicit!
- M-am gândit eu. De aproape zece ani, e nelipsită-n astă zi de la căpătâiul lui fi-su.
Ea ştie doar că o murit în război. Dumitale, că te văd cu şcoală, o să-ţi spun cum o fost. E

bine să se ştie! Cu omu acesta Aurel, ţi-i unchi aşa?, am fost leat şi prieteni în acelaşi pluton.
Luptele pentru eliberarea Transilvaniei de prin locurile aste or fost tare, tare crunte. S-o ajuns
într-o vreme că frontu de aici nu s-o mişcat, zile la rând, din cauza unor fortificaţii, li se zicea,
făcute de trupele ungureşti în zonă. Degeaba bătea artileria noastră, inamicu nu se clintea şi
pace. Într-o zi, comandantul de companie cere doi voluntari, la aşa treabă nu mergea cu ordin,
care să meargă în faţă să spioneze poziţiile inamicului, apoi să fie transmise artileriei pentru a
le lovi. Am ieşit eu şi Aurel, fiindcă eram de pe aici şi cunoşteam bine locurile. Ne-o instruit
comandantul de pluton cum să procedăm,am stabilit semnele dintre noi să ne facem înţeleşi, şi
ne-am pregătit cele trebuincioase, muniţia, armamentul şi echipamentul. Ne-am făcut de cu
ziuă traseul şi, în noapte, ne-am deplasat prin râpe şi văgăuni, mai mult târâş, mai bine de doi
km până ne-am despărţit. Eu am rămas pe loc, Aurel o mai înaintat încă, aşa cam un km., unde
văzusem cu binoclu o şură pentru strâns fân, paie.

- Iartă-mă bade, spune-mi, vă era teamă, vă era frică tare?
- Domnişorule, ne era. Dar trecusem în lupte prin atât de multe grozăvii, încât frica era de un

fel mai aparte. Îţi ziceai că dacă e să fie, o să fie, cu sau fără ea.
- Înţeleg. Sau aşa cred. Continuă,te rog!
- De unde era Aurel, avea vedere bună spre poziţia inamicului. În ziuă, mi-o transmis date

după cum ne-am înţeles, iar în noapte artileria noastră i-o tocat pe unguri mai bine de două ore.
Aşa a mers şi a doua zi. S-or prins însă şi or început să răscolească până şi pământul să
descopere iscoada. Ajungând la şura de paie, or bănuit că acolo se poate ascunde. Or început să
tragă cu automatele până fânul din ‘lontru şi acoperişul de paie o luat foc. Uitasem să spun că
era o zi  înnourată ca de toamnă. Parcă Domnul o vrut, io  aşa înţeleg. Deodată  norii s-or
descătuşat. Curgea din ei ca la potop şi focu s-o stins în mai puţin de zece minute. Ajutată mult
de misiunea noastră, mai spre prânz o început ofensiva regimentului. Cu încă doi camarazi din
grupă, am răscolit paiele din podul şurii şi am dat de trupul lui Aurel, ciuruit de cinci gloanţe.
L-am luat cu noi. Ajungând în Suat, am rugat pe un consătean să îl îngroape în cimitiru bisericii,
la locu unde sunt eroii. Întors acasă din război, i-am pus la căpătâi crucea aceasta din piatră
vânătă care plânge într-una. I-am dus veste apoi bunicii în sat la voi, da nu i-am spus decât că o
murit vitejeşte în luptă cu duşmanul. Aşa am socotit că trebuie.

- Cred că ai procedat bine, bade, îţi mulţumesc pentru toate. Nu avea rost să-i spui amănunte.
Şi aşa, durerea ei de mamă e nemăsurată.

- De când am anunţat-o de moartea lui Aurel, vine aici în fiecare an să-i aducă pomană şi să
vorbească cu el ore în şir. Eu o aştept s-o mângâi, să-i spun două vorbe şi să-i sărut apoi mâna.
De asta te-am aşteptat domnişorule, să ştii.

Gândesc, poate nu din întâmplare m-a luat atunci bunica să o însoţesc la Suat şi cred că
atunci, pe drumul spre casă, mi-am propus să fiu urmaşul unchiului Aurel în oastea ţării.
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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, 2007-2009

În anul 2007, am avut suficiente experienţe negative, dar şi pozitive! Prima confruntare
dintre mine şi Chioar a fost în 15 ianuarie, o zi cu semnificaţie deosebită pentru mine, iubitor de
operă eminesciană. Cu câteva zile în urmă, am cerut Biroului Personal (BP) să-mi prezinte
notarea de serviciu, care trebuia definitivată cu ceva timp în urmă! Eram convins că întârzierea
prezentării acesteia nu era de bun augur, mi se pregătea o notare similară anterioarei, în care
eram acuzat că nu mi-am îndeplinit atribuţiile (pentru că am absentat din cauza bolii). Idioţii,
care mi-au întocmit notarea pentu anul 2005, nici măcar nu s-au uitat – cu atenţie – în
Instrucţiune, care specifica faptul că, celor care „au absentat de la serviciu o perioadă mai mare
de 6 luni, nu li se întocmeşte” fişa cu „Notare de serviciu”. Dar, oare, despre ce vorbim? Despre
persoane care habar nu aveau de dispoziţiile legale, despre conţinutul actelor normative, despre
chiar baza desfăşurării propriilor activităţi? Inutilă intervenţie, din moment ce, aceşti „îngeri
trişti”, habar nu aveau cu ce se „mănâncă meseria”! Vorba ceea: „Meserie, te halesc!”. „Haleşti
un c…at, că nici nu mă cunoşti!” Discuţia mea cu cei de la BP nu a avut nici un efect! În
dimineaţa de 15 ianuarie, conform planificării, am plecat – împreună cu „fratele siamez” Nicu
Preuteasa – la Mediaş, pentru a efectua un control privind două sisteme importante ale Protecţiei
Civile: adăpostirea şi alarmarea. Zi de ianuarie, cu zăpadă şi ger. Am verificat tot ce ne-am
propus, ne-am întors în Punctul de Comandă Municipal şi am întocmit procesul verbal de
control. Apoi am plecat spre sediu iar şoferul, Marius Efta, m-a întrebat dacă mă lasă acasă,
traseul fiind pe lângă blocul în care locuiesc. I-am răspuns că merg la sediu, am de plătit nişte
poliţe: „Să-i dau m…e lu' Chioar!” Răspunsul meu l-a debusolat, l-a determinat să piardă –
pentru moment – controlul direcţiei, şi să repete întrebarea. A primit acelaşi răspuns, scurt şi
ferm.

Am ajuns la unitate şi Nicu Preuteasa s-a dat jos înainte de intrarea în sediu. Eu am intrat
şi m-am dus în biroul comandantului, unde a avut loc o discuţie aprinsă, cu acuze din ambele
părţi. Chioar a tot încercat să mă pondereze, dar nu a reuşit! Aveam prea mult venin în guşă,
pentru a nu-mi vărsa năduful! Nu pot să reproduc discuţia, din motive lesne de înţeles. Limbajul
utilizat, recunosc, nu a fost unul normal, condescendent. I-am prezentat documentul întocmit cu
ocazia controlului şi a spus că nu-l interesează. Atunci, am pus Procesul verbal pe jos, l-am
călcat cu bocancul şi i-am răspuns: „Nici pe mine! Îmi bag p…a-n el!”. Mi-am revenit rapid, am
ridicat documentul şi l-am pus în mapa proprie, conştient că îmi era necesar la dosarul cu
activităţi. Am continuat acuzele şi mi-am exprimat nemulţumirea, într-un mod exagerat, porcos
(aşa cum cerea situaţia), fapt care nu mă caracterizează! Am scăpat astfel de surplusul de venin,
apoi m-am urcat în autoturismul propriu  şi m-am deplasat spre casă. Am ajuns cu bine, am
dormit puţin, iar dimineaţa, la ora 02.00 m-am trezit, am lipit fragmentele de film salvate şi m-
am îngrozit de modul de manifestare din ziua anterioară, limbaj, problematica abordată etc. Am
conştientizat că „am sărit calul” şi că vor urma consecinţe greu de bănuit…

A doua zi, la adunarea de dimineaţă, din clubul unităţii, după prezentarea problemelor zilei
şi a adreselor şi ordinelor primite de la eşalon, s-a dispus rămânerea în club doar a coloneilor!
„Hop, e groasă!”, mi-am spus în sinea mea. Chioar a început prin a mă întreba unde am fost ieri.
I-am răspuns că am fost în control la Mediaş. „Cu a cui aprobare?” a fost a doua întrebare. Am
marjat pe nevinovăţie şi, cu indolenţă, i-am replicat: „După cum îmi amintesc, şi după cum am
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verificat, cu a dumneavoastră! Doar mi-aţi aprobat controlul prin semnarea «Planului lunar»!”
Apoi m-a întrebat unde este Preuteasa. I-am răspuns că va veni la ora 11.00, fiind la
continuitatea conducerii. A sărit de „profundor” în sus, argumentând că trebuia să fie prezent la
serviciu. I-am spus că, în conformitate cu Regulamentul serviciilor, 11.00 era ora de prezentare.
Mi-a ordonat să-l sun şi să-i spun să se prezinte de urgenţă la unitate. I-am replicat că nu eu am
nevoie de el, cine are nevoie, să-l sune! S-a enervat, a ordonat ca toată lumea să plece la birouri
sau în misiunile zilei.

Abia după adunare am aflat că Nicu Preuteasa, după coborârea din autoturismul de
serviciu – mobilizat de atitudinea mea – a intrat în unitate, s-a dus la adjunct şi l-a făcut de
„zama ouălor”! Nu-mi venea să cred! Aşteptam cu nerăbdare confruntarea dintre Chioar şi Nicu!
Pentru a preveni o situaţie jenantă, i-am telefonat lui Nicu şi i-am povestit toată situaţia, inclusiv
ordinul lui Chioar referitor la prezentarea de urgenţă. Nicu mi-a spus că va veni doar la 11.00,
conform regulamentului, pentru a nu crea precedente! A venit, a discutat cu comandantul şi,
culmea, totul s-a dat uitării! Nimic despre vreo pedeapsă, reglare de conturi, răzbunare… pentru
moment! Pe la ora 11.00, cineva a bătut la uşa biroului unde-mi desfăşuram activitatea. Era
„Guriţă”, secretarul comandantului, care şi-a cerut permisiunea de a-mi înmâna Notarea de
serviciu. Nu-mi reveneam! M-a şi întrebat dacă o s-o contest! I-am spus să aibă răbdare, să o
citesc, să o parcurg cu atenţie, apoi o să văd. După lecturarea documentului mă întrebam dacă eu
sunt cel descris acolo! Prea era F.B. spre Excepţional! După ce am luat la cunoştinţă despre
calificativ şi am semnat, l-am chemat pe „Guriţă” şi i-am spus că o să contest notarea. Mirat,
acesta m-a întrebat care este motivul. I-am răspuns că mi se pare prea laudativă şi nu pot fi de
acord cu ceea ce s-a specificat acolo. I-a căzut faţa, cred că în viaţa lui nu s-a întâlnit vreodată cu
asemenea situaţie.

Una dintre atribuţiile mele era cea referitoare la avizări şi autorizări de Protecţie Civilă, la
construcţiile care se realizau pe teritoriul judeţului. Pentru că multe dintre aceste investiţii nu
necesitau lucrări specifice, era nevoie doar de negaţie. Pentru uşurarea muncii, pentru rezolvarea
rapidă a documentaţiilor şi eliminarea deplasărilor multiple ale beneficiarilor, am pregătit
formulare tip pentru negaţii, cu toată împotrivirea lui Chioar, care dorea ca, neapărat,
formularele să treacă pe la el, la semnat. Circuit inutil, considerat de mine, care trebuia eliminat,
sau „şuntat”. Fapt care a dus la o nouă încercare a comandantului de a se răzbuna, de a mă
discredita. La puţin timp după faza cu notarea, Chioar a convocat personalul inspectoratului, în
club, pentru a arăta că eu nu îmi exercit corect atribuţiile. Motivul: eliberarea unei negaţii pentru
construirea unei autogări într-un sat de pe Hârtibaciu. Am aflat de speţă doar după începerea
ostilităţilor, în timpul respectivei şedinţe. Mi-a reproşat că nu cunosc legislaţia, că acţionez prin
încălcarea prevederilor legale etc. M-a întrebat cine mi-a dat ordin să avizez respectivul proiect.
I-am raportat că am nevoie să merg la birou, pentru a verifica documentaţia. Am luat dosarele de
avizări, am verificat documentele şi, stupoare, pe cererea de avizare era scrisul comandantului,
cu textul: „Lt. col. Bucur. Cele legale.” M-am întors în club şi i-am prezentat documentele,
accentuând că ordinul a fost unul expres, iar eu m-am conformat. I-am citit şi prevederile legale,
referitoare la modul de avizare. Supărat, a trântit documentaţia şi ne-a trimis la locurile de
muncă, părăsind grăbit „scena”, nemulţumit profund de faptul că nu i-a „ieşit pasenţa” nici de
data asta. De atunci, atacurile pe la spate, şicanările, împunsăturile s-au mai rărit.

Am conştientizat faptul că, în continuare, va căuta mereu să se răzbune, să-mi găsească
mici scăpări, „nod în papură”, greşeli inerente desfăşurării activităţii, de care să se lege şi să
acţioneze dur. M-am blindat, am fost extrem de atent la toate activităţile desfăşurate, am parcurs
legislaţia, m-am informat permanent despre schimbările prevederilor actelor normativ-
legislative şi am căutat să nu gafez. Ştiam că eram foarte atent supravegheat, doar-doar reuşesc
să dau rateuri, pentru a fi tras la răspundere! Din nefericire pentru comandant şi acoliţi, se pare
că am acţionat corect, fără a lăsa loc de „acţiune subversivă” din partea „ventuziştilor”
comandantului.
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Era nevoie să obţin o funcţie de colonel, pentru a putea fi avansat. Ocazia s-a ivit în
momentul în care au fost scoase la concurs funcţiile de la Prevenire: şef serviciu Prevenire
Incendii şi şef serviciu Protecţie Civilă. Între timp, colonelul Drăgan s-a pensionat (în sfârşit!)
iar pe funcţia lui a fost numit Balcu Cosmin. Eu am fost numit împuternicit şef serviciu Protecţie
Civilă, şi m-am internat în Spitalul Militar Sibiu pentru a mi se ridica „aptul limitat”. Propunerea
de ridicare a plecat la Bucureşti dar nu mi s-a comunicat vreun răspuns. La Bilanţul pentru anul
2007, în ianuarie 2008, după ce am prezentat activităţile Protecţiei Civile, şi am accentuat faptul
că serviciul trebuie încadrat pentru a-şi continua în bune condiţii activitatea, Chioar m-a întrebat
cum voi rezolva multiplele probleme ale serviciului. I-am răspuns că există o singură soluţie: să
se emită o Hotărâre de Guvern prin care să fiu clonat în 8 exemplare. „De ce 8?” „Să se ocupe
clonele de domeniile: conducere Serviciu Protecţie Civilă, asanare, avizare, prevenire,
intervenţie, transmisiuni, chimic şi controale”. „Şi tu?” „Eu o să mă distrez, privind detaşat
modul în care lucrează cele 8 clone!” Auditoriul a izbucnit în hohote de râs. Mi-a zis că sunt
nebun! Nu era departe de adevăr!

La ceva timp după bilanţ, s-au scos la concurs două funcţii de colonel, la Prevenire: şef
Serviciu Protecţie Civilă şi şef Serviciu Prevenire Incendii. La momentul afişării anunţului
pentru concurs, am întocmit un raport de participare şi am mers să-l depun la Secretariat. Acolo,
am aflat că nu pot participa la concurs. Întrebând care este motivul, am fost direcţionat spre
şeful BP („Lumini şi Umbre”), mr. Virgil Giurgiu, un nenorocit care era ahtiat după funcţii şi
grade. Respectivul mi-a spus că, la Bucureşti, nu s-a aprobat ridicarea „aptului limitat”.
Interesându-mă de ce nu am fost anunţat la timp despre acest lucru, mi-a spus că a uitat! Deci,
eram – în continuare – „lucrat pe la spate”! Am dus o luptă susţinută pentru a-i determina să-mi
primească Raportul pentru participare la concurs, motivând că îndeplinesc toate condiţiile
cerute, conform Anunţului pentru concurs. Mi s-a spus că nu sunt „apt”. Am replicat că, încă nu
a sosit termenul la care să fiu. Până atunci, mă voi duce la Spitalul „Gerota” să-mi clarific
situaţia referitoare la starea reală de sănătate. După îndelungi tratative, raportul a fost acceptat.
Dar, aşa cum mă aşteptam, urma o luptă cruntă pentru obţinerea poziţiei de „apt”!

După aprobarea raportului, au urmat nişte acţiuni (ilegale!) ale comenzii inspectoratului.
Pentru a demonstra că vor fi „corecţi şi imparţiali”, au solicitat IGSU să stabilească bibliografia
pentru concurs dar au şi acţionat pentru numirea, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor
(pentru posturile scoase la concurs), a unor membri din alte judeţe limitrofe. La un moment dat,
m-au sunat nişte prieteni, din judeţele Hunedoara şi Alba, care m-au întrebat ce se întâmplă la
Sibiu. Am cerut date suplimentare şi, cu acest prilej, am aflat că erau propuşi în respectiva
comisie. Le-am explicat despre ce este vorba, au zâmbit amar şi s-au conformat, asigurându-mă
de tot sprijinul lor. Menţionez, şi subliniez, că, din păcate, pentru executarea mea definitivă, cei
din conducerea ISU Sibiu au demonstrat că sunt cu adevărat nişte IMBECILI. Puteau să mă
execute RAPID şi fără probleme, dacă studiau cu mare atenţie prevederile din Instrucţiunea
pentru organizarea concursurilor pe funcţii. Acolo se specifica, în mod clar, faptul că, cei care îşi
desfăşurau activitatea în domeniul pentru care concurau, trebuiau să fie supuşi doar unui
interviu, nu unui concurs, prin urmare, datorită faptului că – la acel moment – interviurile încă
nu se înregistrau şi, prin urmare, cel intervievat nu avea şansa să demonstreze că a fost „lucrat”,
aveau posibilitatea să mă anihileze TOTAL dacă mă supuneau unui simplu interviu TRUCAT.
Nu aveam nici o posibilitate de a demonstra că răspunsurile mele au fost cele corecte, cele
necesare ocupării postului respectiv. Grava eroare CAPITALĂ, a duşmanilor mei, cei care au
considerat că au de-a face cu un tip slab pregătit, care poate fi „aranjat”, distrus, eliminat, prin
mijloace convenţionale, empirice. Atât i-a dus mintea! Mi-am dat seama de IMENSA lor GAFĂ
şi am stat liniştit, aşteptând (e drept, cu încordare şi neîncredere) desfăşurarea „ostilităţilor”.
Totul în beneficiul meu!

M-am planificat pentru consult la Policlinica „Gerota”, mi-am făcut bagajul şi, iată-mă la
Bucureşti! Ajuns acolo, am fost supus unui îndelung interogatoriu, referitor la faptul de a
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participa la concurs, de ce nu mă pensionez, de ce am nevoie de funcţie ş.a. Eram „săpat” din
toate părţile! Am susţinut, ferm, că doresc să-mi fac toate analizele, pentru a scoate la lumină
adevărul despre starea mea de sănătate. La întrebarea referitoare la „Dacă nu?” am răspuns că
mă voi duce la Medicina Legală, să se stabilească starea mea reală de sănătate, apoi voi vedea.
A fost nevoie să mă internez, pentru a mi se face o multitudine de analize. Prin urmare, mi-am
cumpărat cele necesare şi, iată-mă în spital! Prietenii care au aflat de internarea mea s-au supărat
şi mi-au spus că am făcut o mare prostie, de acolo voi ieşi pus pe trambulina de pensionare. În
timp, am conştientizat că aveau dreptate! Dar, am avut mare noroc! Încurcate sunt căile
Domnului (ale vieţii)! M-am convins că acolo, undeva, în Univers, o forţă benefică are grijă de
sufletele bune! Mi s-au luat probe pentru diverse analize (sânge, urină), am fost supus testului
privitor la respiraţie etc. Medicul care răspundea de mine, colonelul Bâlbâială, a avut o mică
discuţie cu subsemnatul. I-am oferit datele cerute şi i-am explicat despre faptul că, la Spitalul
Militar Sibiu, s-a solicitat ridicarea „aptului limitat” de către amicul meu, colonelul Valeriu
Meşteru. La auzul acestui nume, s-a blocat şi mi-a spus că este colegul lui de facultate, pe care
nu l-a mai văzut de 30 de ani. L-am întrebat dacă nu doreşte să vorbească cu el şi, profund
surprins, a acceptat, dacă se poate! L-am sunat pe Valeriu şi i-am înmânat telefonul propriu.
Discuţia dintre ei a durat mai mult de jumătate de oră. Satisfăcut, pus la curent cu situaţia mea,
colonelul mi-a înapoiat telefonul, mi-a mulţumit şi a solicitat refacerea analizelor mele. Mare
noroc am avut! Constatam, încă odată, că echipa de la Sibiu mi-a pregătit ieşirea din sistem!
Dacă nu era concursul de împrejurări benefice, la acel moment eram împins fortuit spre
pensionare! Dar, în viaţă, toate se întâmplă cu un anumit scop!

Am reluat analizele, am refăcut testul pentru respiraţie, am fost examinat şi la efort, pe
bicicleta medicinală, cu tensiometrul pus pe braţ. Asistenta era din ce în ce mai consterată (am
constatat că juca rolul de „unealtă”), în momentul în care medicul meu îi spunea să mărească
doza de efort. La un moment dat, i-a spus medicului că ar fi bine să se oprească, să nu păţesc
ceea ce a păţit un alt pacient, adică să leşin de la efort. Am rugat-o să se conformeze şi să
continue, aşa că, timp de 25 de minute am pedalat la efort maxim, fără a avea vreun simptom de
stare de rău. Ba mai mult, după o jumătate de oră de la respectivul test, m-am întâlnit cu
asistenta la parterul spitalului (eu fiind cazat la etajul II), iar reacţia acesteia m-a şocat. M-a
întrebat ce caut acolo, cum am ajuns, de ce nu sunt în pat? Nu am obosit? Nu sunt extenuat?
I-am răspuns că sunt pregătit să reiau testul chiar în acel moment, fapt care a determinat-o să
dispară „cu a cincea”! Se apropia termenul de efectuare a testului psihologic. Aveam emoţii
mari, ştiind că Giurgiu avea relaţii cu acel compartiment şi avea posibilitatea să-mi „bage
strâmbe”. Dar, am mizat pe noroc, am cerut aprobare pentru participare, am obţinut-o şi m-am
deplasat la centrul de testare, pentru a continua lupta necesară obţinerii unei funcţii compatibile.
Din fericire, soarta mi-a fost favorabilă! Cei din gaşca „Gâgă contra” de la Sibiu, nu au anticipat
că voi ajunge până la acel nivel şi nu şi-au luat măsurile de precauţie. Ghinionul lor! M-am
prezentat la comisia de examinare, e drept, fără a lua şi ochelarii, fapt care mi-a creat un real
disconfort. Prin urmare, am găsit modalitatea de a acţiona de la distanţa optimă, pentru a
vizualiza întrebările şi a da răspunsurile adecvate, la testele cerute. Apoi, la interviu, am avut
fericita ocazie de a fi testat de o nepoată a colonelui Liviu Groza, istoric al Regimentului
grăniceresc nr. 13 Caransebeş. Discuţia pe care am avut-o cu domnişoara testatoare am deviat-o
spre latura grănicerească, în beneficiul meu. Aşa că, s-a terminat cu brio şi cu examenul
psihologic!

Întors la spital, am adresat rugămintea de a fi externat şi „lăsat la vatră”, adică la
domiciliu, pentru a mă putea pregăti în vederea susţinerii examenului care se apropia. Medicul
responsabil a procedat exemplar! Mi-a aprobat plecarea acasă până la data prezentării la
comisie. Şi, nu numai atât. Mi-a înmânat şi un exemplar al deciziei de ridicare a „aptului
limitat”! Nici nu îmi imaginam cât de utilă se va dovedi, în lupta împotriva acelora care doreau
să dispar – pentru totdeauna – din sistem. Ajuns acasă, fără ştirea nimănui, m-am apucat de
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studiat bibliografia specificată. Timpul era scurt, aşa că am făcut eforturi mari pentru a parcurge
tot. La data stabilită pentru prezentarea în faţa comisiei, am plecat la Bucureşti şi m-am postat în
sala de aşteptare. Acolo era o grămadă de lume! Majoritatea aştepta pensionarea, scăparea din
chingile sistemului – devenit tot mai opresor, corupt, exploatator – cu sufletul la gură. Doctoriţa
care m-a preluat la venirea în Bucureşti, la clinică, m-a întrebat cum mă simt şi despre faptul de
a continua ce mi-am propus. Am rămas ferm, pe poziţie, ceea ce a deranjat. Mi-a explicat că
trebuie să-mi verifice tensiunea şi pulsul şi m-a condus într-un salon de la etajul IV, în care au
fost verificate respectivele valori, acceptabile la acel moment de enervare. Apoi, în drum spre
sala de aşteptare, mi-a mărturisit că există o mare problemă, dosarul meu medical nu a fost
expediat de la spital, prin urmare nu deţine documentul pe baza căruia să stabilească situaţia
mea medicală. Profund consterant, i-am arătat decizia de ridicare a „aptului limitat”. S-a blocat,
i-a căzut faţa şi m-a întrebat: „De unde aveţi asta?”. I-am răspuns: „De unde trebuie!” A încercat
să mă deposedeze de original, dar nu a reuşit. Am mers în oraş şi am făcut copii, pe care i le-am
înmânat. După mimică, am conştientizat că nu-i convenea, că nu se aştepta la aşa ceva. Sigur era
implicată în procesul de „demolare”, pus la cale de „prietenii” de la Sibiu!

M-am înarmat cu multă răbdare şi am aşteptat rezolvarea cazurilor celor din sală. Eram
profund marcat când cineva ieşea de la comisie, zâmbitor şi mulţumit, strigând: „Uraaaa! Sunt
pensionat!” Se pare că eram unicul atipic, cel care a luptat pentru continuarea activităţii. Nu mă
regăseam! Eram buimăcit în totalitate! A venit şi rândul meu, pentru a intra la comisie. Odată
intrat, doamna doctor care m-a testat a început a spune despre eforturile ei de a determina
comisia să înţeleagă situaţia mea, de a o convinge să aprobe ridicarea „aptului limitat” etc.
M-am scârbit de-a binelea! Am strâns puternic din dinţi, pentru a apuca finalul şi am aflat că
sunt foarte „apt”. Am mulţumit comisiei, am înşfăcat documentul doveditor (semnat de 10
medici) şi am „tivit-o” spre Sibiu, cu primul mijloc de transport.

A doua zi era momentul în care îmi puteam salva soarta: depunerea adeverinţei pentru
concurs cu textul „APT”. M-am prezentat, cu hotărârea comisiei, la medicul Radu, care m-a
privit zâmbind şi care s-a exprimat direct: „Le-ai tras-o!” Ceea ce m-a făcut să conştientizez că
era la curent cu modul parşiv de acţiune împotriva mea. Mi-a cerut 50 lei pentru eliberarea
adeverinţei de „APT” şi mi-a urat succes deplin. Trebuie să menţionez faptul că acest medic a
fost singurul care a avut mare încredere în mine şi m-a sprijinit necondiţionat! Toată stima şi
consideraţia mea pentru dumnealui şi cei asemănători! Cu adeverinţa în mână, ţinută ca pe un
trofeu nepreţuit, am intrat la BP, unde era Giurgiu, căruia i-am înmânat valoroasa adeverinţă,
optimist, afisând un zâmbet adecvat, de învigător! M-a privit speriat şi a întrebat cu glas gâtuit:
„Ce-i asta?” Am răspuns, afişând acelaşi zâmbet sarcastic: „Dovada sănătăţii mele reale!” Nu-i
venea să creadă! Cum de am evitat capcanele întinse des, de către „prietenii” de la ISU Sibiu şi
nu numai? Cum am reuşit să trec peste toate barierele, barajele, piedicile, obstacolele,
impedimentele de tot felul pe care mi le-au pregătit? Am plecat fără a mă uita în spate, moment
în care a pătruns în încăpere unul dintre concurenţii pentru acelaşi post, lt. col. Nicolau (l-am
caracterizat în materialele anterioare, de atunci nu mi-am schimbat părerea!), care – fără a ţine
cont că uşa era întredeschisă – a întrebat: „Cum e!” La răspunsul: „Ne-a făcut!” a replicat: „Măi
boule, mi-ai promis că-l execuţi pe ăsta!”

Nu am avut răbdarea – şi nici curiozitatea – de a asculta restul dialogului, convins fiind
că s-a „lucrat murdar”, pentru eliminarea mea. Şi acea mizerabilă activitate a fost desfăşurată de
o echipă bine închegată, dar lacunar pregătită. Am aşteptat ziua confruntării, având de luptat
împotriva a patru candidaţi. Din fericire, unul dintre ei, colonelul Nelu Faur, a reuşit la
concursul pentru ocuparea funcţiei de şef Serviciu Prevenire Incedii. Trebuie să specific faptul
că, pentru ocuparea celor două funcţii, Chioar avea „faliţii” lui, sperând ca respectivii să ocupe
posturile. Faur nu era agreat din cauză că era fiul colonelului Ioan Faur, fost – o bună perioadă
de timp – comandant al Detaşamentului de Pompieri Sibiu (şi şef al lui Chioar), vertical, corect
şi imparţial. În acea perioadă, Chioar a fost tratat la justa lui valoare, beştelit şi pus la colţ de
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multe ori, iar acum se răzbuna pe fiul fostului comandant! Apucături de CRETIN, needucat,
„neam prost”, nu degeaba  a fost „blagoslovit” cu apelativul profund real, „ciobanu' din
Sângătin”! Pe mine nu mă agrea de mult timp, în principal pentru că am concurat pentru postul
de comandant, apoi pentru că se temea de experienţa şi studiile mele (poate că, totuşi, în mintea
îngustă a lui mă considera mai bine pregătit?!). Nu doresc să-mi scurt-circuitez neuronii, pentru
a afla ce gândea acest troglodit!

S-a declanşat concursul! În sală eram doar doi „catindaţi”, Nicolau şi eu. Aşteptam pe al
treilea, lt. col. Ioan Lăzăroiu. La un moment dat, se deschide uşa, Lăzăroiu bagă capul, priveşte
în sală şi se adresează comisiei: „Am verificat! Totul este O.K. Dacă este Bucur în sală, sunt
toţi. Eu mă retrag!” Uşa s-a închis, comisia s-a blocat! S-a trecut apoi la înmânarea întrebărilor,
tip grilă, vreo 25. Am purces la studierea lor – cu mare atenţie – apoi la rezolvare. Pe ciornă mi-
am întocmit un tabel, în care am trecut numărul întrebării şi variantele de răspuns, urmând ca,
după restudierea testului să purced la X-area definitivă a rubricilor câştigătoare. Am constatat,
cu uimire, că jumătate dintre întrebări nu sunt din domeniul Protecţie Civilă, ci din al
„tulumbarilor”, iar unele, nu se încadrau în bibliografia specificată de eşalon. Am stat în banca
mea, urmând ca, în momentul în care eram dezavantajat, să contest concursul, pentru
nerespectarea procedurii. Mi-am continuat activitatea şi, când am considerat că am răspuns
corect (aşa cum am apreciat atunci) la toate întrebările, am predat foile şi am părăsit sala. Am
fost întrebat dacă nu doresc să rămân până termină şi Nicolau. Am răspuns că nu, am încredere
în membrii comisiei, că vor respecta procedura.

Nu aveam certitudinea că lui Nicolau nu i s-au furnizat întrebările şi răspunsurile pentru
concurs (precedentul a fost creat la ocuparea funcţiei de locţiitor pentru Logistică, avea totul cu
o săptămână înainte de concurs), şi nici că voi reuşi. Aşteptam, cu mari emoţii, rezultatul. În
timp ce discutam cu Nicu Preuteasa, în birou şi-a făcut apariţia Nicolau, care şi-a cerut
permisiunea să mă felicite. L-am întrebat: „Pentru ce?” „Pentru câştigarea concursului”. Nu
realizam, încă, despre faptul că am învins! Că am reuşit să depăşesc toate obstacolele,
„matrapazlâcurile” nenorociţilor de la ISU! Aveam nevoie de câteva perechi de palme, ba chiar
pumni, pentru a mă trezi la realitate! Am fost chemat în club, unde s-au anunţat rezultatele
concursului. Cu un nod în gât – nu de emoţie, ci de ură – colonelul Cosma a anunţat clasificarea:
Nicolau, 6,73; Bucur, 10! Nu credeam! Nu-mi reveneam! Parcă eram pe altă planetă! Sigur este
real ceea ce aud? O victorie meritată, muncită, aşteptată!

Năucit şi profund nemulţumit de rezultatele concursurilor, Chioar a catadicsit să anunţe
ocuparea posturilor abia peste o săptămână! Nu mor caii când vor câinii, şi nici câinii când vor
stăpânii! Peste câtva timp, s-a pensionat şi „nemuritorul”, veşnicul comandant Chioar. Am
încercat să aduc un preot care să sfinţească inspectoratul! Balcu nu a fost de acord. Culmea
culmilor, Chioar a continuat să vină la unitate şi după pensionare, să îşi ocupe locul în birou,
până când, împuternicitul la comandă (Balcu Cosmin), sătul de prezenţa nefastă a „ciobanului”,
a avut ideea salvatoare de a renova biroul respectiv. Şi aşa, viaţa a demonstrat unuia care se
credea de neînlocuit, că „cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit”. Cât de megaloman şi
cretin să fii, încât să ai ca numere preferenţiale la autoturismul proprietate personală SB…UMP
(unitatea militară de pompieri)? Oare asemenea persoane (oameni nu pot fi numiţi, doar pentru
mersul biped) au toate „ţiglele pe casă”?

A urmat apoi o plecare masivă a celor din Serviciul Protecţie Civilă: lt. col. Leonte,
obligat să se pensioneze, fiind prins cu luare de mită; lt. col. Preuteasa, prin pensionare la
termen; lt. Anca Pop, concediu maternitate. Am rămas doar eu … şi cu mine. Servicul era fără
oameni încadraţi. Eu solicitam de zor încadrare. Balcu şi Giurgiu nu doreau rezolvarea situaţiei,
doar-doar îmi rupeam gâtul în rezolvarea multitudinii de probleme, inerente serviciului. Mi s-a
promis că funcţiile vacante vor fi completate cu proaspeţi ofiţeri ai promoţiei viitoare. Dar, până
atunci?
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Prin urmare, am încercat – din răsputeri – să fac faţă situaţiei, atât cât m-au ţinut
balamalele! Lucram mult peste program, ba chiar şi acasă (pentru dosarele de avizări, întocmire
situaţii diverse, planuri de intervenţie ş.a.), nu mai ştiam pe unde să „scot cămaşa”! În toamna
anului 2008 au fost repartizaţi, din promoţie, doi sublocotenenţi chimişti care au fost încadraţi la
Protecţia Civilă. Am fost bucuros, dar parţial trist. E drept că cei doi urmau să mă ajute în
desfăşurarea activităţilor dar, timp de 6 luni trebuia să-i pregătesc pentru a se acomoda cu
atribuţiile funcţiei. Pe moment, mai mult încurcau decât ajutau! Dar, cu tact şi răbdare, mi-am
dus misiunea până la capăt! Am reuşit să îi pregătesc şi să le ofer posibilitatea să-şi demonstreze
aptitudinile.

La începutul anului 2009 am avut parte de misiuni deosebite. Printre ele s-au numărat şi
cele patru acţiuni de distrugere a zăpoarelor de gheaţă formate pe râul Sadu (Foto 1, 2), în
localitatea omonimă. Am lucrat zi-lumină, alături de echipa pirotehnică, iar rezultatele au fost
cele sperate. Am reuşit să evităm inundarea unor gospodării din Sadu, prin ruperea zăpoarelor la
timp. Nu am fi reuşit să acţionăm efficient, dacă nu am fi avut sprijinul necondiţionat al
primarului, Ioan Dumitru Valentin Ivan şi al viceprimarului, Ionuţ Veştemean. Doi oameni
dedicaţi, verticali şi omenoşi!

La sfârşitul lunii februarie 2009, cu ocazia zilei Protecţiei Civile, pe un ger cumplit, am
realizat exerciţii demonstrative în oraşele: Sibiu, Mediaş, Agnita, Sălişte şi Cisnădie. Cel de la
Mediaş, din 28 februarie, a fost desfăşurat exemplar, cu defilare, expoziţie şi demonstraţie de
acţiune la un accident rutier cu substanţe chimice (foto 3, 4). În acel an, au fost planificate mai
multe exerciţii de amploare, cu tematică diversă, pe tot teritoriul judeţului. Primul a fost
desfăşurat la Avrig unde, după ce l-am pregătit şi organizat, la momentul declanşării am fost dat
la o parte, fiind destinat ca „ofiţer de legătură” între Primăria Avrig şi participanţii din teren.
Jignire cruntă, pe care nu o s-o uit, din partea lui Giurgiu şi Balcu.

Între timp, Balcu a făcut o alegere care ne-a dat de gândit celor mai vechi în grad. După
pensionarea prim-adjunctului Drăgan, l-a propus ca înlocuitor pe mr. Giurgiu! Noi, cei cu grade
şi vechime mai mari, nu eram buni? De ce am fost înlăturaţi? Răspunsurile erau clare: pentru că
Giurgiu avea relaţii la Bucureşti şi îl putea susţine pe Balcu; pentru că noi, cei cu experienţă, îi
încurcam planurile. Prin urmare, de „inimă rea” s-a îmbolnăvit colonelul Bratu şi s-a pensionat,
foarte mâhnit. Au urmat locotenent coloneii Tibi Pripon şi Ion Lăzăroiu, apoi, fortuit, mr. Neluţu
Treistaru. Rândurile celor cu experienţă se răreau tot mai mult! La Detaşamentul Sibiu a fost
numit cpt. Văcăroiu (un tâmpit şi un prost crescut!) iar şef al Centrului Operaţional, mr.
„Siminică, pompierul atomic!” Cu asemenea obedienţi şi incapabili, cum să ai curajul să pleci în
misiuni? Doar dacă ţi s-a urât cu viaţa şi vrei să devii „kamikaze”!

După puţin timp am fost determinat să mai trec încă o barieră! De la IGSU am primit o
adresă prin care mi se comunica faptul că nu voi fi exceptat de la Cursul pentru colonei din
cauză că studiile mele nu-mi permit acest lucru. Am rămas consternat! Adică, având Facultatea
de Drept, studii post-universitare, masterat şi doctorat nu era suficient? Mi-am dat seama că cei
de la IGSU încercau să-mi „pună frână”! Doreau să mă duc la curs şi să facă „pe dracu-n patru”
să nu-mi ofere posibilitatea de a trece examenul! Am întocmit un raport detaliat, cu toate
diplomele de studii anexate, pe care l-am trimis la Direcţia Management Resurse Umane MAI
(DMRU). La vreo săptămână, în timp ce eram în control la Cârţa, am fost sunat de un chestor de
la DMRU, care mi-a explicat că a citit raportul şi nu s-a putut abţine de râs. Să stau liniştit, că
îmi va rezolva problema! I-am urmat sfatul. La două zile după discuţie, m-a oprit Giurgiu şi mi-
a zis să-i aduc copii după actele de studii. I-am spus că, după terminarea fiecărei pregătiri, am
dus copii după diplome la el la birou. A zis că el nu le are şi nici nu a ştiut de toate studiile mele.
Cât de impertinent să fii, să spui aşa ceva? Doar se ştie că, la începerea fiecărui tip de pregătire
extra-militară era nevoie de întocmirea unui raport prin care cereai aprobare pentru continuarea
studiilor!
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Am făcut câte două copii xerox după fiecare diplomă, am pregătit un process-verbal de
predare-primire a acestora, în două exempare, şi le-am dus la BRU. Când am solicitat semnarea
Procesului verbal, Giurgiu a zis că aşa ceva nu se poate! I-am spus că altfel nu las diplomele,
fără semnătură nu am nici o dovadă că le-am predate, iar situaţia dispariţiei acestora se poate
repeta. Nu a avut de ales şi a semnat. În ziua următoare, m-a chemat Balcu la el. Mi-a explicat
că cei de la IGSU sunt foarte supăraţi pe mine, pentru că am raportat situaţia la DMRU.
Totodată, mi-a spus că îndeplinesc toate condiţiile pentru a fi avansat, mai puţin una. M-am uitat
cu scârbă la el şi i-am spus: „Da, ştiu, probabil examenul de colonel!” A zâmbit şi mi-a dat
dreptate. Prin urmare, temerile mele s-au confirmat. Aşa doreau să mă execute! I-am spus că nu
voi accepta, în ruptul capului, să fiu bătaia de joc a idioţilor de la IGSU! Culmea, conform
instrucţiunilor, aveam nevoie pentru avansare doar de cursul post universitar! Aşa cum am
menţionat şi în raportul trimis la DMRU, pe baza cursului respectiv au mai fost avansaţi, cu un
an în urmă, patru colegi din teritoriu (pe care i-am determinat să se înscrie la curs, alături de
mine): doi erau din Harghita, unul din Covasna şi al patrulea din Alba Iulia (culmea, chiar
fratele meu, care activa la ISU Alba!).

La câteva zile, Giurgiu a venit la mine şi mi-a spus că este necesar să mă hotărăsc cu ce
lucrare voi merge la cursul pentru colonei şi să-mi aleg şi un îndrumător. Mi l-a recomandat pe
Balcu! Am promis că, peste două zile, îi voi furniza toate datele cerute. Apoi l-am sunat pe
prietenul Nicu Stan, colonel dr. şi prim-adjunct la Centrul de Pregătire de la Ciolpani, pe care
l-am cunoscut în anul 1999. I-am prezentat speţa, a râs şi mi-a promis că îmi va întocmi chiar el
lucrarea şi îmi va fi şi îndrumător. A doua zi, am dat un bileţel lui Giurgiu, cu datele solicitate.
L-a citit şi, nedumerit, m-a întrebat: „De ce nu l-aţi ales pe Balcu, aşa cum v-am zis?” I-am
răspuns că, pentru îndrumarea lucrării unui locotenent colonel doctor, îndrumătorul nu poate fi
decât unul cu grad superior şi cu acelaşi titlu de doctor. După privirea ucigătoare pe care mi-a
aruncat-o, am conştientizat că iar am pus „gaz pe foc”!

Situaţia mea nu a fost clarificată decât cu o săptămână înainte de începerea cursului
când, generalul Secară (Ţiganu') mi-a trimis o altă adresă, prin care specifica faptul că sunt
exceptat de la examenul de colonel. Prin urmare, m-au proptit la mantinelă o grămadă de timp,
m-au „fiert” suficient încât să demonstreze cât de porniţi erau împotriva mea! Dar, am dovedit
că nu mă las călcat în picioare, mai ales că dreptatea era de partea mea!

Deoarece sănătatea începea – din nou – să-mi joace feste, am luat serios în calcul
pensionarea anticipată. Dar, încă nu era momentul! Urma, peste câteva luni, să fiu avansat şi
apoi să primesc şi ultima „răbdarea a măgarului” după 25 de ani de activitate. M-am înarmat cu
răbdare, dar situaţia s-a precipitat. Balcu dorea să-mi complice, din nou, existenţa! La un
moment dat, m-a abordat şi mi-a comunicat că doreşte să-mi mai „paseze” nişte atribuţii. I-am
spus că îl aştept la birou, dar să vină cu baza legală şi fişa postului. A venit şi mi-a spus că va
trebui să mă ocup de verificarea Planurilor de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de la comune.
Când i-am cerut baza legală, mi-a întins nişte coli care conţineau documentele ce trebuiau să
existe în mapele inspectorilor de la oraşe şi a şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă. M-a pufnit râsul! Am luat o foaie, am deplasat-o spre „profundor” şi i-am spus că nu
este suficientă nici să mă şterg cu ea! I s-a umflat jugulara! Apoi, calm, i-am spus că de
respectivele planuri trebuie să se ocupe cei 4 ofiţeri de la un anumit birou. Mi-a spus că aceia nu
ştiu. I-am propus un târg: să-i dea afară, iar salariile lor să mi le dea mie şi o să mă ocup şi de
verificarea planurilor. Discuţia a degenerat, m-am enervat şi l-am scos afară din birou, cu
înjurăturile de rigoare. Ştiam că nu o să mă ierte! Şi aşa a şi fost! M-a pus sub urmărire, m-a
trimis la cele mai dificile intervenţii, m-a numit în cele mai „naşpa” comisii, mi-a repartizat –
spre rezolvare – cele mai ciudate adrese şi cereri, nu mi-a încadrat serviciul etc.

Ba mai mult! M-a numit „ofiţer cu cercetarea penală”, fără să mă anunţe! De parcă la
desfăşurarea studiilor mele de drept ar fi contribuit cu ceva ISU! Dar, avea nevoie de o „unealtă”
care să rezolve treburile murdare, una dintre ele fiind trecerea în rezervă a plutonierului Adrian
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Rădoaie, apoi a prietenei (ulterior soţie a) acestuia, care nu a acceptat avansurile lui! Sătul şi
scârbit, am decis că trebuie să clarific situaţia „cotoioasă” în care mă aflam. Mai ales că, la
ridicarea unor adrese de la Secretariat, l-am auzit plănuind, cu Giurgiu, să scape de „nenorociţii
de colonei, care ne încurcă”. Da, aveau dreptate! Acei colonei îi încurcau groaznic, mai ales că
aveau cunoştinţele şi experienţa necesare pentru acţiuni şi intervenţii complexe! Iar ei, nişte
„sula-lela”, doreau să-şi pună „ventuziştii” în funcţii. Deh, dacă şeful este prost, subordonaţii
trebuie să fie şi mai proşti! Altfel, riscă să i se vadă lipsa de intelect şi de experienţă şi se face de
„cacao”. Dar, cu subordonaţi proşti şi obedienţi, treaba era rezolvată!

Pentru a lua o hotărâre clară şi definitivă, am discutat cu prietenul Dan Cismaru, fost
ofiţer, care mi-a dat sfaturi salvatoare, şi căruia îi voi mulţumi toată viaţa. La acel moment, cu
adrenalina la maximum, pentru mine era o mare lovitură să îmi termin cariera atât de devreme!
Dar, Dan mi-a spus că ar fi de dorit să mă gândesc – mai întâi – la sănătatea mea, şi apoi la ce
mă va aştepta, în viitor, ca răzbunare din partea lui Balcu. Şi, după o matură şi minuţioasă
punere în balanţă a avantajelor şi dezavantajelor, m-am hotărât şi m-am internat la Spitalul
Militar. Apoi, cu intermitenţe, am mai dat şi pe la serviciu, pentru a rezolva situaţiile necesare.
În perioada în care am fost internat, la ISU s-a declanşat un control de fond. Pentru controlul de
la Protecţia Civilă a fost destinat colonelul Hornoiu, un om de mare caracter şi foarte bine
pregătit, care a înţeles situaţia. După trecerea controlului, am aflat – cu mare satisfacţie – că
Protecţia Civilă a fost singura care a obţinut calificativul F.B., în rest, toţi (inclusiv comanda
ISU) au obţinut B.

A venit şi momentul avansării! Eram în concediu medical, iar Balcu mi-a dat telefon,
rugându-mă insistent să merg la festivitate. I-am spus că nu pot, nu mă simt bine. Nici nu-mi
trecea prin cap să-i dau ocazia să-mi pună el gradele de colonel! În 4 septembrie, mi-am
planificat o ultimă distrugere a muniţiei asanate de pe teritoriu judeţului. Am dus misiunea la
bun sfârşit, mi-am făcut cruce cu ambele mâini, iar, în ziua următoare m-am internat de urgenţă.
Mai aveam de realizat 10 zile de internare pentru a fi dus la comisie. Le-am făcut şi pe acelea,
iar comisia a hotărât că este necesară trecerea în rezervă! Am continuat cu concediul medical,
aşteptând vestea venirii ordinului. Credeţi că a catadicsit cineva să mă anunţe? M-au sunat, într-
un târziu, să mă cheme la unitate pentru inventariere! Atunci am aflat că sunt pensionar de vreo
trei săptămâni şi trebuie să predau funcţia! Balcu mi-a şi reproşat că m-am pensionat fără să-l
pun în temă, din timp! I-am spus că hotărârea de a fi trecut în rezervă a aparţinut comisiei!

Am predat, cât mai repede cu putinţă, funcţia şi am plecat „ca de la o casă pustie”. Nu
am organizat nici o masă de rămas bun, nu mi-am luat „La revedere” de la pompieri… De fapt,
nici nu prea aveam de la cine! Colegii adevăraţi şi corecţi erau şi ei pensionaţi. La sfârşitul
activităţii mele mă puteam mândri că am scăpat teafăr de la peste 180 de misiuni de asanare a
terenului de muniţie rămasă neexplodată. Am distrus zeci de grenade, bombe de aviaţie şi
lovituri AG, sute de lovituri şi proiectile de artilerie de diverse calibre, mii de cartuşe de diferite
calibre, milioane de artificii confiscate de poliţie ş.a. (foto 5, 6) . Acţiunile de distrugere au fost
urmărite, cu mare interes, şi de mass-media locală, cu care am avut excelente relaţii de
colaborare (foto 7). Mulţumesc lui Dumnezeu că m-a protejat şi am scăpat cu bine de la toate
misiunile dificile la care am luat parte! Îmi doresc doar sănătate şi să mă bucur de pensie timp
dublu faţă de cât am activat! Iar prietenii, amicii şi cunoştinţele să rămână sănătoşi şi să ne
întâlnim cu aceeaşi plăcere şi bucurie!  Să fie sănătoşi şi duşmanii, să se poată oftica – cât mai
des posibil – pentru realizările mele!
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Sunt Alice Barbu, absolventă a facultății de istorie din
Universitatea București. În prezent, urmez un curs de master la aceeași
facultate pe teme de istoria a comunismului în România. În cadrul unui
proiect de cercetare, început cu doi ani în urmă, am realizat mai multe
interviuri cu o serie de istorici, sociologi, politologi și analiști ai studiilor de securitate pe tema
revoluției anticomuniste din România, începută în acel decembrie însângerat din 1989. Vă
mulțumesc, dle profesor, că ați acceptat invitația mea pentru acest interviu. Având în vedere că
sunteți un pasionat cercetător al acelor evenimente, iar în calitate de istoric al Serviciilor
secrete românești, inclusiv a instituției Securității regimului comunist din România, ați publicat
volume consistente, vă rog să aveți amabilitatea de a răspunde câtorva întrebări.

Alice Barbu (în continuare, A.B.): Am observat că, în ultimii ani, când vine
decembrie, atât oficialitățile, cât și media scrisă, vizuală sau audio, cam evită să
comemoreze evenimentele din acel decembrie 1989 atât de însângerat. Oricum, în anii ʼ90,
de exemplu, se comemorau cu mai mult fast?

Cristian Troncotă (în continuare, C.T.) Ați observat foarte corect. Chiar anul trecut,
când s-au împlinit 30 de ani de la acele evenimente, a dispărut fastul. Nu pot să exprim decât o
simplă opinie personală, dar fundamentată pe propriile mele cercetări și deducții argumentate.
Sunt convins că cercetările istoriografice au avansat, iar rezultatele au scos la suprafață
adevăruri incomode pentru cei care au preluat atunci puterea, și care s-au menținut mult timp la
putere, ceea ce a făcut ca viziunea lor să se impună. Chiar în Constituția României este trecută
sintagma „Revoluția din decembrie 1989” (art. 3). Ori, o revoluție nu se poate realiza într-o lună.
S-a făcut confuzie între revoluție și revolta populară, după modelul bolșevic, adică „Revoluția
socialistă din octombie”, din Rusia. De ce această confuzie premeditată, i-aș spune? Pentru că,
în cazul Rusiei, trebuia accentuat rolul lui Lenin, la fel și în România se evidenția total
nejustificat rolul lui Ion Iliescu. „Rolul personalităților în istorie” este o teză comunistă. „Dacă
nu avem lideri, atunci trebuie inventați” spunea Karl Marx. „mare dascăl al proletariatului”. Pe
de altă parte „tezele iliesciene” despre revoluție evită să facă referire la esența „Revoluției din
decembrie 1989”, și vă explic de ce.

Termenul de revoluție este definit în toate dicționarele erudite de politologie și
sociologie ca o amplă mișcare socială care produce mutații structurale în societate, în primul
rând face trecerea de la un regim politic la altul. Dacă pornim de la o astfel de viziune, atunci
trebuie să recunoaștem că în decembrie 1989 a avut loc o revoltă populară, absolut justificată și
de necontestat, urmată de un puci militar și instalarea la putere a unui grup preponderent
comunist pro-sovietic, condus de Ion Iliescu și susținut puternic din exterior, atât de sovietici cât
și de occidentali. Structurile statului comunist au rămas intacte. Abia odată cu apariția unei
opoziții veritabile și crearea Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN) la 9 februarie
1990, compus din 180 de membri, dintre care jumătate de la FSN și restul de la alte partide nou
înființate, plus reprezentanții minorităților, evenimentele s-au canalizat spre o societate
democratică în România. În 20 mai 1990, au avut loc alegeri democratice, iar Parlamentul
rezultat a jucat rol de Constituantă. Procesul revolutionar s-a încheiat prin Constituția votată de
români în urma referendumului din decembrie 1991. Acest lucru a coincis și cu prăbușirea
URSS, tot în decembrie 1991. Deci, la acel moment, Moscova nu mai putea face presiunii
pentru menținerea comunismului cu „față umană”. Prin urmare, se poate spune, fără teama de a
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greși, că în România a avut loc o revoluție anticomunistă începută în decembrie 1989 și care s-a
încheiat cu succes în decembrie 1991. Iar când se analizează această revoluție anticomunistă,
înseamnă și referirea la toate marile evenimente care s-au petrecut în acest interval, și anume:
protestele din Piața universității, cel mai mare miting anticomunist din istorie, care a durat 52 de
zile; mineriadele din ianuarie, februarie, iunie 1990 și septembrie 1991, care în esență au
însemnat lupta pentru putere; abrogarea unor legi care au făcut posibilă dictatura și tirania
regimului ceaușist; elaborarea unei constituții care scotea în afara legii comunismul în România.

Lupta politică s-a desfășurat între două grupări bine fundamentate. Pe de o parte
gruparea din jurul lui Ion Iliescu, care milita pentru un „comunism științific” ori cu „față
umană”, adică „filtrat prin valorile umanismului european” (vezi declarațiile din Studioul 4 al
Televiziunii române, din 22 decembrie și din 6 ianuarie 1990, dată jurnaliștilor de la „Le Figaro
Magazin”, ambele aparținând lui Ion Iliescu). De cealaltă parte a baricadei se afla gruparea
partidelor istorice renăscute, care milita pentru o democrație după modelul celei interbelice.
Confruntarea pentru noua Constituție a fost câștigată de grupul din jurul lui Ion Iliescu, în sensul
că istoricii au cedat ideii de instaurare a Monarhiei constituționale, iar comuniștii cu față umană
au menținut Republica, deși era o instituție introdusă de comuniști „fără față umană” la 30
decembrie 1947, prin lovitură de stat, îndepărtând monarhia și alungându-l din țară pe Regele
Mihai I, cel care fusese decorat, și de sovietici și de americani, pentru curajosul act de la 23
august 1944. Este singurul argument plauzibil care îi îndreptățește pe cei ce susțin că revoluția
anticomunistă din România nu a fost deplină, întrucât a păstrat Republica, în realitate o instituție
adusă și implementată de comuniștii staliniști. Desigur că toate acestea nu s-au putut realiza de o
singură persoană, chiar dacă Ion Iliescu s-a aflat în fruntea administrației statale, și care a avut
fără îndoială o contribuție pe care nu i-o poate nega cineva. Dar, per ansamblu, a fost o operă
colectivă care a avut o puternică susținere populară în ciuda unor confruntări, unele sângeroase
din timpul mineriadelor.

Mai mult, cercetarea istorică a identificat și actorii principali ai loviturii de stat
anticeaușiste: Securitatea și Armata. Ordinele date de generalii Iulian Vlad, șeful Securității, și
Victor Atanasie Stănculescu, din partea Armatei, total contrare ordinelor primite de la
conducerea statului au jucat rolul fundamental în îndepărtarea de la putere a cuplului Nicolae și
Elena Ceaușescu. De asemenea, rolul sovieticilor în evenimentele din decembrie 1989 nu mai
poate fi contestat. Au apărut foarte multe dovezi în acest sens, majoritatea puse în lumină de
Comisia senatorială pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989. Ei bine, toate acestea
nu se regăsesc în Raportul final de analiză a regimului comunist din România, citit și aprobat cu
scandal în Parlamentul României în 2006. Ori, se cunoaște apetitul unor jurnaliști și oameni
politici și de cultură de a „lua lumină” de la brucani și tismăneni, ceea ce în baza rezultatelor
noilor cercetări, îi pune în dificultate. De aici rezultă discreția, pe alocuri tăcerea totală asupra
aducerilor aminte în sens de comemorare a evenimentelor din decembrie 1989 din partea
oficialităților și publiciștilor proiliescieni. Sigur că se fac comemorări acolo unde asociațiile
revoluționarilor sunt active și nu-și pot uita camarazii care au fost în stradă alături de ei pentru a-
și cere drepturile constituționale. Acolo în stradă, la Timișoara și București, ori în alte mari
orașe ale țării, unde Iliescu și grupul lui preponderant comunist prosovietic au lipsit cu
desăvârșire. Asta ca să se înțeleagă mai bine de ce expresia „grupul lui Iliescu emanat al
revoluției”, o inventive a lui Gelu Voica Voiculescu, nu își are nici un fel de justificare istorică.
Pe de altă parte ar trebui să se sărbătorească și decembrie 1991, adoptarea Constituției
democratice. Deci răspunsul meu pe scurt la întrebarea pusă ar fi: se evită astfel ca cei rămași
fideli „proiliescieni” și care clamau pe toate canalele media despre revoluția din decembrie să se
facă de râs. Sunt convins că noile generații de politicieni și jurnaliști vor sesiza toate aceste
aspecte și vor face ca lucrurile să intre în normal.

Mai este și un alt aspect. A impune prin rapoarte finale, cum să se scrie și să se
interpreteze istoria, este o mentalitate comunistă și nu are nimic de-a face cu democrația. Mai
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este și hotărârea Curții Supreme de Casație și Justiție din 2017, care, conform normelor impuse
de CEDO, a redeschis dosarul revoluției în care principalul acuzat este Ion Iliescu. Evident că
toată lumea așteaptă cu sufletul la gură sentința, dacă se va da în timpul vieții lui Ion Iliescu. Dar,
pentru ca aceasta să se întâmple, ar trebui început cu Constituția actuală, modificată în 2003,
care utilizează sintagma „Revoluția din decembrie 1989”. Bine, este nevoie de o reformă
constituțională mult mai amplă, dar asta este o cu totul altă problemă.

A.B.: Cine l-a influențat pe Ceaușescu să organizeze mitingul din 21 Decembrie ?

(C.T.) Ceaușescu nu era omul care să se lase influențat de cineva sau să cadă în capcana sfatului
înșelător al unora. Ani de zile, după discursul din balconul clădirii C.C.-ului (21 august 1968),
s-a amăgit cu iluzia că îi poate pune la punct pe sovietici. A mai făcut-o și în noiembrie 1978, la
Moscova, când i-a spus în față lui Brejnev că doctrina de apărare a URSS („vom fi primii care
vom lovi nuclear”), nu este potrivită pentru țările socialiste. Cred că a fost un afront mai mare
decât cel din 1968. În 21 decembrie 1989, el era convins că sovieticii, prin serviciile lor secrete,
sprijiniți de celelalte țări din Tratatul de la Varșovia, dar și de occidentali, în formula lui
discursivă „estul și vestul și-au dat mâna”, era, cred, pentru el, un alt bun prilej de a vorbi
deschis poporului, dar și lumii, că politicile promovate pentru Noua Ordine Mondială, ori „casa
comună europeană” nu sunt cele mai potrivite. Evident, reprezenta și o altă ocazie de a mai
înfiera „rolul nefast al imperialismului” în relațiile internaționale, prin „amestecul în treburile
interne ale altor state”. Numai că, la acea dată, a scăpat din vedere, exact ceea ce nu voia să audă
sau să înțeleagă, și anume, că poporul era foarte nemulțumit pentru condițiile de trai sub limita
de rezistență (economia de gaze, de electricitate, lipsa produselor de primă necesitate și a
materiilor prime pentru principalele ramuri industriale etc., ceea ce se traducea prin frig în
locuințe, magazine aproape goale, în special cele alimentare și o criză economică ce putea
arunca țara într-un adevărat colaps). Toți cetățenii conștienți ai României își dăduseră seama că
Ceaușescu, ca șef al statului, încălca flagrant Constituția, care la art 75, în Jurământul depus de
președinte în fața Marii Adunări Naționale, se angajase să acționeze „pentru bunăstarea și
fericirea întregului popor”. Mizeria din spitale, frigul și întunericul din case, ori cozile
interminabile la benzină și alimente, vânzarea pe cartelă a cărnii și a altor produse de primă
necesitate demonstrau faptul că românii sufereau rău de tot. La capitolul nivel de trai, românii
ajunseseră pe ultimul loc în rândul țărilor socialiste din Tratatul de la Varșovia.

Sunt convins că Barbu Petrescu, primarul Capitalei, i-a sugerat lui Ceaușescu
organizarea mitingului, adică exact ceea ce dorea să audă șeful statului. Iar cei care plănuiseră
din timp „întoarcerea profesionistă a mitingului”, expresia îi aparține lui Virgil Măgureanu,
cunoșteau foarte bine toate aceste aspecte. Este vorba despre dl. Virgil Măgureanu, cel care a
condus SRI în perioada 1990-1997, și care foarte recent a declarat că: „Sunt absolut convins că
și azi informațiile ajung la fel de repede la Moscova, ca pe vremea lui Ceaușescu”. Este, de fapt,
o recunoaștere peste timp a ceea ce a însemnat de fapt colaborarea cu sovieticii în decembrie
1989. Este vorba despre existența în România a unei vaste rețele de agenți ai serviciilor secrete
rusești, de dimensiunea unui adevărat sindicat. Ne ajută să înțelegem mai bine acest lucru
afirmația lui Patrick Pesnot, jurnalist și scriitor francez, care a cochetat cu serviciile secrete din
țara sa, potrivit căruia „Liderii celor două mari puteri vor pur și simplu să scape de Ceaușescu
prin intermediul Securității, infiltrate în proporție de cel puțin cincizeci la sută de agenți K.G.B.,
acesta fiind și motivul pentru care atât de detestata poliție politică nu va fi epurată după
revoluție”. Nimic nou sub soare, am putea spune. Poate că abia acum începe să se evidențieze
mai bine naivitatea lui Ceaușescu, care era convins că România va putea ieși de sub influența și
supravegherea Moscovei, marea putere de la Răsărit. Mie personal, îmi este tare frică pentru că
o astfel de naivitate se poate manifesta și astăzi, dacă nu cumva se pare că este generalizată
acum la aproape întreaga noastră clasă politică. Lozinca potrivit căreia „acum suntem cu
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americanii și nimeni nu ne mai poate face rău” devine, cu tot felul de posibile adăugiri, variații
ori improvizații, o poveste de adormit copiii.

A.B.: Moartea lui Milea reprezintă un moment important al evenimentelor din
decembrie 1989. Ce ne puteți spune despre: desfașurarea evenimentelor privind moartea
sa; cunoștea Milea ideea unui complot?; psihologia lui Milea sau presiunea care s-a
exercitat asupra sa; de ce a folosit o altă armă și nu pe a sa?; dacă s-a sinucis, de ce s-a
împușcat în inimă și nu în cap?

C.T.: Deocamdată, moartea generalului Milea rămâne în continuare îmbrăcată în mister.
Și aceasta datorită procurorilor militari și criminaliștilor de la Ministerul de Interne care nu au
fost lăsați să-și facă treaba. La începutul lui ianuarie 1990, cu toții au fost chemați la Ministerul
Apărării și instruiți cum să procedeze pentru ca noua putere să nu fie cumva pusă în situații
dificile, mai ales în ceea ce privește sprijinul primit din partea factorului extern. Și se pare că și-
au făcut foarte bine treaba, cel puțin din acest punct de vedere. În loc să culeagă și să conserve
probe, au purces la ignorarea, falsificarea sau distrugerea lor.

S-au trecut sub tăcere, prea mult timp, afirmațiile lui Ion Iliescu din Studioul 4 al
Televiziunii române, din ziua de 22 decembrie 1989. Era ora 14:40, când s-a antepronunțat:

„Ăștia sunt trădătorii patriei (securiștii – C.T.). Nu Milea pe care l-au ucis… Sper ca acest apel
să ajungă la toate unitățile din țară, să ajungă la unitățile Securității și la cei din aparatul
Securității care au fost împinși spre această crimă odioasă”. Problema se pune de unde știa Ion
Iliescu cine îl omorâse pe generalul Milea? Și de ce nu a fost chemat ca martor în acest proces?
Dacă procurorii militari ar fi obținut o cât de mică probă în acest sens, în mod evident că s-ar fi
ajuns la condamnarea unui securist, sau a mai multora, în special a generalului Iulian Vlad,
pentru că el era șeful Securității. Ordinul nu putea fi dat decât de la vârful puterii, adică de
Ceaușescu. Și pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, ce concluzie desprindem de aici? Simplu,
că Ion Iliescu a făcut o declaratie interesată specifică unui politruc (în sensul că adevărul era
exact invers), care conform planului celor care l-au ajutat să vină și să se mențină la putere,
Securitatea „trebuia tocată” (expresia îi aparține generalului Stănculescu). Generalul Iulian Vlad
a cunoscut acest plan și singurul lucru care îl mai putea face pentru ca să evite o vărsare de
sânge inutilă, era să nu opună aparatul de Securitate schimbării. O schimbare de putere în
România susținută de forțe interne (revolta populară îndreptățită) și externe (agenți ai serviciilor
secrete sovietice și occidentale) secondați cu brio de rețelele lor diplomatice și de media,
aproape de pretutindeni.

Generalul Milea, în calitate de ministru al Apărării, a executat ordinele lui Ceaușescu de
a scoate Armata în stradă, atât la Timișoara cât și la Cluj și București, ceea ce era absolut ilegal.
Armata, după toate legile și regulamentele nu avea ce căuta în stradă. Armata apără teritoriul
național. Putea fi scoasă în dispozitiv strategic pentru apărarea fruntaliilor țării, dacă s-ar fi ivit
vreo primejdie sau amenințare. Prezența Armatei la Timișoara a avut darul de a provoca
protestatarii, care, la rândul lor, aveau tot dreptul să iasă în stradă pentru a-și exprima
nemulțumirile și a-și cere drepturile. Conform Constituției din acel timp (1974) statul garanta
drepturile și libertățile cetățenilor, inclusiv dreptul la mitinguri și demonstrații (art. 28). E foarte
adevărat că nici trupele de securitate nu puteau trage în protestatari. Ele aveau rațiunea de a
apăra instituțiile de stat și clădirile de importanță strategică. Atâta timp cât Iulian Vlad ordonase
ca aceste trupe să iasă în stradă cu cartușe de manevră, Ceaușescu a interpretat că Trupele de
securitate au trădat, ceea ce nu înseamnă că avea dreptate. (A se vedea în acest sens procesul-
verbal al ședinței CPEx din 17 decembrie 1989). Până în 22 decembrie 1989, se înregistraseră
66 de morți la Timișoara, 24 la Cluj și 35 la București, datorită intervenției Armatei. Generalul
Milea și-a dat seama că acest lucru nu mai poate continua. Deci, în dimineața de 22 decembrie,
în calitate de comandant al dispozitivului de represiune, a fost pus într-o situație imposibilă.
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Dacă ar fi continuat ordinele de represiune intra in istorie ca cel mai mare criminal al Armatei.
Atenție! Crime împotriva propriului popor. Dacă nu ar fi executat ordinele comandantului
suprem, ar fi fost acuzat de înaltă trădare și, probabil, executat pe loc. Personal, cred că Milea a
gândit că dacă se autorănește, simulând sinuciderea, ar avea o șansă de a se sustrage de la
executarea unor ordine nelegale și a-și salva viața. El nu a murit imediat din cauza rănii pe care
și-o făcuse în urma tentativei de sinucidere. A murit la spitalul Elias, în jurul orei 14:00, fiind
lăsat practic să moară fără nici un fel de asistență medicală. Nu se știe cine i-a împiedicat pe
medici să-și facă datoria.

Cu certitudine că generalul Vasile Milea știa despre existența unui complot pentru
răsturnarea lui Ceaușescu. Iulian Vlad declară, în fața Comisiei senatoriale pentru cercetarea
evenimentelor din decembrie 1989, că după spargerea baricadei de la Intercontinental, însoțit și
de Gogu Rădulescu i-ar fi propus lui Milea să rezolve împreună situația pentru a nu mai aștepta
dimineața, întrucât situația se putea complica. Vlad mărturisește că Milea i-ar fi răspuns că este
bătrân, prea obosit și oricum n-ar putea să facă așa ceva. Ofițerii de la Direcția a V-a, care erau
în preajmă, au declarat că răspunsul ministrului Apărării a fost altul: „A, deci voi sunteți
trădătorii”. Oricum, putea afla detalii despre planul de debarcare a lui Ceaușescu și prin
intermediul Direcției de Informații a Armatei, care, prin contra-amiralul Ștefan Dinu, cunoștea
toate detaliile. Milea a refuzat să participe la lovitura de stat prin care Ceaușeștii au fost
debarcați. La fel s-a întâmplat și cu maiorul Gheorghe Trosca, șeful de stat major al USLA. Știa
despre acest plan, dar a refuzat să-și dea concursul, ceea ce i-a atras mânia din partea generalului
Militaru și a celorlalți puciști, care, în mod evident au manifestat și o oarecare teamă că putea să
acționeze împotriva lor. Acesta a fost adevăratul motiv pentru care Trosca a fost chemat la
ministerul Apărării din ordinal generalului Militaru (apropiat Moscovei, reactivat și numit ipso
facto ministrul Apărării,) și executat. Puciștii au aplicat dictonul: „cine nu e cu noi e împotriva
noastră”.

A.B.: 23 și 24 decembrie 1989. Ce se întâmpla în București în timpul în care
Ceaușescu era la Târgoviște ?

C.T.: S-au produs masacrele asupra Securității, la Otopeni, unde au fost împușcați 49 de
militari din trupele de securitate, chemate să apere aeroportul, și lichidarea celor 7 luptători din
trupele speciale USLA, chemate și ele să apere clădirea Ministerului Apărării, din Drumul
Taberei, atacată de așa-zișii „teroriști”. Un ofițer de securitate de la Direcția a V-a, pază
demnitari, a fost linșat de „revoluționarii” care intraseră în clădire. Un alt ofițer de la Centrul de
Informații Externe (Serviciul de spionaj al Securității) a fost împușcat de „revoluționari”, într-o
casă conspirativă, pe motiv că refuzase să predea documentele secrete. Am pus ghilimele la
cuvântul revoluționari, pentru că eu personal nu sunt convins că erau adevărați revolutionari, ci
mai degrabă agenți sovietici infiltrați printre revoluționari. La fel s-au petrecut lucrurile și cu cel
care a tăiat capul unui luptător uslaș, din echipa lui Trosca, așezându-l pe un cauciuc de mașină
și, în bătaie de joc, cu o țigară în gură. Un militar român nu putea face așa ceva, întrucât
baionetele de la arme erau boante. Cel care a făcut decapitarea a folosit o armă alba foarte bine
ascuțită, de tip pumnal sau macetă. Prin urmare, prezența specialiștilor sovietici se vede și se
simte peste tot, în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Numai „cercetătorii” de la recent
desființatul Institut al Revoluției din decembrie 1989 nu le vedeau. Probabil, datorită unui
„ordin de zi pe unitate” care le interzicea o viziune obiectivă asupra istoriei Revoluției.

Să nu omitem, că în același interval de timp, în țară, mai ales în județele Harghita și
Covasna au fost atacate 43 de posturi de miliție și de securitate. Conform legilor de atunci, în
comune Miliția avea și atribuții de securitate. Cadrele de miliție și securitate nu au tras nici un
singur foc de armă, nici măcar de intimidare. În schimb, numeroase cadre au fost linșate, iar
trupurile lor arse și profanate, unele chiar în fața familiilor (soții și copii). Astfel de barbarii
amintesc de cele de la Beliș (noiembrie 1918) ori cele de la Ip și Trăsnea (toamna anului 1940).
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S-a dorit să se dea astfel credibilitate teoriei cu „securiștii-teroriști”, inventată de grupul pucist
preponderent prosovietic și lansată pe postul național de televiziune, în Studioul 4, în după-
amiaza de 22 decembrie 1989, chiar de Ion Iliescu. În cei 31 de ani cât au trecut de la
evenimentele din decembrie 1989, Parchetele militare ori Tribunalele militare nu au fost în stare
să arate românilor nici măcar un singur „securist-terorist”. Dar nu au fost în stare să
instrumenteze măcar un singur caz în care un cadru de securitate să se facă vinovat de omorârea
vreunui protestatar. De altfel, în noul dosar al revoluției, reintrat pe rol la cererea Înaltei Curți de
Casație și Justiție, pentru a se respecta exigențele CEDO, Ion Iliescu este acuzat de instigare la
omor deosebit de grav, așa cum am amintit anterior. Să vedem dacă se va pronunța o sentință
definitivă pe timpul vieții celui mai „emanat om al revoluției”.

A.B.: Despre procesul lui Ceausescu ce ne puteți spune? Mă gândesc la unele aspecte
precum: legalitatea tribunalului; cum a fost aleasă fiecare persoana care a participat la
proces (Victor Atanase Stănculescu, Voican Voiculescu, Dan Voinea, Ion Nistor, Mugurel
Florescu, Gică Popa, Virgil Magureanu, Constantin Lucescu si Nicolae Teodorescu); cum
a fost desfășurată discuția privind verdictul care urma să fie dat ?

C.T.: La toate aceste întrebări doresc să răspund foarte simplu și la obiect, utilizând un
izvor memorialistic recent și care nu poate fi contestat pentru că este confirmat de multe alte
atestări documentare. Cu câteva luni înainte de a trece la cele veșnice (aprilie 2020), generalul
de brigadă (rtr) Constantin Lucescu, fostul avocat din oficiu al lui Nicolae Ceaușescu, în așa–
zisul proces de la Târgoviște, a mărturisit pe postul de televiziune Antena3, câteva aspecte
esențiale: sentința, locul și modul de execuție au fost stabilite înainte să înceapă procesul.
Tragerea de la șold era un procedeu neinstruit în Armata română. Dar cel mai important aspect
mărturisit de generalul Lucescu este că nici unul dintre cele cinci capete de acuzare nu erau
acoperite de probe. El personal a fost atenționat să execute ordinele, în caz contrar va fi
împușcat. Și, pentru ca acest lucru să nu se întâmple, în intervențiile sale, avocatul din oficiu
mai mult îl acuza pe Ceaușescu, decât îl apăra. Este un caz unic în istoria dreptului, după cum
bine au observant profesorii de la Sorbona, care s-au exprimat ironic, că a apărut un nou tip de
apărător în instanță: „avocații lui Ceaușescu”. Prin urmare, se confirmă și ceea ce spuseseră
constituționaliștii francezi, încă din 2007, și anume că procesul de la Târgoviște nu a avut nimic
de-a face cu legalitatea, fiind de fapt o execuție (crimă politică). Restul sunt detalii total
nesemnificative pentru istoriografie. Oricum, ordinul a venit de la Moscova, iar felul în care s-a
executat a fost marcă românească a unor politruci sângeroși. Atât s-au priceput!? Gorbaciov,
când a vizitat România în 2010, a declarat ziariștilor că el personal nu a fost de acord ca soții
Ceaușescu să fie executați precum câinii. Ceea ce înseamnă, într-un limbaj diplomatic, faptul că
a fost de acord cu execuția, dar nu în felul în care s-a realizat. Iar Cinchiz Abdullaev, un general
GRU care a condus o echipă specială, prezentă în România în decembrie 1989, a declarat, într-
un interviu dat la „Magazin istoric”, că execuția soților Ceaușescu a fost un act de barbarie, care
poate fi asemuit cu execuția familiei țarului Nicolae al II-lea al Rusiei, în 17 iulie 1918 la
Ekaterinburg.

A.B.: Ce îmi puteți spune despre rețeaua din Buzău care a participat la actele de
diversiune din țară ?

C.T.: Nu cunosc nimic despre rețeaua din Buzău, care probabil ar fi acționat, în opinia
interesată a unora, să-l apere pe Ceaușescu. Știu cu certitudine că, începând cu 22 decembrie
1989, imediat după ce grupul pucist preponderent prosovietic a preluat conducerea țării,
Securitatea și întregul Minister de Interne au fost trecute în subordinea Armatei. Acest lucru a
fost anunțat de generalul Ștefan Gușe, în acel moment șeful Marelui Stat Major, printr-un
comunicat difuzat de postul național de Televiziune și de Radio. La Buzău, au fost în total 25 de
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morți după 22 decembrie. Aceste decese s-au datorat în exclusivitate indisciplinei focului. De
exemplu, muncitorii de la Fabrica de mase plastice Chimica, înrolați în gărzile patriotice, au
instalat o mitralieră, în fața porții întreprinderii și, sub influența băuturilor alcoolice, s-au apucat
să tragă în orice mișcare, dar și în obiectele care li se păreau suspecte. Alți militari din trupele de
securitate, miliție sau armată au tras, la rândul lor, total la întâmplare în ce li se părea dubios,
cauzând decese și răniți foarte grav. Cine a introdus această stare de emoție și teamă de teroriști,
atât în rândul militarilor, cât și a populației civile, urmează a fi stabilit de organele de justiție în
dosarul revoluției. Generalul Iulian Vlad, ultimul șef al DSS (Departamentul Securității Statului)
a recunoscut, în dialogurile cu istoricul Alex Mihai Stoenescu, faptul că cei care au făcut
diversiunea au fost lunetiști sovietici din trupele speciale, dar că va fi foarte greu de demonstrat,
acest lucru, prin probe. Fostul analist al SRI, Tudor Păcuraru, a demonstrat totuși rolul
lunetiștilor sovietici în diversiunea creată în decembrie 1989 (a se vedea „Evenimentul istoric”
nr. 28-29, din 2020). Din punctul meu de vedere, nu era greu pentru niște profesioniști în
diversiune (militari GRU) să creeze panică acolo unde au avut în față militari neinstruiți, ca să
nu spun total deprofesionalizați, oricum neinițiați în luptele de stradă antidiversioniste.
Utilizarea Armatei în strângerea recoltelor ori pe marile șantiere, așa cum s-a întâmplat în
ultimii ani ai regimului comunist, și-a arătat din plin consecințele. Deci diversiunea a creat
indisciplina focului, nu numai la Buzău, ci peste tot în țară, acolo unde militarii, indiferent de
armă, au fost provocați de specialiștii sovietici în astfel de operații.

Trei generali care au marcat soarta
Revoluției începută în 1989

Atanasie Stănculescu

Vasile Milea

Iulian Vlad
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Col.(rtr) dr. Cornel Carp

Luptele purtate de Armata 3 română
la Cotul Donului

În septembrie 1942, Armata
3 română a trecut la executarea
ordinului privind ocuparea unui
aliniament defensiv pe fluviul Don.
„Apărarea Donului” era o formulă
improprie, întrucât ea nu se
sprijinea pe acest obstacol natural
deosebit de important, inamicul
deţinând, de exemplu, un cap de
pod în regiunea vest Serafimovici,
cu o dezvoltare frontală de 70 km şi
o adâncime de 25 km. Acest fapt a

fost sesizat în numeroase rânduri comandanţilor germani de către generalul Petre Dumitrescu
însă aceştia, extrem de preocupaţi de problemele lor, nu l-au luat în seamă. Ulterior, evoluţia
acţiunilor de luptă va confirma că situaţia semnalată s-a constituit într-una din cauzele principale
ale dezastrului produs, în special în sectorul Armatei 3 române.

La 31 august 1942, comandantul Armatei 3 fusese prevenit că va prelua apărarea
Donului între vest şi Blaj Perekopka şi Bokovskaia pe fâşie largă de aproape 126 km. La data
când comandamentul român fusese înştiinţat în legătură cu viitoarea sa misiune, pe frontul
repartizat se aflau dispuse cinci divizii italiene şi două divizii germane. In septembrie 1942 s-a
trecut la executarea ordinului. Pentru operaţia de apărare, dispozitivul Armatei 3 române avea
următoarea configuraţie: Corpul 4 Armată cu punctul de comandă la Kalmukov, Corpul 5
Armată cu punctul de comandă la Kalmukov, Corpul 2 Armată cu punctul de comandă la
Cistrakovo şi Corpul 1 Armată cu punctul de comandă la Bokovskaia. În rezerva Corpului 4
Armată se aflau diviziile 15, 14 infanterie şi 7 cavalerie. O dată cu realizarea dispozitivului
operativ, Armata 3 şi-a instalat punctul de comandă în localitatea Cernâşevskaia. Efectivele ei la
intrarea în dispozitiv erau de 171256 de militari.

Operaţia de apărare din Cotul Donului s-a încheiat cu înfrângerea catastrofală a
armatelor aliate, având o contribuţie importantă în înclinarea definitivă a balanţei raportului de
forţe în favoarea Uniunii Sovietice. Cauzele înfrângerii trupelor române se regăsesc în marea lor
majoritate în rapoartele trimise de către comandantul Armatei 3 române, generalul Petre
Dumitrescu în toată această perioadă, atât la eşaloanele superioare româneşti, cât şi cele
germane, toate rămase fără ecou. Adoptarea unui dispozitiv liniar, cu densitate foarte redusă în
adâncime, cu o lungime a fâşiei de apărare mult prea mare pentru forţele avute la dispoziţie, fără
lucrări genistice importante şi fără rezerve, necorespunzător capacităţii combative a armatei a
determinat subminarea  serioasă a tăriei acestuia. La acestea se adaugă slaba dotare cu mijloace
de artilerie, armament antitanc cât şi lipsa totală a tancurilor în dotare, cu toate că informaţiile
culese evidenţiau faptul că inamicul deţine o superioritate covârşitoare în aceste mijloace de
luptă.

În plan operativ, se evidenţiază în mod special inconvenientele provocate de traseul
limitei dinainte a apărării care nu se afla, aşa cum era de aşteptat, pe malul sudic al fluviului, ci
urma traiectul celor două capete de pod importante, existente dincoace de Don, la Kleţkaia şi
Serafimovici, ceea ce a înlesnit trupelor sovietice declanşarea unor puternice contraatacuri încă
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de la începerea ofensivei care, prin lărgirea capetelor de
pod au dus în cele din urmă la împresurarea marilor
unităţi ale Armatei 3. Cauzele acestei grave înfrângeri au
fost analizate în amănunţime de către mareşalul Ion
Antonescu cu toţi comandanţii până la nivel regiment,
special convocaţi, în luna martie 1943, la Şcoala
Superioară de Război.

În continuare, unităţile şi marile unităţi ale
Armatei 3 care au reuşit să se salveze au primit o nouă
misiune, aceea de a organiza în cadrul grupului Hollidt un dispozitiv de apărare pe râul Cir,
rezistând pe acest aliniament până la sfârşitul lunii noiembrie.

După ruperea apărării şi pe acest front, Comandamentul Armatei 3 a primit misiunea de
a asigura deplasarea spre ţară a resturilor marilor unităţi române, inclusiv a celor care luptaseră
în Stepa Kalmukă, dându-i-se în subordine (din toate punctele de vedere) mai puţin operativ şi
trupele române care luptau încă în capul de pod Cuban şi pe cele din Peninsula Crimeea.

Cursul evenimentelor nu a permis însă aplicarea integrală a măsurilor adoptate pentru
aducerea în ţară a tuturor efectivelor, motiv pentru care unităţile şi marile unităţi ale Armatei 3
au cunoscut şi în perioada următoare un accentuat proces de uzură a efectivelor. Astfel, la 7
ianuarie 1943, Comandamentul Armatei 3 a preluat atributele Marelui Cartier General, la est de
Bug. Atitudinea fermă pe care a avut-o Marele Stat Major a dus până în cele din urmă la crearea
condiţiilor deplasării în ţară, astfel că la începutul lunii martie 1944, efectivele Armatei 3 se
găseau în Transninstria.

Desfăşurarea de ansamblu a acţiunilor militare circumscrise intervalului 19 noiembrie –
sfârşitul lui decembrie 1942, ca şi rezultatul lor, relevă o serie de constatări, cu caracter de
generalitate, în sfera relaţiilor de comandament româno-germane. Astfel, ordinul pe care l-au
primit diviziile române de la comandamentele germane – „defensiva fără gând de retragere,
până la ultimul om” – evidenţiază tendinţa Wehrmacht-ului de a istovi potenţialul militar
românesc în acţiuni nesăbuite, iraţionale. Aşa cum au apreciat factorii români de conducere „a
pretinde unei mari unităţi, căreia i s-a afectat un sector prea mare faţă de mijloacele de care
dispune, să reziste fără gând de retragere, atunci când în spate nu sunt rezerve care să poată să o
ajute, s-o despresoare la nevoie, însemnează că de la început se admite să se piardă atât forţele
cât şi poziţia, deoarece mai devreme sau mai târziu apărarea va fi înfrântă de atac”.

În sfera conducerii acţiunilor, exercitarea comenzii a fost monopolizată de conducerea
Grupului de Armate „B”, de Înaltul Comandament al Armatei de Uscat (OK) şi chiar de Hitler,
ale căror ordine şi directive soseau la trupe cu întârziere, într-o situaţie tactic-operativă
modificată. Faptul a avut acelaşi rezultat al masacrării inutile a trupelor române, lipsite de
propria conducere. „Centralizarea operaţiilor de către OKH în perioada bătăliei din Cotul
Donului – arăta comandantul Armatei 3 române – a mers atât de departe, încât chiar pentru
angajarea în atac a unei companii trebuia să ceară aprobarea prealabilă a grupului de armate […].
Comandanţii de mari unităţi români – lipsiţi de iniţiativa ce normal trebuie să le revină şi
neputându-se sprijini nici pe clauzele unei convenţii de cooperare – nu puteau să aibă decât o
influenţă redusă la luarea hotărârilor în vederea unei operaţiuni”.

Aceste tendinţe ale comandamentelor germane de a irosi potenţialul militar românesc –
cărora li s-a asociat şi comportamentul inuman al trupelor hitleriste în încercuire faţă de cele
române – au accentuat orientările antifasciste din cadrul armatei, au grăbit angajarea ei în
mişcarea de rezistenţă.

Faţă de atitudinea hotărâtă a Marelui Stat Major, a ostaşilor, comandanţilor de unităţi şi
mari unităţi, care refuzau să se mai subordoneze comandamentelor germane şi cereau
întoarcerea grabnică în ţară, a protestelor vehemente ale populaţiei de la oraşe şi sate, Ion
Antonescu a hotărât, la începutul anului 1943, retragerea majorităţi trupelor române de pe front.
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Slt.(r) ing. Marius Halmaghi

CHEMAREA OFIŢERULUI ROMÎN (II)
Ofiţerul: învăţător, instructor, comandant,

misionar şi apostol!
- nu titlurile cinstesc pe oameni, ci oamenii cinstesc titlurile

-
Este dulce şi potrivit să moară pentru patrie (Horaţiu – Ode)

Continuăm reproducerea părţii a doua a articolului, apărut în revista săptămânală
„Sămănătorul” anul V, nr. 6 din 5 februar 1906 (pag. 105-109), „CHEMAREA
OFIŢERULUI ROMÎN (urmare şi sfîrşit):

«Ofiţerimea, a cărei chemare în timp de pace şi de războiu este aşa de însemnată, ocupă
din causa aceasta o posiţiune deosebită, recunoscută de toţi cetăţenii, atît în Stat, cît şi în
societate; ea are tot dreptul de a se mîndri de rolul şi de posiţiunea ei. Istoria evoluţiilor sociale
ni dovedeşte că în acele ţeri în care corpul ofiţeresc al armatei îndeplineşte misiunea sa într’un
mod deosebit de cunştiincios în timp de pace sau strălucit în timp de războiu, ofiţerii se bucură
de un prestigiu mare în public şi ocupă o situaţie înnaltă şi respectată; renumele ofiţerilor
armatelor napoleoniene, posiţia şi rolul ofiţerului german, prestigiul Samurailor iaponezi sînt
exemple bine cunoscute în această privinţă. Pretutindenea se dovedeşte că un corp de ofiţeri
conscient de chemarea sa şi vrednic, este fala armatei şi fala ţării întregi. Dar, îndată ce
ofiţerimea nu se mai menţine la înnălţimea cerută, prestigiul ei scade, cu toată puterea tradiţiei,
şi atunci îi slăbeşte dreptul de a se mîndri. D’intîiu se nasc numai bănuieli şi un fel de
neîncredere în acea parte a publicului care este în contact direct cu ofiţerimea: la negustori, la
unele familii, la soldaţi şi la subofiţeri liberaţi din armată, dar ruşinea, pe de o parte, şi disciplina,
pe de alta, fac că lumea tace. Societatea însă observă ceia ce se petrece; neîncrederii tăcute i se
adaugă simptomul că ofiţerii nu se mai primesc în societatea cea bună; creditul lor la negustori
dispare. În acelaşi timp recrutarea şi selecţiunea ofiţerilor devine din ce în ce mai rea; căci, pe de
o parte, elementele bune se păzesc de armată, pe de altă parte, ele tind a o părăsi. Starea armatei
devine atunci cu atît mai periculoasă, cu cît, evoluţia în spre rău mergînd înnainte, lumea
militară şi civilă se teme de a da lucrurile pe faţă. Adevărul este că de cinstea ofiţerimii este
legată cinstea ţerii întregi şi, cinstea fiind în joc, ruşinea impune tăcere celor slabi şi
vanitoşi şi celor vinovaţi. Vine atunci momentul cînd prestigiul corpului ofiţeresc nu se mai
poate menţinea decît cu mijloace artificiale: înscenări strălucite, parăzi, adunări ofiţereşti şi
şmotruri impunătoare, cu reclame şi panegirice scrise şi rostite: triste simptome ale decăderii,
forme care înşală numai pe acela ce vrea să fie înşelat. În acelaşi timp fireşte presa şi publicul
binevoitor sau răutăcios, în ţară şi la vecini, observă ceia ce se petrece. Demoralisarea, ascunsă
cu îngrijire cîtva timp, se dă în vileag. Atunci cinstea este pierdută, duşmanul exterior poate
ataca cu încredere pentru a dovedi – ceia ce istoria a arătat în atîtea rînduri în zadar – că cu
spulberarea valorii corpului ofiţeresc se spulberă şi facultatea armatei de a resista şi de a fi
învingătoare.

Cine la această descriere nu se gîndeşte la un exemplu istoric înfricoşat şi plin de
actualitate?

Cine ar îndrăzni să tăgăduiască că nu s-ar fi întîmplat desastrul din Extremul Orient dacă
în armata rusească s-ar fi întrebuinţat la timp, cu mai puţină sfială, acel puternic curăţitor ce se
cheamă adevărul?
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Exemplele istorice nefiind menite numai pentru a face grija examenelor, ci mai mult
pentru a înlocui experienţa şi a ni sluji ca învăţătură, să fim şi noi în România prevăzători şi să
nu ne temem de acel element folositor pentru progresul oştirii. Să părăsim imaginea decăderii şi
să îndreptăm privirea noastră către o stare de lucruri normală.

Văzurăm că un corp ofiţeresc vrednic este fără nici-o exagerare fala armatei şi fala ţerii;
membrii săi sînt autorisaţi a se mîndri de posiţia lor cîştigată prin merite proprii şi muncă
cinstită.

Dar este bine să ne întrebăm pînă unde poate să meargă această mîndrie?
Suntem oare noi, ofiţerii, îndreptăţiţi a despreţui lumea civilă?
De sigur, cu cât lumea civilă ne cinsteşte mai mult cu consideraţia sa, cu atîta noi

militarii trebuie să recunoaştem printr’o purtare corespunzătoare dreptatea ce ni se face.
Zicătoarea „noblesse oblige”, care ne îndeamnă a ni face datoria şi a arăta calităţile noastre
ostăşeşti, trebuie să călăuzească şi purtarea noastră faţă de acea lume civilă.

Pretenţiuni neîntemeiate şi nedrepte, grandomania - adecă pornirea de a se crede cineva
mai mult decît este-, fanfaronada – adecă obiceiul de a vorbi cineva prea mult despre meritele
sale -, aroganţa - adecă purtarea despreţuitoare faţă de alţii -, nu corespund de loc rostului unui
ofiţer şi contribuie a-l strica prin ridicolul legat de asemenea apucături. Şi la urma urmii, cine
sînt acei civili despreţuiţi? Nu sînt şi ei oameni buni, nu sînt şi ei Romîni, nu sînt ei tocmai aceia
pentru cari ofiţerul munceşte şi chiar se jertfeşte?

Nu sînt poate chiar în familia noastră mai mulţi civili decît militari?
Nu se cere fireşte ca un ofiţer să aibă cea mai mică consideraţie pentru oameni necinstiţi;

dar în această privinţă îmbrăcămintea, haina sau uniforma nu face nici-o diferenţă; căci, pe cît de
păzim noi, ofiţerii, de civilul necinstit, cu atît mai răpede dorim să ne lepădăm de un camarad
necinstit. Solidaritatea între camarazi, încetează acolo unde dispare cinstea. Misiunea
ofiţerului este prea serioasă pentru ca judecata sa să rămîie întunecată cîtuşi de puţin prin
prejudiţii medievale asupra camaraderiei, care nu este numai o tovărăşie de arme, şi asupra
relaţiilor militarilor faţă de civili. Orice comunitate respectată şi vestită trebuie să se aştepte ca
oamenii de rînd, adecă fără vrednicie şi fără convingeri, să aibă dorinţa de a pătrunde în sînul ei,
pentru ca să aibă parte de renumele ei cinstit. Din această causă corpurile ofiţereşti trebuie să se
păzească de a primi în rîndurile lor pe aşa-numiţii „parveniţi”, cari nu sînt pătrunşi de înţelesul
cuvintelor: „nu titlurile cinstesc pe oameni, ci oamenii cinstesc titlurile” (notă: Macchiavelli,
în studiul său asupra Decadelor lui Tit-Liviu, III, 38.) Parvenit sau arivist se numeşte acela care,
nu prin meritele sale proprii, ci numai ajutat de noroc şi prin alţii a ajuns dintr’o posiţie mai
mică la una mai mare; caracteristicul parvenitului este că el, odată ce-a ajuns, despreţuieşte şi
nesocoteşte cercurile din care el a ieşit; că el caută a se bucura cu vanitate şi ambiţie de foloasele
situaţiei sale, necunoscând însă datoriile ce i se impun.

Ofiţerul conscient de misiunea sa trebuie să fie ambiţios, dar această ambiţie trebuie să
fie însufleţită de dorinţa de a se apropia de idealurile sale, de a propovădui cinstitelor sale
convingeri unui cerc cît se poate de întins de camarazi şi de inferiori. Oricare ofiţer trebuie să fie
doritor a-şi face un cerc de acţiune cît se poate de întins: la îndeplinirea acestei dorinţe, nu
putem ajunge decît cu timpul. Însă, pe cît un ofiţer se cuvine să rabde pănă ce-i vine rîndul de a
comanda de pe treptele cele mai înalte ale ierarchiei militare, pe atît el nu se cuvine să renunţe a
se sui pănă la această înnălţime; asemenea ambiţie sau, mai bine zis aspiraţie este nedespărţită
de temperamentul activ şi rîvnitor, care se cere de la un ostaş; asemenea ambiţiune este dreaptă
şi sănătoasă.

În acest sens, a zis bătrînul şi cumintele Confucius că el nu munceşte în scopul de a
ajunge la o posiţie înnaltă, dar că el munceşte zilnic cu scopul de a fi la orice moment gata să
ocupe cu folos pentru alţii o asemenea posiţie. De şi aceste cuvinte au fost rostite acuma 2500 de
ani, de şi 8000 de chilometri ne despart de patria înţeleptului Chines şi deşi el se trage dintr’o
rasă foarte diferită de a noastră, totuşi această filosofie a lui se potriveşte minunat şi pentru un
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ofiţer romîn. „Prin noi înşine” prin urmare să ajungem la ţelul propus; ajunşi acolo, să
întrebuinţăm situaţia noastră pentru alţii, nu ca un piedestal ca să predomnim, ci ca o pîrghie ca
să punem în mişcare lucruri grele şi măreţe.

Nu puteam încheia acest articol fără să adăugim că misiunea culturală a ofiţerului romîn
se înţelege de unii greşit. Capete confuse văd în armată o mare adunare de oameni cari stau
într’o aşteptare falnică, întreruptă numai în mod trecător prin inspecţii, manevre şi pregătiri
pentru ele. Ce să se facă cu această mare adunătură de oameni în timpul ce rămîne? Căci
omul neocupat trebuie pus la muncă; şi iată că armata se întrebuinţează la cordoane sanitare,
cordoane de siguranţă la graniţă şi la alegeri, trupe de pompieri în fine la munca cîmpului; dar
mai rămîne mult timp liber: de ce nu s’ar înfiinţa în acest timp în armată şcoli de meserii şi de
agricultură?

Din asemenea ordine de idei sînt pornite propuneri care din cînd în cînd se întîlnesc prin
reviste militare şi civile, sau ordine menite a distrage pe ofiţeri şi subofiţeri de la scopul lor, care
este a pregăti armata pentru războiu; dar, împinşi în această direcţiune, ofiţerii ar ajunge a fi
diletanţi militari şi tot de odată diletanţi civili, adecă oameni inferiori în orice privinţă. Ofiţerul
conscient de misiunea sa se fereşte pe sine şi pe alţii de asemenea rătăciri şi idei confuse. Şcoala
naţiunii se înţelege în sens moral. Şcoala poporului în armată însemnează şcoala datoriilor,
şcoala sentimentelor, şcoala calităţilor bărbăteşti, pe care sîntem în stare să o facem cu
prilejul pregătirii oştirii pentru războiu, iar nu o şcoală de fel de fel de profesiuni civile, condusă
de oameni cari nu sînt specialişti şi menită a distruge orice spirit războinic şi orice pricepere de
tactică în oştire. Armata romînă nu trebuie să fie ca, de pildă armata Belgiei, care nu este decît o
imensă trupă de corvadă, destinată numai unor scopuri poliţieneşti şi de paradă.

Şi, într’adevăr, acele cincizeci de milioane cheltuite astăzi de Stat în fiecare an pentru
armată, ar fi cheltuite rău dacă am lăsa să se combine pe spatele ei diletantismul militar cu
diletantismul agricol şi industrial: aceasta nu ar însemna altceva decît a răspîndi prin mijlocirea
armatei „semidoctismul” criticat cu cuvinte atît de aspre şi de juste de Eminescu şi de alţii (Notă:
Scrieri politice şi literare, I, p.304)

Să judecăm deci, clar şi fără a cădea în exagerare, care ea însăşi ar fi semnul unei
asemenea semiculturi, şi în acelaşi timp să nu uităm vechiul cuvînt latinesc: „timeo hominem
unius libri” („mă tem de acela care nu ştie decît o singură carte”) adecă, cu privire la ofiţerii
romîni; o armată care munceşte numai într’o singură direcţie, aceia a pregătirii pentru război,
acea armată este cea mai temută de duşmanii ei.

În legătură cu aceasta se pot fixa două caricaturi militare; ele represintă tipurile acelor
ofiţeri cari au uitat scopul oştirii şi cari nu ştiu unde este chemarea lor: unul, Moş Teacă, nu face
miliţie decît pentru paradă şi pentru a exploata unitatea sa ca un teritoriu dăruit lui; dar nici
Nenea Ghiţă, ofiţerul zarzavagiu, băcan, advocat sau inginer, nu este o figură demnă de
ofiţerimea noastră. Educaţia ofiţerului trebuie dirijată astfel ca ambele caricaturi să nu fie decît
bucăţi interesante din museul archeologic al armatei, bucăţi de care ne mai amintim din cînd în
cînd zîmbind şi fără supărare, ca fiind nişte dovezi sigure ale unui progres constant. Să nu se
întîmple numai ca Moş Teacă să nu fi ieşit încă bine pe o uşă pe cînd Nenea Ghiţă încearcă să
intre pe fereastră; cu putere şi fără milă să dăm afară aceşti parasiţi nechemaţi cari ne-ar
împiedeca de a ne bucura pe deplin de titlul frumos ce ni se dă prin cuvintele şcoala naţiunii.

Resum ceia ce am spus. Chemarea ofiţerului este îndoită: în timp de pace, el
pregăteşte oştirea pentru războiu şi face din ea şcoala poporului; în timp de războiu, el
este conducătorul şi pilda unităţii de supt comanda sa. Misiunea ofiţerului este grea; ea este
înnaltă, ideală, măreaţă; la războiu chiar, strălucită. Un ofiţer conscient de misiunea sa şi
conştiincios în îndeplinirea cerinţelor ei este îndreptăţit a se făli de rolul său şi este demn de a se
bucura de consideraţia şi respectul concetăţenilor săi. Mândriei sale trebuie să-i corespundă însă
meritele şi o muncă cinstită. Să fim deci, noi ofiţerii romîni, conscienţi de chemarea noastră, să
nu uităm în nici-o clipă ce responsabilitate faţă de ţară apasă asupra noastră; căci sîntem o ţară
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mică cu o oştire mică care trebuie să înlocuiască lipsurile inferiorităţii numerice prin valoarea
morală. Să luăm voioşi şi cu voinicie această responsabilitate asupra noastră; dar atîta numai nu
este destul; să fim şi propoveduitorii acestor convingeri.

Ofiţerul trebuie să fie, nu numai învăţător, instructor şi comandant, ci chiar
misionar şi apostol.

Acei ce sînt inconscienţi de rolul lor din causa lipsei lor de educaţie sau de experienţă
sînt numai păcătoşi, şi se mai pot ierta. Dar acei cari au înţeles pe deplin de ce chemarea
ofiţerului romîn este echivalentă cu un apostolat, cu mai multă putere şi cu mai mult avînt
trebuie să îndeplinească misiunea lor; căci altfel ei sînt vinovaţi.

Şi, dacă misiunea ofiţerului este aşa de extraordinară precum ea s’a descris mai sus,
atunci ni se impune să dăm ofiţerimii o educaţie deosebit de îngrijită, pentru ca ea să corespundă
acestei chemări. Căpitanul Al. D. Sturdza».

În colecţia revistei „Semănătorul”, am descoperit şi cugetarea: „aurul unui singur
adevărat scriitor ajunge să poleiască o şcoală întreagă; puţini pot face deosebirea între
aurul de de-asupra şi cel de’năuntru”.

Analiza misiunii ofiţerului român, făcută de căpitanul Alexandru D. Sturdza – fiul
primului ministru al României, Dimitrie A. Sturdza – şi publicată în 1906, ar trebui predată în
toate şcolile de ofiţeri! Construcţia întregului articol şi argumentele pe care îşi fundamentează
concluziile, trădează o bogată cultură generală, dar şi o pregătire excepţională, desăvârşită la
cele mai înalte şcoli militare germane. Sprijinul foarte influent al familiei, i-au adus o reputaţie
de „protejat - beizadea”, în pofida faptului că în repetate rânduri – în cariera militară – a dovedit
o foarte bună pregătire militară, un spirit metodic de documentare în culegerea informaţiilor şi
un înalt simţ al datoriei. Din puţinele informaţii publicate în media contemporană, se cunoaşte
relaţia conflictuală între el şi viitorul general Alexandru Averescu (din perioada studiilor de la
Berlin), dar şi modul în care tânărul Sturdza îşi respecta principiile, neezitând să participe la un
duel ( cu căpitanul Gheorghe Cantacuzino, în 9 iunie 1908 – pe hipodromul Bibescu), care a
generat un mare scandal de presă în epocă. Istoricul Nicolae Iorga a apreciat - într-unul din
articolele sale - pe maiorul Alex. D. Sturdza, acesta avansând în carieră, ajungând colonel. El şi-
a exprimat public dezacordul cu decizia de neutralitate, prin care România nu a respectat tratatul
încheiat cu puterile Centrale (decizia a fost luată de Consiliul de Coroană, în 21 iulie/ 3 august
1914). Nu trebuie neglijat faptul că poziţia sa era identică cu a multor oameni politici sau de
cultură din epocă, cel mai elocvent exemplu fiind chiar Petre P. Carp (socrul său), Al. D.
Sturdza fiind asociat propagandei antimilitariste şi adventiste. Fără să încercăm să analizăm
deciziile sale, remarcăm că în calitate de comandant de unităţi (după declanşarea mobilizării şi
intrarea în război, din 1916) a trecut la inamicul german şi a intenţionat să formeze un corp de
voluntari români (format din prizonierii români,  aflaţi în lagărele germane şi austro-ungare),
având propria strategie de salvare a poporului român, militând pentru respingerea trupelor ruse
din Moldova.

Puţini tineri ofiţeri cunosc acest episod al dezertării sale şi consecinţele tragice pentru
anturajul său militar apropiat. Fiul generalului Grigore Crăiniceanu, fost ministru de război şi şef
al Marelui Stat Major, lt.col. Constantin Crăiniceanu a fost executat în Vinerea Mare (31 martie
1917, stil vechi), fiind condamnat la moarte, alături de col. Al. D. Sturdza şi lt. Constantin
Wachmann (ultimii doi condamnaţi în contumacie)!

Odiseea col. Sturdza nu s-a încheiat aici, el fiind obligat să-şi petreacă un lung exil în
Germania, întreaga sa viaţă fiind marcată de actul de trădare comis, interpretat în diverse moduri
de literatura de specialitate. Deşi a încercat - în întreaga perioadă interbelică - să obţină clemenţă
din partea autorităţilor române, aministia actelor sale nu a avut loc, relaţiile cu întreaga sa
familie răcindu-se treptat. S-a stins din viaţă departe de ţară, în Elveţia (la 28 septembrie 1939,
la câteva zile de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial). Puţinele studii publicate nu
descriu drama personală şi evoluţia convingerilor omului Al. D. Sturdza, în Primul Război



40

Mondial fiind consemnate şi alte cazuri de trădare, toate pedepsite exemplar pentru întărirea
disciplinei militare, la toate eşaloanele.

Pentru aprofundarea acestui studiu de caz complex, recomandăm vizionarea filmului
„Triunghiul morţii” (realizat de marele regizor Sergiu Nicolaescu - în 1999 - în memoria
luptelor din primul război mondial), dar şi filmul „Pădurea Spânzuraţilor”(1965), în care
cineastul Liviu Ciulei plănuia să prezinte „un film despre dezintegrarea certitudinii,
conformismului şi concepţiilor de viaţă”. Se poate discuta despre conflictul dintre datorie şi
conştiinţa naţională, punând în acelaşi plan dezertarea lui Al. D. Sturdza (la trupele germane) şi
dezertarea lui Emil Rebreanu (fratele mai mic al scriitorului Liviu Rebreanu, înrolat în armata
austro-ungară şi obligat să lupte împotriva fraţilor săi români) la trupele armatei române? Drama
sufletească a lui Apostol Bologa (eroul romanului lui Liviu Rebreanu) a fost consecinţa
fatalităţii istorice sau a unor credinţe puternice, explicate de generalul Radu R. Rosetti prin
formularea „hipertrofia eului, care l-a adus până la un adevărat acces de nebunie” (în cazul col.
Al. D. Sturdza)?

Este regretabil că istoriografia română nu a prezentat ofiţerilor români – într-o analiză
competentă şi aprofundată – imaginea întregului proces complex al implicării elitei politice şi
culturale a românilor, atât din Regatul României cât şi din Transilvania în anii Primului Război
Mondial, pentru eliberarea Transilvaniei şi desăvârşirea unităţii naţionale, prin crearea României
Mari.
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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 III-a -

O parte dintre cadrele didactice ale Universității
clujene cunoșteau și ele Păltinișul din anii 1930. Câțiva
dintre cei mai renumiți profesori își cumpăraseră teren în
stațiune din rezerva de stat, intenționând să-și ridice aici
case de vacanță. Îl amintim în acest sens pe prof. Iuliu
Moldovan, creatorul școlii clujene de igienă și sănătate
publică, președintele ASTRA începând din 1932 și inițiator
al șoimiadelor împreună cu prof. Iuliu Hațieganu. Profesorii
Iosif Stoichiția (radiologie) și Alexandru Pop (O.R.L.)
dobândiseră și ei în proprietate câte un teren în Păltiniș.
Foști studenți  ai Facultăților de Medicină și de Drept din
Cluj originari din zona Sibiului au reprezentat și ei o
sursă valoroasă de informații asupra potențialului stațiunii
pentru universitatea refugiată. Un bun exemplu a fost dr-ul
Cornel Manta din Gura Râului, absolvent al Facultății de
Medicină din Cluj, fost asistent al profesorului Iuliu
Hațieganu, stabilit apoi la Sibiu și oaspete al stațiunii de
multe ori.

Decanul Facultății de Drept, profesorul dr. Aurelian
Ionașcu, era și el un vechi susținător al activităților sportive
și turistice extrauniversitare ale studenților, fiind de multe
ori prezent la Colibița în anii 1930 împreună cu soția sa, ea

însăși o mare iubitoare de drumeții montane.
Dintre conducătorii Universității o strânsă și foarte îndelungată legătură cu Păltinișul o

avusese prorectorul Ioan Lupaș. Originar din Săliște, renumitul istoric este documentat încă din
1909 ca oaspete al Casei de Cură a S.K.V./16, pentru ca în anii ’20 și ’30 să-și petreacă alte
câteva vacanțe în stațiune. Semnificativă ni se pare opțiunea academicianului Ioan Lupaș doar
câteva luni înaintea licitației decisive pentru contractul asupra Casei de Cură, pentru un concediu
la Sanatoriul Militar, unde era bine cunoscut și unde stabilise relații foarte amiabile cu
conducerile care se succedaseră. În martie- aprilie Păltinișul era aproape pustiu, iar la Sanatoriul
Militar nu se ofereau servicii de masă. Motivul invocat de profesorul Lupaș (fig.15) în cererea
înaintată pentru cazare (prescrierea de către medic a unei cure de aer de brad”) pare astăzi
mai degrabă un pretext cusut cu ață albă. Plecarea la munte pentru două săptămâni a
prorectorului Universității într-o perioadă foarte învolburată, la doar două luni după înăbușirea
rebeliunii legionare, apare mai mult decât ciudată, mai ales că Ioan Lupaș era cunoscut drept un
executant tenace și foarte conștiincios al îndatoririlor pe care și le asuma. Credem de aceea că
„vacanța” sa la Păltiniș în aprilie 1941 a fost doar o justificare a prezenței sale pentru a evalua cu
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acuratețe la fața locului Căminul de Munte, cu toate clădirile sale și problemele aferente unei
eventuale preluări a contractului de arendă.

Universitatea refugiată întreținea bune legături și cu autoritățile militare din Sibiu, cu care
foarte probabil conducerea ei s-a consultat înainte de a lua decizia privind prezentarea la
licitația de la primăria Cristian.

Semnificativ este faptul că responsabilul
cu pregătirea militară a studenților mediciniști
avea să fie în  anii  următori chiar
comandantul Sanatoriului Militar din stațiune,
colonelul Gheorghe Niculiu.

Inițiativa de preluare a Casei de Cură
Păltiniș s-a bazat în consecință pe o analiză
pertinentă a necesității și a oportunității, având
multe motive să beneficieze de o susținere
puternică la nivelul factorilor academici de
decizie aflați în refugiu.

Amintim aici că între membrii „Frăției
Muntene” a T.C.R. s-au numărat, în anii de
refugiu la Sibiu, numeroase cadre didactice de
la facultățile relocate în Sibiu: rectorul Iuliu
Hațieganu, fostul rector Sextil Pușcariu,
Nicolae Bumbăcescu (șef de lucrări,
colaborator al prof. Leon Daniello, viitor
întemeietor al Institutului de pneumoftiziologie
din Iași), prof. Valeriu Bologa (întemeietor al
catedrei de Istorie a Medicinei), Leon
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Daniello (viitor întemeietor al Institutului de pneumoftiziologie din Cluj), prof. Ioan Goia
(somitate a semiologiei clujene, mulți ani șef al Clinicii Medicale II), prof. Marius Hăngănuț,
prof Mihai Kernbach (morfopatolog, ulterior decan al Facultății de Medicină), Ion Mușlea
(directorul Bibliotecii universitare), prof. Alexandru Pop (șef Clinică O.R.L.), Liviu Rusu (prof.
de psihologie), prof. Coriolan Tătaru (șef Clinică Dermatologie, fost Rezident Regal al Ținutului
Someșului, fost decan al Facultății de Medicină), prof. Romul Vuia (Fac. de Litere), conf.
Dimitrie Todoranu (director al Oficiului Universitar), prof. Emil Petrovici (viitor rector al
Universității), prof. de morfopatologie Popa Rubin, Camil Negrea (prof. la Fac. de Drept), Aurel
Moga (viitor rector al Institutului de Medicină și Farmacie din Cluj), prof. Aurelian Ionașcu
(decan al Facultății de Drept), prof. Silviu Dragomir (istoric, prorector al Universității din aprilie
1944).

Documentele Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj-Sibiu (numită atunci neoficial
și „Universitatea Daciei Superioare” sau ”Universitatea Ardealului”) prezintă date proprii
asupra preluării și administrării de început a fostei Case de Cură Păltiniș, reliefând implicarea
conducerii sale în acest demers. În cuvântul de inaugurare a anului universitar 1941/42, însuși
rectorul Iuliu Hațieganu sublinia importanța organizării unei extinse asistențe medicale și sociale
pentru studenți, în tradiția începută în anii 1920, la Cluj, prin „Oficiul Universitar”, arătând că:

„Acestui fel de organizare care trăiește deja de 22 ani în Universitatea noastră se
atribuie faptul că în vara aceasta universitatea a închiriat șase pavilioane la Păltiniș, destinate
ca loc de recreație, stațiune de turism și sporturi de iarnă pentru studențimea noastră.”
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În ședința din 13 decembrie 1941, a Senatului Universității, rectorul Iuliu Hațieganu a
prezentat contractul semnat între comuna Cristian și Universitate ”pentru arendarea edificiilor și
teritoriului de la Păltiniș”. Senatul a aprobat atunci contractul și a hotărât constituirea unui
Comitet de conducere, care să aibă ca sarcină administrarea și exploatarea imobilelor în cauză,
format din prof. dr. Aurelian Ionașcu - președinte, prof. dr. Leon Daniello și șeful de lucrări dr.
Dimitrie Todoranu - membri. Într-o altă ședință a Senatului, la 31 ianuarie 1942, s-a aprobat o
finanțare de 2.235.300 lei pentru dotarea cabanelor, al căror inventar anterior fusese retras
de  S.K.V.  în săptămânile de dinainte. Această sumă considerabilă a fost alocată pentru
achiziționarea cu celeritate de mobilier, pături, cearceafuri,  saltele și  alte obiecte necesare
intrării cât mai rapide a cabanelor în folosință.

Darea de seamă extinsă
asupra anului 1941/42,
prezentată de rectorul Iuliu
Hațieganu și publicată în
Anuarul Universității amintit
mai sus, sub titlul „Un an de
muncă în serviciul
Neamului”, a inclus și ea
referiri la preluarea
contractului pentru Casa de
Cură Păltiniș: „Suntem
mulțumitori în mod special
Consiliului de Patronaj al
Operelor Sociale și mai ales
Doamnei Președinte, Maria
Mareșal Antonescu, care a
dat o deosebită atenție

căminelor noastre (...). Consiliul de Patronaj, realizatorul primelor cămine moderne și igienic
aranjate la București, ne-a dat un concurs decisiv și în achiziționarea stațiunii climaterice
Păltiniș, unde s-a organizat un cămin de munte pentru profesori, studenți și particulari. În
această nouă operațiune ne-a ajutat cu bani și material în valoare de 3 milioane.

Astfel, grație înțelegerii și spiritului de gospodar al Operelor Sociale, Universitatea
noastră dispune de cămine bine instalate și un cămin la înălțime de 1.400 metri pentru odihna
de vară a profesorilor și studenților. Consider a mea datorie să exprim recunoștința noastră
Doamnei Mareșal Antonescu pentru ajutorul important, care a făcut cu putință să funcționeze
toate căminele. Tot asemenea exprim mulțumire comitetului pentru conducerea  Căminului de
Munte Păltiniș și în special d-lui prof. Ionașcu, care, secondat de doamna Ionașcu, au făcut
maximul ca acest cămin de munte să funcționeze spre mulțumirea tuturor și să-și încheie
bilanțul cu un excedent de 559.521 lei.” Referirile elogioase la ajutorul dat de soția Mareșalului
Antonescu pentru preluarea Casei de Cură Păltiniș în dauna constructorului și fostului ei
concesionar - S.K.V. explică  cel  puțin în parte marele curaj de care au dat dovadă rectorul Iuliu
Hațieganu și ceilalți conducători ai Universității în acest demers.

În iulie 1941, când comunitatea germană din România și Grupul Etnic German,
strâns subordonat Berlinului, au fost direct înfruntate prin îndepărtarea aproape totală a
Asociației Carpatine S.K.V. din Păltinișul creat chiar de aceasta, al III-lea Reich era  la
apogeul  puterii  sale  în  Europa și al influenței asupra României, iar Grupul Etnic German îi
era fidel reprezentant. Sibiul constituia de multă vreme un centru foarte important al lumii
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sașilor, iar S.K.V. se  bucura aici și în întreaga comunitate de limbă germană de mare prestigiu
și de un suport de excepție.

Prin Misiunea militară germană, condusă de generalul Hansen, Wehrmacht-ul își stabilise
un adevărat fief în Sibiu, unde acționa de multe ori discreționar. Menționăm în acest sens doar
un episod din martie 1941, când nemții au rechiziționat, fără menajamente și fără a notifica în
prealabil clădirea Căminului de fete al Universității din Cluj-Sibiu, amenajată într-o aripă a
Institutului Franciscan, pentru a o transforma în spital militar. Fără ajutorul urgent acordat atunci
de Mitropolitul Nicolae Bălan, studentele cazate anterior în clădirea cu pricina ar fi putut
rămâne efectiv în stradă. În aceste condiții, pentru a se prezenta la licitația împotriva uneia
dintre cele mai prestigioase asociații germane din România, era necesar ca Universitatea Daciei
Superioare să aibă acordul puterii superioare de stat, bazându-se în acest sens pe sprijinul decisiv
venit din partea generalului Ion Antonescu. Primirea entuziastă pe care Universitatea refugiată
avea să i-o facă Mareșalului la Păltiniș, la jumătatea verii lui 1943, întărește și ea această ipoteză
Nu trebuie uitată animozitatea extremă a refugiaților din Cluj în raport cu Germania nazistă, de
care am mai amintit. Diktatul de la Viena și dezastrul provocat României prin acesta fuseseră
în mod primordial opera celui de-al III-lea Reich, iar universitarii refugiați nu uitau nicio
clipă acest lucru. În vara lui 1941, Universitatea din Cluj-Sibiu a fost de altfel atent
supravegheată de guvernul de la București, care se temea de eventuale atitudini antihitleriste
manifestate public ale acesteia. „În ambianța universitară sibiană se manifesta o nedisimulată
aversiune față de Axa autoare a sfâșierii Ardealului, care ne-a azvârlit cu Universitatea de la
Cluj la Sibiu.” Deși afectați de un puternic proces de nazificare, sașii din sudul Ardealului nu
sprijiniseră Germania hitleristă în direcția revizionismului maghiar, fiind chiar afectați de
deciziile Diktatului de la Viena (inclusiv prin ruperea legăturilor cu confrații lor intrați sub
stăpânire ungurească, prezenți în număr mare mai ales în zonele Bistrița și Satu-Mare).
Atitudinea anti-germană a refugiaților din Ardealul de Nord era prin urmare semnificativ mai
puțin exprimată în raport cu marea masă a sașilor decât față de reprezentanții celui de-al III-lea
Reich și susținătorii lor fățiși.

Amintirile unora dintre cei care au trăit atunci evenimentele la Păltiniș și Sibiu includ
referiri la plângeri înaintate de S.K.V. până la cei mai înalți factori de decizie ai regimului nazist
pentru a primi ajutor să-și recapete ctitoria de la Hohe Rinne. Se pare că din rațiuni politice
legate de cooperarea militară și economică (în principal furniturile de petrol) cu regimul
generalului Antonescu, rezolvarea situației ar fi fost amânată la Berlin „până după război”,
când S.K.V.-ului i s-a promis că va primi „mult mai mult decât pierduse”.

Trebuie remarcată în contextul multelor probleme care au intervenit rapiditatea cu care
Universitatea a utilat pavilioanele de la Păltiniș și le-a readus în stare de funcționare. Doar la o
jumătate de an de la preluarea în ianuarie 1941 a folosinței de la comuna Cristian, s-a reușit
amenajarea corespunzătoare a clădirilor, darea lor în exploatare având loc la jumătatea lui iulie.
Rolul care i s-a atribuit ”Căminului de Munte din stațiunea Păltiniș” în ansamblul operei
sociale a Universității a fost unul deosebit. ”Expirând contractul de arendare dintre Societatea
Carpatină Ardeleană (S.K.V.) și comuna Cristian - Sibiu, Universitatea noastră a arendat în
luna Iulie

1941 pe timp de 15 ani, - nu fără o dârză opoziție a vechilor arendași, - pavilioanele și
dependințele acestora din stațiunea Păltiniș, spre a amenaja un cămin de munte pentru
reconfortarea studenților și a corpului didactic, cum și pentru marele public. Domeniul
arendat cuprinde 3 pavilioane mari, un pavilion mic, un pavilion rezervat casinoului și sălilor
de lectură, o casă a turiștilor, precum și dependințele necesare (bucătărie, locuințe pentru
servitori, instalații de baie etc).
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În urma amenajărilor, transformărilor și înzestrărilor făcute de Universitate, s-a
cheltuit suma de lei 7.069.858, în care intră și mobilierul în curs de furnizare. Căminul a
funcționat în vara anului 1942 în mod neașteptat de bine, ospitalizând studenții refugiați fără
părinți, corpul didactic, personalul universitar și alt public. Bilanțul activității primului sezon
s-a solvit cu un excedent de 559.521 lei, pentru care Senatul Universitar în ședința din 3
octombrie 1942 a exprimat D-lui Profesor Ionașcu, Președintele Comitetului de conducere,
mulțumiri și felicitări pentru munca, priceperea și stăruința permanentă cu care D-sa a
contribuit la realizarea acestui excedent, vărsat Universității.

Profesorul de drept civil, de procedură civilă și de drept roman, considerat unul dintre
marii civiliști ai Ardealului în secolul XX, Aurelian Ionașcu, decan al Facultății de Drept, a
avut un merit deosebit în buna funcționare a Căminului de Munte. Numit președinte al
Comisiei căminelor la 12 nov. 1941 și președinte al Comitetului de administrare al Căminului
de Munte Păltiniș la 19 decembrie 1941, profesorul Ionașcu și-a petrecut o mare parte a verilor
1942, 1943 și 1944 în Păltiniș, în mijlocul studenților, de care a fost întotdeauna foarte apropiat,
oricând gata să le acorde un sfat binevoitor sau lămuriri în probleme de ordin juridic.
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Prof.univ.dr.Gheorghe Funar

CIFRELE GETICE ȘI SFÂNTUL APOSTOL ANDREI,
OCROTITORUL ROMÂNIEI

Din Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan se știe că Sfântul Apostol Andrei
a fost „Cel Întâi Chemat” la apostolie și care L-a urmat cu credință pe Fiul lui Dumnezeu, pe
Domnul nostru Iisus Hristos. Fiul Omului le-a dat Apostolilor să răspândească lumina
Adevărului în lume. Cei doisprezece Apostoli numiți de Iisus Hristos au fost: „Simion, căruia i-a
zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, și pe Iacov, și pe Ioan, și pe Filip, și pe Vartolomeu, și pe
Matei, și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu, și pe Simon numit Zilotul, și pe Iuda al lui Iacov și
pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător.” (Luca 6, 14-16). Ei au primit puterea să vindece
bolile și să alunge demonii.

Înainte de Înălțarea Sa la cer, Iisus Hristos le-a spus Apostolilor și ucenicilor: „Mergând,
învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh,
învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă.” (Matei 28, 19-20).

Toți Apostolii au primit Duhul Sfânt în forma limbilor de foc la Cincizecime, precum și
darurile necesare pentru îndeplinirea misiunilor. Apostolii au primit darul limbilor ca să poată
vorbi în limba popoarelor unde au ajuns cu evanghelizarea.  După Sinodul Apostolic din anul 50,
Apostolii au plecat să propovăduiască Evanghelia în câte o parte a lumii și să organizeze biserici
locale.

După tragerea la sorți, Sfântul Apostol Andrei a plecat să evanghelizeze popoarele din
Peninsula Balcanică, din jurul Mării Negre și din nordul acesteia, precum și din Rusia și Ucraina
(cu numele actuale).

Sfântul Apostol Andrei a cunoscut și a folosit Cifrele Getice, Cifrele Primordiale pe
Pământ. El a purtat un toiag cu o cruce în vârf și cu acesta a făcut multe minuni.

Sfântul Apostol Andrei a ajuns și în Dobrogea, în Scythia Minor și a locuit o vreme
(câțiva ani) la Geți, într-o peșteră aflată la mică distanță (sub un kilometru) de Mausoleul Getic
de la Adamclisi, care avea în vârf o Cruce. Lângă cetatea Getică de la Adamclisi, nume care
înseamnă „Biserica Omului”, s-a aflat o mică biserică precreștină, amplasată într-o peșteră.
Această bisericuță din vremea Geților a fost anterioară bătăliei de la Adamclisi, din anul 530
î.Hr., dintre Imperiul Persan (condus de regele Cyrus al II-lea cel Mare) și Geția care a avut-o în
fruntea sa pe regina Tomiris. Se știe că, bătălia a fost câștigată de armata Geției și în memoria
miilor de eroi căzuți în luptă pentru apărarea Țării Sfinte, a fost construit Mausoleul de la
Adamclisi, care a fost terminat în anul 500 î.Hr.

În Peștera Sfântului Apostol Andrei se află o masă de altar din piatră pe care sunt scrijelite
numeroase cruci. În pronaos se găsește un pat de piatră pe care se odihnea Sfântul Apostol
Andrei. În apropierea peșterii sunt nouă izvoare. În Peștera Sfântului Apostol Andrei au avut și
au loc în permanență minuni.

În acea perioadă, după Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos de către poporul iudeu,
cu sprijinul guvernatorului roman  Pilat din Pont, au început cele zece valuri de prigoană
împotriva creștinilor care au fost conduse de împărați de la Roma ai Imperiului Roman. Până la
sfârșitul secolului I d.Hr. și începutul secolului al II-lea d.Hr. au fost organizate și s-au
desfășurat primele trei valuri de persecuții împotriva creștinilor din Imperiul Roman care au fost
conduse de împărații Nero, Domițian, Nerva și Traian. În acele vremuri grele de prigoană a
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evanghelizat neamurile Sfântul Apostol Andrei. El a avut parte de o moarte martirică la Patras,
în Grecia. Sfântul Apostol Andrei a fost condamnat la moarte în timpul împăratului Traian, fără
să fi fost judecat. A fost crunt bătut și apoi a fost legat cu frânghii de o cruce, cu capul în jos, ca
să moară în chinuri cât mai mari. Crucea de care a fost legat avea formă de X, numită ulterior
Crucea Sfântului Andrei.  Martiriul a fost pe 30 noiembrie. Anul exact, se zice că nu se cunoaște.

Este cel puțin ciudat faptul că se știe precis ziua de 30 noiembrie când a fost răstignit de
romani Sfântul Apostol Andrei, dar nu se cunoaște anul când acesta a fost omorât. Adevărul este
că a fost ținut ascuns anul respectiv, pentru a nu se afla că a fost răstignit pe cruce cu capul în
jos la Patras (în Grecia) în timpul persecuțiilor din vremea împăratului Traian. În cazul în care
execuția Sfântului Apostol Andrei a avut loc în timpul valurilor de prigoană conduse de
împărații Nero (54-68 d.Hr.), Domițian (81-96 d.Hr.) și Nerva (96-98 d.Hr.) cei care își zic
istorici ar fi scris Adevărul. Când se ajunge la împăratul anticreștin Traian, cel mai mare jefuitor
și demolator din Geția antică, mincinoșii științifici oficiali susțin că nu se știe anul când a fost
răstignit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ceea ce se știe din Antichitate este că
Sfântul Apostol Andrei a fost foarte bătrân, cu o vârstă apropiată de 100 de ani. Ca urmare, în
icoane este pictat Sfântul Apostol Andrei ca un om foarte în vârstă și cu părul alb.

În timpul celui de-al III-lea val de prigoană împotriva creștinilor condus de împăratul
Traian, care a fost cel mai mare anticreștin al Antichității, a fost răstignit pe cruce Sfântul
Apostol Andrei. Ca să nu se afle și să fie valorificat acest Adevăr, istoricul evreu român,
academicianul Dionisie Mihail Pippidi, în anul 1943, a afirmat și a scris că Sfântul Apostol
Andrei nu a trecut niciodată prin Dobrogea.

Peștera Sfântului Andrei și pârâiașul Sfântului Andrei sunt mărturii ale prezenței Sfântului
Apostol Andrei în Dobrogea.

Acest academician istoric D.M.Pippidi a condus multă vreme lucrările la șantierul
arheologic Histria din Dobrogea și a ascuns mai multe adevăruri, inclusiv realitatea că în
Antichitate vestita Troia a existat la Histria. Academicianul care a negat prezența Sfântului
Apostol Andrei în Dobrogea a fost numit președinte al Secției de Științe Istorice a Academiei
Române (1990-1993). Acest academician mincinos a fost urmat de un alt istoric evreu român,
academicianul Constantin Daicoviciu care a susținut că nu sunt izvoare istorice care să confirme
prezența Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea și în peștera din apropierea Monumentului lui
Traian de la Adamclisi. Cei doi mincinoși științifici oficiali au fost urmați de alții din neamul lor
și de unii români – cozi de topor care se autointituleaza istorici, dar care fug de Adevăr.

Cei doi academicieni evrei români, cu aprobarea tacită a Academiei Române, au negat
prezența Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea din , cel puțin, următoarele motive:

1.Să nu se afle Adevărul că Sfântul Apostol Andrei a fost să evanghelizeze Poporul Get
care a trăit pe un teritoriu foarte întins în zona Munților Carpați, în jurul Mării Negre, în
Peninsula Balcanică, în Rusia și Ucraina.

2.Să nu se știe că Sfântul Apostol Andrei a găsit în Geția un Popor Ales care s-a născut
creștin, un Popor Primordial cu o Religie monoteistă.

3.Să nu se afle că Sfântul Apostol Andrei le-a vorbit locuitorilor din Dobrogea în Limba
Getă și a folosit Cifrele Getice mincinoșii științifici oficiali ascund Adevărul că Dobrogea a fost
cucerită de Imperiul Roman în anul 46 d.Hr., cu 10-20 de ani înainte de venirea Sfântului
Apostol Andrei. Academia Română nu a putut să susțină că în 10-20 de ani au fost latinizați
Geții din Dobrogea și, în această situație, i-a lăsat pe academicienii Pippidi și Daicoviciu să
mintă că Sfântul Apostol Andrei nu a trecut prin Sciția Minor, prin Dobrogea.

4.Să nu afle creștinii că Sfântul Apostol Andrei a fost răstignit în timpul împăratului
Traian, cel care a demolat numeroasele sanctuare ale Geților din Centrul Spiritual al lumii antice,
aflat în Munții Orăștiei. Împăratul Traian, prin edictele sale: a interzis slujbele creștine în tot
Imperiul Roman(din anul 99 d.Hr.); a ordonat pedepsirea aspră a celor care credeau în Iisus
Hristos (din anul 104 d.Hr.); a interzis Religia Crucii și Religia Primordială a Geților (din anul
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112 d.Hr.). Pentru ascunderea acestui Adevăr, mincinoșii științifici oficiali i-au falsificat anul
nașterii Sfântului Apostol Andrei, ducându-l cu 5-6 ani î.Hr., iar anul răstignirii zic că nu l-au
aflat. Dar, în Sfintele Evanghelii scrie că Petru a fost fratele mai mare a lui Andrei. Sfântul
Apostol Petru s-a născut în anul 1 î.Hr. Ca urmare, fratele lui mai mic Andrei nu se putea naște
cu 6-7 ani înaintea lui Petru.

Din nou, Cifrele Getice le încurcă minciunile „științificilor oficiali”!
5.Să nu se știe că în timpul scurt, din anul 106 până în anul 258 d.Hr., în Dacia romană,

împărații de la Roma au condus valurile de prigoană împotriva creștinilor. Ca urmare, în timpul
terorii romane, a numeroaselor răscoale ale Geților ocupați și a atacurilor dure din partea
Statului Get, a fost imposibilă orice asimilare a milioanelor de Geți de către cei 148 de vorbitori
de limbă zisă latină.

6.Să nu se afle că Sfântul Apostol Andrei a fost și este socotit Apostolul lupilor, iar 30
noiembrie este și ziua lupului. Sfântul Apostol Andrei a găsit pe meleagurile Dobrogei și ale
întinsei Geții numeroase haite de lupi. Acest Sfânt a rămas în conștiința Poporului Get și a
Poporului Român ca stăpân al lupilor. În tradițiile noastre multimilenare, se spune că în noaptea
de 29 spre 30 noiembrie coboară din rai Sfântul Andrei și Sfântul Petru (fratele său mai mare) ca
ocrotitori ai lupilor.

Se știe că la Geți lupul era animalul totemic. Pe frizele Mausoleului de la Adamclisi sunt
sculptate numeroase capete de lup fapt care confirmă că acesta a fost construit de Geți.

7.Prezența Sfântului Apostol Andrei în peștera din apropierea monumentalei construcții
funerare de la Adamclisi anulează teza falsă a academicianului evreu român Grigore Tocilescu
și a Academiei Române privind construirea Mausoleului de către împăratul anticreștin Traian.
Lângă Peștera Sfântului Apostol Andrei nu a putut accepta anticreștinul  Traian să fie construit
un monument care să-i poarte numele și în memoria unei mari bătălii cu Armata Statului Get,
bătălie care nu a avut loc în iarna anilor 101-102 d.Hr.

În istoria Imperiului Roman nu a fost înregistrată nicio bătălie cu armata Geției în iarna
anilor 101-102 d.Hr. la Adamclisi, în Dobrogea. Pe plăcile de aur și cele de plumb de la Sinaia
nu este consemnată bătălia de la Adamclisi dintre armatele conduse de regele Diogio (Decebal)
și împăratul Traian, în iarna dintre anii 101-102 d.Hr. Această bătălie a fost născocită de
academicienii evrei români pentru a putea susține teza falsă că Monumentul de la Adamclisi a
fost înălțat de către împăratul Traian în anul 107-109, după încheierea în luna august în anul 106
a războiului cu Geția și înființarea provinciei Dacia romană, pe 14-17% din teritoriul Statului
Get.

Peștera Sfântului Apostol Andrei, de forma unei biserici, a fost descoperită, în anul 1940,
de către un preot din localitatea Ion Corvin care a beneficiat de o informație primită de tatăl lui,
tot preot, de la un călugăr român de la Schitul românesc „Prodromu” din Sfântul Munte Athos.
După amenajarea peșterii, în anul 1944, episcopul Constanței a sfințit-o și i-a dat numele de
Peștera Sfântului Andrei. După anul 1990, s-a deschis un schit în apropierea acestei peșteri, iar
din anul 1995 a început construirea Mănăstirii cu hramul Sfântului Apostol Andrei, care a fost
terminată în anul 2002.

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în anul 1995, ca data de 30 noiembrie să fie
scrisă cu roșu în calendarul ortodox. În anul 1997, Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat pe
Sfântul Apostol Andrei că este Ocrotitor al României.  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a decis, în anul 2002, că prăznuirea Sfântului Apostol Andrei la 30 noiembrie să fie zi
de sărbătoare națională bisericească.

În anul 2001, Sinodul a solicitat Parlamentului ca ziua de 30 noiembrie să fie declarată zi
de sărbătoare națională. Abia, după 10 ani, în anul 2011, Parlamentul României a luat în
dezbatere solicitarea Bisericii Ortodoxe Române. În anul 2012, a fost adoptată de Parlament și
promulgată Legea nr.147/2012, prin care ziua de 30 noiembrie a fost declarată zi de sărbătoare
națională, zi liberă nelucrătoare, în România. Astfel, Biserica Ortodoxă Română și Parlamentul
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României au contribuit la aflarea Adevărului privind pe Sfântul Apostol Andrei și, indirect,
referitor la Mausoleul Getic de la Adamclisi.

În legătură cu Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a venit vremea ca Biserica
Ortodoxă Română să afle și să-i înștiințeze pe credincioși despre anul nașterii și anul morții sale.
În Academia Română nu are rost să-și pună nădejdea românii, nici pe această temă.

Poporul Get și Poporul Român l-a păstrat pe Sfântul Apostol Andrei în tradițiile sale, în
multe legende și povești. La Poporul Român luna decembrie este luna Sfântului Andrei care este
denumită popular Undrea sau Indrea. Cele două denumiri au existat ca nume de persoane la Geți
cu câteva mii de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dintre toți Sfinții numai
sfântul Apostol Andrei a dat numele unei luni din calendarul popular românesc.

Acest capitol face parte din cartea „CIFRELE GETICE. CIFRELE PRIMORDIALE PE
PĂMÂNT?!”, apărută la Editura „Ecou Transilvan”, în anul 2018, autor dr.Gheorghe Funar

ing. Ilie Hanzu
- Săliște -

1919 - DIN OCUPAŢIA ROMÂNEASCĂ A UNGARIEI (III)

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.

24 Maiu.1919
Statul Major al Diviziei 16-a soseşte noaptea la 1.45  la Szerencs.

Acolo găseşte gara plină de cehoslovaci circa 300-400 oameni, care vroiau să plece de pe front.
Trenul Regimentului 31 cehoslovac intrase în Szerenc, şi că  regimentul nu mai este în măsură
să lupte, retrăgându-se produce dezordine.

Comandantul Div. 16-a Române, Generalul Alexandru Hanzu, a trimis să caute un ofiţer
din Reg. 31 cehoslovac. La orele 2, s-a prezentat chiar comandantul acestui regiment colonelul
Ciaffi. (Italian)

Comandantul Diviziei 16-a i-a pus în vedere colonelului Ciaffi că nu se poate tolera starea
militară deplorabilă, care există în Szerencs şi că dacă el nu este în măsură s-o schimbe, atunci el
comandantul  Diviziei Române va dispune în orele următoare de trupe române suficiente pentru
a-i aduce trupa lui la ordine şi disciplină militară. Colonelul Ciaffi a promis că va aplana
(Conflictele cu români) totul fără forţă, căutând a pune drapelul regimentului înainte spre a
îndemna  pe soldaţi (lui atinşi de bolşevismul unguresc) să meargă pe front.

Dimineaţa, au plecat ceho-slovacii, rând pe rând, pe frontul lor la 20-25 km.
Comandantul Hanzu însoţit de şeful de Stat major, Lt. Col. Artur Phleps, şi Şeful Bir.

Operații, Maior Tătariu, au inspectat frontul de luptă al Diviziai 16-a până la linia I, luând
măsurile potrivite direct la faţa locului, fără intermediari.

Pentru ziua de 24 Maiu, s-a hotărât menţinerea liniei  Hernandului cu întărirea capetelor
de pod dela calea ferată Sudvest de Hernand-Nemeti şi dela Vest de Belso-Bocs dela Gestely
(exclusiv), unde se va face legătura cu ceho-slovacii până la Berzek.

Frontul român pe valea Hernandului s-a împărţit în 2 sectoare la Nord Sectorul Belso-
Bocs comandat de Colonelul Dragu şi la Sud Sectorul Tisa Lug-Inerhat.
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Ultimii prizonieri unguri au declarat că din cauza impetuozității cu care au atacat românii
supraveghiaţi de general la sud de calea ferată, inamicul s-a retras la vest de râul Sajo, deşi
trenul duşman a făcut panică la trupele de lângă linia ferată.

Patrulele puternice române au constatat că între apele Harnand şi Sajo nu mai sunt inamici
şi au găsit pe teren armament şi muniţie românească abandonate.

Pe platforma unui vagon s-a amplasat un tun cu bătaie lungă de 152 mm, cari prin tragere
directă a avariat grav trenurile blindate 6 şi7 maghiare primite de la Moscova.

Postul de Comandă al Div. 16-a s-a mutat de la Debreţin la Szerencs lângă front. De unde
s-a luat legătura telefonică şi prin 5 călăreţi, cu comandamentul ceho-slovac de la Gesztely şi au
constatat că trupele lor nu au legătiri între ele.

La 6.30 a plecat din Debreţin trenul la Nyiregyhaza, cu Bat. II/ Reg.83 Inf.pentru parada
de primire a M.M.L.L. Regele Ferdinand şi Regina Maria.

Comandamentul Tr. Tr. de la Sibiu cu Or. de Op. No. 6026 a ordonat  executarea de
urgenţă a următoarelor masuri:
1/ Se distrug toate podurile de pe Tisa, afară de podurile de la Csap, Tokay şi Szegedin  .

Podurile de la Tokay vor fi pregătite pentru distrugere, dar executarea nu se va face decât după
primirea uni ordin special sau în caz că trupele noastre sunt respinse şi ar trebui oprită înaintarea
inamicului.
2/ Să se someze lucrătorii din satele de pe dreapta Tisei prin toate mijloacele posibile ca să

treacă toate bărcile pe malul stâng al Tisei.În caz contrar vor fi informaţi că li se vor bombarda
satele.

La orele 21.30 Div. 16-a a trimis către DIVIZIA 6-a Ceho- Slovacă KASCHAU
„Trupele noastre ocupă linia Hernand în legătură cu Reg. 31 Ceho-Slovac care se găseşte

la Geszeliy. Flancul drept este la marginea satului Hernand-Nemeti. Capetele de pod ale Căi
Ferate şi depe şoseaua Belso-Bocs sunt ocupate de trupe proaspete. Adversarul e în general
liniştit. Vă rog să mă informaţi de situaţia trupelor D-voastă prin Hughes, precum şi ce
intenţii aveţi. COMANDANTUL DIVIZIEI16-a GENERAL:/SS/ HANZU

În aceste lupte pierderile au fost mari şi a fost rănit de o schijă chiar generalul, în timp ce
îşi comanda focul artileriei din cel mai avansat punct de cercetare al Diviziei. Mai jos dau câteva
însemnări din carnetul de front al generalului.

„A sosit momentul ca trupele ardelene să-şi demonstreze vrednicia şi capacitatea lor de a
lupta. În ziua de 23 mai 1919, orele 4,15 trupele regimentelor 81 şi 84 sunt gata pentru a porni
atacul. Conform ordinului primit, acestea trec râul Hernand. După două ore inamicul se
retrage şi desbrăcaţi de uniforma militară, ungurii  se ascund prin case. Se execută căutarea şi
dezarmarea bolşevicilor. Trupele noastre stăpânesc podurile, valea Hernandului şi au găsit
mulţi inamici morţi, abandonaţi pe câmpul de luptă. Noi am avut pierderi importante19 morţi,
81 de răniţi şi 54 dispăruţi. Căpitanul Mathes Henrich din Mediaş a căzut la datorie pe timpul
intervenţiei cu plutonul din rezervă în sprijinul companiei sale din satele Korom şi Girings,
fiind înconjurat de forţe superioare şi ucis la baionetă.  Înainte să moară a strigat: „Să trăiască
România Mare”. Brigăzile 41 şi 42 Infanterie ale Diviziei 16 au avut sarcini importante în
operaţiunile de dezarmare a populaţiei din nordul Ungariei. Iată  Ordinul de Operaţie Nr. 139
dat de general: „Plutoanele noastre vor înconjura satele vizate cu câteva posturi, iar
comandantul unui pluton (care vorbeşte maghiara) va merge la primărie, sau jandarmerie,
punându-se în vedere la cei care nu vor aduce armele, dacă li se vor găsi la percheziţie, vor fi
împuşcaţi. Autorităţilor locale li se va pune în vedere, dacă se vor găsi arme şi muniţii în satele
lor, vor fi arestate imediat şi date în judecată. În fiecare sat se va avea ca garanţie primarul şi
10 fruntaşi, care vor răspunde cu viaţa pentru neexecutarea  ordinelor.
Comand. Div. 16-a Română General:/SS/ Hanzu
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RĂSPUNSUL cehoslovacilor: „Trupele noastre ocupă linia Banreve-Putnok-
UjfaluGetzeli. Adversarul în general liniştit, mici lupte între Banreve şi Putnok. Sunt anunţat de
comandamentele Superioare că nu sosesc încă numeroase întăriri. Fără să mă întăresc nu pot
să reiau ofensiva decât după 31 Maiu”.

Bolşevicii din satul Tallya la doar 8 km N. E. de Szerencs s-au răsculat, au dezarmat şi
arestat garda cehoslovacă de 9 soldaţi şi au pornit să dezarmeze şi plotonul român din satul
Mad la 6km de Szerehes. S-a trimes un ploton  de Vânători la Tallya pentru ca împreună cu cel
de la Mad să dezarmeze şi să interneze bolşevicii de acolo.

25 Maiu 1919
În ziua de 25 s-a executat această operaţiune, eliberându-se soldaţii cehi.

Ştire despre Inamic: Jurnalul „Regeli Ujag” din Myiszkolcs din 22 maiu adus în 6 exemplare de
individul Neumann, deţinut şi bănuit ca spion, conţine următoarele:

1) Apel. Toţi bărbaţi unguri de la 18 la 50 de ani sunt datori să se înroleze în timp de 24 ore.
2) Ordinul de zi al armatei ungare semnat de comandantul suprem Bohm, laudă trupele roşii

şi mulţumeşte în numele republicii sfaturilor pentru victoria obţinută în jurul Miskolzului. Sunt
citate nominal următoarele unităţi: 10 regimente de muncitori majoritatea  din Budapesta şi 4
Batalioane constituite numai cu bolşevici.

Cu ordinul 6060/25.5.1910 M. C. G. de la Bucureşti ordonă:
1 Să se recunoască toate podurile distruse de peste Tisza.
2 Să se pregătească echipele pentru repararea acestor poduri, care echipe să fie trimise

imediat pentru a fi gata să înceapă reparatul lor pe măsură ce va fi posibil.
3 A se raporta până la 26. V.919. ora 14 măsurile luate precum şi propunerile.
Divizia 16-a spune Grupului de Nord părerea sa despre frontul de pe Hernand şi despre

colaborarea cu cehoslovaci. După măsurile luate din noaptea 23 spre 24 pe 26 suntem pregătiţi
să reluam atacul, dar cehoslovacii numai după 31 maiu.

Pe front se fac tatonări reciproce prin schimburi de focuri de infanterie, iar pe Hernand se
reglează şi focurile artileriilor.

Trenul blindat inamic a reapărut în 24 din nou la 9.45 şi s-a retras imediat, lovit de
artileria noastră. Inamicul se întăreşte pe dreapta râului Sajo. La 10.45 de la Miskolcs a venit în
recunoaştere un avion Brandemburg. Am primit şi multe întăriri în trupe de rezervă. În Tisa-
Fured fiind mulţi muncitori din Budapesta, Primăria nu şi-a asumat răspunderea pentru ordinea
publică şi a cerut arestarea lor. I-am trimis sub escortă în tabăra de la Braşov. (Prizonierii
unguri au muncit la construcţia celor două tunele C.F.R. de la Perşani).

26 Maiu 1919
S-a primit de la Grupul de Nord, Ord. de Operaţie No. 19 în care se arată ce trupe

inamice şi cu ce dotări stau în faţa trupelor române, cari trebuie pregătite pentru atac…
3/d  Să se mărească capacitatea de transport a podului umblător de la Tisza Dob asigurând

legătura între trupele noastre de dincoace şi de dincolo de Tisa.
e) Va organiza un sistem de legături telefonice complecte.
f) Va proceda cu cea mai mare energie la dezarmarea grabnică şi complectă a populaţiei

dincolo de Tisa şi linia ocupată de inamic, iar toţi indivizii bolşevici din această zonă vor fi
internaţi pentru acest lucru şi transportaţi de cavaleria  Divizionară, imediat pe jos, dela
Niyregihaza unde se află azi, la Tokay.

Telegrama No. 397op. Divizia 16-a către Grupul de Nord.
„În gara Szerencs a sosit un tren cu bucovineni. Transportul cuprinde 49 ofiţeri români cu

familiile,9 ofiţeri austro-ungari, 502 soldaţi români, 3 elevi de şcoală militară şi 3 ordonanţe ale
ofiţerilor Austro-Ungari, cari parte au rămas în Germania, iar altă parte se întorc acasă din
captivitate. Numiţii au un tren separat la dispoziţie din Viena şi au staţiunea destinată



53

Csernovitcz (Cernăuţi). Transportul garează  de la 4 la 6 după amiază la NYIREGIHAZA. Vă
rog dispuneţi ca acest transport să meargă mai departe peste Debreţin, Oradea Mare”.

Din ordin, Şef de Stat Major, Lt. COLONEL /SS/ PHLEPS Or. 397 op.
La ordinul Generalului Gh. Mărdărescu, Comandantul Tr. Tr. podurile peste Tisa au fost

distruse în 24 mai, dar pe 25 mai 1919 Marele Cartier General a ordonat, cu Ordinul No. 1380
repararea lor de urgenţă, pentru că trupele Diviziei 16-a de pe acele două  maluri ale Tisei mai
au o legătură cu bacul total insuficientă  şi azi 26 mai Divizia 16-a cu Nr. 398 op.  ora 12
raportează starea podurilor distruse:
1/ Podul de cale ferată Tisza-Fured este distrus complectamente şi nu se poate repara.
2/ Podul de cale ferată Csap are o lacră (grindă metalică) de 50 m complectamente distrusă.
3/ Csap podul de şosea este distrus în parte s-a trimis un ofiţer pentru a-l recunoaşte. (constata

proporţia în care a fost distrus)
4/ Pentru podul de la Gergely/ 1 km N. de la confluenţa Tisei cu Someşul/, care are o lacră

distrusă, se cere a da ordin grupului Olteanu a studia repararea lui.
Or. de op. 407/26/V Bandele bolşevice se întăresc pe poziţii la: cota  275, Ujfalu, Onga,

Sajo Lad şi Gyomro Pzt.
Evereul Heifeld Samuil întors din Budapesta ieri aduce informaţii despre agitaţia

militarilor şi cu ce trupe au întărit frontul de pe Hernand.
Trupele noastre au trimis în recunoaştere formaţiuni puternice, dar inamicul trage cu

artileria asupra oricărei patrule.
Artileria noastră execută trageri de reglare asupra obiectivelor inamice. Inamicul ne-a

bombardat capul de pod Belso-Bocs.
Un tren blindat inamic s-a apropiat de pod, dar a fost imediat alungat de artileria noastră.
Compania 16 Pioneri cu două plutoane pregătesc podurile de cale ferată şi şosea de la

Belso-Bocs să fie aruncate în aer la nevoie.
Pe Tisa doar mici incidente, inamicul se concentrează pe Hernand, unde a sosit rezerva

Div. 16, Reg. 9 V., unde trupele noastre se îngroapă în tranşee. Toate planurile de atac şi apărare
ale unităţilor de pe front sunt puse în practică.

Comandantul Artileriei Diviziei 16-a Colonelul Petrescu face un plan de rezervă şi îl
înaintează Comandamentului Diviziei. Luptele sunt de la oră la oră tot mai aprige.

Generalul Gh. Mărdărescu, care nici măcar nu a vizitat frontul Diviziei 16-a şi „luptă” la
500 km de front de la Sibiu, şicanează pe generalul Hanzu, refuză să trimită întăririle solicitate
de comandantul diviziei şi cere atât de multe raportări pe zi încât comandanţii nu mai au timp să
se ocupe de front. Un alt rând de rapoarte îl cere de la Divizie şi M. C. G. R. de la Bucureşti.

Generalul Hanzu cu telegrama Nr.433/26/V/1919 cere spijinul Generalului Traian Moşoiu
astfel: „Cu ordinelel 1412 şi 1429 al Comandamentului de la Sibiu sunt din nou cerute rapoarte
asupra efectivului ultimelor 4 săptămâni şi aferent de aceasta, darea de seamă a ultimelor 2
săptămâni. Cu ordinul Nr. 1428 sunt din nou ordonate rapoarte exacte de evidenţă, iar cu ordinul
Comandantului Trupelor din Transilvania Nr. 1683/20/V/1919 cere un raport  detaliat al
formarei treptate a Diviziei16-a de la început şi până în prezent şi multe alte date. (Ţara arde şi
baba se cheaptănă, că doar cu asta s-a ocupat şi înainte acest Gl. Mărdărescu la M. C.G. R.)
Mă simt obligat a vă raporta că aceste rapoarte reţin comandanţii trupelor de la front şi organe
ale acestora legate în continuu de masa de scris într-un timp care prezenţa lor pe front în
mijlocul trupei este neapărat de lipsă. Rog în interesul trupei, cât şi cu privire la situaţia tactică a
interveni ca în acest timp să fim scutiţi de aceste rapoarte voluminoase.

Darea de seamă a mea care a fost trimisă azi sub Nr.316 prin curier va sprijini această
rugăminte. Mai departe mă simt obligat a arăta că întocmirea acestor rapoarte de evidenţă
îngreunează foarte mult Biroul de Operaţii, care constă numai dintr-un ofiţer de stat major şi
care fără aceasta este prin serviciu operativ zilnic deja supraocupat.
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Rog a lua în consideraţie la taxarea cererei prezentată, aceste dificultăţi anormale pentru că
îmi este imposibil a pune astfel de lucrări în sarcina celor mai importanţi lucrători ai
Comandamentului Diviziei 16-a. Ei strică prin mulţimea lucrărilor cerute nu numai liniştea şi
capacitatea comandanţilor în dauna lucrului principal frontul. Că s-au putut satisface până acum
toate cerinţele, aceasta se datoreşte numai activităţei pline de sacrificiu a puţinilor ofiţeri ai
statului major; activitate care nu se mai poate desfăşura mai departe, dacă ni se va mai pune
astfel de sarcini.

Ştiu toţi superiorii, Comandamentul Diviziei 16-a este, din lipsă de personal, numai un
„surogat” de Comandament de Divizie, căruia nu i se poate atribui aceeaşi intensivitate ca unui
Comandament întreg încadrat şi unde fiecare e la locul lui. O îmbunătăţire în această privinţă se
poate aştepta numai prin repartizarea unui personal bine instruit şi nici decum prin complectarea
cu ofiţeri de la trupă cum mi s-a răspuns şi după cum a fost ordonat de către Comandantul
Trupelor din Transilvania. COMANDANTUL DIVIZIEI 16-a GENERAL: /SS/  HANZU

(Va urma)

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

Prudență, nu Frică în Pandemia
coronavirusului!

Motto: ,,Două virtuți ar trebui să nu le pierdem niciodată, curajul de a învinge propriile
slăbiciuni și puterea de a ne trăi propriile emoții” (Michelangelo Buanarroti)

Astăzi, pandemia CODIV-19, declarată oficial în 11 martie 2020 de Organizația Mondială
a Sănătății (OMS), a devenit copleșitoare și dominantă în întreaga lume.

În Europa și în țara noastră, imaginea morbidă a cazurilor prezentate de mass-media  a fost
și rămâne în actualitate prin exprimarea statistică a infectărilor, mereu crescânde, internărilor în
spitale, în special, la ATI, a deceselor, izolării și carantinării unor persoane, localități urbane și
rurale.

Ce se știe despre prezența virusului răufăcător?
Se știe și nu se știe suficient despre identitatea, acuratețea și tratamentul adecvat

pandemiei, deși, s-au scris peste 36 de mii de articole despre pandemie, și că există circa 40
variante “candidate” pentru producerea vaccinului anti-Covid.

În ce ne privește, pe noi românii, știm că virusul ne-a găsit nepregătiți logistic și
instituțional, că până în prezent, managerierea pandemiei s-a dovedit necorespunzătoare, experți
și specialiști în domeniul medico-sanitar nu au răspunsuri unitare, concludente și convingătoare,
unii dintre aceștia s-au transformat chiar în comunicatori ai fricii și terorii emoționale, atitudine
îmbrățișată și de unele oficialități ale statului.

De asemenea, nu știm ce „virtuți” ascunse are virusul și nici cine și ce interese precise se
află în spatele pandemiei, există doar păreri și presupuneri privind resetarea modului de gândire
și de comportare umană, o nouă ordine mondială etc., desigur, până la proba contrarie.

Abordările pandemice sunt și punctuale, referitoare la adecvanța și fiabilitatea testelor,
prelevarea particulelor biologice, procesarea, interpretarea rezultatelor, înregistrarea și
raportarea statistică, elementele de conținut ale vaccinului anti-Covid, efectele acestui,
atitudinea pro și contra vaccinării din partea unor medici și cetățeni etc.
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Pandemia, prezentă de circa un an de zile în lume, a arătat că nu se pot schimba rapid
fundamentele sociale, valorile, credințele și tradițiile naționale, modul și stilul de viață al
oamenilor, chiar, dacă populația a demonstrat că poate să facă sacrificii pentru păstrarea
propriei vieți și a grijii față de persoanele vulnerabile în condițiile limitării unor drepturi și
libertăți fundamentale.

Desigur, sunt încă multe lucruri de neînțeles iar la nivel general-uman, majoritatea
oamenilor sunt nedumeriți, încurcați într-o ceață densă, a ceea ce este adevăr sau minciună.

Infinitezimalul virus și mediatizarea cu aplomb a efectelor sale răufăcătoare, mai ales, prin
utilizarea unui instrument infernal - FRICA-, a transformat criza Covid într-un scandal
fără egal și cu mari pagube economice și financiare, chiar și în multe țări din lume cu sisteme
de sănătate superioare cum sunt Franța, Germania, Anglia, Italia, Spania etc.

De frica virusului și a morții, dacă unii dintre oameni, cei mai în vârstă, se află într-o stare
confuză, anxioasă și depresivă, pentru alții, cei mai tineri, criza coronavirusului s-a transformat
în reacții de protest individual și colectiv față de restricțiile impuse de autoritățile statale.

Desigur, nu este o noutate că unii specialiști din domeniul medical, chiar și oficiali
instituționali, sau demonizat prin comunicate incomplete și contradictorii, a “înrăit” o parte a
populației, în loc să o încurajeze.

Știrile din mass-media despre pandemie au fost receptate și înțelese de către unii cetățeni,
ca fiind periculoase, stresul și panica generate de către acestea au favorizat diminuarea
sistemului imunitar, chiar moartea unora dintre cei cunoscuți cu alte afecțiuni medicale.

Frica, furia și alte emoții negative ne vor împiedica, în continuare, să avem contacte și
relații normale cu semenii.

FRICA ucide SPIRITUL.

Imaginea morbidă, frica și furia, odată internalizate în subconștient, vor deveni cele mai
prolifice cauze ale morții emoționale, mentale și fizice. De aceea, autoritățle ar trebui să schimbe
paradigma comunicării de până acum și să promoveze curajul și speranța oamenilor care
conduc la creșterea imunității și nu la pierderea ei.

Bătălia cu pandemia nu a avut succes până acum și, se pare, că aceeași soartă va avea și
după aducerea în țară a “vaccinului miraculos” anti-
Covid.

Medicina nu îl poate face pe om nemuritor,
poate, doar să amâne moartea prin profilaxie și
tratament iar deciziile guvernanților ar trebui să fie
soluții și nu restricții coercitive.

Viața nu poate fi sănătoasă, liberă și
bineplăcută dacă este încorsetată de „mofturile”
pandemiei și susținătorilor acesteia. Adevărul trebuie

să fie curat, limpede și transparent, nu îmbâxit de confuzii, manipulări și interese obscure.
Cunoașterea îi va face pe oameni liberi, puernici și de neînvins, loiali țării și conducătorilor ei
iar liniștea și echilibrul din suflet vor produce starea de bine necesare sănătății și fericirii lor.

Soluția salvatoare, completă și validă pe termen lung în toată dimensiunea ei, ar putea veni
numai în urma unei cercetări științifice temeinice cu rezultate valide, în care să fie implicați
specialiști și experți din mai multe domenii: medicină, biologie, chimie, fizică, psihologie,
sociologie, comunicare, economiști, etc.

Așadar, să rămânem pe o vibrație înaltă, încrezători în noi și în forțele binelui.
Apreciez că, numai în aceste condiții, explicațiile, comunicarea publică și tratamentul anti-

Covid, vor fi adecvate realității, adevărului.
„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții”

(înțeleptul Solomon).
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Gl. bg. (rtr) dr. Florian Tucă Col. (rtr) Laurențiu Domnișoru
Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR

VREMEA COLINDELOR ȘI A
COLINDĂTORILOR...

„Aho, aho, cititori, frați/, Stați puțin și ne-ascultați”! Nu de alta, ci pentru că a venit
vremea colindelor și a colindătorilor. Cu geruri care ne îmbujorează fețele. Cu fulgi de nea, pe
ici, pe colo. Cu imennse și curate trăiri spirituale prilejuite de așteptarea Sfintei Sărbători a
Nașterii Domnului Iisus Hristos, sărbătoare care are darul să ne înnobileze sufletele și să ne
purifice conștiințele. Cu bucurii, cu urări de sănătate și de belșug pentru anul care vine!

În colinde, noi toți, cu mic cu mare, devenim mai buni la suflet, mai veseli, mai
înțelegători cu semenii noștri, mai dispuși la fapte de caritate și ne lăsăm cuprinși și legănați de
vise spre mai bine...

Ce sunt, de fapt colindele specifice sărbătorilor de iarnă la români? Ele sunt cântece
populare care s-au născut în negura vremurilor și s-au transmis din generație în generație,
acestea fiind însoțite, mereu și mereu, de urări de tot felul atât pentru cei dragi ai noștri, cât și
pentru toți cei colindați. Dacă apelăm la o formulare consacrată, de nivel academic, vom afla că
aceste colinde sunt „străvechi cântece populare de urare, cântate de cete de copii și tineri,
din casă în casă. O mare parte a colindelor noastre au caracter laic ( de obârșie păgână),
apropiate de al baladelor” ( Dicționar Enciclopedic Român, vol. I, București, 1962, pag. 695 ).

Cine sunt colindătorii? Sunt copiii, nepoții și strănepoții noștri. Suntem noi toți, cei de ieri,
de azi și de mâine. În realitate nu a fost, nu este și nu va fi bun creștin din spațiul Carpato-
Danubian-Pontic ( ca să ne referim acum și aici doar la arealul nostru geografic ) care să nu fi
cântat măcar odată în viața sa „Bună dimineața la Moș Ajun! sau „Astăzi s-a născut Hristos”,
„O, ce vreme minunată”, „Steaua sua răsare”, „ O brad frumos”, „Sorcova, veselă”, „Aho,
aho, copii și frați” și multe alte colinde de-ale noastre tradiționale.

În decursul timpului, la noi, la români, s-au impus în conștiința cetățenească o mulțime de
colinde, care mai de care mai frumoase, mai apropiate de trăirile, de sentimentele și de dorințele
noastre, fiecare în parte și toate la un loc având darul să ne toarne în suflete bucurii, dorința de
viață lungă, plină de belșug și de sănătate...Din multitudinea acestora ne vom referi, în cele ce
urmează, doar la câteva, fie că unele dintre ele sunt în vogă, fie că altele au fost date uitării.

COLINDE DE CRĂCIUN

„Bună dimineața, la Moș Ajun!”. Este un colind foarte vechi la noi, la români.S-a practicat
și se practică în mai toate așezările cuprinse în spațiul geografic ce se întinde „de la Nistru până
la Tisa”. El este cunoscut în popor și sub denumirea de „Colindețe”. Colindatul se făcea și se
face și în zilele noastre fie individual, fie în cete mici, alcătuite din doi-trei colindători. Iată care
sunt versurile acestui colind: „Bună dimineața la Moș Ajun/ Ne dați ori nu ne dați/ ne dați, Ne
dați? C-am venit și noi odată/ La mulți ani cu sănătate,.../ Domnul să vă ajute, / La covrigi și
la nuci multe. / Și la anul să venim / Sănătoși să vă găsim ? Colindețe să primim!” ( o
variantă ).

În vremurile trecute, încărcate de calde aduceri aminte, colindătorii, fie că erau de la sate
sau de la orașe, purtau peste umeri o traistă mare, cât o baniță. În ea își adunau „colindețile”
primite după urare și anume covrigi, nuci, mere sau pere, prune uscate și chiar boabe de porumb
fiert. Colindătorul mai purta cu el un ciomag, care adesea era modelat prin crestarea coji sale cu
briceagul. Cu el urma să se sprijine prin nămeți sau să se apere de câini.
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„STEAUA”
Este un colind aproape la fel de vechi ca și cel cu
„Bună dimineața la Moș Ajun”. Potrivit aprecierilor
unor specialiști folcloriști români, colindatul cu
„Steaua” își va fi avut izvorul în legendara poveste
referitoare la „Cei trei Crai sau Cei trei Magi de la
Răsărit”, care au vestitmarea minune a nașterii
Domnului Iisus Hristos de către fecioara Maria. Când
a începutel să fie practicat în spațiul românesc, este
greu de stabilit cu exactitate. Dispunem însă de
informații sigure din care rezultă că în epocile veche și
medievală se colinda cu „Steaua” în mai toate
așezările de dincoace și de dincolo de lanțul Carpaților.

Pe atunci, colindătorii purtau cu ei o stea simplă, în
cinci colțuri, care era făcută din scândură de brad
prin decuparea ei cu fierăstrăul, după care fața ei
principală se decora sau se împodobea, de regulă,
cu desene sau cu picturi reprezentând imagini de
îngeri sau sfinți. Cu trecerea timpului,
comfecționarea unei stele pentru colind avea să
devină un mesteșug autentic și chiar o adevărată
artă. Ea avea să fie făcută dintr-o sită de cernut
mălaiul, denumită în popor „ciur”.

Colțurile stelei sau „razele” ei erau alcătuite
din șiță, încleiate sau înfipte în rotundul sitei.
Acestea se îmbrăcau apoi, cu migală și cu talent, în
foiță de staniol sau în coală de hârtie colorată. Pe
fața stelei, în centru, se lipeau cu clei de tâmplărie
sau cu cocă „de făină” o poză mare, cu imaginea

nașterii Pruncului Iisus Hristos sau cu „Bethleemul” și cu mai multe poze mici cu imaginea de
îngeri și de Moș Crăciun. Colțurile stelei erau legate între ele cu un fel de lănțișoare făcute din
staniol. În bătaia vântului, ele scoteau un sunet fin și ciudat, pe  care copii îl denumeau vâjâit. În
sfârșit, în interiorul stelei se fixa câte o lumânare care se aprindea, de regulă, numai atunci când
se colinda pe la casele persoanelor mai marcante dintr-o așezare, așa cum erau boierul, preotul,
învățătorul, doctorul, primarul, șeful de post de poliție etc. Cele mai răspândite versuri ale
colindului cu „Steaua” sunt următoarele:„Steaua sus răsare, / Ca o taină mare, / Steaua
luminează, / Și adevărează, / Și lumii vestește, / Că astăzi Curata, / Prea Nevinovata, /
Fecioara Maria, / Naște pe Mesia, / În țara vestită, / Bethleem numită, / Magii se zăriră, /
Steaua și porniră, / Mergând după rază, / Pe Hristos să-L vază. / Și dacă sosiră, / Îndată-L
găsiră, / La dânsul intrară, / Și se închinară / Cu daruri gătite / lui Hristos menute. Luând
fiecare, / Bucurie mare, / Care bucurie, / Și aici să fie, / De la tinerețe, / Pân-la bătrânețe” (o
variantă).

Când se termina de colindat, colindătorii întindeau mâinile către stăpânul casei, pentru a-și
primi darul sau recompensa. De data aceasta, potrivit tradiției, ei își primeau câștigurile nu în
bunuri, ci în bani.

„BRADUL”
Este un colind care în zilele noastre, din păcate, s-a cam pierdut, deși el vine spre noi din

vremuri imemoriale. Potrivit unor izvoare de sorginte religioasă, colindul cu „Bradul” sau cu
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„Brădulețul” s-ar fi practicat în spațiul românesc
chiar de pe vremea dacilor și romanilor. El va fi
fost un colind de bază în Dacia lui Burebista și
Decebal, în întregul areal de dincoace și de dincolo
de Carpați, unde erau păduri nesfârșite de brazi de
diferite esențe. Colindul respectiv va fi fost
transmis spre noi, în special la locuitorii așezărilor
de sub munte, din generație, ca o comoară de ordin
spiritual de mare preț. Pentru colindatul cu „Bradul”
se  impuneau anumite pregătiri, care constau din:
Tăierea unui brăduț, care nu trebuia să fie mai mare
decât un stat de copil; împodobirea cu lănțișoare de
beteală, cu mici pufuleți de vată, cu covrigi și cu
nuci poleite. Se pleca la colindat în seara de

Crăciun și se continua în toate cele trei zile ale Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului. Versurile
care erau rostite sau cântate la colindatul cu „Bradul” erau și sunt de o frumusețe uimitoare și
au înțelesuri sufletești adânci. Iată care sunt acestea: „O brad frumos, o brad frumos / Cu
cetina tot verde! / Tu ești copacul credincios, / Ce frunza nu și-o pierde...// O brad frumos, o
brad frumos, / Verdeața ta îmi place, / Oricând o văd sunt bucuros, / Și vesel ea mă face...// O
brad frumos, o brad frumos / Cu frunza neschimbată / Mă mângâi și mă faci duios / Și mă-
ntărești îndată.../ O brad frumos, o brad frumos, / Cu Moș Crăciun când vine, / Te-am
așteptat atâția ani, / Și-am plâns în rând cu tine” ( o variantă ).

Colindatul cu „Bradul” se făcea, de regulă, în echipă, alcătuită din fete și din băieți. La
încheierea colindului, colindătorii erau răsplătiți cu bani, covrigi sau bomboane învelite în
staniol. Din păcate, în zilele noastre, acest colind, a cărei vechime se măsoară nu în ani, decenii
sau secole, ci în milenii întregi, se practică tot mai rar în spațiul românesc. Și este o mare
pierdere pentru tradițiile de ordin spiritual ale românilor și ale României.

„VÂSCUL”
Nu este un colind „clasic” și nici nu este prea răspândit pe pământul românesc. El se

practică în special în unele localități din zonele de deal și de câmpie, unde lipsesc pădurile de
brazi, dar unde se află întinse păduri de stejar și tei pe care crește din belșug și vâscul. Cum
românul este foarte inventiv și se adaptează cu ușurință la mediul înconjurător, unii localnici din
acele zone au înlocuit colindul cu „bradul” cu cel cu „vâscul”. Ba, și mai mult, ei au conceput
texte adecvate pentru un astfel de colind.

Ce este, de fapt, vâscul în terminologie
științifică și în viziune populară? Definiția
științifică a vâscului este următoarea: „Arbust din
familia lorantaceelor, semiparazit pe cele mai
multe specii de arbori din Europa și Africa de
Nord. Vâscul are frunze pieloase, persistente,
verzui. Este o plantă medicinală, având acțiune
hipotensivă centrală și cardiotoxică”
( Dicționarul Enciclopedic Român, vol. IV,
București, 1966, pag. 877 ). În viziunea populară,
vâscul „este o plantă miraculoasă, de esență
divină și reprezintă un simbol al vieții eterne.
Vâscul aduce în casă noroc și belșug, alungă
ghinionul și relele din viața oamenilor” (opere
citate).
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Pornindu-se de la aceste viziuni evident optimiste, într-o serie de localități ale țării din
zonele deluroase și de câmpie, ca de pildă în cele din Câmpia Română și din Dobrogea, dar și
din unele județe de sub munte ( Argeș, Vâlcea, Dâmbovița și Prahova ), s-a inițiat, cu câteva
secole în urmă, colindul cu vâscul.

Cum se procedează, în mod practic? Se iau câteva ramuri de vâsc viguroase, care au pe ele
și „mărgele”, se leagă cu o panglică colorată, ca pe un buchet de flori, se împodobește apoi
„buchetul” cu beteală și cu firișoare de lână albă sau de vată și gata „obiectul” cu care se va
colinda din casă în casă, în seara de Crăciun. Colindatul propriu-zis este oarecum asemănător cu
celelalte colinde.  El se individualizează de acestea, în principal, prin textul ce se rostește în
curțile și la ferestrele gazdelor primitoare de colindători. Iată o variantă a unor astfel de texte,
culeasă de noi de prin partea județului Argeș: „ Harnic și bun gospodar, / Iată c-a venit alt an, /
Și-am sosit cu colindatul, / Nu cu Steaua sau cu Bradul, / Cu Buhaiul sau cu Steagul, / Cum
se face pe la noi, / De copii și de flăcăi, / Ci cu Vâscul nostru cel Sfânt, / Ce înseamnă pe
pământ, / Un ram făr-de rădăcină, / Dar de esență Divină, / Cu bobițe pintre frunze, / Ce par
lacrimi care plâng, / Și chiar perle lucitoare, / Semne bune anul are...”. Vom reda, în
continuare, și partea de încheiere a aceleiași variante de colind, care excelează printr-o urare
caldă și plină de conținut adresată celor colindați: „Dragii noștri gospodari, / Primiți prin
urarea noastră, / Ce v-o facem la fereastră, / Gânduri bune și curate, / Tot de bine s-aveți
parte, / Casa să vă inflorească, / Și de boli să vă ferească, / Iar la anul să venim, / Sănătoși să
vă găsim, / La anul și la mulți ani, / Și s-aveți mulți gologani”.

La terminarea colindului, din frumosul buchet de vâsc se rupea câte o crenguță frumoasă,
cu bobițe albe, pe care colindătorii o înmânau gazdei, ca simbol al norocului, al belșugului și al
bucuriilor. La rândul său, gazda, care se află profund mișcată de conținutul ultimei părți al urării,
îi răsplătea pe colindători cu bani.

Ce frumos ar fi ca acest colind, interesant și ingenios, care în zilele noastre aproape că a
fost dat uitării, să renască nu doar în localitățile unde se practica până nu demult, ci să se extindă
pe întregul spațiu de viețuire românească.

COLINDE DE ANUL NOU

„SORCOVA”
Este cel mai răspândit colind de pe pământul românesc. Nu însă și cel mai vechi. Practic

nu există casă și familie de buni creștini din spațiul nostru geografic în care să nu se fi auzit
cândva, măcar odată, popularul colind. Până și copiii de doi-trei ani, care de-abia puteau să
vorbească bine, învățau frumoasele și însuflețitoarele versuri ale acestui colind.

Se colindă cu sorcova și în familie și pe ulițe sau pe stradă. La colindatul în familie, și în
trecut și în prezent, sunt angrenați până și copiii mici. Ei sorcovesc, cu sinceritatea lor pură, pe
mama, pe tata, pe bunici și pe frați. Pentru strădania lor, aceștia primesc în schimb frumoase
sume de bani, care în zilele noastre, în familiile cele mai înstărite, se pot ridica la zeci, sute și
chiar mii de lei. Conform unor străvechi tradiții, care, pe ici, pe colo, se mai practică și în zilele
noastre, banii respectivi sunt apoi păstrați o bucată de vreme în pușculițe, minunat prilej de ai
învăța pe cei mici „să adune bani albi, pentru zile negre”, după cum se spune într-un proverb
românesc. În trecutul cava mai îndepărtat ( sec. XVII - XiX ), cel care colindă în familiile
boierești, primea la sorcovit unul sau mai mulți bani care purtau denumirea de „sorcovăț” sau
de „sfanț”. Era vorba de o monedă austriacă, din argint, care a circulat din plin în țările române
în perioada la care ne referim.

În vremuri îndepărtate, „sorcova” nu era așa de arătoasă și de înflorată ca aceea de ieri și
de azi. Pe atunci, oamenii erau sorcoviți cu ramuri de brad și cu buchete de flori de câmp
adunate cu grijă și cu migală de cu vară și puse la uscat și la păstrare pentru vremea colindului.
În loc de frumoasa sorcovă din zilele noastre, tot în trecut se mai foloseau spice de grâu, buchete
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de busuioc și chiar simple ramuri de măr, de salcâm sau de vișin, pomi ale căror flori erau
admirate și apreciate de toți iubitorii de frumos, în principal pentru coloritul lor, asemănător cu
albul pur al zăpezilor de altădată.

Colindatul cu sorcova în familie, pe la casele oamenilor sau pe stradă, începea și începe și
în zilele noastre în seara de Anul Nou și se încheie, de regulă, a doua zi pe la prânz, cam odată
cu terminarea slujbelor religioase de la biserică. Încheierea slujbelor din sfintele lăcașuri de cult
reprezenta, în special în mediul sătesc, de fapt și sfârșitul colindatului cu sorcova.

Cântecul folosit la colindul cu sorcova a fost, este și va fi, socotim noi, cel moștenit de noi
din moși-strămoși. Deci el este vechi de secole, el n-a prea suferit modificări, transformări sau
adăugiri. Iată care este acesta: „Sorcova, vesela, / Să trăiți, / Să înfloriți, / Ca un măr, / Ca un
păr, / Ca un fir de trandafir, Tare ca piatra, / Iute ca săgeata, / Tare ca fierul, / Iute ca oțelul,
/ La anul și la mulți ani!”.

„PLUGUȘORUL”

Era și încă este un colind practicat, în toată splendoarea sa, în special în comune și sate.
Pentru că el este legat direct de preocupările celor care fac ogorul să rodească după arat și
semănat. În unele zone ale țării, acest colind a intrat în vorbirea curentă a țăranilor și sub
denumirea de „Buhai”. Faptul este pe deplin explicabil. Pentru că, un obiect sau o piesă
principală a celor care practicau respectivul colind îl reprezenta „buhaiul”. Ce era și ce este, de
fapt, acest obiect? O doniță scoasă din uz sau un butoiaș. Pe unul din capete se fixează o pile de
oaie sau de capră. Se confecționa apoi un fel de coardă din firele lungi ale cozilor de cai, care
apoi era prinsă de fundul „buhaiului”, adică în mijlocul pieii de pe fundul doniței sau a
butoiașului. Atunci când se trăgea de acea coardă cu mâinile, care se udau anterior cu picături de
apă și se presăra praf de sacâz, iașea un sunet prelung un „vu, vu” de toată frumusețea. În
limbajul colindătorului, acea treabă se chema „trasul de buhai”. Alte piese indispensabile ale
colindatului cu „plugușorul” erau reprezentate de bice. Acestea erau făcute din fire de cânepă
împletite, care erau prevăzute în vârf cu fire de câlț. Când un colindător mai vânjos învârtea
biciul pe deasupra capului, ieșeau niște pocnituri de ziceai că s-a tras cu pușca.

Colindatul cu „Plugușorul” ori cu „Buhaiul” se făcea în ceată sau echipă. Aceasta era
alcătuită din cel puțin patru colindători. Unul ținea butoiașul, altul trăgea de „buhai”, cel de al
treilea trosnea din bici, iar ultimul, care era de fapt, și conducătorul echipei, suna din clopoței
sau din zurgălăi și rostea cu glas tare, cu mici pauze, textul colindului, care diferă, de la zonă la
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zonă, prin conținutul său. Dar indifernt în ce sat sau oraș se colindă cu „Plugușorul”, colindul
începe cu acel clasic „Aho, aho, copii și frați, / Stați puțin și nu mânați, / Și cuvântul mi-
ascultați!”

Colindatul cu „Plugușorul” se face numai în seara de Anul Nou și a doua zi, dimineața,
până la terminarea slujbei de la biserică. Reproducem, în cele ce urmează, o primă parte dintr-o
variantă a colindului cu „Plugușorul”, care poate fi denumită clasică: „Aho, aho, copii și frați,
/ Stați puțin și nu mânați, / Și cuvântul mi-ascultați: / Mâine anul se-noiește, / Plugușorul iar
pornește, / Și-ncepe a colinda, / Pe la case a ura.../ Iarna-i grea, omătu-i mare, / Semne bune
anul are, / Semne bune de belșug, / De sub brazda de sub plug...” Iată și un final al unui astfel
de colind: „La fine de colind, / Noi vă facem o urare, / Vrem ca anul care vine, / Să vă găsim
și mai bine, / La anul și la mulți ani. / Să dați și gologani... / Hăi, hăi și iarăși hăi, / Gata de
urat flăcăi”.

În unele cete de colindători cu „Plugușorul” se mai afla și o a cincea sau a șasea persoană,
a cărei menire erea aceea de a împrăștia boabe de grâu sau de porumb pe jos, imitându-se, prin
acest gest, semănatul. Aceeași persoană se mai îndeletnicea, în împrejurări ceva mai alese, cu
azvârlirea de boabe de grâu sau de orez în bunul gospodar care venea la colindători să le ofere
bani sau alte daruri.

În sfârșit, în unele familii sătești ceva mai înstărite, colindatul cu „Plugușorul” se făcea
cu un plug adevărat, tras de doi boi de toată frumusețea, ale căror coarne erau împodobite cu
beteală, lănțișoare de foiță colorată și cu ramuri de brad sau de vâsc. În acest caz „Buhaiul”
propriu-zis se fixa pe plug, iar colindătorii erau îmbrăcați cu toții în costume țărănești și purtau
pe cap căciuli  mâțoase și mari „cât o zi de post”, ca să-l parafrazăm aici pe inegalabilul nostru
povestitor Ion Creangă.

„IRODUL”
Nu este un colind în înțelesul clasic al cuvântului, la care puteau să participe orice copil

sau tânăr de la sate și orașe, ci unul mai relevat, mai sofisticat și mai cult. El poate fi socotit,
drept și de fapt, un autentic spectacol al cărui conținut este axat pe tema biblică a nașterii
Domnului nostru Iisus Hristos. Respectivul colind-spectacol putea să se prezinte fie pe o scenă
improvizată în localul primăriei sau într-o școală, fie în aer liber, la o încrucișare de străzi, pe
ulițe, sau pe străzi ceva mai largi și arătoase, ori în curțile bisericilor sau ale unor buni gospodari
din așezările rurale sau urbane. „Irodul” se „juca” sau se reprezenta numai în seara din ajunul
Crăciunului și în dimineața primei zile de Crăciun. În epoca cea mai înfloritoare a acestui colind
- secolul al XIX-lea și prima parte a celui următor - la pregătirea și la desfășurarea sa participau,
de regulă, copii care aveau la activ cel puțin patru clase primare, ei fiind în măsură să învețe „ca
pe apă” un text destul de pretențios și de dificil și apoi să-l interpreteze ca într-o piesă de teatru,
după un scenariu bine gândit. La baza acelui scenariu se afla un text valoros din punct de vedere
literar, cu multe personaje, începând cu cel principal, denumit „Irod Impărat”, continuând cu
„căpitanii” și „soldații” din oastea sa, cu „negustori ambulanți” cu „slujitori ai lăcașelor de
cult” și terminând cu „Pruncul Iisus Hristos din Nazaret”. Conducătorul punerii în scenă a
colindului- spectacol era, de regulă, un iubitor de „artă teatrală”, în persoana unui profesor sau
învățător, preot, ofițer în rezervă ori student, adică un om cu veleități în selecționarea „artiștilor”,
cu evidente viziuni în pregătirea pe plan local al unei costumații adecvate perjonajelor vizate să
„joace” în „spectacol” și cu multă pricepere și răbdare în punerea pe scenă a acelui „spectacol”.
Durata „piesei” era de peste 15 minute. La semnalul dat de „regizor”, fiecare colindător intra în
rol, își expunea cu o intonație bine regizată textul pe care-l învățase la perfecție, iar la
terminarea „spectacolului” toți artiștii populari se adunau pe un singur rând, făcând apoi fiecare
o plecăciune de mulțumire în fața celor care-i priviseră. Tot în partea finală a „colindului-
spectacol”, artistul care „jucase” rolul lui „Irod Împărat”, aprindea o flăclie din câlț, înmuiată
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în gaz lampant, în cinstea spectatorilor. Tot el rostea următoarea urare: „Crăciun fericit. La
mulți ani și la mulți bani!”.

Cei care jucaseră în „spectacol” primeau din partea asistenților diferite sume de bani care
erau, evident, mult mai mari decât cele ce se ofereau la colindele obișnuite. Cu cea mai mare
parte din sumele câștigate se achitau costurile pentru confecționarea echipamentului și a
recuzitelor „artiștilor” (pânză, coifură și epoleți împărătești, ofițerești și soldățești, tunici
militare prevăzute cu nasturi strălucitori, săbii și sulițe din lemn, ascuțite la vârf, centuri făcute
din carton, imitații de decorații etc).

După știința noastră, odată cu încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, colindul
„Irodul”, autentic spectacol popular, a fost dat uitării. Și este un mare păcat! Noi l-am
consemnat aici atât ca o caldă aducere aminte pentru inimile și sufletele celor care l-au apucat,
cât și ca un îndemn ca el să fie reînviat de către generația de azi a colindătorilor!

„LA SEMĂNAT”
Este un colind ce s-a practicat mai rar în spațiul românesc. În unele zone ale țării, el este

denumit mai simplu și mai direct: „Semănatul” sau „Semănătorii”. Deși poate părea curios,
acest colind s-a practicat mai mult în orașe decât la sate. Faptul se explică întrucâtva: țăranii,
locuitorii din comune și sate sunt în mod efectiv participanți activi la semănat și, ca atare, în
sufletele, în trăirile și în palmele lor bătătorite, semănatul face parte din visul, din viața și din
munca acestora. La rândul lor, copiii și tinerii de la orașe, care în marea lor majoritate își au
rădăcini înfipte adânc în pământul din satul românesc, în zilele colindelor de iarnă simt mai acut
nostalgia și chemarea spre rădăcini, spre locurile de obârșie ale părinților și bunicilor lor, spre
„meseria” de bază a înaintașilor lor, a țăranilor, adică spre arat, semănat și recoltat. În consecință,
în vremea colindelor, ei simt în sufletele lor o dorință arzătoare de a se întâlni sau reîntâlni cu
îndeletnicirile tradiționale ale stăpânilor ogoarelor și, în virtutea acestui fapt, preferă fie colindul
cu „Plugușorul”, fie cel întitulat „La semănat”.

Să revenim însă la colindul despre care discutam aici. El este destul de simplu ca
desfășurare și nu necesită prea multe pregătiri inițiale. Este suficient ca o ceată de colindători
alcătuită din cel puțin trei persoane, să aibă asupra lor o lopățică sau o săpăligă, o mătură și o
trăistuță plină de boabe de grâu, de porumb sau de ovăz, să învețe un scurt text, pe care apoi să-l
poată rosti la colindat și gata pregătirile în vederea participării la colindul „La semănat”.

O treabă ceva mai grea pentru colindători este legată de orientarea lor pe teren. Ei trebuie
să ochească aproape din mers o palmă de pământ în curtea sau în fața casei celui sau celor
colindați pentru a-și putea prezenta „spectacolul”. Apoi încep colindul: o persoană dă în pământ
cu lopățica sau săpăliga, imitând „aratul”; o altă persoană, mătură în urma sa, imitând
„greblatul”; o a treia scoate din trăistuță o mână de grăunțe pe care le presară cu îndemânare pe
pământul „arat și greblat”, imitând, evident, semănatul. În tot acest timp, rând pe rând, unul
dintre colindători rostește cu glas tare, un text scurt al cărui conținut este apropiat, cât de cât, de
străvechiul „Plugușor”. Iată o variantă a acestui text, cules de noi de la o ceată de colindători din
vechiul târg al Ieșilor:

„Aho, aho, copii și frați, / Stați puțin și ne-ascultați, / Cu privirea ne-mbrăcați... / mâine
anul se -nnoiește, / Semănatul iar pornește, / Noi începem a ura, / Pe la case a brăzda. /
Iarna-i grea, omătul mare, / Semne bune anul are, / Semne bune de belșug, / Pentru brazda
de sub plug. / Doamne bine cuvântează, / Casa-n care se urează: / Crească grâul ca trestia, /
Și spicul ca vrabia / S-aveți hambarele pline, / Și copii să mănânce pâine... / Casa să vă fie
plină, / De bucurii și lumină, / S-aveți bani în buzunare, / Precum grâul pe ogoare. / La mulți
ani cu sănătate / Tot de bine s-aveți parte. / La Anul și la mulți ani, / Să ne vedem peste un
an!”

Pentru o astfel de urare, colindătorii primeau ce avea mai din destul familia colindată:
covrigi, mere, nuci sau bani. Uneori, și o cănuță de ceai fierbinte și chiar vin fiert...
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Constantin Cantemir, de la mercenar
în armata polonă la domnitor al

Moldovei

Constantin Cantemir, domnitor al Moldovei între 1685 şi 1593 şi tatăl mult mai
cunoscutului Dimitrie Cantemir, a avut o carieră demnă de un roman, lucrând inclusiv ca
mercenar pentru doi regi ai Poloniei şi fiind prieten cu Suleyman-Paşa.

Născut pe 8 noiembrie 1612, în satul Silişteni, din comuna argeşeană Lunca Corbului.
Rămânând fără părinţi şi cu moşiile pustiite de tătari, tânărul Cantemir se înrolează ca mercenar
în armata polonă, unde s-a aflat în serviciu la doi regi şi anume Vladislav şi Jan Cazimir.
Constantin Cantemir s-a evidenţiat în armata polonă în bătăliile cu suedezii. În Polonia, a făcut
cunoştinţă cu Langlois Francois (gravor francez), care l-a găzduit pe Cantemir la Paris, în
perioada 1643- ianuarie 1648.

În 1660, odată cu încheierea păcii de la Oliva, Constantin Cantemir este lăsat la vatră din
armată. În acelaşi an, îl găsim în funcţia de ceauş spătăresc la curtea domnului muntean Grigore
Ghica. După ce în 1664 acesta pierde tronul, Cantemir revine în Ţara Moldovei pe timpul lui
Eustratie Dabija, unde obţine dregătorii importante. Acest domn îl cinsteşte întâi cu isprăvnicia
Codrului, adică obţine funcţia de comandant al oştilor din Codrul Tigheciului, ce avea misiunea,
fiind în faţa Bugeacului, să respingă incursiunile tătarilor în Moldova. Tot în această perioadă, C.
Cantemir se căsătoreşte cu Ruxanda Gane. Din acest mariaj se naşte Ruxanda. Dar peste trei ani
consoarta pleacă în lumea celor drepţi. În 1668, o ia de soţie pe Ana Bantâş, cu care va avea doi
copii, pe Antioh şi Dimitrie. Prin această ultimă căsnicie, Constantin se înrudea cu câteva dintre
cele mai însemnate familii boiereşti din Moldova, precum şi cu domnii Eustratie Dabija şi
Gheorghe Duca. De asemenea, în istorie este menţionat că adunând la averea sa zestrea
însemnată a soţiilor sale, el a devenit unul dintre cei mai bogaţi boieri ai Ţării Moldovei, fidel
Imperiului Otoman, opozant al domniilor fanariote Cariera militară i-a adus recunoaşterea şi
respectul duşmanilor, boierilor locali, dar şi al suzeranului.

A deţinut cu precădere mai multe dregătorii: mai întâi vornic de Bârlad (1664-1668),
apoi armaş (1668-1672), serdar (1672-1681) şi mare clucer (1681-1684). Cu toate că era fidel
Porţii, în domeniul politicii interne s-a manifestat contra domniilor fanariote. Iar această opoziţie
faţă de fanarioţi a fost unul din principalele argumente pentru Şerban Cantacuzino, domnul Ţării
Româneşti, de a-l susţine pe Cantemir la domnie. Dar au existat şi alte argumente. Cantemir era
un bun militar şi această calitate putea fi folosită de coaliţia cruciată a creştinătăţii, dorită de
Şerban Cantacuzino. De altfel, era în vârstă şi nu mai avea mult de trăit, dar prin intermediul lui,
cu o reputaţie înaltă la Poartă, se putea scăpa de domniile fanariote. Având relaţii bune cu
Suleyman-Paşa, Şerban Cantacuzino a organizat la Obluciţa o întâlnire a acestuia cu boieri
moldoveni refugiaţi. Eforturile lui Dumitraşcu Cantacuzino, care a trimis şi el o delegaţie la
Obluciţa, au fost zadarnice.
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Însă, la 15/25 iunie 1685, după unele surse la Babadag, după altele la Constantinopol,
Cantemir este proclamat domn al Ţării Moldovei. A obţinut de la Imperiul Habsburgic
garantarea domniei ereditare familiei Cantemir Primii ani de domnie ai lui Constantin
Cantemir au fost marcaţi de rivalitatea turco-polonă.

Ţara era bântuită şi pustiită de tâlhari. Boierimea era împărţită. Un pas spre împăcare a
fost îmbunătăţirea relaţiilor cu Miron Costin, care se afla în Regatul Polon. Cronicarul este
numit staroste de Putna, iar fiica domnului, domniţa Safta, se căsătoreşte cu Pătraşcu cămăraşul,
fiul lui Miron Costin. Velicico Costin, fratele lui Miron, este făcut hatman. Pentru a stârpi
tâlhăria, Cantemir stabileşte pedepse drastice: Nicolae Costin scrie că „tâlharii erau arşi şi tăiaţi
de vii în patru bucăţi”.

În toamna lui 1685, polonezii au trecut Nistrul şi au ajuns până la Baia şi Iaşi. Însă, lângă
Boian, armata turcilor, tătarilor şi moldovenilor i-a bătut pe polonezii conduşi de hatmanul Ioan
Jablonewski.

Regele Sobieski organizează, în 1686, o nouă invazie contra Moldovei, cu scopul de a-l
urca pe tron pe Ştefan Petriceicu. Leşii, în alianţă cu cazacii, au ocupat Iaşul, unde au fost
întâlniţi de mitropolitul Dosoftei.

Armata domnului moldovean, ajutat de tătari, reuşeşte, în octombrie al aceluiaşi an, să-i
facă pe polonezi să se retragă peste Nistru. În pofida victoriilor repurtate de Liga Sfântă asupra
Imperiului Otoman, Constantin Cantemir rămâne fidel turcilor.

Totuşi, la 5/15 februarie 1690, la Sibiu, a fost încheiat un tratat din 5 articole între
domnul Moldovei şi împăratul habsburgic. Clauzele acestui document prevedeau garantarea
domniei ereditare familiei Cantemir, neimpunerea religiei catolice, ajutor reciproc în caz de
invazie polonă.

În schimb, Moldova era obligată să le plătească imperialilor un tribut de 50.000 de
galbeni. Articolul al doilea prevedea: „Domnul va fi întărit pe viaţă, iar fiului său mai mare i se
va conferi titlul de conte”. Așa devine unul dintre puţinii domni care şi-au păstrat tronul până la
moarte. Victoriile militare ale turcilor din anul 1690 au zdruncinat atât relativa stabilitate internă,
cât şi pe cea externă. În pofida înţelegerii încheiate cu Şerban Cantacuzino, C. Cantemir a
promovat la posturi cheie reprezentanţi ai familiei Ruseteştilor.

Astfel, noul domn al Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, cheamă la el pe o parte
din boierii moldoveni pentru ca împreună să pună domn în Moldova pe Velicico Costin. În anul
1691, a urmat o nouă campanie a oastei polone asupra Moldovei, care şi-a stabilit la Suceava,
Neamţ şi Soroca garnizoane. Între timp, Cantemir îl numeşte pe Manolache Ruset staroste de
Putna, în locul lui Miron Costin. Fratele acestuia din urmă, Velicico, a fost înlocuit cu Lupu
Bogdan. Totuşi, Velicico a devenit mare vornic al Ţării de Jos.

Pe plan extern, în această perioadă, domnul se strădui să uneltească împotriva lui
Constantin Brâncoveanu, chemându-i pe boierii munteni să meargă la Poartă pentru a-şi „pârî”
domnul. Cu ajutor turcesc, el încercă să elibereze cetatea Sorocii, unde, în 1691, polonezii i-au
lăsat pe cazaci. Dar, încercarea a fost zadarnică. Dimitrie Cantemir arată că spre toamna anului
1692 starea sănătăţii tatălui său se agravase. La 16 martie 1693, Constantin Cantemir îşi dă
obştescul sfârşit. Este printre puţinii domni ai perioadei care şi-au păstrat tronul până la moarte.
În pofida unei domnii plină de ameninţări, de situaţii duplicitare, de schimbarea vectorilor
politicii externe, de răsturnări dramatice de situaţie, Constantin Cantemir a reuşit să asigure ţării
o relativă stabilitate. Neştiinţa de carte, originea răzeşească i-au fost compensate pe deplin de
experienţa vieţii şi de abilităţi înnăscute de diplomat şi administrator. Până şi Nicolae Costin
recunoaşte că domnul era „foarte viteaz, bun, iară la fire blând şi cu inima milostivă, răbdător,
cu puţină mânie întâi, apoi iertător şi nelacom la avere şi îndurător, necărturar şi la toate
priceput”. În timpul domniei lui Antioh Cantemir, osemintele lui Constantin Cantemir sunt
aduse la mănăstirea Mira, una din ctitoriile sale.
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RĂNI ȘI FĂGĂDUINȚE

Nenumărate personalități, mai mult sau mai puțin proeminente, s-au perindat în fruntea
obștei noastre de-a lungul timpului.Mulți dintre ei dotați cu o disciplină riguroasă și trainică și
amprentați puternic de un înalt simț al moralității se implicaseră și în nobila luptă pentru
apărarea prestigiul țării ca și a inviolabilității străbunului nostru teritoriu. Chiar sacrificiul
suprem pentru acești bravi români, cândva constituia apogeul dorinței de a-și da viața cu
mulțumirea datoriei împlinite. Era un fel de jurământ sacru implantat în conștiința lor de către
părinți și bunici, erau loialitatea, curajul, cinstea și credința în puterea divină. Astfel, puteau fi
văzuți adevărații oameni în acele vremuri mai mult sau mai puțin îndepărtate, sălășluind în pace
„de la vlădică până la opincă”.

Vremurile însă, așa cum se știe, nu rămân pe loc, ci evoluează, se modifică în funcție de
cei care le trăiesc: bune și rele și pe nenumărate drumuri. În mod tacit, așa se face că și noi am
parcurs căi mai mult sau mai puțin întortocheate, cu stavile de tot felul pe care a fost nevoie să le
ocolim. Cum era cazul: în picioare sau pe brânci, adeseori. Astăzi, deschizând ochii memoriei și
privind în urmă, mi se pare că am fost transpuși, teleportați într-o altă lume nouă, fără a-i
percepe cu certitudine cursul. Schimbările sunt cel puțin pentru noi, vârstnicii, surprinzător de
hazardante. Rând pe rând, mantia ce acoperise acea vreme trecută continuă să alunece aproape
imperceptibil. Astăzi, cu ochii mari deschiși realizăm, aproape stupefiați, că însăși caracterele
oamenilor se modifică fără să realizăm când, cum și de ce. Chiar și sănătatea omenirii, a
tineretului în special se pare că a luat un drum descendent. Ne întrebăm se poate ca adoptarea
unui stil de viață mult mai comod, mai artificial, fără ca toate funcțiile vitale să fie solicitate și
ținute în stare de... funcționare să fie cauza? O ușoară stare de incipientă atrofiere a funcțiilor
organelor noastre? O involuție explicabilă astfel? Iar distorsionarea însuși a caracterului unui
individ pe ce căi se propagă?

Iată, așadar, că sămânța răului poate încolți foarte ușor datorită nebăgării de seamă și a
tratării cu superficialitate a fiecărui aspect ce se naște tacit, dar care poate avea efecte
catastrofale pe întregul ciclu al unei vieți omenești.

În aceste condiții, pe neașteptate, ia naștere o nouă clasă socială, dacă nu cumva se poate
afirma că întocmai această nouă clasă născută nu pare altceva decât tot cea veche, care se
întoarce din meandrele unei zone întunecare a trecutului nostru. În acest fel, uneori mi se
înfățișează ideea că ne aflăm în pericolul de a recădea în respectivul labirint al erorilor din care
eram cloaca mizeriei, minciunii și inculturii. Cel al fraudelor, al negării istoriei adevărate, al
ignorării adevăratelor valori. Să amintesc și de valorile familiei tradiționale care astăzi încep a fi
negate? De pruncii care plâng de dorul celor doi părinți care i-au părăsit?

Vârstnicii, cei ce cu mulți ani în urmă trăiseră în umbra unor tradiții morale sunt azi de-a
dreptul deznădăjduiți privind la viitorul noii clase sociale. Ei se întreabă pe bună dreptate: ce
viitor vor avea urmașii urmașilor noștri?

Singura sursă care mai poate influența câtuși de puțin viața și drumul tinerelor vlăstare în
special au rămas mijloacele de comunicare audio-video, respectiv micile ecrane TV. Ei bine, în
programele prezentate prin aceste mici ecrane TV, la ora actuală, nu sunt difuzate subiecte cu
teme interesante, de calitate, emisiuni cultural educative decât în număr foarte redus. Posturile
TV, cele obișnuite și cele mai accesate, prezintă orice în afară de emisiuni cu teme educaționale
și culturale știrile de actualitate în majoritatea lor dacă nu sunt cât se poate de banale, atunci sunt
repetate la intervale pe parcursul unei zile, al nopții următoare și, în cel mai bun caz, încă 2-3
zile (dacă nu mai multe) subiectele: evenimente rutiere, accidente, morți, interviuri nenumărate
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cu cei care au asistat la producerea accidentului, ce a văzut nea Tache sau tanti Paulina care de-
abia pronunță câteva cuvinte neinteligibile prin gura ei fără dinți. Se mai reclamă o altă femeie
agresată, violată, scandaluri casnice, lupte între clanuri mafiote.Se transmite totul cu titlu după
cum urmează descrierea în extenso, alte diverse scandaluri amoroase cu detalii repetate la
infinit,lupte, trădări, amantlâcuri. Toate acestea se transmit și retransmit fără întrerupere, ziua și
noaptea, pe toate canalele TV-urilor.

Crimele lui Dincă ne-au luat doi ani, zi și noapte. Aproape nu se mai transmitea altceva. În
urechi se ajunsese să ne bată în ritm de tobe: Din-că, Din-că. Marele, cutremurătorul eveniment
era anchetat de polițiști, ziariști, reporteri, parlamentari, procurori, notari, oameni din mass
media, toți comentau, toți întrebau, toți acuzau, blestemau. Plus o cohortă de gură-cască priveau
(la ce,nu se știa) strânși grămadă la poarta criminalului și, culmea, iată au trecut doi ani și
ancheta nu este finalizată. Mulți cred că există interes a se tergiversa totul, până când vulgul și
ceilalți vor uita toată tărășenia.

Acum, am intrat în mașinăria informațiilor fără limită, problema Covid-19. Știrile nu
numai că abundă, dar se pare că s-a ajuns la a se creea o stare de panică, pe de-o parte și de
trecerea în desuetudine pe de alta (o femeie cu testele pozitive s-a sinucis). Oricum „cazanul”
fierbe și dă pe dinafară. Se face uz de câte un eveniment care este amintit iar și iar în disperarea
populației.

Urmează emisiunile politice și acestea, adeseori, ridicole contrariate de nivelul cel puțin
mediu, dacă nu chiar sub așteptări. „Mese rotunde” la care participă diverse persoane și
personalități atât din Parlament, Guvern (la guvernare și opoziție), cât și din mass-media.

Persoane felurite, gureșe, obeze, trândave discută în controversă, se acuză, se jignesc,
beneficiind de indemnizații consistente pentru timpul folosit în acest fel.

Anumite moderatoare TV sunt lipsite de o dicție pe măsură, pronunțând cuvintele repezit,
încâlcit astfel încât adeseori o frază se încheie abia șoptit ideea respectivă fiind anulată.CAN-
CAN-urile abundă, nunți vulgare în care sunt prezentate figuri anoste, ridicole. „Damicele”
sumar îmbrăcate insistându-se a se arăta pe ecrane, cu sânii aproape dezgoliți, fesele și buzele
umplute cu botox. Putem privi și reprivi zbânțuiala, viermuiala unor trupuri asudate, penibil de
dezgustătoare. Sărbătorile religioase sunt transformate în privilej de dezmățare sub oblânduirea
celor ce ar trebui să intervină și să canalizeze pe un făgaș normal acest tineret în bună parte
debusolat și frenetic.

Chiar dacă vom avea în vedere diversificarea programelor prezentate pe ecranele TV, în
vederea prevenirii acestui climat banal menit să evite căderea în desuetudine, nu va fi suficient,
ci este imperios necesar a se interveni mult mai serios. Scuzația de „picătură chinezeasză”, ce
iscă apariția unei stări de stres și agresivitate, ar trebui luată în seamă neîntârziat.

Pe lângă acele banalități prezentate pe respectivele ecrane TV, este, așadar, necesar să fie
luate în atenție ideea de introducere a câte unui subiect ce vizează calitatea moral-social
educativă. Pentru tineri, consider că este foarte important felul în care au trăit cei șapte ani de
acasă, cu condiția ca proprii părinți să fie ei înșiși instruiți în acest sens la vremea respectivă. Un
părinte needucat care menajează prea mult progenitura sa imputând dascălului ”agresivitatea
verbală” față de acesta nu este în regulă. Acest părinte, care nu și-a sfătuit fiul să primească cu
demnitate un cuvânt mai puțin potrivit va avea surprize și deziluzia privind comportamentul
celui care urmează a deveni adult.

Peste toate cele, s-ar putea concluziona că este mare nevoie de a ne opri și a adăsta,
căutând a nimici valul de ceață în care viețuim. Să limpezim arealul, să-l purificăm, după care să
uităm  apetitul nostru de a ne încontra, de a ne dușmăni cu atât de multă tărie. Poate că mai sunt
speranțe să devenim o singură națiune, nu împărțiți în cete. Să lăsăm la o parte acel apetit
recunoscut al multora care sunt amprentați (de la natură?) cu această meteahnă. Acum, când
ne-am divizat în atât de multe formațiuni politice și tot atâtea cete războinice ce au înțeles că
scopul nu este altul decât să ne sfădim și dușmănim, este foarte important să dialogăm, căutând
a înțelege cu răbdare opiniile celor din taberele opuse. Și, să nu uităm, că la bază stă
înțelepciunea rezultată din pregătirea intelectuală și bună cuviință.
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Având în vedere că în viața noastră mai există, totuși, și lucruri bune și persoane tinere și
mai puțin tinere care posedă un caracter nativ, benefic, fiind atrași de binele general, mai sperăm
că viața noastră, a tuturor, se va îndrepta în cele din urmă pe făgașul cunoscut de acele vechi
generații de înaintași. Cu acordul și sprijinul tuturor, să pășim cu grabă pe pământul sigur al
speranțelor de mai bine pentru toți.

Col. (r) Vasile Zărnescu

ANTIHRISTUL

Am fost, mulți ani, comandantul Biroului pentru Apărarea Ordinii Constituționale al
Diviziunii de Analiză, Sinteză și Informare (D.A.S.I.) din cadrul Serviciului Român de
Informații, așa că pot și trebuie să aduc unele precizări în legătură cu atribuțiile legale ale S.R.I.,
pe care le îndeplinește sau nu, atribuții la care face referire, tangențial, Ionuț Nasleu, comentat
de o tînără ziaristă, Oana Dima2, care, se pare, nu prea are „expertiză“, cum zic agramații.

Diviziunea A nu se ocupă neapărat de evrei, ci are atribuții mai complexe. Și nu trebuie
desființat S.R.I.-ul, ci trebuie restructurată, naționalizată și schimbată conducerea. Atîta vreme
cât directorul S.R.I., Eduard Hellvig, cu doctorat luat la Ș.N.A.P.S.3, pretinde că S.R.I.-ul trebuie
să apere valorile „europene” și nu, prioritar, pe cele naționale – cum, oțios și greșit literar se
arată chiar în noul slogan, PATRIA A PRIORI! –, ce mai vrea dl. Ionuț Nasleu? Apoi, dacă de la
P.R.M. a trecut la P.N.L, atunci este explicabil că face asemenea greșeli! Vorba aceea, „Omor
scuzabil!“

Dl Ionuț Nasleu trebuie, într-adevăr, să-și corecteze gândirea și, implicit, limbajul: nu
trebuie să scrie „homosexuali”, ci „găozari4”, așa cum ne-a indicat ex-președintele nostru drag,
Traian Băsescu!

Cât despre timișoreni, ei au dovedit că sunt, încă din 1989, niște „idioți utili”: în loc să-l
lichideze pe Laszlo Tokes în decembrie 1989, fiindcă era spion maghiar, l-au declarat „erou al
Revoluției”, făcând jocul trădătorilor!

Au rămas aceiași „idioți utili” și fac dovada că s-au lăsat manevrați ca ultimii zombi și
l-au votat pe Dominic Samuel Fritz, un ashkenaz (adică jidan „sintetic”, descendent al
khazarilor care au adoptat talmudismul la ordinul șefului lor, Bulan, în anul 740), camuflat sub
nume de „neamț”. Vedeți dimensiunea tupeului și a perfidiei? Un „evreu“ se ascunde
cameleonic sub nume de neamț, ca să pară, culmea, cît mai credibil (ca în reclamele pentru
produsele nemțești: „Vopsiți nemțește!”, „Calitate nemțească!”) – deși odioșii nemți i-ar fi
„exterminat” pe evrei cum clamează ei, incontinent, în criminala lor propagandă holocaustică!
Iar Ionel Nasleu, din partidul naționalist P.R.M., a nimerit tocmai în cloaca P.N.L. De la sigla
aceasta, unii mucaliți caustici au derivat substantivul „P.N.L.-prele”! De unde atîta cecitate
politică la dl Nasleu? Unde e mirosul nasului de leu pe care trebuia să îl aibă Nasleu?! Și, altă
culme a „politicii” contemporane, actualul P.N.L. – partidul veneraților naționaliști brătieni –
este condus de către Ludovic (Lucovid) Orban, un evreu maghiarizat – descendent de torționar
din generația iudeo-bolșevicilor Anei Pauker!!! Ionuț Nasleu, fii mîndru că ai fost dat afară din
P.N.L., ca să îți speli rușinea de a fi intrat în P.N.L.; du-te la un partid naționalist!

Aceeași perfidie o dovedește, printre alții de aceeași teapă, numitul Cristian Seidler,
deputat U.S.R. – adjunctul lui Mucușor Dan –, care Cristian Seidler „este fiul șefului comunității

2 Cf https://timpolis.ro/am-obosit-de-iohannis-urasc-tradatorii-importatorii-de-spioni/
3 Cf. https://www.incorectpolitic.com/s-n-s-p-a-lustruieste-neonomenclatura-mmm/
4 Cf. https://ziare.com/basescu/presedinte/jurnalistul-numit-de-basescu-gaozar-a-vrut-sa-inregistreze-marca-la-osim-1079793;
https://evz.ro/accept-basescu-gaozar-99.html
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evreiești din Oradea“5 – unde, rețineți, căci e foarte important, a început construirea ilegală a
celei mai mari sinagogi din România. Acest Cristian-Gabriel Seidler poartă numele derivat al
Mântuitorului, pe care ei, (k)hazarii, îl injuriază zilnic, de două mii de ani! Despre denigrarea
impardonabilă a lui Iisus Hristos scrie și iudeul onest Israel Shahak, în formidabila sa carte SUB
POVARA A TREI MILENII DE RELIGIE IUDAICĂ6 (Deci, rețineți încă o dată, Israel Shahak
vorbește de „povara“ religiei iudaice, pentru că, realmente, este o povară atât pentru cei 20 de
milioane de jidani din lume (opt milioane în Israel și restul pripășiți printre popoarele care încă
îi mai suportă, din păcate!), cît și pentru cele peste șapte miliarde de goiymi. Desigur, pentru
sioniști, talmudismul nu este o povară, ci, dimpotrivă, este un instrument terorist de conducere a
jidanilor și, totodată, de subjugare a goiymilor. Sau, cum bine indicase Karl Marx:
„Emanciparea socială a jidanului este emanciparea societății de iudaism“7! Vedeți de ce jidanii
îl consideră pe Marx cel mai mare antisemit?! Pentru că le-a dat-o la moacă (sau la „muie“, cum
zic țiganii)!

De două milenii, de la uciderea lui Hristos pe cruce de către iudei și pînă azi, literatura
patristică și, în genere, apologia creștină – deopotrivă ortodoxă, catolică, protestantă,
neoprotestantă etc. – au relevat atitudinea Antihristică a talmudismului (iudaismului). Ba, mai
mult, jidanul onest Israel Shahak denunță propaganda antihristică a iudaismului. Voi redacta,
ulterior, un articol mai extins pe această temă, care va avea această concluzie:
iudaismul/talmudismul este esențialmente antihristic; zis mai laconic, așa cum îi stă bine unei
lozinci, „Jidanul este Antihristul!“ sau, zis mai exact politologic, „Talmudistul este
Antihristul!“ Numai că acest slogan este mai abscons, fiindcă nu toată lumea știe ce este
Talmudismul și ce vrea el: Talmudismul – sau Iudaismul – nu este o religie, cum tendențios este
prezentat de apologeții săi și cum este ingurgitat de către „idioții utili“ care îi cred! –, ci este o

doctrină politico-militară dezvoltată de leviți –
„învățătorii Legii“ cum sunt numiți în Biblie – ca
să servească jidanilor sioniști pentru cucerirea
Lumii.

Voi dezvolta, ulterior, cum am precizat,
un eseu pe această temă, fiindcă sunt încrezător în
Justiția Română și, luni, 23 noiembrie 2020, nu
voi fi condamnat la închisoare în procesul penal
intentat de jidanii hrăpăreți Alexandru Florian,
Aurel Vainer, Maximilian Marcu Katz și Liviu
(fost Ștrul) Beliș, pentru a-mi contracara lupta
mea pentru apărarea libertății românilor, pentru
apărarea Patrimoniului Național material și
spiritual al României. Pentru că, mă grăbesc să
relev – spre a nu-și extinde sesizările penale sub
pretextul că prin cuvîntul „hrăpăreți“ incit la ură
contra jidanilor și că le-am provocat alte
„vătămări“ morale lor, ca pretinși descendenți
suferitori ai supraviețuitorilor „Holocaustului
unic“ –, să relev, ziceam, că singurul leac pentru
a-și vindeca respectivele suferințe sunt mangoții
mei: ei cer instanței să mă oblige să le dau cîte
zece mii (10.000) de lei pentru fiecare dintre
acești cioflingari (vedeți facsimilul).

5 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian-Gabriel_Seidler
6 Cf. https://www.jrbooksonline.com/PDF_Books/JewishHistoryJewishReligion.pdf
7 Cf. https://www.marxists.org/romana/m-e/1844/problema.htm
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C-dor av. (rtr) Nicolae Munteanu
Membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

LA TRATAMENT
(NOIEMBRIE 1989)

Scârţâind pe la genunchi
Şi prin alte părţi din trunchi,
Doctorul, în mod decent,
Mi-a prescris ca tratament
(Chiar de nu-s acum
sezoane)
Băi şi fizio-n Herculane.
După cum mi s-a impus,
Eu, cuminte, m-am supus.
Fără alte lămuriri,
Am trecut la pregătiri.
Aranjându-mi compania,
Mi-am luat întâi soţia
Şi-apoi cele necesare
(Un volum destul de mare).

Faptul ce s-a împlinit
Fost-a tot ce mi-am dorit:
Înhămat la geamantane,
Am ajuns la Herculane
Şi urcarăm plini de zel
Pân’ la „Dacia” hotel,
Sau complex, ori sanator,
Cel al sindicatelor;
Mare, cât vreo cinci palate,

Cu balcoanele curbate,
Cărămidă aparentă
Şi poziţie excelentă.
Nefăcând excepţie,
Are şi recepţie.
Actele le-au cercetat,
Apoi ne-au repartizat,
După cum vă spun din fapte,
Tocmai la etajul şapte.

În sfârşit, ne-am instalat
Fiecare într-un pat
Şi mi-am zis, de-acum să fie
„Lumea mea şi-a ta, Mărie”.

Şi, ca omul fericit
În curând am aţipit.
După ce am adormit,
Dintr-odată m-am trezit;
Parcă cineva anume,
A trecut ca o minune,
Cineva mai cu tupeu,
Peste aşternutul meu.
Măi, să fie, ce nălucă,
Ce fiinţă hăbăucă!
Stând aşa în aşteptare,
Parc-aud ceva mişcare:
Mai întâi un „ranţ” şi „ronţ”
Dup-aceea „cranţ” şi „cronţ”.
Stau şi-ascult dezamăgit
Curiosul ronțăit.
. >

Mă ridic să fac lumină,
Văd ființa cea haină
Agăţată de perdea,
Alta cum adulmeca;
Încă una, încă două,
Să tot fie opt sau nouă.
Pân’ să fac un presupus,
Iată, drama s-a produs
Şi în situaţia dată
Sare soaţa speriată.
Duce mâna pân’ la tâmplă
Şi mă-ntreabă ce se-
ntâmplă.
Eu răspund ca la apel:
„Nu-i decât un şoricel.
Să-1 lăsăm - subit declar
Poate e în inventar”.
Ceilalţi opt mi se opun
Şi încep un dans nebun!
Alergau ca la concurs
(Fiecare un parcurs).
În iscatul tărăboi
Le-am şi declarat război

Fără puşcă ori ţăpoi,
Nici măcar un măturoi;
Doar pornire-etuziastă
Şi îndemnuri de nevastă.
Strig odată, fără frică:
„Dau orice pentru-o pisică!”
Cu acest neprevăzut,
Prima fază a trecut.

Mă adun, mă fac covrig,
Parcă mă lua cu frig,
Şi constat ce se petrece:
Tot caloriferu-i rece.
Mă interesez la poartă,
Peste tot aceeaşi soartă.
Dacă judec, evident,
Am venit la tratament,
Proceduri şi băi, vreo zece,
Nu cu atmosferă rece,
Că îți vine să-i înhați
Pe mişeii birocraţi,
Să-i trânteşti, să-i baţi în
gură
Până ne vor da căldură
Şi să strigi în gura mare
Să audă-ntreaga zare,
Din Suceava la Ploieşti,
Mai ales la Bucureşti.

După tot ce s-a-ntâmplat,
Pe deplin sunt înarmat:
Cu căciuli şi cu fulare,
Pături groase şi pieptare.
Iar din anumite surse
Pentru şoareci, două curse,
Dar, bolnav şi amărât,
Junghiuri noi, dureri în gât,
Iar la gazde nu le pasă.
De-aia spun: mi-e dor de-
acasă.
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Mr.(r) Dorin Ocneriu
Filiala A.N.C.M.R.R. „ZIRIDAVA” Arad

ZOMBI ÎN UNIFORMĂ

Știm cu toții ce sunt Zombi. Sunt acele creații cinematografice menite să sperie lumea fie
cu alienarea umană, fie cu moartea aparentă, fie cu urmările catastrofice ale unor infectări în
masă sau războaie nucleare.

Cert este că Zombi-ul este ceva între ființă și ireal, între om și închipuire, între durere și
răzbunare.

Cel mai frecvent înțeles al sensului de Zombi este de om prins între două lumi - lumea de
aici, din care a plecat și lumea de dincolo, unde ar trebui să ajungă, dar care nu-l primește din
varii motive. Acest Zombi bântuie - văzut sau nevăzut - între aceste două lumi, niciuna proprie
lui. Ar vrea să fie ca oamenii, dar nu mai poate fi ca ei, ar vrea să fugă din lumea oamenilor, dar
porunca îl ține încă în loc. Este un proscris, un damnat, un neadaptat, care poate că trebuie să
plătească niște păcate, ale lui sau ale altuia, poate că mai are de îndeplinit vreo misiune pe acest
pământ, fără de care nu este primit în lumea de dincolo. Este condamnat să rătăcească blestemat,
înspăimântat și înspăimântător, până la împlinirea sorocului și eliberarea de greaua povară pusă
în spatele lui de un destin potrivnic.

Ei bine, oameni buni, în România de astăzi există nu unul, ci zeci de mii de astfel de
Zombi. Poate că e prea mult spus așa, poate că mai potrivit ar fi să spun că exisă o specie locală
de Zombi, numit convențional Pensionarul Militar. Adică militarii profesioniști care au ieșit la
pensie în ultimii 20-25 de ani. Ei au încadrat cândva supradimensionata armată comunistă, care
acum nu mai cadrează cu armata profesionistă de tip NATO.

În anul 1998, armata română avea în jur de 300.000 de cadre militare. Specialiștii NATO
ne-au impus un număr de doar 80.000, pentru a intra în Alianță. Atingerea acestei cifre s-a
realizat în 10 ani (1998-2008) prin pensionări anticipate, prin reducerea numărului de locuri în
instituțiile militare de învățământ și prin alte moduri prin care cariera militară era prezentată ca o
variantă profesională neperformantă. Coroborată cu renunțarea la serviciul militar obligatoriu,
reforma personalului armatei a dus la crearea premiselor de accedere în NATO și crearea
armatei profesioniste de acum, compatibilă cu armatele aliaților.

Pensionările s-au făcut (aparent!) la cerere și pensionații au obținut atunci condiții relativ
bune de intrare în viața civilă: pensie, plăți compensatorii, drept de muncă nerestricționat. Fiind
relativ tineri (40-50 de ani) au sperat că se vor integra fără probleme în viața civilă. N-a fost așa!
Puțini au acces la locuri de muncă în conformitate cu capacitatea lor intelectuală, tehnică sau
managerială. Mulți au fost nevoiți să accepte slujbe de condiție modestă (agenți pază, operatori
industriali, șoferi), ca să nu spun că poate și mai mulți n-au găsit niciun loc de muncă,
mulțumindu-se cu pensia. Care pensie nu era foarte mare, cum s-ar crede, ci practic o pensie
incompletă, dată fiind vârsta pensionatului.

Speranța ca această pensie să crească în conformitate cu niște criterii obiective, în baza
unor acte normative bine gândite și aplicate, s-a spulberat de-a lungul anilor, prin ingerința
factorului politic (posibil și a altor factori). Dar politicienii au a emis tot felul de acte normative
(legi, ordonanțe, norme de aplicare) care se bat cap în cap și se anulează una pe alta. În unele,
pensiile militare sunt considerate pensii de serviciu - aidoma celor profesionale - și se indexează
cu rata inflației și cu creșterea punctului de pensie. Între altele, pensia militară este considerată
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pensie specială, neracordată la sistemul public de pensii, caz în care ar trebui să se coreleze cu
soldele militarilor activi.

Din păcate, de vreo 10 ani încoace, niciuna din cele două variante nu se mai aplică.
Soldele activilor au crescut simțitor, iar pensionarii mai recenți din sistemul militar au pensii
duble sau triple față de camarazii lor ieșiți la pensie mai demult, situație ce generează o
discriminare de netolerat. În ce privește corelarea cu civilii, de curând s-au mărit pensiile cu
14%, însă militarii n-au găsit pe cupon niciun leu în plus.

Cum se poate ca militarilor să nu li se mărească pensiile? Cârcotașii spun: las-că și-așa
aveți pensii mari. Mari față de cine? Poate față de unele categorii de civili, care într-adevăr au
pensii nedrept de mici. Pensia militară (în medie de 3.000 de lei) este mare pe lângă cea a unei
directoare de școală sau de grădiniță, cu 35-40 de ani vechime și care, cu nervii zdruncinați și cu
sănătatea șubredă, iese la pensie la 62 de ani cu 1.400 lei. Dar aceeași „mare” pensie militară
pălește pe lângă pensiile altor categorii sociale (pot să le enumăr, dar este inutil, că se știu prea
bine) care la vârsta de 45 de ani se pensionează cu 6-7-10.000 de lei sau chiar mai mult.
E drept? E corect? E democratic? Duce la solidaritate socială sau generează dezbinare și abis
între cetățeni?

În România, pensiile sunt gândite într-un mod revoltător!
Dar, să revenim la Zombi. Pensionarii militari sunt niște Zombi în uniformă. Pensia nu li

se mărește odată cu soldele activilor, dar nici cu pensiile civililor. Patrioți devotați jurământului
militar și drapelului, militarii în rezervă/retragere își închipuie că mai contează pe plan social.
De aceea, la sărbători sau festivități se îmbracă în uniformele lor demodate și prea strâmte,
pășesc rigizi, salută anevoie și se iluzionează că prezența lor ar însemna ceva. Aiurea!
Autoritățile politico-administrative îi tolerează ca pe niște animale de companie, militarii activi
îi tratează cu o răceală vecină cu disprețul, iar cetățenii simpli îi privesc cu un amestec de
admirație și milă. Prea puțini mai apreciază efortul depus de ei în tinerețe la construirea marilor
investiții ale țării din anii demult trecuți, la obiective importante din economia și infrastructura
națională și nici pe-atât pentru misiunea lor de a apăra patria. Unii îi acuză de morții Revoluției
din 1989, alții îi invidiază pentru „pensia mare” pe care ar avea-o, cei mai mulți însă îi tratează
în cel mai bun caz cu nepăsare, dacă nu chiar cu suspiciune.

Astfel că Zombi în uniformă stau suspendați între două lumi, niciuna proprie lor. Păcat,
mare păcat la adresa unor oameni care au dat totul țării. Este soarta meritată de cineva care și-a
depus toate energiile fizice și psihice în slujba patriei și poporului?

(Întreb pentru un prieten Zombi).

Eroii
Eroii noştri sunt stejari şi vulturi
Şi flori de câmp, tot câmpul românesc;
De două mii de ani şi mai din urmă,
După furtuni, aici se regăsesc!

Când ridicăm un bulgăre de glie,
În el respiră-un frate legendar;
El s-a luptat, cât l-a ţinut fiinţa,
Să ţină vie borna la hotar!

Comandor în rezervă aviator Adrian Mierluşcă
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Col. (rtr) prof. univ. dr. Alexandru Baboş
Prim-vicepreședinte al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

25 Octombrie – ziua Armatei României
Ziua Armatei României este sărbătorită în fiecare an la 25 Octombrie din anul 1959,

deoarece, în acel an, prin Decretul 381, din 1 octombrie se stabilește, la articolul 1, că ziua de 25
octombrie se declară „Ziua Forțelor Armate ale Republicii Populare Române”, „în scopul
cinstirii trecutului de luptă al armatei pentru independența națională a României și îndeosebi a
contribuției adusă cot la cot cu glorioasa armată sovietică la eliberarea țării de sub jugul fascist
și la zdrobirea Germaniei hitleriste”.

Chiar dacă nu se menționează explicit în decret, ideea alegerii datei respective s-a bazat
pe faptul că, la 25 octombrie 1944, teritoriul românesc al Ardealului de Nord (rupt din trupul
țării la 30 august 1940, prin Dictatul de la Viena) a fost eliberat de sub autoritatea ungară,
eveniment care a coincis și cu aniversarea zilei de naștere a șefului Statului, Regele Mihai I,
semnificație care a fost trecută sub tăcere în toți anii comunismului în România. Decretul
381/1959 are un pronunțat caracter ideologic, dar conține și neadevărul referitor la contribuția
pe care armata română ar fi adus-o „cot la cot”, adică în condiții de deplină egalitate cu armata
sovietică, la eliberarea țării. Documentele militare arată, dimpotrivă, că armata noastră a luptat,
practic, sub comandament nemijlocit sovietic, iar Marele Stat Major român nu a mai avut nici o
inițiativă strategică sau operativă, după 7 septembrie 1944. Rămâne semnificația atribuită zilei
de 25 octombrie, zi în care armata română s-a distins, prin fapte de eroism pentru a elibera
ultima brazdă de pământ românesc de sub ocupația Ungariei horthyste. Iată cum s-au desfășurat
evenimentele militare:

- Concepția de desfășurare a operațiilor militare pentru eliberarea părții de nord-vest a
țării, răpită de Ungaria prin Dictatul de la Viena a fost stabilită de Marele Stat Major, care la 30
august 1944, prin Directiva nr. 51 a ordonat Armatelor 1 și 4 Române „să interzică orice
încercare de pătrundere a inamicului spre trecătorile Carpaților Meridionali și Apuseni”,
îndeosebi spre zonele Brașov, Turda, Beiuș, Arad și Timișoara, iar ulterior să treacă la „acțiuni
mai importante pentru zdrobirea și alungarea trupelor hitleriste și horthyste de pe teritoriul
național”. Directiva nr. 51 preciza misiunile imediate și ulterioare, forțele puse la dispoziția
celor două armate, modul de îndeplinire a misiunilor și preciza că Armata a 4-a urma să
acționeze în sectorul situat la est de linia Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Zalău, Secuieni până la
Întorsura Buzăului, iar Armata 1 la vest de această linie, până la Orșova.

Pentru eliberarea întregului teritoriu național, acțiunile desfășurate de trupele române pot
fi grupate în următoarele operații și lupte: operația de apărare a Armatei a 4-a pentru oprirea
ofensivei inamicului din Podișul Transilvaniei (5 – 8 septembrie 1944); operația ofensivă a
Armatei a 4-a pentru nimicirea inamicului pătruns în Podișul Transilvaniei și ieșirea pe râurile
Mureș și Arieș (9 septembrie – 4 octombrie 1944); acțiunile de luptă desfășurate de trupele
Armatei 1 române în Crișana și Banat, între 5 septembrie și 4 octombrie 1944; luptele duse de
trupele române în Carpații Orientali; operația ofensivă a Armatei a 4-a române pentru eliberarea
părții de nord-vest a teritoriului național (9 – 25 octombrie 1944).

Acțiunile militare desfășurate de Armata a 4-a în cooperare cu trupele sovietice în cursul
lunii octombrie 1944 s-au înscris în cadrul operației „Debrețin”. La începutul lunii octombrie,
această armată (comandant, Gl. C.A. Avramescu Gheorghe), cu forțele principale în contact cu
inamicul pe cursul mijlociu al Mureșului și pe Arieș, între Târgu Mureș și Turda avea ca vecini,
la dreapta Armata a 7-a sovietică, iar la flancul stâng Armata 27 sovietică, cu care a constituit
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Grupul de Armate „General Trofimenko”. Dispozitivul operativ adoptat era pe un eșalon cu o
rezervă, având în compunere: Corpul de Munte cu Diviziile 1 Munte, 3 și 6 Infanterie; Corpul 6
Armată cu Diviziile 20, 18 și 7 Infanterie; Divizia 9 Infanterie în rezervă, în total 10 divizii.

În fâșia de ofensivă a Armatei a 4-a se găseau Mari Unități din compunerea Armatei 2
Ungare, 4 divizii ungurești și 3 germane, care a adoptat un dispozitiv pe două eșaloane, cu 4
divizii în primul eșalon.

Făcând raportul de forțe operativ rezultă că acesta era de 1,3/1 în favoarea Armatei a 4-a.
Deși superioritatea era relativă față de inamic, dorința fierbinte a militarilor români de a elibera
ultima parte a teritoriului patriei, răpit în urma odiosului Dictat de la Viena mărea calitativ acest
raport.

Ofensiva Armatei a 4-a române a început la 9 octombrie 1944. Până în 13 octombrie, în
cooperare cu Marile Unități sovietice vecine, a zdrobit rezistențele succesive opuse de inamic pe
aliniamentele de contact, pe linia de demarcație impusă vremelnic prin Dictatul de la Viena și pe
Someșul Mic, a forțat acest râu din mișcare și a realizat importante capete de pod la vest de el.
Între 14 și 20 octombrie, trupele Armatei a 4-a, reluând ofensiva din capetele de pod cucerite pe
malul vestic al Someșului Mic au rupt apărarea inamicului de pe munții Mezeș și de pe
aliniamentul Munților Făget, dealurile Șimleului și au ieșit în Câmpia de Vest.

Fiind hotărâți să elibereze și ultima brazdă din teritoriul cotropit al Transilvaniei, ostașii
Armatei au continuat, între 21-25 octombrie 1944 urmărirea inamicului. Aceasta se va desfășura
într-un compartiment de teren specific celui de câmpie, descoperit, cu o bogată rețea de
comunicații, mărginit de la est la vest de văile râurilor Someș și Crasna, care deschide direcții de
ofensivă și în lungul cărora se înscriu comunicații care converg în nodurile formate de orașele
Carei și Satu Mare, aceste condiții canalizând ofensiva orientată spre direcția celor două orașe
importante.

Pentru nimicirea forțelor care se mai opuneau Armatei a 4-a române și desăvârșirea
eliberării, în cooperare cu trupele sovietice a întregului teritoriu al patriei, comandantul armatei
a decis să continue ofensiva cu ambele corpuri de armată în eșalonul întâi, acționând cu Corpul
2 Armată spre Satu Mare și cu Corpul 6 Armată spre Carei, pe direcția loviturii principale.

În zilele de 21 și 22 octombrie, marile unități române au dezvoltat ofensiva într-un ritm
ridicat. În timp ce forțele principale ale Armatei a 4-a române au zdrobit succesiv rezistențele
opuse de inamic pe căile de acces spre Carei, marile unități ale Corpului 2 Armată, îndeosebi
Divizia 11 Infanterie au înaintat spre Satu Mare. Pe măsura apropierii prin luptă de cele două
orașe, rezistențele inamicului și intensitatea contraatacurilor sale au crescut. El a făcut eforturi
disperate pentru a se menține pe teritoriul nostru, ocupând cu forțe numeroase, de valoarea a 4
divizii, un aliniament sprijinit cu extremitățile pe Satu Mare și Carei, incluzând localitățile și
podurile de la sud-est de calea ferată ce lega cele două orașe.

În zilele de 23 și 24 octombrie, forțele române, în cooperare cu marile unități sovietice,
deși au dus lupte înverșunate nu au reușit să zdrobească apărarea inamicului.

În seara zilei de 24 octombrie, comandantul armatei, Gl.C.A. Gheorghe Avramescu, a
ordonat Corpului 6 Armată să execute în cursul nopții o manevră de dublă învăluire a inamicului
ce apăra Careiul, combinată cu un atac frontal, Corpului 2 Armată de la dreapta revenindu-i
misiunea de a învălui de la sud, cu forțele Diviziei 11 Infanterie rezistențele inamicului din Satu
Mare.

Când amurgul a cuprins câmpia de dincolo de Munții Făget, de pe aliniamentul Terebești
– Nadăș au pornit la atac infanteriștii Diviziei 21 și cei ai Regimentului 36 din Divizia 9
Infanterie, a căror misiune era de a învălui Careiul pe la nord-est. În acelați timp, pe la sud și
sud-vest de oraș înaintau regimentele Diviziei 18 Infanterie, iar patru batalioane din Divizia 9
Infanterie se apropiau în liniște de marginea de est a localității, urmând să înceapă atacul și să
neutralizeze orice rezistență a inamicului din fața lor.

Pe direcția de efort a Diviziei 9 infanterie se afla Regimentul 34, care urma să pornească
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atacul din a doua jumătate a nopții, de la marginea de est a orașului Carei. Primul care a pătruns
în localitate a fost Batalionul 2. Sesizând manevra executată de trupele române, comandamentul
inamic a lăsat la contact ariergărzi puternice, forțele sale principale retrăgându-se spre vest,
dincolo de frontieră. Toate încercările inamicului de a stăvili înaintarea unităților române, pentru
a avea timp să-și evacueze depozitele de muniții, alimente și echipament existente în oraș au
eșuat. Ajungând în zorii zilei în centrul Careiului, ostașii români au înălțat pe una din cele mai
înalte clădiri drapelul tricolor românesc.

La ivirea zorilor, din adăposturi au început să iasă civili care s-au oferit să ajute ostașii
români în identificarea cuiburilor de foc ale inamicului, să le arate zonele minate, unii dintre ei
cerând arme pentru a lupta împotriva dușmanului. Acțiunea de curățire a orașului Carei s-a
desfășurat rapid. Pierderile inamicului au fost însemnate, numai unitățile Diviziei 9 Infanterie
capturând aproape 600 militari, un depozit de armament și muniții mobil, o coloană de 20 de
căruțe încărcate cu material de război, mai multe depozite de echipament etc.

În zorii zilei de 25 octombrie, orașul de la marginea de vest a țării își recăpăta liniștea,
trăia cu intensitate bucuria eliberării. „Casele erau împodobite cu steaguri și covoare” – își
amintea comandantul bravului Regiment 34 Infanterie.  „Peste tot auzeai strigătele: Bine ați
venit, fraților!”.

Succesul a fost important și cu semnificații deosebite, dar a fost plătit cu jertfe
numeroase, câteva sute de ostași căzând în înfruntarea cu dușmanul. La marginea de sud a
orașului Carei a căzut tânărul sublocotenent Victor Neghină, din Regimentul 18 Infanterie, ofițer
priceput și viteaz, care, cu o zi înainte condusese la atac compania 2 pușcași, al cărui comandant
fusese rănit. Unul din subordonații săi a trimis părinților eroului o impresionantă epistolă, în
care, printre altele, scria: „Veți ști și dumneavoastră că acest plic vi-l scrie Rotaru Ion din
Galicea Mare. Vă scriu cu mare durere și cu multe lacrimi despre faptele cele bune ale
sublocotenentului Victor Neghină, pentru că eu am trăit o viață cu dânsul până acum o
săptămână, dar acum am rămas fără dumnealui, că a căzut în fața orașului Carei împușcat de
nemți. Fiind lângă el, am vrut să-l salvez, dar n-am putut că a fost lovit cu trei cartușe în piept...
Vă rog să mă credeți că pe dânsul îl aveam și ca tată și ca frate”.

Concomitent cu acțiunile pentru eliberarea orașului Carei, întorcând apărarea trupelor
germano-ungurești din Satu Mare pe la vest de oraș, Corpul 2 Armată a facilitat ofensiva
Diviziei 133 sovietică, ce în cursul nopții a pătruns în oraș.

În dimineața zilei de 25 octombrie, forțele Armatei a 4-a române au continuat înaintarea,
urmărind impetuos inamicul care se retrăgea. Primele unități ajunse la frontiera româno-ungară,
în sectorul localității Urziceni au fost cele ale Corpului 6 Armată, iar în zona localității Boghiș
au ieșit trupele Corpului 2 Armată. Astfel,în dimineața zilei de 25 octombrie au fost eliberate
ultimele porțiuni ale pământului strămoșesc, răpite prin Dictatul de la Viena. Armata a 4-a
română a trecut frontiera pe teritoriul Ungariei, continuând lupta cu aceeași însuflețire împotriva
trupelor fasciste și horthyste.

Documentele operative evidențiază faptul că numeroși oatași români, cu lacrimi în ochi
s-au aplecat și au sărutat glia străbună. Militarii români notau cu justificată emoție în jurnalele
lor momentul solemn al încheierii victorioase a luptelor pentru eliberarea pământului patriei.

Jurnalele de operații ale unităților și marilor unități care au luptat și au biruit la Carei și
Satu Mare înserează gânduri ale luptătorilor care au obținut o biruință militară cu o deosebită
semnificație patriotică. Unul dintre ei nota: „Curând, dangătul clopotelor, împletit cu canonada
artileriei grele a Armatei 4 române, care-și lungise tirul, ducea pe apele Someșului, peste
plaiurile străbunei vetre dacice a Maramureșului, peste munți și văi, în toată țara, vestea cea
mare: ultima brazdă de la frontiera de nord-vest a României fusese eliberată...Era 25 octombrie.
Ștergându-ne sudoarea de pe frunte,strângând din nou armele în mâini, gândindu-ne cu pietate la
cei mai buni dintre noi care au căzut pe câmpul de onoare la porțile Careiului pentru ca patria să
trăiască liberă și dezrobită...,am privit mai departe, mereu spre apus, în noile bătălii ce
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începuseră dincolo de granițele României”.
În memoria celor aproape 50.000 de ostași români care și-au vărsat sângele în luptele

pentru desăvârșirea eliberării patriei de sub ocupația hitleristo-horthystă, în orașul Carei a fost
înălțat unul dintre cele mai impresionante monumente, operă a sculptorului Vida Geza.

De asemenea, frumosul monument al ostașului român din Satu Mare amintește despre
bărbăția și curajul cu care au luptat militarii Diviziei 11 Infanterie, despre contribuția lor la
eliberarea orașului.

Ziua de 25 octombrie, zi în care a fost eliberat în întregime teritoriul vremelnic cotropit
de Ungaria, în urma Dictatului de la Viena, a devenit zi de sărbătoare pentru poporul român –
Ziua Armatei. Ea va aminti întotdeauna generațiilor viitoare eroismul și spiritul de sacrificiu cu
care au luptat ostașii români pe front, de sângele vărsat pe câmpul de luptă pentru eliberarea
patriei.

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

25 octombrie, Ziua Armatei Române - zi scrisă în
calendarul poporului român cu jertfa de sânge a 43744 eroi

Trecuseră doar 22 de ani de la înfăptuirea, prin jertfe de sânge, a României Mari, dar
asupra ei s-au năpustit, în vara anului 1940, prin amenințări și dictate, vecini din Est, Vest și Sud,
încheiate cu rapturi teritoriale. Primul dictat venit din partea URSS a zguduit poporul român.
Prin acest act samavolnic, expansionist, aplicat României Mari, a răpit din trupul țării Basarabia,
nordul Bucovinei și Ținutul Herței. În urma acestui dictat, România a pierdut un teritoriu de
50760 km2, cu o populație de 3,9 milioane locuitori. Dictatul aplicat României de URSS a
încurajat Ungaria hortistă și Bulgaria să pretindă și ele revendicări teritoriale din trupul
României. În acest context, României i-a fost aplicat, la 30 august 1940, prin arbitrajul germano-
italian, Dictatul de la Viena prin care partea de Nord a Transilvaniei (78002 km2 și 2,667,000
locuitori, în marea majoritate români) a fost cedată Ungariei hortiste. În același timp, la 7
septembrie 1940, în urma tratativelor de la Craiova, partea de Sud a Dobrogei a intrat în
componența Bulgariei, respectiv județele Durostor și Caliacra. La sfârșitul lunii septembrie 1940,
România Mare încetase, așadar, după 22 de ani, de a mai exista ca stat unitar în granițele sale
străbune. Ca urmare a acestor rapturi teritoriale, la 22 iunie 1941, sub semnul încrederii într-o
campanie victorioasă împotriva URSS, generalul Ion Antonescu ordonă armatei române: „Ostași,
vă ordon: Treceți Prutul! Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și miazănoapte. Dezrobiți din jugul roșu
al bolșevismului pe frații voștri cotropiți. Reîmpliniți la trupul țării glia străbună a Basarabiei și
codrii Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre!”. Propaganda oficială l-a declarat războiul sfânt.
România luptă să-și redobândească teritoriile răpite de URSS în iunie 1940. Dar, în același timp,
contribuie sau, mai exact, vrea să contribuie la lichidarea regimului bolșevic al cărei ateism și
agresiune sunt puse în evidență.

În campania din Est, durata participării armatei a fost de 1159 de zile (circa 3 ani și 2 luni).
În această perioadă, trupele române au dus acțiuni ofensive și de urmărire de la Prut la Volga. Pe
parcursul campaniei din Est, la 31 iulie 1941 au fost eliberate teritoriile răpite de URSS. Pe
ansamblul campaniei din Est, armata română a pierdut 624740 militari, dintre care 71585 morți,
22462 răniți și 30953 dispăruți.
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La 23 august 1944, România a pus la dispoziția Națiunilor Unite, imediat, fără nici o
condiție, totalitatea forțelor armate aflate pe frontul din Moldova și din zona interioară, cu o
conducere centralizată și structuri definite. Timp de 63 de zile (23 august – 25 octombrie 1944),
în cooperare cu trupele sovietice, armata română a dus lupte pentru eliberarea părții de Nord a
Transilvaniei și pentru respingerea contraatacurilor inamicului din Crișana și Banat. În această
etapă a participat și Școala Militară de Ofițeri Activi „Principele Carol” din Sibiu, care a eliberat
primul oraș din Transilvania, Sf. Gheorghe, pe cupola primăriei acestuia a arborat drapelul
tricolor al României. În aceste lupte, școala a avut pierderi deosebite, respectiv 142 morți, 277
răniți, 104 dispăruți (elevi, ofițeri și trupă). Pentru bravura dovedită în fapte de arme săvârșite,
au fost decorat 777 elevi, 185 ofițeri, 32 subofițeri și 5 gradați și soldați, cu ordine și medalii
românești și sovietice. Ziua de 25 octombrie 1944, care a marcat eliberarea ultimei brazde de
pământ din Transilvania străbună, a devenit Ziua Armatei Române.

Pe teritoriul Ungariei, subordonate frontului 2 ucrainian, trupele române au acționat cu 2
comandamente de armată (1 și 4), 5 comandamente de corp de armată (2, 4, 6, 7 de cavalerie) și
un total de 17 divizii (din care 11 de infanterie - 2, 3, 4, 6, 9, 11, 19, 21 și 18 infanterie din Sibiu
cu 3 regimente, între care și Regimentul 90 Infanterie). La acestea s-au adăugat Divizia Tudor
Vladimirescu, o divizie de infanterie instrucție și 4 de cavalerie, respectiv 1, 8, 9, 2 divizii de
Vânători de Munte; un corp aerian (grupurile 1, 2 de observație legătură, 2, 9 vânătoare, 1, 8
bombardament) cu un total de 15 escadrile și 174 de avioane; 2 brigăzi de artilerie antiaeriană,
regimentul 6 artilerie antiaeriană, divizioanele 8 și 12 artilerie antiaeriană independente; un
regiment de pontonieri; 4 batalioane de drumuri; grupul operativ al Brigăzii de Căi Ferate din
care făcea parte și Regimentul 3 Căi Ferate din Sibiu, totalizând un efectiv de 210.000 militari.
Acțiunile au durat 102 zile (6 octombrie 1944 – 15 ianuarie 1945).

Pe teritoriul Cehoslovaciei, armata română a acționat cu 2 comandamente de armată (1,
4), 4 comandamente de corp de armată (2, 4, 6, 7) și un total de 16 divizii, din care 11 de
infanterie, una de gardă, Divizia Tudor Vladimirescu, 3 divizii de cavalerie, 2 divizii de vânători
de munte, un corp aerian, cu un total de 20 de escadrile și 139 avioane, o divizie de artilerie
antiaeriană, Regimentul 6 Artilerie Antiaeriană, divizioanele 9 și 12 artilerie antiaeriană
independente, 2 regimente de pontonieri (unul subordonat frontului 2 ucrainean), 6 batalioane de
drumuri și alte structuri, cu un efectiv total de 248.430 militari. Durata acțiunilor a cuprins 146
de zile (8 decembrie 1944 – 12 mai 1945).

Pe teritoriul Austriei, trupele române au acționat cu unități de care de luptă, căi ferate,
drumuri și poduri, în spațiul de NV de Viena.

Pe ansamblul campaniei din Vest, în timpul celor 262 de zile de luptă, armata română a
pierdut 169.822 militari, dintre care 21.035 morți, 90.344 răniți și 58.443 dispăruți.

Pentru contribuția adusă la înfrângerea Germaniei hitleriste și a aliaților ei, 300.000 de
militari ai armatei române au fost decorați cu ordine și medalii românești, sovietice, ungare,
cehoslovace și austriece.

La sfârșitul campaniei din Vest, statele aliate ale UN au apreciat că România, prin
contribuția ei, a scurtat durata războiului cu cel puțin 6 luni de zile, ceea ce a însemnat reducerea
pierderilor umane cu sute de mii, dacă nu chiar milioane.

Istoria a făcut ca, la înfăptuirea actului de la 25 octombrie, să participe divizii din
Craiova, București, Constanța, Iași, Timișoara, din toate provinciile românești, precum și mii de
ostași din Basarabia, Bucovina. Pentru eliberarea Ardealului de Nord au căzut peste 1500 de
ofițeri, subofițeri și 62000 de ostași, morți, răniți și dispăruți. În orașul Carei a fost ridicat un
monument de o reală măreție în memoria eroilor jertfiți pentru eliberarea Ardealului de Nord.

În cadrul acestor forțe s-a regăsit și Regimentul 40 Infanterie Medgidia. Amintim că în
cadrul regimentului a fost acceptat copil de trupă tânărul Marin Lungu, în vârstă de 8 ani. Cu
acest regiment a luat parte la luptele desfășurate de la 23 august 1944 până la 12 mai 1945. Pe
timpul acestor lupte a îndeplinit mai multe misiuni de cercetare, precum existența unor depozite
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de muniție germane pe teritoriul Cehoslovaciei, cercetarea unor stații de căi ferate în care
staționau trenuri cu trupe germane, reușind să numere vagoanele, să stabilească locul acestora.
Aceasta a dat posibilitatea artileriei regimentului să bombardeze aeroporturile și nodurile de cale
ferată. În ultima misiune, a fost capturat de germani însă, pe baza informațiilor sale despre un
nod de cale ferată, artileria română a început bombardarea acestuia, iar ostașii germani s-au
retras și tânărul copil de trupă s-a reîntors la cei 3 soldați din regiment care îl așteptau la
marginea unei păduri. Pentru faptele sale de curaj, de mare importanță pentru regiment, a fost
avansat la gradul de caporal și decorat cu Medalia Bărbăţie şi Credinţă, Medalia Serviciului
Credincios, Crucea Serviciului Credincios și Virtutea Militară de Război – Clasa I-a – Aur.
Cazul caporalului este unic în cel de-al Doilea Război Mondial, fiind cel mai tânăr soldat.

Despre contribuția plaiurilor sibiene, reamintim participarea unui comandament de corp
de armată (6 teritorial), Divizia 18 Infanterie, cu 3 regimente între care și Regimentul 90
Infanterie din Sibiu, Regimentul 35 Artilerie Terestră din Sibiu, Manutanța Corpului 6 Teritorial
partea operativă, Spitalul Militar Sibiu-declarat spital de campanie de zonă interioară, în care au
fost internați și tratați peste 800 de răniți de pe frontul de Vest. Este momentul să reamintim și
de participarea Școlii Militare Tehnice de Aviație din Mediaș, care a dat peste 21 de jertfe, cadre
militare și elevi. În memoria lor, în anul 2007, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”
filiala Mediaș, în colaborare cu foste cadre militare ale școlii, au dezvelit un obelisc, dedicat
acestor eroi.

În aceste acțiuni, s-au remarcat și școlile militare de ofițeri, maiștri militari și subofițeri
activi și în rezervă. În acest context, reamintim că și Școala Militară de Ofițeri Activi Infanterie
din Sibiu „Principele Carol”, care, la 23 august 1944 se afla dislocată în localitatea Zărnești
din 1942, aflată sub comanda col. C-tin Ionescu, încă din ziua de 23 august 1944, a fost pusă la
dispoziția Corpului de Vânători de Munte, fiind încadrată în Detașamentul Bran, comandant de
generalul Nicolae Avramescu. În vederea participării la acțiunile de luptă, școala a organizat
un batalion din elevii de anul III de învățământ, un efectiv de 15 ofițeri, 2 subofițeri, 342 elevi,
39 trupă, 4 cai, 2 camioane și un divizion de cavalerie.

În aceste lupte, școala sibiană a suferit pierderi în timpul îndeplinirii misiunilor
încredințate de către comandantul Corpului Vânători de Munte, respectiv 142 morți, 277 răniți,
104 dispăruți din rândul ofițerilor, elevilor și trupei. Pentru bravura dovedită și faptele de arme
săvârșite, au fost decorați 777 de elevi, 185 ofițeri, 32 subofițeri, 5 gradați și soldați cu ordine
și medalii românești și sovietice. De subliniat și faptul că școala „Principele Carol” a
contribuit la luptele purtate de armata română de la 23 august 1944 și cu miile de ofițeri activi
absolvenți ai școlii, care au încadrat structurile trupelor de infanterie în funcții de comandanți
de subunități, unități, mari unități și în structurile ministerului de război. Reamintim, în acest
context, că și partea sedentară a Regimentului 90 Infanterie din Sibiu a participat la
dezarmarea unor subunități germane dislocate în localitățile din jud. Sibiu, ca și în orașul Sibiu,
precum și la dezarmarea trenurilor germane în stația Podul Olt.

Și în campania din vest, județul Sibiu a avut contribuții deosebite, astfel: întreprinderile
textile din Cisnădie și Sibiu și-au reprofilat producția pe producerea de postav pentru
confecționarea uniformelor ostașilor români; atelierele și saloanele de confecții au fost
reprofilate pe producția de uniforme militare; întreprinderea industrială din Mârșa, pe toată
durata campaniei, a produs afeturi de tun și căruțe pentru cai. În același timp, elevii școlii de
meserii din Mârșa, sub conducerea unui căpitan specialist în tehnică și muniție, au încărcat cu
pulbere peste 350.000 de proiectile pentru artilerie. Acestea erau ambalate în containere
speciale și transportate în stația CFR Podul Olt. De aici luau drumul spre linia frontului în vest.
Școala Militară de Ofițeri Activi a avut 61 de elevi, ofițeri și subofițeri decedați, îndeosebi în
luptele pentru eliberarea orașului Sf. Gheorghe, precum și în cele desfășurate până la 25
octombrie 1944.
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Între ofițerii căzuți în luptele pentru eliberarea Transilvaniei, a căzut eroic și lt. Paul
Mihu Sadoveanu, comandant de companie în Regimentul 90 Infanterie. Corpul neînsuflețit a
fost înmormântat în Cimitirul Eroilor din Alba-Iulia. În luptele de pe Mureșul mijlociu, în ziua
de 11 septembrie, lângă localitatea Chețani, a căzut la datorie și comandantul Regimentului 90,
col. Popa Gheorghe, al cărui corp a fost adus și înhumat în Cimitirul Eroilor din Sibiu.

În memoria eroilor plaiurilor sibiene, urmașii acestora au inițiat ridicarea unui număr
însemnat de monumente eroice, precum cruci, troițe, obeliscuri, cimitire. Astfel, harta eroică a
jud. Sibiu cuprinde peste 60 de monumente eroice, situând județul Sibiu pe locul 3 după capitala
țării și județul Prahova.

În fiecare an, de Ziua Eroilor, la aceste opere de arta monumentală ridicate în memoria
fiilor plaiurilor sibiene, se desfășoară ceremoniale militare și religioase, încheiate cu depuneri de
coroane și jerbe de flori. Astfel de ceremoniale se desfășoară și cu prilejul Zilei Armatei, la 25
octombrie. În prezent, armata română reprezintă cu demnitate și onoare România în structurile
NATO.

Monumentul eroilor patriei
București

Monumentul eroilor - Baia Mare

Monumrentul eroilor Carei
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Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman

Soluția careului
AM IZOLAT... VIRUȘII!

din revista
Rezervistul nr.27

CORONAVIRUS-
OLIMPIADA-EB-VIRUS-T-
FIRA-INEL-CALINIC-DE-
EV-FILMAT-SATENI-
AULE-ACRITE-L-R-SUA-
EON-STEI-C-FARMACII-
O-UMANA-SPITAL-
LATINA-UT-PO-TU-
VIRUS-FAG-ARSE-AM-
FOR-T-ORADEA-CAV-
OMISI-DOZATA-
ROMANIA-ORAS
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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.29 (1) / 2021 se
vor transmite pe adresa de e-mail: rezervistulsibian@yahoo.com, până cel mai târziu la
12 FEBRUARIE 2021. 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.


