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Editorial

Rezerviştii, din nou la datorie în
„războiul anti covid-19”
”Armata de rezervă” rămâne o componentă
importantă a Armatei române, definită în mod unanim prin
profesionalism şi rigurozitate. Rezerva oștirii române, aşa
cum este numită în însăși revista de informare, opinie și
cultură ce promovează imaginea Asociației Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan
Cuza”, poate şi trebuie să concentreze acele energii latente
şi să valorifice, pentru viitor, aptitudinile, cunoştinţele
şi îndemânarea membrilor săi, nu numai pentru situații
de luptă. Ea poate avea un rol însemnat, de exemplu, în
dinamica acțiunilor de intervenție, la calamități și la dezastre
naturale sau umane, în scopul salvării oamenilor, animalelor
și a bunurilor materiale, dar și în cazul unor epidemii sau
îmbolnăviri în masă, aşa cum este cazul situaţiei actuale.
Aceste acţiuni pot fi complementare celor prevăzute să se
desfășoare, potrivit legii, de alte instituții și autorități care
acționează cu prioritate.
Rămâne ca Asociaţia, împreună cu autorităţile
locale, să identifice acele domenii complexe și dinamice
în care fiecare din cadrele din rezervă să-şi aducă aportul cu

eficacitate maximă.
Viața a demonstrat că trebuie concepute, verificate
și actualizate planuri de acțiune, validate și pliate pe noile
provocări, epidemia de COVID-19 fiind cea mai recentă
provocare. Ancorate permanent în realitatea cotidiană a
societății românești, preocupate de evoluția răspândirii
noului coronavirus, cadrele militare în rezervă și retragere
au transmis autorităţilor, conducerii țării, întreagii opinii
publice, susținerea deplină pentru măsurile adoptate și
efortul depus, până în prezent, de autoritățile abilitate de
la nivel central și local. În același timp, A.N.C.M.R.R.
manifestă întreaga disponibilitate ca, atât prin capacitatea
organizatorică a structurilor centrale și teritoriale, cât și
individual, prin membrii tuturor asociațiilor noastre (cu
un efectiv de peste 100.000 de cadre militare în rezervă),
să sprijine în forme și modalități adecvate, în principal de
tip voluntariat, autoritățile de la nivel central și local în
soluționarea unor probleme administrative și de altă natură,
ce pot fi convenite de comun acord. Unii membrii au fost
cooptați deja în structurile autorităților centrale medicale
datorită priceperii și competenței lor, și pun umărul la lupta
pentru reducerea numărului cazurilor de persoane infectate.
Alții au fost lăsați „pe margine” și se apelează la ei doar
atunci când situaţiile extreme o vor cere.
Am putea da multe exemple de cadre militare care,
din vocație și pasiune pentru specialitatea aleasă, au urmat
o carieră încununată de succes, mai lungă sau mai scurtă, la
capătul căreia au trecut în rezervă beneficiind de o meritată
pensie. Pensie care a fost numită ”nesimțită”, la un moment
dat, de conducători vremelnici, și apoi repetată, ostentativ,
de aplaudaci frenetici, incompatibili cu fenomenul militar și
cu dorinţele şi sentimentele ce îl animă, firesc, pe orice tânăr
din societate care alege meseria dură a armelor. Schilodirea
legii pensiilor militare, golirea de conţinut prin ordonanţe
de urgenţă toxice care, prin calculări și recalculări, a dus
implicit la adâncirea inechităţilor şi, inevitabil la dezamăgiri,
nervi și umilințe inacceptabile.
Am mai adăuga un lucru care frământă, de la o vreme,
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pe unii rezerviști. Nu înseamnă că aceia
care au ales să iasă la pensie mai devreme,
în condițiile legii, au sau nu mai puțină
onoare și demnitate ca aceia pe care i-a scos
la pensie, cum s-ar spune, “calculatorul”.
Dacă am crede acest lucru, ar însemna să nu
înțelegem că o armată puternică, constituită
din personal activ și în rezervă, deopotrivă,
se bazează pe oameni de nădejde care au
rostit un jurământ față de patrie, dovedind
în toate împrejurările onoare și demnitate şi
la care se poate apela, la nevoie ,oriunde și
oricând. Din postura de militar în rezervă
sau în retragere, prin implicare responsabilă, sub deviza
„Patrie, Onoare, Demnitate”, se poate sprijini nu doar
Armata, ci și societatea românească în ansamblul ei. Şi asta
pe toate „fronturile” posibile.

Gen. Bg.(rtr.) Ioan Bărbulescu
Președintele Filialei Județene ANCMRR Gorj
„General Ioan Culcer’’
Foto 1 – www.caleaeuropeana.ro
Foto 2 – http://www.scumc.ro

Bilanţ aniversar
A trecut mai bine de un secol și jumătate de când, ca
urmare a preocupărilor primului domnitor al Principatelor
Române Unite, colonelul Alexandru Ioan Cuza, au fost puse
bazele modernizării Oștirii Române.
Cadrele militare în rezervă și în retragere provenite
din Armata României sunt un segment socio-profesional
aparte al societății românești. Elementele
constitutive în plan legislativ privind
activitatea corpului cadrelor militare în
rezervă și în retragere provenite din Armata
României, își au începutul în anul 1866, odată
cu adoptarea Legii asupra poziției ofițerilor,
dezvoltate în legi adoptate ulterior, care s-au
dovedit benefice, dar nu și suficiente. A
trebuit să intervină două războaie, Războiul
de Independență (1877-1878) și Războiul de
Întregire (1916-1918), pentru ca acest corp
să-și afirme menirea, atât în operațiile militare, ca parte
importantă a rezervei Armatei Române moderne, cât și în
viața cetății, ca promotor al unui civism înaintat.
Pe măsura identificării rolului și importanței acestui
segment socio-profesional în rezolvarea momentelor
cruciale, de interes statal, al Țării, s-a conturat nevoia
definirii intereselor și drepturilor specifice ale acestuia,
în scopul promovării și apărării lui, știut fiind faptul că
întotdeauna, fără excepție, guvernanții vremii au considerat
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armata o „haină” bună doar pentru vreme rea. Ca atare, a
apărut problema asocierii cadrelor militare în rezervă și
în retragere provenite din Armată în structuri asociative
viabile, apte să le reprezinte interesele specifice și să le
apere drepturile.
Încercările de constituire a unor asemenea structuri,
îndeosebi după Războiul de Independență,
în absența unei legislații care să consacre
și să reglementeze exercitarea dreptului de
asociere, nu au dat rezultatele scontate.
În anii 1923 și 1924 însă, prin adoptarea
unei noi Constituții și a Legii privind
asociațiile și fundațiile, s-a creat un cadru
legislativ adecvat. Noua legislație constituia,
în același timp și o reflectare a preocupărilor
în acest domeniu existente în plan
internațional, cu privire la poziționarea în
societate a armatei, a ofițerilor activi și în rezervă ai acesteia.
Ca urmare, istoriografia militară română consemnează
faptul că după aproape 60 de ani de la adoptarea primelor
reglementări referitoare la poziția ofițerilor, în anul 1923
apar primele structuri asociative ale acestora, care aveau
însă un caracter eterogen.
Evoluând în timp, tendința de asociere a cadrelor militare
în rezervă și în retragere provenite din activitate în Armată
s-a conturat tot mai mult, devenind o tradiție. Acest proces

de asociere nu s-a făcut ușor, liniar, fără sincope. Cercetat
cu atenție, rezultă cu claritate faptul că, de-a lungul anilor,
acesta a cunoscut perioade semnificative de flux și reflux,
de afirmări și limitări, de contradicții interne și amestec
autoritar din exterior. În anul 1990, având ca moștenire
valorile morale, spiritul de camaraderie și de corp, precum
și credința statornică față de țară și de neamul românesc,
la inițiativa unor generali și ofițeri în rezervă de excepție,
după o întrerupere abuzivă de 42 de ani, a fost reluată
tradiția asocierii cadrelor militare în rezervă și în retragere
provenite din activitate în Armata României, acțiunea fiind
considerată a fi o nobilă misiune de credință și o datorie de
onoare faţă de acest segment al societăţii.
Ideea reluării tradițiilor asociative
s-a concretizat sub forma Ligii Ofițerilor
în Rezervă și în Retragere, transformată
ulterior în Uniunea Națională a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere, iar din
anul 2007, un act normativ guvernamental a
determinat înlocuirea sintagmei „Uniune”
cu cea de „Asociație”. Indiferent însă de
felul și cum a fost denumită, structura
asociativă constituită în anul 1990 s-a
legitimat istoric ca o continuatoare a tradiţiilor Societăţii
Ofițerilor în Rezervă și în Retragere Proveniți din Activitate
(SORPA), înființată în anul 1925, în baza aceleiași Legi
nr. 21/1924, care a fost atestată juridic și a funcționat până
în anul 1948, când a fost abuziv interzisă. Spre onoarea și
recunoașterea reprezentativității Asociației, este demn de
menționat că pe întreaga perioadă post decembristă, 1990
– 2017, toți președinții României, inclusiv domnul Klaus
Iohannis, președinte în funcție, și miniștrii apărării naționale
au acceptat și confirmat această prevedere statutară și,
implicit, existența structurii noastre asociative.
A.N.C.M.R.R. a dobândit pe merit recunoașterea
reprezentativității, utilității și notorietății publice.
În acest sens sunt dovezi indubitabile precum:
Ordinul General al ministrului apărării naționale
nr. 42/1991, privind recunoașterea și sprijinul
acordat asociației și cadrelor militare în rezervă
și în retragere; Hotărârea Guvernului României
nr. 20/2004, privind utilitatea publică; Ordinul
nr. 5498/2008 al M.Ap.N. prin care Asociația a
fost îndrituită să se identifice, ca toate structurile
semnificative, cu Însemn heraldic și Steag de
identificare proprii, iar prin Hotărârea nr. H
3762 din același an, la propunerea Comisiei de

Heraldică și Denumiri, i s-a confirmat denumirea onorifică
„Alexandru Ioan Cuza”, domnitor al Principatelor Unite și
prim ctitor al Armatei Române moderne (aprobată juridic în
1997). În aceeași ordine de idei se înscriu atestatele prin care
Asociației noastre i s-au conferit: Placheta Administrației
Prezidențiale, Emblema de Onoare a Armatei României,
Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de
Merit „Rezerva Armatei Române” clasa I-a, Emblemele de
Onoare ale Statelor Majore ale celor trei categorii de Forțe
Armate, a Direcției Generale de Informații a Apărării și
Emblema de Onoare a Comunicațiilor și Informaticii.
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și
în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” fiind
cea mai reprezentativă structură asociativă
a cadrelor militare provenite din activitate
în Armata României, din inițiativa sa, cu
acordul celorlalte asociații reprezentative
din Sistemul de apărare, ordine publică și
siguranță națională, Guvernul României a
instituit, în urmă cu 10 ani, prin Hotărârea
de Guvern nr. 467/2010, Ziua Rezervistului
Militar, sărbătorită anual la 31 mai, ziua
în care, în anul 1990, s-a hotărât reluarea
tradiției asociative a cadrelor militare în rezervă și în
retragere.
În acest an, A.N.C.M.R.R. aniversează 95 de ani de
legitimitate istorică și 30 de ani de existență. Cu acest prilej
s-a statornicit credința că asocierea cadrelor militare în
rezervă și în retragere, provenite din activitate în Armata
României, într-o structură reprezentativă, sub înaltele virtuți
ale devizei „Patrie, Onoare, Demnitate” se impune și mai
mult în condițiile actuale ca Misiune de Credință și Datorie
de Onoare.

Biroul Executiv al A.N.C.M.R.R. Gorj
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Mesajul președintelui Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (2020)

Stimaţi membri ai Biroului Permanent Central,
Domnilor Preşedinţi,
Stimaţi membri,

Mă simt extrem de onorat să vă adresez
cele mai sincere felicitări şi urări de succes
cu ocazia Zilei Rezervistului Militar şi a Zilei
Asociaţiei.
Sărbătorim la 31 mai 2020, împlinirea
a 95 de ani de la constituirea Societăţii
Ofiţerilor de Rezervă Proveniţi din Activitate
(SORPA) şi a 30 de ani de la înfiinţarea
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan
Cuza”(ANCMRR).
Sunt aniversări cu profunde semnificaţii
pentru cadrele militare în rezervă sau în
retragere, dar nu numai, moment de apreciere
a activităţii desfăşurate, în toată această
perioadă, pentru cultivarea şi păstrarea
tradiţiilor oştirii române şi cinstirea eroilor
neamului, pentru apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale membrilor, ale tuturor
rezerviştilor militari şi ale familiilor acestora.
ANCMRR reprezintă o structură
asociativă viabilă care, prin promovarea celor
mai autentice valori, reuşeşte să sporească

tăria şi eficienţa
activităţilor
pe
care le desfăşoară,
conlucrând
în acest sens,
prin intermediul
Acordului-Cadru şi al Forumului, cu celelalte
structuri asociative din Sistemul Naţional de
apărare, ordine publică şi securitate naţională,
atât la nivel central, cât şi în teritoriu.
Renunţând la „promisiuni” şi cu senti
mentul amar, al neîmplinirii, că vom sărbători
Ziua Rezervistului Militar şi Ziua ANCMRR
în condiţiile impuse de Starea de Alertă,
vă asigur, stimaţi ofiţeri, maiştri militari
şi subofiţeri în rezervă sau în retragere, de
întregul meu respect şi vă urez sănătate,
noroc, prosperitate şi viaţă frumoasă alături
de cei dragi!
FELICITĂRI tuturor membrilor Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere „Alexandru Ioan Cuza” cu ocazia
aniversării a 30 de ani de la înfiinţare şi 95 de
ani de legitimitate istorică!

LA MULŢI ANI !
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”
General locotenent (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU
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MESAJUL MINISTRULUI
APĂRĂRII NAŢIONALE
CU PRILEJUL ZILEI
REZERVISTULUI MILITAR - 2021

Îi sărbătorim astăzi pe rezerviștii militari,
deopotrivă pe cei care au avut o carieră militară,
dar și pe voluntari, toți cei care vin să completeze
necesarul de militari ai Armatei României în caz
de necesitate.
De cinci ani avem o nouă categorie de
personal, cea a rezerviștilor voluntari, oameni
care își doresc o carieră militară, dar care nu vor
să se desprindă de cariera lor profesională. Avem
nevoie de prospețimea ideilor lor, de dorința lor
de a-și sluji țara, de expertiza cu care vin din
viața civilă.
Seniorii, cei care au avut o carieră militară de
zeci de ani în slujba țării, sunt și vor fi, întotdeauna,
o sursă de inspirație pentru generațiile următoare, marea lor majoritate instruite și
perfecționate chiar de ei.
Le datorăm respect pentru munca lor, pentru faptul că au dus înainte Armata
Țării și au fost pregătiți să își îndeplinească misiunile. În continuare, ne bazăm pe
experiența lor!
La mulți ani rezerviștilor militari!
Nicolae-Ionel Ciucă
MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE
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FILIALA JUDEȚEANĂ GORJ „GENERAL IOAN CULCER
Târgu Jiu, Cercul Militar, Str. Parâng, Nr. 1
În anul 1990, având ca moștenire valorile morale, sprijinul de camaraderie și de corp, precum și credința
statornică față de țară și de neamul românesc, la inițiativa unor generali și ofițeri în rezervă de excepție, după
o întrerupere abuzivă de 42 de ani, a fost reluată tradiția asocierii cadrelor militare în rezervă și în retragere
provenite din activitate în Armata României, acțiunea fiind considerată a fi o nobilă misiune de credință și o
datorie de onoare.
Ideea reluării tradițiilor asociative s-a concretizat sub forma Ligii Ofițerilor în Rezervă și în Retragere,
transformată ulterior în Uniunea Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, iar din anul 2007,
un act normativ guvernamental a determinat înlocuirea sintagmei Uniune cu cea de Asociație.
Indiferent însă de felul și cum a fost denumită, structura asociativă constituită în anul 1990 s-a legitimat
istoric de la Societatea Ofițerilor în Rezervă și în Retragere Proveniți din Activitate (SORPA), înființată în anul
1925, în baza aceleiași Legi nr. 21/1924, care a fost atestată juridic și a funcționat până în anul 1948, când a
fost abuziv interzisă.

Rezerviștii gorjeni, arc peste timp
Revenirea în cetate
La nivelul județului nostru, prima formă
organizatorică a rezerviștilor s-a constituit la 2 aprilie
1991, cu sprijinul nemijlocit al comandantului
Comandamentului Militar Județean, colonelul,
ulterior general de brigadă, Constantin Stroescu
și al locțiitorului comandantului Centrului Militar
Județean, colonelul, ulterior general de brigadă,
Ion Bărbulescu. Adunarea generală a cadrelor
militare în rezervă și retragere din județ, întrunită
la Centrul Militar Județean, a ales un Comitet
de acțiune, din care, între alții, au făcut parte:
colonelul (r) Teodor Miculaș, fost șef de stat major
la Brigada 4 Artilerie Antiaeriană, președinte;
colonel (r) Constantin Ispas, fost comandant al
Centrului Militar Județean, vicepreședinte; coloneii (r)
Gheorghe Iovănică și Constantin Burnescu.
La 17 aprilie 1991, adunarea generală a hotărât ca
structura asociativă creată să se numească „General
Ion Dragalina”, după numele fostului comandant al
Armatei a 1-a române din Primul Război Mondial, și
să funcționeze ca Filială a Ligii Ofițerilor în Rezervă și
în Retragere ale cărei baze fuseseră puse la București
în anul 1990. Aceeași adunare a ales un Comitet format
din șapte membri, având ca președinte pe colonelul (r)
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Gheorghe Iovănică, fost comandant al Batalionului de
Transmisiuni. În această formulă, Filiala a funcționat
timp de șase ani, trecând și ea prin formula organizație
și asociație județeană.
La 27 septembrie 2007, adunarea generală a hotărât
ca Asociația Județeană „General Ion Dragalina” săși schimbe patronimicul în „General Ioan Culcer”,
legalizând aceasta prin Sentința civilă a Judecătoriei
Târgu-Jiu nr. 132 din 13 noiembrie 2007 și Certificatul
de înregistrare juridică în Registrul asociațiilor și
fundațiilor nr. 55 din 27 noiembrie 2007.
Motivația alegerii ca patronimic a numelui

generalului Ioan Culcer este temeinică.
Generalul a fost fiu al Gorjului, născut la TârguJiu. A parcurs rapid o carieră militară strălucită,
dovedindu-se a fi un gânditor militar de
prestigiu. A fost participant la trei războaie (cel
de Independență din 1877-1878, cel Balcanic
din 1913-1914 și cel de Întregire din 19161918), dovedindu-se a fi un mare comandant de
armată în război, capabil și viteaz, un general
glorios al Țării și al Armatei României – cum
îl caracteriza unul din superiorii săi. Înainte
de a se stinge din viață, în noiembrie 1928, a
fost una din prestigioasele personalități militare
care s-au aflat în fruntea Societății Ofițerilor
în Rezervă și în Retragere Proveniți din Activitate
(S.O.R.P.A.), constituită în anul 1925, structură
asociativă la care A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan
Cuza” își revendică statutar legitimitatea istorică. Este
înhumat în Cimitirul Eroilor din Târgu Jiu la capătul
dinspre coama Carpaților.
Un bun prieten al său, sculptorul Alexandru
Severin, ca prinos al sentimentelor de admirație pentru
distinsul general, i-a statornicit nemurirea, ridicându-i
un „bust” din bronz.

Arc peste timp
Timp de 24 de ani, funcția de președinte al filialei
a fost îndeplinită de: colonel (r) Gheorghe Iovănică
(1991-martie 1997); colonel (r) Constantin Stroescu
(martie 1997-iulie 1997); colonel (r) ulterior general de
brigadă, Ion Bărbulescu (august 1997 până în prezent).
În această calitate este și membru al Consiliului
Director.
În acest timp, în activitatea de conducere a
Filialei s-au remarcat, prin aportul adus, voința și
atașamentul lor față de interesele cadrelor militare în
rezervă/retragere și ale familiilor acestora: colonelul
(r) Costinel Loga și colonel (r) Ion Trașcă, primvicepreședinți; coloneii (r) Emanuel Bărbulescu,
vicepreședinte; Ion Gociu - scriitor militar; ing.Ion
Bâltoc; Constantin Trancău; Victor Chelaru; Octavian
Nicola; Dumitru Văduva; locotenent-coloneii (r)
Gheorghe Bușe, secretar executiv; Adrian Marinescu;
Florin Golfiță; plutonierii adjutanți (r) Ion Stăiculescu
și Alexandru Cătuț.

Din Filială au făcut parte numeroase cadre militare în
rezervă/retragere care în timpul activității au îndeplinit
funcții de mare răspundere și au sprijinit demersurile
ei. Între aceștia s-au aflat: generalii de brigadă (r)
Ion Găman și Constantin Stroescu (decedat în 2012);
coloneii (r) Titus Olaru (decedat în 2006); Dumitru
Bucă (decedat în 2010); Gheorghe Furu (decedat în
2007); Virgil Gavrilescu (decedat în 2012); Constantin
Ciobanu (decedat în 2003); Eugenie Arșeanu (decedat
în 2011); Constantin Burnescu (decedat în 2009) și
comandor (r) Ion Popescu, comandant de escadrilă
(decedat în 2009). Plecarea din viață a acestora și a
multor altora a constituit o grea pierdere pentru Filială.
După restructurarea drastică a Armatei României,
pe teritoriul județului au rămas puține structuri militare
aparținând M.Ap.N.
În prezent garnizoana militară este formată din:
Centrul Militar Județean; Depozitul de Armament și
Muniții Budieni și Batalionul de Transmisiuni Târgu
Cărbunești. Comandanți acestora țin o bună legătură
cu Filiala si sprijină demersurile acesteia ori de câte ori
se apelează la ajutorul lor.
Conducerea Filialei are o foarte bună colaborare
cu Filialele A.N.V.R., Cultul Eroilor,, Regina Maria,
precum și cu filialele cadrelor militare în rezervă/
retragere provenite din M.A.I. și S.R.I.
Foarte bine funcționează relațiile de parteneriat și
colaborare cu organele administrației locale, de stat
și publice, respectiv Consiliul Județean, Prefectura
Județului, și îndeosebi cu Primăria municipiului
Târgu Jiu. În urma activităților desfășurate în comun
și după aprecierile primite din partea participanților
la evenimente, se remarcă faptul că, oficialii aflați
Rezerva oştirii gorjene 2020 - 2021  9

în funcții de demnitate publică la nivelul urbei și al
județului acordă nu doar atenția necesară ci și sprijinul
necesar, cadrelor militare în rezervă/retragere.
Pe teritoriul județului sunt numeroase locuri și
monumente legate de istoria poporului român și
a armatei sale. Între acestea: Monumentul Tudor
Vladimirescu, ridicat în 1880; Monumentul Eroinei
de la Jiu - Ecaterina Teodoroiu; Monumentul de la
Podul Jiului; Monumentele generalilor Ioan Culcer,
Gheorghe Magheru, Ion Dragalina ș.a.. La acestea
au loc numeroase ceremonialuri militare și religioase
de comemorare și omagiere a faptelor eroice, la care
întotdeauna sunt prezenți și membrii Filialei.
Cu prilejul omagierii Centenarului, la toate
monumentele eroilor din județ au avut loc ample
ceremonii militare și religioase la care au participat
delegații ale filialei județene ANCMRR ”General Ioan
Culcer”.
Un loc aparte se cuvine a fi punctat prin participarea
la manifestările evocatoare derulate cu prilejul
sărbătoririi Anului Centenar, în municipiile, Tîrgu
Jiu, Petroșani și la Ansamblul Monumental al Eroilor
Neamului - 1916- 1918 din Pasul Vulcan. Activitățile
organizate au scos în evidență cooperarea fructuoasă
dintre conducerile filialelor rezerviștilor gorjeni cu
camarazii hunedoreni, mehedințeni și doljeni. Suita de
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acțiuni întreprinse a fost apreciată și răsplătită de către
oficialitătile administrației publice prin înmânarea de
diplome și plachete conducerilor filialelor ANCMRR
Gorj, Dolj și Mehedinți.
De remarcat, pe parcursul anului omagial, excelenta
colaborare cu personalul Cercului Militar Târgu Jiu
pentru promovarea valorilor instituției militare prin
expozitiile de carte militară și a publicatiilor editate
de către Trustul de Presă al Ministerului Apărării,
galele de film documentar, susținerea parteneriatelor
cu ANCE ”Regina Maria” sau discursurile și
comunicările cu privire la morala creștină, rolul și
locul serviciului religios în garnizoana, spectacolele
derulate cu diferite prilejuri pe scena Cercului militar
de către Corul Preoților din Târgu Jiu și Corul Mixt al
Bisericii Militare ”Adormirea Maicii Domnului” din
Garnizoana Târgu-Jiu.
Un colectiv de autori, coordonați de președintele
Filialei, ajutat de comandanții unităților militare, au
reușit să realizeze volumele I și II ale Monografiei
cu titlul „Gorjeni la Datorie”, iar de mai mulți ani,
rezerviștii gorjeni reușesc să facă posibilă apariția
semestrială a revistei de informare, educație și tradiții
militare Rezerva Ostirii Gorjene.
Biroul Executiv al A.N.C.M.R.R. Gorj

Vocile cetăţii

Manifestări dedicate Micii Uniri, la Târgu Jiu
de Gorj, alături de șefi de instituții, lideri
politici, cadre militare și aproape 400 de
târgujieni, au participat la manifestări.
Serviciul religios a fost oficiat de
către preotul garnizoanei, Constantin
Măgdoiu.
Momentul evocator a fost susținut
de către profesorul Gheorghe Nichifor,
vicepreședinte al Consiliului Județean,
iar artiști ai Teatrului dramatic "Elvira
Godeanu" au asigurat punerea în scenă
a spectacolului omagial dedicat acestui
eveniment. Festivitățile s-au încheiat cu
defilarea Gărzii de Onoare și Hora Unirii
La Târgu Jiu, manifestările dedicate Unirii de la
1859 au debutat în Piața Prefecturii cu un ceremonial in care sau prins reprezentanții autorităților locale și
participanții la eveniment.
militar și religios.

Asociația Națională a Cadrelor
Militare în R–ezervă și în Retragere
"AIexandru Ioan Cuza" - Filiala
Județeană Gorj "Gl. Ioan Culcer" a
fost reprezentată de către președintele
filialei județene, dl Gl.bg (rtr.) Ion
Bărbulescu, însoțit de o delegație
compusă din reprezentanți ai conducerii
filialei, rezerviști și membrii de familie
ai acestora. Prefectul județului,
subprefectul, primarul municipiului,
cei doi viceprimari, senatori și deputați

Hora Unirii La Bumbești-Jiu și Schela
Ca și în anii trecuți, membri ai
Asociației Naționale a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere
"AIexandru Ioan Cuza" - Filiala
Județeană Gorj "Gl. Ioan Culcer", au
fost prezenți în mijlocul elevilor,
pentru a marca, împreună, Unirea
Principatelor Române.
Col. (r) Emauel Bărbulescu, primvicepreședinte al Filialei, și col. (r)
Ion-Viorel Vîlceanu, membru al
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Filialei și președinte al organizației partenere Asociația
Arca Lex, au susținut prezentări referitoare la contextul
și importanța actului ”Micii Uniri” la Colegiul
”Mihai Viteazul” din orașul Bumbești-Jiu, la Școala
Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din municipiul TârguJiu și la Școala Gimnazială din Sâmbotin (comuna
Schela, Gorj).
Semnificația Unirii Principatelor Române,
premisele favorabile, reformele lui Cuza, consolidarea
actului Unirii, au fost câteva din temele abordate cu
ocazia prezentărilor, desfășurate sub motto-ul ”Un

popor care nu-și cunoaște trecutul, nu are viitor”,
cu implicarea nemijlocită a prof. Dănuț Lupulescu
(inspector școlar), prof. Roxana Marcoci și prof. Maria
Cilibiu, împreună cu conducerile celor trei instituții de
învățământ.
Totodată, elevii au avut ocazia să admire replici
după primul drapel al Principatelor Unite și ținuta
marelui Domnitor Alexandru Ioan Cuza, precum și o
mini-expoziție de fotografie tematică.
Col.(r) Emanuel Bărbulescu,
Col.(r) Ion-Viorel Vîlceanu

Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Filiala Județeană Gorj „General Ioan Culcer”

Joi 22.04.2021, la Cercul Militar Târgu-Jiu a
avut loc Adunarea Generală, activitate anuală care
a cuprins:
• analiza activității Biroului Permanent și a
Comitetului filialei în anul 2020;
• alegerea noilor organe de conducere ale
filialei Gorj.
Activitatea s-a desfășurat cu respectarea
condițiilor impuse de pandemia de COVID-19. Au
dat curs invitației și au participat: de la ANCMRR
Central și ANCMRR Dolj – Comandor (r)
Cocăceanu Octavian, Slt. (r) Munteanu Jean, din
partea Garnizoanei Tg-Jiu – dl. Col. Ing. Tîlvescu
Eugen, Preotul garnizoanei – dl. Măgdoiu
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Constantin, din partea autorităților locale –
Consilier local, dl. Semen Constantin.
Ordinea de zi propusă și aprobată în
unanimitate a cuprins:
•
Analiza activității Comitetului și
Biroului permanent pe anul 2020;
•
Rezultatul Bilanțului financiarcontabil încheiat la 31.12.2020;
•
Proiectul BVC pentru anul 2021;
•
Raportul Comisiei de cenzori;
•
Planul de măsuri pentru anul 2021;
•
Proiectul de hotărâre al Adunării
generale.
După citirea materialelor prezentate, în
cadrul discuțiilor au existat luări de poziție
pro, dar și contra activităților derulate în anul
2020.
În a doua parte a Adunării Generale, cei
doi candidați înscriși pentru ocuparea funcției
de președinte al filialei: col. (r) Emanuel
BĂRBULESCU și col.(rtr) ing. Ion BÎLTOC șiau prezentat planurile proprii de management,
iar diferența a fost dată de numărul voturilor
exprimate în mod secret.
În urma scrutinului, președintele nou ales a fost
col. (r) Emanuel BĂRBULESCU.
Pentru un mandat de patru ani, acesta are
alături de el pe:

• Prim-vicepreședinte: Lt. col. Severius
CALOTĂ;
• Vicepreședinți: Col. (rtr) Octavian
NICOLA;
• Col. (rtr) Eugen SIMESCU;  
• Col. ing. (rtr) Cornel BODEA;
• Col. ing. (rtr) Ion BÎLTOC;
• Secretar executiv: Col. (r) Petre TIȚA;
• Trezorier: Plt. adj. pr. Florin CĂPĂȚÎNĂ.
Generalului (rtr) Ion BĂRBULESCU, după
o activitatea de 28 de ani în cadrul filialei, i-a
fost acordat titlu de „Președinte de onoare” al
filialei.

9 MAI – Zi cu triplă semnificație istorică

La Târgu Jiu, manifestările omagiale prilejuite depunerilor de coroane la mormântul Slt.- erou
de sărbătorirea zilei de 9 MAI au debutat în Ecaterina TEODOROIU.
Piața Prefecturii, în prezența reprezentanților
Festivitățile din Piața Prefecturii s-au încheiat
autorităților locale, reprezentanților Garnizoanei cu defilarea Gărzii de onoare.
și ai instituțiilor descentralizate.
La Cimitirul Internațional al eroilor căzuți
în al doilea război mondial a avut
loc un ceremonial militar și serviciu
religios, urmat de depuneri de coroane
la mormintele eroilor, Troița ridicată în
memoria eroilor și Monumentul Gl. Ioan
CULCER.

Delegația ANCMRR Gorj a fost condusă de
către Președintele de onoare al filialei gl. (rtr) Ion
BĂRBULESCU, care i-a avut alături pe col. (rtr)
Eugen SIMESCU, col. (rtr) Octavian NICOLA,
col. (rtr) Ion NIMARĂ.
După primirea raportului și săvârșirea
serviciului religios au rostit alocuțiuni despre
importanța evenimentului: prefectul județului
Gorj – Corneliu RĂDUCAN-MOREGA și
Comandantul Garnizoanei – col. Gheorghe
ANDRONESCU. O incitantă lecție de istorie a
fost susținută de Vicepreședintele Consiliului
Județean Gorj – prof. Gheorghe NECHIFOR.
Ceremonialul militar a cuprins momentul

Seria manifestărilor omagiale la care
au luat parte rezerviștii filialei ANCMRR
Gorj a continuat și în ziua de 10.05.2021,
când aceștia au fost prezenți în mijlocul
elevilor de clasa a VIII-a a Școlii
Gimnaziale „Sf. Nicolae” din Târgu-Jiu.  
În baza proiectului școlar-educational
„9 MAI – Zi cu triplă semnificație istorică”,
încheiat între conducerea Școlii Gimnaziale „Sf.
Nicolae”, Asociația ARCA-LEX și ANCMRR
Gorj au fost susținute pagini evocatoare de
istorie și anume: Ziua Independenței României,
participarea armatei României la victoria
Națiunilor Unite, Ziua Regalității și Ziua Europei.
Activitatea a cuprins explicarea semnificației
evenimentelor, importanța evenimentelor și au
fost însoțite de prezentări grafice și proiecții de
film.
La final, toți elevii au primit Diplome de
participare.
Pagină realizată de col.(r) Emanuel Bărbulescu
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ZIUA REZERVISTULUI MILITAR ŞI ZIUA
ANCMRR GORJ „General Ioan Culcer“
cu prezentarea principalelor evenimente ale
revoluție însoțită de o galerie ilustrată.
Expunerea evenimentelor menționate
a fost făcută de către președintele filialei
județene ANCMRR Gorj, col.(r) Emanuel
BĂRBULESCU, col.(r) Eugen SIMESCU,
col.(rtr) Ion NIMARĂ, lt-col.(r) Severius
CALOTĂ.
Alocuțiuni despre eveniment și
activitățile rezerviștilor gorjeni au fost
rostite de comandantul Garnizoanei Târgu
Jiu, col. Gheorghe ANDRONESCU, ltcol. Eduard DINUȚĂ – comandantul CMJ
Luni, 31 mai 2021, la Târgu-Jiu, s-a omagiat
Gorj, gl.bg.(rtr) Ion BĂRBULESCU – Președintele
Ziua Rezervistului Militar, cu respectarea măsurilor
de Onoare al Filialei Județene Gorj ANCMRR
sanitare impuse de pandemia SARS-COV 2.
„General Ioan Culcer‟.
Astfel, începând cu ora 10.00, la Biserica
Adormirea Maicii Domnului și Sfinții
Martiri Brâncoveni, a avut loc o slujbă
de pomenire și comemorare pentru
camarazii decedați.
Începând cu ora 11:30, rezerviștii
filialei județene s-au reîntâlnit la Cercul
Militar, de această dată în prezența
oficialităților militare ale Garnizoanei
Târgu Jiu și ale reprezentanților
autorităților județene și locale, pentru
a omagia Ziua Rezervistului Militar și
sărbătorirea a 30 de ani de la înființarea
filialei județene ANCMRR Gorj.
Pentru că rezerviștii militari sunt
A fost citit mesajul de felicitare primit cu
promotori ai valorilor naționale, un punct distinct
din programul activităților derulate l-a constituit ocazia Zilei Rezervistului și cel de împlinire a 30
omagierea bicentenarului Revoluției de la 1821 de ani de la înființarea Filialei Gorj „General Ioan
și a eroului național Tudor Vladimirescu. Pentru Culcer‟, primite din partea conducerii ANCMRR
aceasta, rezerviștii gorjeni au pregătit o expunere „Alexandru Ioan Cuza‟:
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„La ceasrezervă
aniversar,
vă adresăm
salutul
ani si o colaborare rodnică în spiritul promovării
sau în retragere
și familiilor
acestora.
nostru camaraderesc dorindu-vă
dumneavoastră
și
idealurilor
și apărării
valorilor cuprinse în deviza:
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE
A CADRELOR
MILITARE
celor dragi, sănătate, împliniri,ÎNprosperitate
viață „PATRIE,
ONOARE,
DEMNITATE‟.
REZERVĂ ŞI și
ÎNoRETRAGERE
„Alexandru
Ioan Cuza”
frumoasă alături de familiile dumneavoastră.
La
mulți
Gl.lt. ( rtg.) Neculai BĂHNĂREANU
Col. (r) Emanuel BĂRBULESCU, Președintele
Filialei Județene Gorj „General Ioan Culcer‟, membrii
Biroului Permanent și Comitetul filialei.
***
„Astăzi, cu ocazia sărbătoririi Zilei Rezer
vistului Militar, vă urez un sincer și călduros La mulți
ani, și vă doresc să aveți un parcurs plin de realizări,
multă sănătate, fericire, prosperitate și împlinirea
tuturor aspirațiilor ‟.
General de Brigadă (rtr) Ion BĂRBULESCU,
Președinte de Onoare al Filialei Județene Gorj
„General Ioan Culcer‟
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Activitatea filialei gorjene este cunoscută în țară, iar conducerea și membrii acesteia sunt apreciați de către
conducerea aparatului central al ANCMRR, conducerea MApN și cele ale categoriilor de forțe.
La nivel local, membrii filialei se bucură de
prestigiu și de aprecierea unanimă a autorităților
locale, motive pentru care la manifestare au fost
prezenți dl. Subprefect Marcel Iacobescu – din partea
Instituției Prefectului Gorj și dl.col.(r) Constantin
Semen – consilier municipal, reprezentantul Primăriei
Municipiului Tg-Jiu.
Participanții la eveniment au primit Diplome
aniversare, seniorii au primit Diplome de onoare, iar
General de Brigadă (rtr) Ion BĂRBULESCU a primit
Placheta de Președinte de Onoare al Filialei Județene
Gorj „General Ioan Culcer‟.
A consemnat, col.(r) Emanuel Bărbulescu

Florile recunostinţei au înflorit în Pasul Vulcan
Rezerviștii gorjeni ai filialei ANCMRR „General
Ioan Culcer” au luat parte sâmbătă, 21 august 2021, în Pasul
Vulcan, cota 1620, la cea de-a VI-a ediție a memorialului
„De la Război la Marea Unire”. Acestora li s-au alăturat
camarazii din filiala Gorj a ANCE „Regina Maria” precum
și un grup numeros ai urmașilor de veterani de război și ai
văduvelor de război din filiala Gorj.
Complexul de activități comemorative a fost organizat
de către camarazii hunedoreni ai filialelor ANCMRR

„Sarmizegetusa”, cei ai ANCE „Regina Maria”, Consiliul
local Vulcan și Consiliul Județean Hunedoara pentru a cinsti
memoria bravilor eroi căzuți în Primul Război Mondial,
epopee prin care au deschis drumul către Marea Unire.
La ora 11.00, pe platoul ansamblului comemorativ din
Pasul Vulcan a avut loc ceremonialul militar și religios.
În acordurile deja celebrului mars „Treceti batalioane
române Carpații”, au defilat cele 12 Drapele de luptă
ale unităților care au purtat lupte pe aceste locuri. După
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realizarea impresionantului dispozitiv al ceremoniei a fost
oficiat serviciul religios cu slujba de pomenire pentru toți
eroii miltari căzuți la datorie pe aceste înalțimi dominate de
vârful Straja. Au rostit alocuțiuni, reprezentantanți ai oficia
lităților locale din Hunedoara și Gorj, invitați ai autorităților
centrale și a fost citit mesajul nepoatei Generalului
erou Ion Dragalina. Întregul ansamblu memorial a fost
pavoazat cu drapele naționale tricolore. În semn de pios
omagiu si recunoștință, delegațiile participante au depus
coroane de flori la grupurile statuare, monumentul și
crucea Eroilor. Acțiunile din Pasul Vulcan s-au încheiat cu
reconstituirea unui episod din luptele purtate la cota 1620.
Participanții la eveniment au urmărit o replică a unei scene
de luptă derulată pe vechile amplasamente și urme ale
tranșeelor, încă vizibile.
A consemnat col.(r) Emanuel BĂRBULESCU
FOTO: col.(r) Petre Tița și col.(r) Ion-Viorel Vîlceanu

2 5 O C T O M B R I E – Z I UA A R M AT E I
În garnizoana Târgu Jiu, ziua de 25 Octombrie
- Ziua Armatei României a fost omagiată, printr-o
serie de manifestări organizate în format restrâns,
cu respectarea riguroasă a măsurilor de prevenire a
transmiterii virusului SarsCov-2.
Preambul la Ziua Armatei
Evenimente cultural-educative derulate în
parteniriat cu instituții de învățământ din municipiu și
la Cercul Militar au avut loc și în zilele de 21 și 22
octombrie 2021.
În planurile activităților filialei județene
"General Ioan Culcer" au fost cuprinse realizarea unor
documentare în care să fie prezentate evenimentele
din toamna anului 1916, elemente de istoriografie din
perioada 1821 – vizionarea expoziției documentare
dedicată bicentenarului Revoluției de la 1821 – sabia
lui Tudor Vladimirescu, Proclamația de la Padeș,
conceptul de armată naționala – armata de panduri,
organizare, echipare și dotare (Muzeul Județean),
documentar Ziua Armatei României. Temele realizate
și în format electronic au fost utilizate la prezentarea
evenimentelor istorice potrivit parteneriatelor educative
la care și-au dat concursul rezerviștii filialei județene a
ANCMRR, reprezentați de către colonelul (r) Emanuel
Bărbulescu, cei ai Asociației Arca Lex, reprezentați
de către dl Ion-Viorel Vîlceanu și conducerea Școlii
gimnaziale"Sfântul Nicolae".
Activitatea similară prevăzută în parteneriat
cu Colegiul tehnic "Ion Mincu" din Târgu-Jiu nu a
mai avut loc, datorită vacanței neprevăute dispusă de
Ministerul Educației.
Evenimentele derulate la Școala gimnazială
"Sfântul Nicolae" au avut ca scop de a prezenta
elevilor din clasele terminale semnificația zilei de 25
Octombrie, epopeea Armatei României pâna în prezent
și sistemul de învățământ militar preuniversitar.
Activitatea a fost coordonată eficient de către directorul
instituției, dl prof. Alin Sulea, secondat de către prof.
Liliana Călugăru și prof. Roxana Marcoci. Expunerile
susținute cât și prezentarea echipamentelor au animat
dialogul cu "sala" la finalul activității, evenimentul
căpătând binemeritate aprecieri ale tinerilor studioși,
aplauze și premisele unei foarte bune colaborari în
cadrul altor parteneriate educaționale.

Se cuvine să apreciem efortul depus și interesul
constant manifestat de către corpul profesoral al
colegiului pentru realizarea de parteneriate educaționale
în beneficiul elevilor prin optimizarea procesului de
predare-învățare. Acestea vin în sprijinul dezvoltării
personale a elevilor și realizarea perfomanței. Dialogul
cu elevii instituției menționate a scos în evidență faptul
că actul de educație se situează la cote ridicate, iar
dorința de afirmare a tinerilor este una de reușită.
Finalul demersului apartine gazdelor noastre,
care ne-au surprins pe pagina instituției cu următoarea
postare:
"25 octombrie, Ziua Armatei Române!
Școala Gimnazială "Sfântul Nicolae" a sărbătorit
Ziua Armatei Române alături de Asociația Cadrelor
Militare în Rezervă și Retragere Filiala Gorj "General
Ioan Culcer" și Asociația"Arca Lex.
Data de 25 octombrie este ziua în care țara
își sărbătorește Armata și pe cei care au fost și sunt
în slujba ei. Avem datoria de a le mulțumi celor care
s-au sacrificat să păstreze granițele României, credința,
identitatea, tradițiile și limba noastră.
LA MULȚI ANI ARMATEI ROMÂNE!"
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28 august 2021. Fostul aerodrom din localitatea
Stăneşti, a fost pentru o zi centrul de comanda al
evenimentului aviatic denumit Gorj Aero Show. S-au
marcat în acest fel și împlinirea a 103 de ani de la moartea
lui Vasile Craiu,eroul gorjean considerat drept cel mai bun
pilot român din Primul Război Mondial.

Pe fostul aerodrom din Stănesti, au fost prezente
aparate de zbor militare si civile, simulatoare de zbor,
baloane cu aer cald, drone si s- au desfasurat expozitii cu
tematică aeronautică și de istorie a zborului cu aripi în
România. Dintre partenerii ai evenimentului aeronautic
evidențiem contribuția remarcabilă oferită de către Satul
Major al Forțelor Aeriene, Baza 71 Aeriană "General
Emanoil Ionescu "Câmpia Turzii și Academia Forţelor
Aeriene „Henri Coandă”, Asociația Aerodrom Barza Târgu
Jiu Club Sportiv.
ARIPI DE AMINTIRE
Pista fostului aerodromul de la Stăneşti nu a mai
fost folosită de 70 de ani. În timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, aici a fost detașată o escadrilă de la Tecuci.
Hangarele de avioane au existat până în anii 50 când au ars
într-un incendiu.
Au trecut 70 de ani și iată, pe bretela aerodromului,
a reînviat dragostea de spațiu, iubirea de zbor. Gorjenii au
iubit și iubesc zborul. Au în matricea lor, un creator. Pe
Constantin Brâncuși- titanul care a modelat lemnul, piatra
și metalul, ca nimeni altul. El este cel ce a zămislit, din
marmură și bronz, modelul zborului. Ne- a dăruit astfel un
produs al unei teme distinctă: pasărea și zborul. Puterea
magică a ridicării către înalturi. Zborul la verticală, tâșnind
impetuos spre cer, către bolta astrală, acolo unde materia își
pierde,în fapt, greutatea. Așa s-a plăsmuit și ideea acestui
eveniment. Din dragoste de zbor.
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SĂGEȚILE TRICOLORE AU STRĂLUCIT PE
CERUL DE AZUR
Vremea potrivnică a schimbat programul de
desfășurare al evenimentului, dar nu a oprit de la evoluție
zborul formațiilor de avioane, al elicopterelor sau ridicarea
baloanelor cu aer cald.
La aproape 70 de ani distanţă, pista fostului
aerodrom de la Stăneşti, judeţul Gorj, era din nou pregătită
pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. Pe fostul
aerodrom din Stănesti, unde in Al Doilea Război Mondial
a decolat Regele Mihai I al României. După zeci de ani,
câteva zeci de aparate de zbor militare şi civile au survolat
aerodromul. Au aterizat și decolat.Au încântat. Evoluția
spectaculoasă a mijloacelor de zbor a adus un număr
impresionant de spectatori. O formație de IAR-99 SOIM
a brăzdat cerul salutând publicul spectator și omagiind
specific eroii aerului prin ruperea formației, de către
un avion care a evoluat la verticală, spre înaltul cerului.
Programul evenimentului aerian a continuat cu zborul
avioanelor de luptă care au survolat și evoluat în situații de

marcare a interceptării și luptei aeriene. Evoluția aparatelor
de zbor civile, au smuls aplauzele publicului. La fel zborul
în formație al elicopterelor de luptă, schimbările de itinerar,
modificările de curs și zborul la punct fix.
Organizatorii, Asociația Excelsior pentru Excelență
în Educație, Aeroclubul României, Primăria Stănești și
Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj, au avut în
vedere și dialogul cu piloții și luptătorii aerieni. La sol au
avut loc expoziţii statice de elicoptere, aparate ușoare de
zbor cu motor, expoziţii tematice de fotografie și machete
ale aeronavelor, mijloace de legătură- stații radio, aparatura
de bord și comunicații, dar şi zbor cu avionul,sau balonul
cu aer cald. Unul dintre obiectivele urmărite de către
organizatori a fost de prezentare a carierei de pilot, de
luptător și apărător al cerului albastru. Obiectiv atins!

A consemnat col r Emanuel BĂRBULESCU

Semnal editorial
O CARTE DESPRE CASA REGALĂ A ROMÂNIEI
Despre cartea ”Gorjul și Casa Regală a României”, o
nouă apariție editorială sub semnătura istoricului Gheorghe
Nichifor, apărută în plină pandemie de coronavirus, nu
am avut ocazia de a scrie câteva rânduri, fie și de teama
perfidului virus ce a îngrozit multă lume, fie și pentru că nu
am intrat încă în posesia valoroasei lucrări.
Iată de ce ne vom
mărgini la cele aflate de la
autor însuși într-o discuție
avută chiar înaintea trimiterii
manuscrisului spre tipărire.
Prof.dr.
Gheorghe
Nichifor, poate cel mai
important istoric al Gorjului
la acest moment, se dovedește
același neobosit căutător în
arhive, cititor al presei de ieri
și de azi, un enciclopedist
în ceea ce privește trecutul
acestor meleaguri, deși este de
obârșie prahoveană …
Din această importantă contribuție istoriografică
aflăm că, practic, toți monarhii României, dar și alți membrii
ai Casei Regale, au avut legături cu Gorjul pe care l-au vizitat
și admirat. Cine s-ar fi gândit, oare, că o carte despre trecut,
în cazul nostru despre legăturile Gorjului cu Casa Regală
a României, intră brusc în actualitate printr-un eveniment
întâmplat în toamna anului trecut? Atunci când Principele
Nicolae, văzut de însuși regele Mihai ca un urmaș al său, a
venit în Gorj unde a primit o lecție de istorie pe viu chiar
de la autorul cărții de față. Gheorghe Nichifor i-a vorbit
principelui despre istoria Casei Regale, despre legăturile
cu Gorjul dar și despre similitudini tulburătoare, dragostea
pentru automobile, dar și urmașii pe linie feminină, prințul
așteptând atunci o fetiță, fapt împlinit astăzi.
Întorcându-ne la paginile cărții, găsim aici amănunte
despre monarhii României și vizitele lor în Gorj, cu o
mențiune specială despre regina Maria, o mai veche
preocupare istoriografică a autorului. Aceasta a vizitat
de mai multe ori Gorjul și Mânăstirea Polovragi, al cărei

stareț la vremea aceea, Corneliu Săbăreanu, îi va deveni
duhovnic. Reținem și rolul jucat de suverana Marii Uniri
în popularizarea faptelor de arme ale eroinei naționale,
Ecaterina Teodoroiu.
Casa Regală a României a fost înființată de Carol
I de Hohenzollern-Sigmaringen în urmă cu mai bine
de peste un veac și
jumătate. Constituțiile,
Independența,
înte
meierea Regatului, Marea
Unire, modernizarea și
dezvoltarea țării, salvarea
statalității – toate acestea
au, în Coroană, energiile
lăuntrice ale înfăptuirii
lor. „Familia mea și cu
mine am muncit mult în
ultimii 25 de ani de la
căderea comunismului
pentru
o
Românie
democratică, prosperă, liberă și demnă. Nu vom înceta să
facem acest lucru până la sfârșitul zilelor noastre, convinși
fiind că instituția Casei Regale este parte a identității noastre
statale și naționale” – spunea regele Mihai la 8 noiembrie
2014.
Temeinicia construcției gândite în 1866 a fost
demonstrată de forța Casei Regale de a traversa Istoria, de
a avea continuitate, indiferent de încercările și provocările
vremii. Ea s-a înălțat cutezătoare deasupra necredinței
unor români sau a încercărilor regimurilor autoritare de a
o distruge.
Ferdinand Întregitorul și soția sa Maria sunt în zilele
noastre modele pentru tinerele generații, care află cum
în momente de cumpănă sacrificiul personal este înainte
de toate. Înlăturând de pe imaginea sa rugina tensiunilor
politice și pasiunilor lăuntrice, Carol al II-lea ne apare drept
un incontestabil susținător al culturii și educației românilor.
Un atent păstrător al proiectului inițiat de Carol I este regele
Mihai I, personalitate de anvergură care a străbătut istoria
cu demnitate, fără a se înclina, indiferent de presiunile
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dramatice pe care a trebuit să le suporte.
Apărător al democrației și drepturilor
cetățenești, ultimul nostru suveran a fost
garantul stabilității și un autentic reper
pentru toți românii din țară și de peste
granițe.
„Am gândit Gorjul monarhic,
pornind de la instituția „domniei”, specifică
Evului Mediu, cu gândul la voievodul
Litovoi, întemeietor de „pre statalitate” în
regiunea Jiului de Sus. Din fuga condeiului,
am enumerat o listă de alți voievozi, care
mai mult sau mai puțin au avut relații cu
județul nostru. Dacă anumite date și fapte
stau sub semnul incertitudinii, datorită
precarității documentare, sunt altele demonstrate, fără drept
de tăgadă. Avem voievozi originari din Gorj, cu rude aici,
sau care-și dorm somnul de veci în criptele noastre. Cei mai
mulți au rămas în memoria posterității pentru ceea ce au
lăsat moștenire: așezăminte religioase, civile și militare,
danii, judecăți, bătălii victorioase, etc .
În ce privește „regalitatea”, în varianta sa modernă,
Gorjul s-a bucurat de prezența tuturor reprezentanților
dinastiei Hohenzollern, aflați pe tronul României: Carol
I, Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I. Mai mult, chiar
membri ai Casei Regale, cum ar fi regina Maria, principesa
Ileana și principele Nicolae, sau mai recent regina Ana și
principesa Margareta, au admirat splendorile acestor locuri.
Indiscutabil se detașează ultimul dintre ei, Mihai I, prezent
în Gorj ca principe-moștenitor (Mare Voievod de Alba-

Iulia), rege și ex-rege.
Cartea a preluat informațiile disponibile, încercând
un parcurs” unitar, pasibil de a contura emoții și atașament
față de o lume ce pare a se îndepărta tot mai mult de noi.
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Monarhia românească, desigur cu excepțiile bine cunoscute,
a însemnat echilibru, atitudine, atașament, patriotism,
modernizare și dezvoltare. Din fiecare domnie a ajuns câte
ceva și la Gorj. Locuitorii acestui meleag, la rândul lor, au
trăit, cei mai mulți, în spiritul atașamentului față de Tron.
De la oamenii simpli, până la cei politici sau de
cultură, cu toții s-au exprimat în acest sens. Fie gândind
numai la Ecaterina Teodoroiu, Gh. Tătărescu, N. Hasnaș,
Gr. Iunian, Petre Petrescu și am spus deja câteva nume
reprezentative, având legături profunde în diverse momente
istorice, cu familia domnitoare.
Prezenta lucrare nu se dorește o pledoarie pentru
o formă sau alta de regim politic. Conducătorii, de orice
orientare ar fi, aparțin volens-nolens istoriei noastre
milenare. Trebuie să le cunoaștem înainte de toate faptele,
la rândul lor, mai bune sau mai rele, și să ne formăm
convingerile în cunoștință de cauză. Într-o
lume asaltată de informații, conturarea
științifică a unor problematici și teme
istorice locale este absolut necesară. Ca orice
meleag, Gorjul are nevoie în conservarea
și perpetuarea identității sale de asemenea
abordări. Este crezul nostru constant, pe
care-l impunem cercetărilor noastre, inclusiv
în cazul prezentei lucrări.”, scrie Gh. Nichifor
în deschiderea cărții ”GORJUL ȘI CASA
REGALĂ A ROMÂNIEI”(2020).
Cu speranța unei lecturi interesant,
o recomandăm cititorilor care o mai pot găsi în librăria
târgujiană ” Mihai Eminescu ” din centrul municipiului
nostru.

Marius BECHERETE

Semnal editorial

Zbor înalt pe cerul senin al patriei

Am primit la redacție
apariția editorială cu
nr.2/2921 a revistei Cer
senin. Publicația editată
de un grup de inimoși
militari
aparținând
Statului Major al Forțelor
Aeriene Române. Consiliul
editorial al revistei este
condus de președintele
general maior Viorel Pană și are ca membrii pe g-ral de
flotilă aeriană Iulian Pațilea, g-ral de flotilă aeriană ing.
Lian Someșan și col. Vasile Ionescu. Ca membrii onorifici
ai Colectivului redacțional menționăm pe: Dumitru
Amariei, Petre Bână și Nicolae Radu, secretar general de
redacție fiind cpt. Mirela Vâță. La realizarea tehnică au
contribuit Leana Tudoran (procesare texte) fotoreporter
Adrian Sultănoiu și Diana Șuică (grafică&DTP). Într-o
realizare grafică de excepție, tematica
acestei ediții este dedicate aniversării
Zilei Aviației și a Forțelor Aeriene (20
iulie), fiind totodată, atât un prilej de
reflecție asupra sacrificiilor pe care s-a
clădit edificiul aripilor românești, dar
și de evaluare a ipostazei actuale și de
consolidare a priorităților pe tremen
scurt și mediu ale aviației militare.
Revista se deschide cu mesajul șefului Statului Major
al Forțelor Aeriene cu prilejul Zilei Aviației Române și a
Forțelor Aeriene printer principalele subiecte, amintind:
- participarea Forțelor Aeriene la unul dintre cele mai
complexe evenimente de instruire ale Armatei Române din
ultimele trei decenii, complexul de exercițiul DACIA 21
LIVEX, complex de exerciții cu o desfășurare impresionantă
(15 000 de militari -10.000 români și alte 5000 din 17

națiuni aliate și partenere (relatare semnată cpt.Mirela Vîță
și Marius Sultănoiu);
- aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al aeronavei
de producție integral românească IAR-99;
- reușitele unui învățământ militar de elită, concretizate
prin admiterea unui liceean militar român la Academia Forțelor
Aeriene din Colorado Springts-SUA (autor Ioana Popa), dar
și prima brevetare a unui pilot român la ENJJPT(Euro NATO
Joint Jet Pilot Training) în persoana lt. Răzvan Macovei,
pilot în Escadrila 951 Aviație Instrucție Avansată din Baza
95 Aeriană, acesta fiind unul dintre cele mai prestigioase
programe multinaționale de instruirei dedicate piloților de
vânătoare, intervievat de cpt. Mirela Vîță;
- prezentarea parcursului profesional al unor cadre
militare femei în arma radiolocație (Cariere pentru un cer
senin – în cadrul Brigăzii76 CSR): lt. Monica Pascu, cpt.
Roxana Paraschiv, lt. Andreea Lupașcu, slt.Ioana Ionescu,
slt.Andreea Giurescu.
- revista mai cuprinde o serie de
articole în limba engleză dedicate analizei
impactului pandemiei COVID-19
asupra Forțelor Aeriene Române, dar
și prezentării primei escadrille F-35 a
Forțelor Aeriene Italiene.
Aș încheia scurta prezentare a
revistei Cer senin, cu un scurt fragment
din editorialul ce însoțește acest număr: După un an dificil
, în care atenția tuturor a fost îndreptată pentru a face față
și a combate virusul care a făcut ravagii la nivel global, se
pare că, după descoperirea vaccinului, vara anului 2021
aduce primele semne de victorie. Spun se pare pentru că,
în momentul de față, de fapt, încă nu știm dacă am câștigat
războiul sau doar o bătălie, iar victoria oricum este amară cu
un bilanț de peste cinci milioane de decese la nivel Mondial.
Col.(r) Emanuel Bărbulescu

***

Conducerea Filialei Județene Gorj „General IOAN CULCER” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în
Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” primește cu mare bucurie și interes deosebit revista dvs.
Este un semnal editorial pentru care vă adresăm sincere mulțumiri și aprecieri deosebite în munca pe care o
desfășurați.Cu această publicație, rândul cronicarilor despre Armata Română, acoperă încă un spațiu în constelația
publicațiilor despre viața și munca celor care poartă, zi de zi, cu mândrie și devotament, uniforma militară. La cât
mai multe ediții! Vă felicităm și vă dorim mult succes în activitate!

Filiala Județeană Gorj ,,General Ioan Culcer,, a ANCMRR ,,A.I. Cuza,,
Președinte, Col.(r) Emanuel Bărbulescu
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IN MEMORIAM

Un EROU al României!
Brigada Multinațională Sud-Est și-a comemorat eroul. Într-un cadru restrâns, în plină pandemie de coronavirus, militarii din Batalionul 26 Infanterie "Neagoe Basarab" au depus coroane de flori și au aprins o lumânare la
mormântul eroului căzut la datorie, sublocotenentul (pm)
Constantin Laurențiu Lixandru.
Sublocotenentul
(pm)
CONSTANT IN
LAURENȚIU LIXANDRU a căzut
la datorie pe data de 05 mai 2011, în teatrul de operații Afganistan, în provincia
Zabul.
Pe timpul desfășurării unei misiuni de
patrulare pe autostrada A1, militarul executa cercetarea terestră a unui obiectiv,
conform procedurilor.
În urma unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat, caporalul a fost grav
rănit, fiind evacuat de urgență cu un elicopter militar la Spitalul Militar din Baza
Lagman pentru îngrijiri medicale. Cu toate eforturile depuse de personalul medical pentru salvarea
vieții sale, caporalul Lixandru a decedat. Militarul, în vârstă
de 30 ani, era căsătorit și nu avea copii.
Moartea caporalului i-a lovit ca un fulger pe toți cunoscuții care îl știau drept un tânăr cu ambiții și la locul său.
Familia tânărului era distrusă. Când a primit vestea că Lau-
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rențiu și-a pierdut viața în timp ce se afla în misiune, soția a
rămas fără cuvinte, iar rudele au fost în stare de șoc.
Trupul militarului decedat a fost îngropat în cimitirul
din orașul Rovinari, cu onoruri militare. Mitropolia Olteniei
i-a acordat sublocotenentului (p.m.) Constantin-Laurențiu
Lixandru un loc de veci chiar în fața bisericii de lemn, declarată monument istoric.
În semn de recunoștință și apreciere
pentru devotamentul excepțional dovedit
pe timpul executării misiunii din teatrul
de operații Afganistan în care și-a sacrificat viața sub culorile drapelului național,
săvârșind acte de eroism, caporalul Constantin-Laurențiu Lixandru a fost înaintat
post-mortem la gradul de sublocotenent și
decorat cu Ordinul Național ,,Steaua României” în grad de ,,Cavaler” cu însemn
pentru Război (post-mortem).
De asemenea, în semn de respect pentru supremul sacrificiu, sublocotenentului
(p.m.) Lixandru Constantin-Laurențiu i s-a acordat titlul de
,,Cetățean de Onoare” al orașului Rovinari, județul Gorj, pe
data de 14.05.2011, iar din anul 2015, o stradă din același
oraș, îi poartă numele.
Cinste și onoare memoriei lui!

In memoriam –
col.(rtr.) ION C. GOCIU
Colonelul (ret.) și scriitorul Ion C. Gociu s-a născut la 10 mai 1934, în satul
Văianu, Ciuperceni – Plasa
Brădiceni, azi comuna Ciuperceni, județul Gorj, fiind
fiul lui Constantin și al Eli-

savetei Gociu.
A urmat cursurile școlii primare în comuna natală (1941
– 1945), după care, la îndemnul învățătorului său din clasa
a IV-a, Athanasie Cârlogea, s-a înscris la cursurile Gimnaziului Unic de pe lângă Liceul Comercial din Târgu-Jiu, pe
care le-a absolvit în 1948, după care a urmat
Școala Medie Tehnică Financiară (19481952). După terminarea anului IV și susținerea examenului de maturitate (bacalaureatul de astăzi), a fost repartizat pe un post
de funcționar bancar la Banca Republicii
Populare Române din Turnu-Severin.
Dar Ion C. Gociu dorea să lucreze în cadrul armatei, astfel că în 1952 a susținut examenul de admitere la Școala Militară Tehnică de Artilerie Sibiu, unde a fost admis.
La finalizarea studiilor militare (1955),
a primit gradul de locotenent, fiind repartizat la Divizia 45 Artilerie Antiaeriană Târgu-Jiu, pe funcția de șef de secție la Atelierul de reparații a
armamentului. În anul 1957 Ion C. Gociu s-a căsătorit cu
Cornelia (Nelly) Șerbulescu, iar împreună vor avea două
fiice și doi nepoți.
Ion C. Gociu a avansat treaptă cu treaptă în ierarhia militară: locotenent major (1958), căpitan (1962), apoi maior
și numit (1974) în funcția de locțiitor al comandantului Regimentului 4 AA pentru servicii, după ce anterior urmase și
cursurile Academiei Militare – Facultatea de Conducere și
Servicii (1968-1970).
În anul 1982 a fost avansat la gradul de colonel și numit în funcția de locțiitor pentru servicii al comandantului
Brigăzii 53 Lucrări Miniere Gorj, după care numit șef al
UM 01083 Botoșești-Paia (Dolj), de unde, la 14 octombrie
1992, a fost trecut în rezervă la limită de vârstă, după 40 de
ani în serviciul militar.
După pensionare, a activat în Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Gorj ”Grl Ioan Culcer” și,

concomitent, a început o intensă activitate literară.
În perioada 1993 – 2010 a scris o serie de povestiri autobiografice, publicate pe blogul personal, iar în urma încurajărilor primite le-a integrat în volumul ”Din Văianu la
Toronto”. Volumul, semnat sub pseudonimul Mugurel Pădureanu-Coarbă, a văzut lumina tiparului în anul 2010.
După debutul literar, Ion C. Gociu a devenit membru al
Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Documentară și Științifică din Gorj, devenită ulterior Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban”
(2010), al ”Societății Scriitorilor Militari, București” – a cărei editură îi publică câteva din cărțile sale –, al al Asociației
culturale ”Semănătorul” Tismana (2013), al
Asociației Culturale „Fiii Gorjului” și al Ligii Scriitorilor Români – Cluj-Napoca.
Scriitorul Ion C. Gociu a publicat câte
un volum aproape în fiecare an după debutul din anul 2010: ”Cireșe amare”, roman (2011); ”Maia”, vol. I, roman (2012);
”Maia”, vol. II, roman (2013); ”Maia”,
ed. a II-a, reeditare în două părți sub titlul
”Calvarul Secolului XX. Blestemul Aurului” (2013); ”La vârsta senectuții”, roman,
(2014); ”Copilul nedorit”, coautor Nelly
Gociu, roman (2015, ed. a II-a – 2015, ed.
memorială – 2020); ”Brăila, orașul speranțelor. Măria Gugioanii”, roman, (2017); ”Brăila, orașul
amintirilor. Nea Costică”, roman (2018).
Scriitorul Ion. C. Gociu a colaborat și a publicat frecvent
parte din creațiile sale în ”Gorjeanul”, ”Portal-Măiastra”,
”Caietele Columna”, ”Miracol de Brădiceni”, ”Semănătorul” – Tismana, ”Vatra veche” – Târgu-Mureș, ”Singur”
– Târgoviște, ”StarPress” – Râmnicu Vâlcea, iar în ultimii
ani a fost foarte prezent în revista electronică ”Confluențe
literare”.
În numele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Gorj ”Grl Ioan Culcer”, ne exprimăm profundul regret pentru pierderea colegului nostru și transmitem
sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Col.(r) Emanuel Bărbulescu,
președintele ANCMRR Gorj
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Din vremea părinţilor
(fragment din volumul ”Din Văianu la Toronto”)

Iarna dintre anii 1933 şi 1934 se
anunţa grea, pentru că a început destul de devreme şi putea ţine până
către Paşti. La sfârşitul lunii noiembrie, satul era troienit de-a binelea,
spre bucuria copiilor cu mintea dusă
la săniuş şi îngrijorarea gospodarilor,
care se gândeau la suficienţa furajelor
pentru animale, principala lor sursă în
asigurarea traiului de zi cu zi. În vremurile acelea, fiecare
gospodar avea cel puţin două vite mari de muncă, juninci
pentru prăsilă, un tăuraş pentru vânzare, la bâlciul de la Sân
Petru, şi mai multe capre pentru lapte, păr şi carne, după
cât îi era de numeroasă familia. Pentru furajarea acestora,
era nevoie de multă agoniseală, se strângeau fiecare fir de
cocean, vrejii şi tecile uscate, rămase după spargerea tecilor
de fasole şi adunarea boabelor şi, suplimentar, pentru vitele
mărunte, caprine şi ovine, pregăteau din timp frunzare de
stejar şi salcie. Toată vara oamenii munceau intens pentru
realizarea unor recolte cât mai mari, de pe pământul puţin
şi slab roditor.
Iarna constituia şi ea o binefacere pentru odihna oamenilor de la sate, dar de aceasta profitau mai mult bărbaţii rămaşi
acasă, deoarece femeile nu aveau nici acum un pic de răgaz.
Cânepa, inul şi lâna trebuiau scărmănate, pieptănate şi pregătite pentru tors, iar firele erau vopsite şi adunate în gheme
pentru ţesut. Montarea războiului de ţesut şi lucrul la acesta
presupuneau multă îndemânare şi migală şi ocupau tot timpul femeilor tinere, care prin munca lor asigurau ţesătura de
dimie pentru haine, păturile şi cergile pentru aşternut, macaturile pentru odaia bună, pânza pentru cămăşi şi, din când în
când, ţesăturile pentru scoarţe şi alte obiecte mai „pretenţioase”, trebuincioase fetelor ca zestre. În preocuparea
fetelor de măritat intra croiala pânzei şi coaserea râurilor
pentru cămaşa cu care să se îmbrace la Paşti. Aceasta se făcea numai din pânză fină de marchizet, topit sau şifon, care
se cumpăra de la oraş, şi presupunea multă buchiseală şi
consuma destul timp. Fetele lucrau în mare secret faţă de
vecine, şi produsul muncii lor constituia surpriză la marea
sărbătoare pascală. Era o adevărată întrecere în frumuseţe şi
în migala cu care se lucra. Cămaşa de Paşti dădea nota de
hărnicie şi pricepere a viitoarei neveste pentru un băiat de
vârsta şi pe măsura ei.
În acel început de iarnă, căzuse atât de multă zăpadă,
de credeau oamenii că se vor prăbuşi acoperişurile caselor
şi binalelor mai vechi, care, din când în când, trosneau din
toate încheieturile sub greutatea stratului gros de nea, stârnind vise urâte şi coşmaruri celor care locuiau în ele. Curţile
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erau troienite, drumul comunal la fel, iar pârtia până la bunar se desfunda în fiecare zi cu efort zadarnic. Nici animalele nu mai voiau să iasă la adăpat din bătătura ocoalelor,
preferând să lingă zăpada, în locul apei scoase cu ciutura.
Când toamnele erau lungi şi în iernile cu zăpadă puţină,
hrănirea caprelor şi a oilor se uşura, acestea fiind scoase la
pădure unde repede adunau de prin poiene şi de pe tufele
rămase încă verzi frunze de rug, fire de drog, muguri de tot
felul, pe care le rodeau spre îndestularea burţilor în care se
dezvolta puiul mamei. Acum, toate mâncau din podul cu
nutreţuri, spre grijile justificate ale gospodarilor.
De Crăciun, bărbaţii se întorceau de „la stăpân”, termen folosit pentru cei ce lucrau la oraş. Majoritatea lor
erau angajaţi ca remizieri sau lucrători în brutării, cofetării, restaurante, îndeplinind munci, fiecare după puterea
şi priceperea sa. Cei mai isteţi ajungeau să fie chelneri în
bodegi şi restaurante, vânzători în magazine, iar cei mai
puţin dotaţi intelectual erau hamali prin gări şi prin porturi
fluviale. Mai aveau la dispoziţie şi alte activităţi şi, pentru
munca prestată, fiecare era plătit după rezultatele şi hărnicia
de care merita.
...Întoarcerea taţilor era un moment de mare bucurie pentru copiii ce aşteptau „cu sufletul la gură” darurile de Moş
Crăciun. În paporniţele burduhănoase, cu care se întorceau
gorjenii noştri, se găseau de toate: mirodenii aduse de peste
mări şi ţări cu care dădeau gust plăcut bucatelor de sărbători,
măsline, peşte, făină de grâu trei nule, zahăr candel, figurine
din zahăr pentru copii, bumbac în suluri şi pânză fină pentru
cămăşile soţiei şi fetelor, haine noi cumpărate din prăvălii
sau de la „Taica Lazăr”, ba chiar şi-un fier de plug, o coasă, un cleşte, un ciocan, toate de trebuinţă prin gospodărie.
Sosirea era aproape simultană. De regulă, plecau şi soseau
în grupuri alcătuite după oraşele unde lucrau. De la gară
până în sat, călătoreau cu câte o „ocazie”, fie o căruţă, sanie,
sau vreo trăsură, tocmite după vreme şi pungă.
Sosirea bărbaţilor era înainte de Ignat. Intrase în tradiţie
acest lucru. Erau convinşi că numai ei, „musafirii casei”,
ştiu cum să pregătească mai bine carnea porcului tăiat, pentru a rezista şi peste vară şi, în multe cazuri, era adevărat,
dacă porcul nu era prea mic şi-l terminau până în primăvară.
Ieşiţi din perimetrul satului, văzuseră şi auziseră că dintr-un
porc se pot scoate mai multe preparate, sau aceleaşi preparate pot fi mai gustos pregătite, lucru de care erau convinşi.
În felul acesta, se materializa şi „aportul” lor la hrana soţiei
şi a copiilor, lăsaţi acasă cu toate „treburile pe cap”, care
munciseră o vară pentru a creşte şi îngrăşa un porc, din care
se consuma cu destulă cruţare în anul următor, ca să ajungă
până la recolta viitoare.

Mormântului Ostaşului Necunoscut
După Primul Război Mondial, România a fost
printre primele state, care, urmând exemplul Franței, a
decis să înalțe un monument dedicat memoriei celor care
s-au jertfit pe câmpul de luptă. Astfel, conform Tratatului de
la Versailles în care se stabilea responsabilitatea fiecărei țări
de a respecta mormintele eroilor de război, România a fost
primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naționali,
așa cum se arată în "Memoriul adresat Guvernului român de
către Societatea Mormintelor Eroilor", al cărei președinte
era Mitropolitul Primat Miron Cristea.
În semn de veșnică cinstire, în anul 1923, conducerea
statului român a decis ca simbolul sacrificiului celor mulți,
căzuți pentru reîntregirea patriei, să fie evocat de osemintele
unuia dintre ostașii anonimi de la Mărășești, Mărăști, Oituz,
Târgu-Ocna, Jiu, Prahova, București, Dobrogea, Ardeal
și Basarabia. Deshumarea și ridicarea acestor rămășițe
pământești a fost urmată de așezarea lor în zece sicrie
de stejar, căptușite cu tablă de zinc și depuse în Biserica
"Adormirea Maicii Domnului" de la Mărășești, în ziua de
13 mai 1923.
Alegerea sicriului cu osemintele Ostașului
Necunoscut a aparținut elevului Amilcar C. Săndulescu
(de la Liceul Militar "Dimitrie A. Sturdza", premiant și
orfan de război) care, în fața celui de-al patrulea sicriu, a
îngenuncheat și a rostit cuvintele legendare: "Acesta este
tatăl meu". După desemnarea Eroului Necunoscut, celelalte
nouă sicrie au fost duse, la loc de aleasă cinstire, în Cimitirul
Eroilor din Mărășești și îngropate cu onoruri militare în ziua
de 14 mai 1923.
A doua zi, sicriul cu Eroul Necunoscut, împodobit
cu pânza tricoloră, a fost purtat pe brațe de către o gardă
de ofițeri, cavaleri ai ordinului militar "Mihai Viteazul",
și depus pe vagonul-platformă al unui tren special, cu
destinația București, unde a ajuns în aceeași zi, la orele
după-amiezii. În Gara de Nord era așteptat de oficiali
ai statului și personalități politice și militare, iar Regele
Ferdinand, îmbrăcat în uniforma de general a Regimentului
de Escortă Regală, a trecut în revistă compania de onoare.
Apoi sicriul a fost depus pe un catafalc drapat cu steagul și
însemnele României, iar după oficierea serviciului religios
și onorurile militare, a fost așezat pe un afet de tun, tras
de opt cai și transportat astfel în cadrul unui lung cortegiu
până la Biserica "Mihai Vodă". Aici, sicriul a rămas pe toată
durata zilei de 16 mai, pentru ca publicul bucureștean să
poată veni în pelerinaj.
În ziua de 17 mai 1923, în prezența familiei regale,
a membrilor guvernului, a corpurilor legiuitoare și a unui
numeros public, în Parcul Carol a avut loc ceremonia

reînhumării Eroului Necunoscut. S-a oficiat serviciul divin,
iar la miezul zilei sirena Arsenalului Armatei și clopotele
bisericilor vesteau coborârea în lăcașul de veci a Ostașului
Necunoscut. Timp de două minute, orice activitate publică
a fost întreruptă. Mormântul Eroului Necunoscut era în fapt
o simplă criptă, acoperită cu o lespede de piatră decorată cu
sculpturi florale. Pe lespede s-a încrustat următorul epitaf:

„Aici doarme fericit întru Domnul Ostașul Necunoscut,
săvârșit din viață în jertfa pentru unitatea neamului
românesc. Pe oasele lui odihnește pământul României
întregite. 1916-1919".
Ansamblul funerar a fost executat în 1927 după
planurile sculptorului Emil Willy Becker. Tot atunci, prin
grija Asociației Cultul Patriei, s-a aprins o candelă, a cărei
flacără ardea zi și noapte. Ulterior, la 28 octombrie 1934,
lângă mormânt a fost ridicată și sfințită o cruce.
În timpul regimului comunist, în noaptea de 22
spre 23 decembrie 1958, monumentul funerar al Eroului
Necunoscut a fost demontat și strămutat, în mare taină, la
Mausoleul din Mărășești. Abia după 1989, la insistențele
Ministerului Apărării Naționale, ale Asociației Naționale a
Veteranilor de Război și ale unor partide politice, guvernul
român a aprobat readucerea în Capitală a sicriului cu
osemintele Ostașului Necunoscut. La data de 26 octombrie
1991, Eroul Necunoscut a revenit acolo unde îi era locul de
veci, în Parcul Carol I, iar la 25 noiembrie 2006 a avut loc
ceremonia strămutării Mormântului Ostașului Necunoscut
la locul originar, din 1923, pe explanada din fața actualului
Memorial al Eroilor Neamului.
Articolul a fost preluat de pe pagina https://once.
mapn.ro/pages/view/98
Foto preluată de pe https://turismistoric.ro/locuriale-istoriei-cum-s-a-nascut-povestea-eroului-necunoscut/
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Repere în calendarul oștirii

19 septembrie, Ziua Artileriei şi
Rachetelor Antiaeriene

Gen de armă de bază al subsistemelor armelor active (de neutralizare şi nimicire) din cadrul
sistemului integrat al apărării spaţiului aerian, artileria şi rachetele antiaeriene constituie o
componenetă cu organizare şi funcţionalitate specifice.

La implinirea a 105 de ani de la
înfiinţare, arma Artilerie si Rachete
Antiaeriene, înscrie o filă de onoare
în istoria militară a poporului român.
Cronica evoluţiei armei, de la înfiinţare şi până în prezent, este presărată cu
numeroase pagini de eroism, de numeroase fapte de arme ale artileriştilor şi
rachetiştilor antiaerieni, care au ştiut să
transforme misiunea de apărare antiaeriană a obiectivelor într-o datorie sfântă
şi nobilă.
Vor rămâne adânc întipărite în Cartea istoriei naţionale eroicele lupte angajate de artileria antiaeriană, alături de întreaga armată română, în anii celor două conflagrații mondiale.
Nu trebuie să uităm niciodată galeria oamenilor iluştrii care au dăruit armei, invenţii de nivel european, au
îmbogăţit teoria şi arta militară românească, între care
un loc de cinste îl ocupă generalii Ion Bungescu, Ştefan
Burileanu şi Gabriel Negrei, de al căror nume se leagă apariţia primelor tunuri antiaeriene din armata română şi primul aparat de conducere a focului românesc.
Pe măsura clarificărilor conceptuale şi în raport cu evoluţia

continuă a mijloacelor antiaeriene şi a principiilor de întrebuinţare ăn luptă a acestora, s-a fundamentat concepţia de
apărare antiaeriană, aflată permanent într-o continuă perfecţionare şi adaptare la evoluţia şi realităţile războiului. După
integrarea României în NATO, în 2004, apărarea antiaeriană
a cunoscut un rol aparte în ansamblul de apărare colectivă
al Alianţei Nord Atlantice, unităţi specifice ale Armatei Române participând la exerciţii comune cu state aliate şi partenere. Programul de înzestrare al Armatei Române cuprinde
şi o importantă componentă de apărare aeriană, respectiv
sistemul de rachete
sol-aer PATRIOT cu
bătaie mare, destinat
Forţelor Aeriene Române.
Prin intrarea în
dotare a sistemelor de
rachete sol-aer cu bătaie mare PATRIOT,
Armata României îşi
va creşte capacitatea
defensivă şi de descu-

rajare pentru o mai bună apărare a spaţiului aerian naţional,
parte integrantă a spaţiului aerian al NATO.
Dragi camarazi, rezerviști sau în activitate,
Primiți aprecierea noastră și vă felicităm pentru curajul, profesionalismul dovedite, precum şi pentru eforturile pe care le depuneţi în fiecare zi să vă îndepliniţi
misiunile încredinţate!
La Mulţi Ani!

Col.(r) Emanuel BARBULESCU
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3 noiembrie, Ziua Vânătorilor de Munte
Mesajul ministrului apărării naționale
cu prilejul aniversării Zilei Vânătorilor de Munte

Aniversăm, astăzi, 105 ani de la înființarea Corpului Vânătorilor de Munte, militari de elită ai Armatei
României al căror eroism este strâns legat de momentele importante ale istoriei naționale contemporane.
Acum un secol, contextul geopolitic a dus la înființarea unei unități specializate în „misiuni
de recunoaștere, de siguranță și de legătură”,
care acționa în special în trecătorile din Carpați.
Faptele de arme ale vânătorilor de munte în cele două
conflagrații mondiale sunt bine cunoscute și amintesc aici bătăliile de la Oituz, Coșna, Cireșoaia, eliberarea Bucovinei și nordului Basarabiei, ajungând
până în munții Caucaz și ai Crimeii, luptând apoi
pentru eliberarea Transilvaniei, în Ungaria și în Slovacia, în munții Tatra, apoi în podișul Boemiei. Aducem un cald și înălțător omagiu camarazilor care au
făcut jertfa supremă sub flamura Drapelului Național.
Peste tot pe unde au fost, acolo unde au participat la
misiuni peste granițe, fie în Al Doilea Război Mondi-

al sau în dificilele misiuni din Afganistan, Balcanii de
Vest sau Irak, vânătorii de munte și-au dovedit profesionalismul, demonstrând că au, pe lângă pregătire militară de elită, și compasiune, dând dovadă de empatie
pentru cetățenii din zonele în care au îndeplinit misiuni.
Onorăm, astăzi, această moștenire bogată ce consolidează tradiția Armatei României! Cavaleri ai
florii de colț, Sunteți pregătiți să acționați în cele
mai complexe zone muntoase, indiferent de condiții meteo sau anotimp. Faceți parte din corpul de elită al vânătorilor de munte! Continuați să acționați
cu același profesionalism și dedicare pe care le-ați
demonstrat în toate misiunile la care ați participat.
Dragi apărători ai crestelor carpatine, Cu prilejul aniversării a 105 ani de la înființarea Corpului Vânătorilor de
Munte vă felicit și vă doresc sănătate și succes în înde-

plinirea misiunilor! Gânduri bune pentru familiile dumneavoastră, bucurii și împliniri alături de cei dragi!

Ziua Vânătorilor de Munte
Vânătorii de munte sunt specialitatea militară din
compunerea Forțelor Terestre pregătită pentru a desfășura
operații independent și în cooperare cu celelalte forte, în teren
muntos-împădurit, pe direcții și în raioane greu accesibile, în
orice condiții de timp și anotimp.
Trupele de vânători de munte, acești luptători teribili ai Armatei României
au participat activ la luptele din cele două războaie mondiale și la misiunile
internaționale din Kosovo, Irak și Afghanistan.
În urma operațiunilor din cel de-al Doilea Război Mondial, 74.208 de
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soldați din trupele de vânători de munte au fost uciși în
luptă. Dintre aceștia, 2.378 erau ofițeri, 1.830 erau subofițeri și 70.000 erau gradați soldați. Drumul parcurs de
aceste unități a fost de peste 3000 de kilometri, din România până la poalele munților Caucaz, apoi
din Kuban până în Cehoslovacia.
În perioada 1946 - 1961, trupele de vânători de munte au fost restructurate, ajungându-se la 14 aprilie 1961, la desfiintarea
si ultimei structuri de Vânători de Munte,
Bg. 2 V.M.
Însă, în anul 1964 la 14 octombrie, prin
ordin al Ministerului Apărării Nationale s-a
reînfiintat Bg. 2 V.M.
În perioada 1964 - 1969 au mai fost înfiintate Bg. 1V.M., Bg. 4 V.M., Bg. 5 V.M., iar în perioada
1990 - 1991, Bg. 7 V.M. si Bg. 61 V.M. Fiecare brigadă de vânători de munte avea în structura sa câte: 2 - 3
B.V.M.; 1 Dn. T.M. sau obuziere; 1Cp. Cc.; 1 Cp. Ge.; 1
Cp. Trs.; 1 Cp. N.B.C. si o Bt. Art. A.A. - mixtă.
În prezent, Armata Română are două brigăzi operaționale, una subordonată Diviziei 1 Infanterie (Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Brașov),
iar cealaltă subordonată Diviziei 4 Infanterie (Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”
din Miercurea Ciuc).
Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a par-

ticipat la operațiuni în străinătate de pace și criza internațională din Kosovo, Irak și Afghanistan.
Opt militari ai acestei brigăzi și-au pierdut viața în
Afghanistan: sublocotenentul postmortem Aurel Marcu
de la Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada” (2007), sublocotenentul
postmortem Dragoș Alexandrescu de la
Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” (2008) sublocotenent postmortem Chira Claudiu de la Batalionul
21 Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi” (2009).[11] Maiorul (pm)
Iuliu-Vasile Unguraș de la Batalionul 21
Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi” (2009), sublocotenent (pm)
Florin Bădiceanu de la Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada” (2010),sublocotenent (pm) Valerică Leu de
la Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada” (2010),
sublocotenent (pm) Paul Caracudă de la Batalionul 33
Vânători de Munte „Posada” (2010), sublocotenent (pm)
Dan Ciobotarude la Batalionul 33 Vânători de Munte
„Posada” (2010). note
La realizarea materialului s-au folosit note din Revista Forțelor Tereste Române, site mapn .ro, wikipedia și
site Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.

A consemnat col (r) Emanuel BARBULESCU

Tur de orizont din activitatea filelalelor
• Filiala Câmpina a ANCMRR

COMEMORARE

Filiala Câmpina a Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” are încheiat un
Acord de Parteneriat cu Asociaţia
de rezervişti din oraşul Achern,
landul Baden-Wurtemmberg, Germania, acord care prevede, printre
altele și comemorarea eroilor celeilalte ţări. Rezerviştii germani comemorează, de Ziua Eroilor (Ziua
Înălţării Domnului), Eroii Români
din cimitirul Niederbuhl, de lângă
Rastatt, în ţinuta militară, cu trompet și flori. Aşa au procedat și anul acesta, când au participat numeroşi camarazi germani.
La 14 noiembrie 2021, zi declarată sărbătoare națională în Germania, „Ziua comemorării victimelor răz-
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boiului și violenței”, rezerviștii câmpineni au comemorat eroii germani din Cimitirul de Onoare al Eroilor din
municipiul Câmpina, respectiv doi militari pe ale căror
semne de căpătâi scrie: UN OSTAȘ GERMAN NECUNOSCUT.

Preotul Claudiu Cojan, de la Biserica romano-catolică Sfântul Anton de Padova, a rostit o rugăciune,
apoi eleva Cătălina Florentina Dabija, de la Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, a prezentat un eseu dedicat
acestui eveniment.

Participanții au păstrat un moment de reculegere,
apoi s-au depus flori la semnele de căpătâi ale celor doi
militari germani căzuți în al doilea război mondial la
Câmpina.

Col.(rtr) Marian Dulă

Filiala Județeană Argeș „POSADA

3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte
An de an la 3 noiembrie sărbătorim Ziua Vânătorilor de Munte.Propunerile cadrelor militare de
constituire a unor unități specializate pentru lupta în
munți au fost făcute
încă din anul 1889,
dar apartenența României la coaliția
Puterilor Centrale
în perioada 1883 –
1916, a împiedicat
realizarea acestor
structuri. Prima formă organizatorică
apropiată de vânătorii de munte a fost Școala de Schiori, înființată
la 30 septembrie 1916 care, prin Ordinul Marelui
Cartier General nr. 294 din 3 noiembrie 1916 a fost
transformată în Corpul Vânătorilor de Munte, corp
de trupă comandat de căpitanul Virgil Bădulescu.
La acea dată începe adevărata istorie a luptătorilor montani, cei care, în iulie 1917, intră în lupta
pentru făurirea și apărarea statului național unitar,
săvârșind sub deviza „Pe aici nu se trece” mărețe
fapte de arme la Coșna și Cireșoaia și în campaniile
anilor 1918 – 1919. În cursul iernii 1940/1941, Corpul de Munte a trecut la ofensivă în Bucovina, apoi
vânătorii de munte au parcurs prin lupte și alte acțiuni militare, în Campania de Est, un itinerar fascinant din Carpații de Est până la eliberarea Bucovinei

și nordul Basarabiei, ajungând în munții Caucaz și
ai Crimeii, iar în Campania din Vest, au luptat pentru eliberarea Transilvaniei, în Ungaria și în Cehoslovacia și, în final,
în Podișul Boemiei,
acționând în timpul
celui de al Doilea
Război
Mondial
într-un spațiu geografic uriaș care a
costat viața a 74.208
ofițeri, subofițeri,
gradați și soldați.
În prezent, notabilă a fost participarea cu succes a unității de vânători de munte din garnizoana Curtea de Argeș, la
misiuni în afara granițelor țării din teatrele de operații din Kosovo, Somalia, Angola, Iran și Afganistan.
         Aniversarea acestei specialități militare,
atât de dragă nouă – vânătorilor de munte, îmi oferă
plăcutul prilej de a transmite tuturor camarazilor de
arme, urări de sănătate, fericire, împliniri alături de
cei dragi iar tuturor celor ce poartă pe umăr crenguța verde de brad și în suflet iubirea pentru Bătrânii
noștri Carpați, un sincer și cald mesaj de „LA MULȚI ANI!”
Președintele Filialei Județene Argeș „POSADA” a A.N.C.M.R.R.
Colonel (rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU
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Ceremonial
dedicat
Eroilor
Revoluţiei
La Tîrgu-Jiu, cu prilejul comemorării a 32 de ani prezentanților Consiliului județean, cei ai Primăriei
de la Revoluția Română din decembrie 1989, în și de către reprezentanții asociațiilor pentru CinstiPiața Prefecturii a avut loc un ceremonial de
comemorare a eroilor revoluției. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Prefecturii, al
Consiliului Județean Gorj, al Primăriei Târgu
Jiu, al asociațiilor și fundațiilor revoluției din
1989 și al conducerii Garnizoanei Târgu-Jiu.
Manifestările au început cu intonarea imnului național, iar alocuțiunea de deschidere i-a
aparținut Anei-Daria Ionescu- Haidău, sora
eroului martir Cătălin Haidău.
Serviciul religios a fost oficiat de către
preoții slujitori ai Catedralei Sfinții
Voievozi
și
preotul garnirea Eroilor Revoluției și Răniților din decembrie
zoanei, Ico1989.
nom stavrofoDelegația filialei județene a ANCMRR a particirul Constantin
pat la eveniment alături de conducerea Garnizoanei
Măgdoiu
și camarazii din cadrul ANVR și ANCE „Regina
Au fost deMaria”.
puse coroane
După defilarea Gărzii de Onoare, rezerviștii gorde flori de căjeni au participat la Concertul de Colinde interpretat
tre reprezende Corul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.
tanții instituțiA relatat, col.(r) Emanuel BĂRBULESCU
ilor Prefecturii
județului, re30  Rezerva oştirii gorjene 2020 - 2021

Ranița cu amintiri
Instruirea forţelor a constituit şi rămâne o activitate esenţială a procesului de realizare a capacităţii
operaţionale a Armatei, având relaţii strânse de determinare cu toate celelalte elemente ce concură la
realizarea acesteia.
Instrucţia este dură. Viaţa militarilor este aspră, misiunea lor foarte complexă, iar istoria a demonstrat că ostaşii Armatei României au confirmat nivelul pregătirii, devenind parte a Alianţei.
Continuăm să prezentăm aspecte din pregătirea militarilor în poligoane, povestiri din perioade de
timp diferite. Instruirea este perenă şi ei, militarii, sunt ai ţării. Ei materializează respectul faţă de spaţiu
şi faţă de om, fără încrâncenare, cu o mare dorinţă de a fi cel mai bun, de a atinge performanţa.

Aplicația practică – unica școală a performanței. În
prima decadă a acestei luni, reduitul montan de apropierea Brașovului a constituit scena activităților de cadrul
cărora comandamentul marii unități cu structuri de luptă
de sprijin de luptă din compunerea brigăzii au fost evaluate în cadrul unui exercițiu de comandament pe hartă și cu comunicații în teren. Organizatorii, SMFT, prin
structurile sale decizionale și cele aparținând C.1A.Trt.,
au planificat și coordonat
activitățile de evaluare a
structurilor de vânători de
munte asupra posibilităților acționale dobândite pe
timpul procesului de operaționalizare.
Exercițiul
planificat a angajat într-o
concepție unitară resurse
umane, tehnice și materiale
pe structuri care, după ce
au fost dislocate în teren,
au replicat oportun, într-o manieră coezivă și cu eficacitatea binecunoscută, la toate etapele de evaluare. Cuprinzând atât activități cu caracter practic, în cazarmă sau
în teren, exercițiul a urmărit aplicabilitatea planurilor
întocmite, caracterul practic al măsurilor întreprinse, și
activități tipice de lucru în punctele de comandă.
Unul din obiectivele exercițiului a vizat antrenarea
personalului care încadrează compartimentele din Comandamentul Brigăzii și de la subunitățile de brigadă
pentru desfășurarea integrală a activităților cuprinse în
cadrul decizional pentru conducerea acțiunilor militare.
În teren, punctul de comandă al comandamentului brigăzii a fost instalat în timp oprtun concomitent cu întregul

dispozitiv de acțiune și asigurarea sistemului de comunicații și informatică. Forțele participante și mijloacele de
dispoziție, dislocate, au simțit vigoarea măsurilor de asigurare de luptă planificate extrem de judicios și aplicate
ferm de ofițerii specialiști ai statului major. Transpuse în
practică, avizat, acestea au exprimat unanim forța conceptuală securitatea și siguranța desfășurării coerente a
acțiunilor planificate.
Corturile ascunse sub
plasele de mascare abia
dacă și-au trădat dispunerea. Undeva, aproape
de liziera unei păduri de
brazi, comandamentul
marii unități de vânători
de munte, dispus și amenajat potrivit concepției
de desfășurare a acțiunilor planificate, semăna cu un fort. Un loc
unde nu ai ajuns neanunțat și nu în pantofi sport, unde
nu întinzi mâna primul și, mai ales, nu umbli ca un lup.
Într-un asemenea loc am ”adulmecat” de departe experiența tactică a personalului. Am identificat repede angajamentul mare și responsabilitatea accentuată manifestată
pe întregul perimetru de către vânătorii de munte. De la
subunitatea de pază până la tușa trasată cu culoare pe
hărțile de lucru am înregistrat intensitatea mare a trăirilor
tuturor celor implicați în centrele decizionale dispuse în
strunga verde. Centrul de greutate al acțiunilor transpuse
pe hărțile de lucru nu se apreciază după zarva sau agitația operatorilor ci prin claritatea ideii exprimate, logic și
ferm, prin precizia acțiunii imprimată pe hartă de com-
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de stat-major, a fost adaptabilitatea lejeră a acestor
luptători, cavaleri ai florii de colț, la medii diverse de
lucru și activități de mare intensitate pentru care planificarea refacerii și odihnei a fost de foarte multe ori
recalculată și replanificată. Se adaugă la condițiile de
adaptare, impresia utilităților din spațiile de lucru. O
mixtură eficace însă, dintre aerul conservator al unităților asigurate, uneori cu iz arhaic, cu cel modernist al
dotării spațiilor amenajate cu computere și elemente
sofisticate de comunicații și de birotică.
Subtilitatea informațiilor, șansa reușitei
petența specialistului de stat major.
În punctul de comandă, ofițerii și subofițerii operativi
aflați sub îndrumarea colonelului Cristinel CERNEA sau
coordonarea meticuloasă a colonelului C-tin VLAD, au
confirmat prin acțiunile validate de către evaluatori că
sunt specialiști în domeniile de referință.
La prima vedere a spațiilor de lucru te-ai fi așteptat
ca potrivit dinamicii uluitoare supusă spre rezolvare să
fie mult zgomot dublat de stridentele sunete ale telefoanelor cu firele înroșite de
urgența mesajelor. Stăpânirea de sine, organizarea judicioasă a lucrului și un dezvoltat echilibru emoțional au constituit
elementele lucrului de stat major eficient,
fără sincope al acestor luptători obișnuiți
cu munca dar mai ales cu manifestarea, ca
niciunde altundeva, a spiritului de echipă.
Am subscris ideii exprimată de către
col. Vlad potrivit căreia stabilitatea psihică a luptătorului montan domină spațiul de
manifestare a competențelor profesionale.
De câteva zile, echipamentul complet de
luptă face corp comun cu luptătorii din
acest perimetru al probării competențelor. La stațiile de
lucru, echipați pentru luptă, luptătorii montani au recepționat, mereu atenți, serii de mesaje pe care le-au transcris în paginile broșate ale jurnalelor punctelor de lucru.
Fluxul informațional non-stop și optim organizat a permis ofițerilor din statul major să transpună rapid situațiile pe hartă și să adopte apoi cele mai valoroase decizii.
În centrul de operații și de resurse, subordonații colonelului Vlad C-tin și cei ai lt.col. Andrecuț T., extrem de
atenți la problematica supusă spre rezolvare, au analizat
sistematic fiecare situație, validările succesive ale ofițerilor evaluatori probând pregătirea profesională. Ceea
ce a uimit, în afară de eficacitatea acțională a echipelor
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Corturile centrelor de operații, înțesate cu calculatoare, terminale ale tehnicii nou-intrate în înzestrare,
planșe și hărți, scheme complexe, colorate în zig-zaguri
greu de urmărit, lanuri de cifre, fiecare criptând ceva,
au accentuat caracterul dinamic din spectrul decizional.
Adaptarea este a doua natură a vânătorului de munte!
mi-a spus maiorul Dumitru I., ofițerul de la care am înțeles mai ușor aspecte din tainele specialităților de comu-

nicații și din acțiunile derulate în teren. Seriozitatea antrenamentelor și pregătirea de înaltă clasă a personalului
de comunicații și informatică s-a regăsit în foarte buna
funcționare a sistemului de legături realizat. Acuratețea
situațiilor tactice transpuse pe foile de hartă au relevat
o interpretare precisă a datelor și informațiilor prelucrate, precum și importanța pe care o acordă mereu echipa
de comandă a marii unități condusă de căter gl.bg. Petru
TOADER, pregătită de stat major și de comandament.
Concordanța dintre scopuri, obiectivele propuse și nivelul de ambiție asumat pentru un astfel de exercițiu, s-au
regăsit în calitatea rapoartelor primite de la structurile
de răspuns dislocate în teren. Dialogul profesional dintre

structurile evaluate și evoluatori a relevat pe lângă structura amplă a dialogului, omogenitatea conținuturilor temelor aprofundate, punctele de incidență profesională,
compacte și puterea de elimina rapid semnele minus sau
mesajul difuz al realizărilor conceptuale.
Conținuturile rapoartelor transmise de celulele de
răspuns au confirmat potrivit evaluărilor inițiale faptul
că deprinderile și priceperile luptătorilor căpătate în pregătire au avut un aport semnificativ la încadrarea în termenele propuse. Platformele amenajate pentru tehnica
auto și rulantă au adăpostit sub plasele de mascare imense, diferite categorii de autovehicule și autospeciale, gata
mereu să răspundă oricărei misiuni.
Fluxurile de informații s-au abătut ca o floare de
vară, în torente asupra participanților la exercițiu aflați
în centrele de operații. Seriile de radiograme cu termene urgente au fixat în posturile de lucru toate echipele
prefesioniștilor în comunicații din autospeciale și din
centrele de comunicații.
Corespondente în realitate
Subordonații maiorului C-tin RAICU au asigurat
din timp securitatea
comunicațiilor și
au utilizat eficient
toate căile de legătură care se puteau
asigura cu tehnica
avută la dispoziție.
Rapiditatea acțiunilor,
oportunitatea fluxurilor
comunicaționale
și funcționarea neîntreruptă a sistemului de comunicații și informatică
confirmă buna pregătire a acestor luptători. “Planurile
de pregătire gândite la nivelul unității au confirmarea în
ceea ce facem. Comunicații viabile în timp real sau altfel
spus, tot ceea ce au planificat are corespondența în realitate”, a precizat mr. Raicu. Am înțeles din dialogul purtat cu specialiștii brigăzii în comunicații și informatică,
faptul că au fluidificat concluziile reieșite în urma unor
activități de control a exercițiilor și antrenamentelor tehnice pe care le-am transpus în proiectarea și desfășurarea
instrucției. Generic vorbind, sistemul de comunicații și
informatic realizat constituie de departe “sistemul nervos” al structurilor participante. Prin intermediul acestuia s-a realizat fluxul informațional pentru conducerea
acțiunilor în timp real, opotun și fără date sau mesaje re-

dundante. Relevantă este, în cadrul structurilor vizitate,
tehnica redactării documentelor, scurtă și cu mare putere
de înțelegere a mesajului. Inițiativa și inteligența acțională derivate din deciziile validate s-au materializat pe
hărțile afișate prin acțiuni tactice incisive și cu un înalt
grad de flexibilitate. Rezolvarea momentelor tactice și a
incidentelor create a oferit evaluatorilor soluții încărcate
de pragmatism care au alungat rutina și stereotipia.
În urma participării la briefingul de informare am
înțeles din dialogul purtat cu gl.bg. Petru TOADER, comandantul brigăzii, ca marea unitate a făcut pași siguri și
fermi pentru afirmarea ca strctură N.A.T.O.. De asemenea, atît ofițerii de la nivelurile de concepție cît și cei de
la execuție au înțeles că profesioniștii nu așteaptă să li se
spună ce trebuie să facă. Ei își asumă singuri tipologiile
de responsabilități.
M-am convins, încă odată, de faptul că acolo unde-i
organizare și bun-simț tactic, rezultatele oferă satisfacția
pe care o dorești. Alături de vânătorii de munte brașoveni am simțit din plin puterea înnăscută a creației, a imaginației pe care puțini dintre cei care le-au fost oaspeți au
avut răbdarea să o ducă până la capăt.
Logistică în specificul
vânătorilor de munte
Activitatea desfășurată
de statele majore ale unităților evaluate în punctele de
comandă dislocate în munte
a accentuat faptul că ofițerii
și subofițerii stăpânesc nu
doar procedurile de lucru
specifice ci și arta detaliului
profesional. Simțul practic
ce îi caracterizează, inițiativa, gândirea flexibilă și inteligent aplicată în verificarea ipotezelor propuse, au condus la certificarea valorii grupelor de lucru, indiferent de
specialitatea militară sau armă.
Eficiența ca o stare de fapt
P.C. al Bg. 2 V.M. „SARMIZEGETUSA”. Urmăresc
cum frumusețea acțiunilor desprinse din scenariul tactic al exercițiului CERTEX 07 prind contur pe hărțile
de lucru ale grupelor de specialiști din centrele de decizie. Dar și farmecul conducerii echipelor și al acțiunilor
materializate în teren. Și pentru că există, acesta, este
demonstrat de pregătirea și experiența acumulată dar a
impulsionat acțiunea.
În atmosfera înăbușitoare din cort, aprecierile evalu-
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atorilor despre calitatea lucrului de stat
major și a activității în sine, cad binevenite ca roua dimineții, peste chipurile încă neobosite ale operatorilor. Ele,
aprecierile, au accentuat o stare de fapt
a V.M.-iștilor. Eficiența, simțul practic
și inițiativa conștientă în cadrul deciziei manifestate de grupele de lucru, arată
expresia deprinderilor dobândite și seriozitatea antrenamentelor premergătoare
exercițiului.
Am urmat calea spre alt punct vital.
Centrul de resurse al marii unități s-a instalat în timpul planificat. Subordonații
locotenent-colonelului T. Andrecuț își
deschid documentarele și întind peste
mese, ca pe adevărate podiumuri, hărțile de lucru. Deja,
primele subunități își află coordonatele pe harta șefului
logisticii. Locotenent-colonelul E. Tilvescu, maiorii S.
Avram, M. Ianus dar și plt.maj. Fl. Spulbăr își stabilesc
activitățile, pe urgențe. Gândurile lor se îndreaptă către
prima misiune pe care o vor transmite subordonaților.
Privirile, lăncii înfipte în caroiajul pestriț al hărților, fixează anumite repere. Mobilitatea și eficacitatea sunt
caracteristici esențiale pentru orice ansamblu de acțiuni
logistice.
Scurtarea timpului de reacție la primirea unor misiuni
este unul dintre obiectivele propuse pe care logisticienii lt.col. Andrecuț l-au atins nu fără efort. Mijloacele
moderne de comunicații și informatică utilizate acum în
centrul de resurse permit amenajarea mai multor puncte de lucru. Dar și accesul rapid la datele tehnice, baze
de date și situații specifice cu ajutorul cărora să asigure ritmic materiale către structurile aflate în subordine.
Pornirea imprimantelor m-a făcut atent la calitatea documentelor realizate. Și iată cum talentul grafic al anumitor
operatori a fost înlocuit de mijloace tehnice performante.
De modul de lucru, rapid și operativ, pentru aprovizionarea Punctului de comandă al marii unități cu tot ce
este necesar pentru îndeplinirea misiunilor, ține să mă
lămurească lt.col. E. Tilvescu. „Știința planificării susținerii forțelor și executarea mișcării este un domeniu pe
care noi, specialiștii din structura de logistică l-am însușit”. Discuția a fost încheiată de intervenția inoportună
a unor incidente și după cum am aflat, de realizarea și
transmiterea unei dispozițiuni preliminare.
Prima. Probabil și cea mai grea! Din pricina mijloacelor de comunicații recent acordate și a computerelor
conectate pe programele protejate.
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Planurile pregătite din timp sunt desfășurate și postate
pe lateralele cortului aidoma unor tablouri impresioniste.
Lanurile de cifre, gâdilă ochiul dar descifrez inteligența
conceptuală a logisticienilor, magicienii aprovizionării
de orice fel, dirijării coloanelor de autovehicule, lungi
caravane ale eficienței în care se măsoară mentenanța
tehnicii de orice natură. Serviciile medicale își descătușează autosanitarele în puncte de prim-ajutor parcă să
sfideze contaminarea verbală de pe micile ecrane. Revin la colegii care punctează pe harta șefului logistică
elementele dispuse în teren. Pun cap la cap toate datele
parcurse, detaliile oferite de interlocutori și le completez
cu imaginea autospecialelor în rulare și a coloanelor de
autocamioane în marș. Este impresionant. Efort unitar și
totodată identitate proprie. Aceea a profesioniștilor.
Din momentul declanșării procesului de planificare
a misiunilor și realizarea sprijinului logistic real, spiritul practic și organizarea aproape matematică au excelat
căpătând aspectul de marcă a acestei structuri. Urmăresc
cum sunt aplicate riguros seturile de proceduri tehnice
și administrative, arhivate situații specifice care privesc
completări de materiale și stocuri. Toate documentele întocmite poartă amprenta detaliului tehnic de specialitate.
Căldura nu-i necăjește în astfel de momente, chiar dacă
soarele insistă să țintească cu ardoare chipurile colegilor
aflați sub semnul logisticii. O mare unitate, fie că este
de infanterie, de geniu sau de vânători de munte, fără
planificarea și conducerea logistică și-ar pierde identitatea. Am reflectat și am dat girul aprecierii potrivit căreia adaptarea este a doua natură. Iar situația concretă și
complexă a perioadei pe care o parcurgem, încărcată de
asimetria conflictelor, ne solicită și impune să ne reconfigurăm sistemele de gândire. În aceasta se află averea și
izbânda misiunii proprii.

Zilele concretului
Dispozițiunea a fost transmisă printr-o apăsare de
...”enter”. În teren, de la unitatea subordonată, B.229
Logistic, îl văd pe maiorul D. Jerdea care transmite prin
grupele de cifre stadiul activității propriilor subordonați.
Nimeni nu pare obosit. Corturile mari, imense „valize”
pentru lucrătorii în uniformă mozaic, se ridică rapid sub
ochii mei. În mai puțin de două ore, cu ajutorul mâinilor și forța barosului, toate sălile create din corturi își
așteaptă chiriașii temporari. Se întind rapid plasele de
mascare și se realizează întregul dispozitiv planificat.
Telefoanele zbârnăie în corturi și echipele de lucrători ai
logisticii intră în roluri. Nimeni
nu pare îngândurat. Doar oboseala le dă târcoale și pentru
început îi caută cu aplauze pe
la sprâncene, știind că, oricum,
va găsi punctul slab după două
zile de activități non-stop.
Vânătorii de munte ai
„SARMIZEGETUSEI” știu că
profesioniștii nu se plâng. Ei
știu, vor și pot orice. Nu cedează și mai ales nu pot spune ”nu se poate”!
De pe mesele acoperite cu documentare, nomenclatoare și telefoane, iau un grafic al transporturilor. Privesc
rubricile deja completate cu nume, cifre, date și indicative. Înțeleg meticulozitatea lt.col. Eugen Tîlvescu și mr.
S. Avram. Îmi explică faptul că se află sub presiunea timpului. ,,Am întocmit patruzeci de documente, am transmis urgent zece, am primit confirmare la șase și ne-am
pregătit grila pentru verificarea celor ordonate”.
Ordinul de marș fusese transmis cu timp în urmă și
acum echipa maiorului Avram monitoriza transporturile
pe căile de comunicații stabilite. Pe platforma din apropiere, sub buza unor brazi și plase de mascare, echipele
de mentenanță așteptau pregătite să intervină. Cu mijloacele tehnice din înzestrare pot remedia defecțiunile
apărute la autovehicule și după caz pot să asigure evacuarea acestora.
Cu telefonul la ureche și cu creionul colorat pe hartă,
maiorul Avram a pus bifă pe anumite itinerarii unde erau
vizibile obstacole naturale. Se trasau grafic pe hartă drumurile de autovehiculelor. Un ansamblu impresionant
prindea contur. Despre acțiunile puse în practică, juste,
viabile și eficiente a confirmat prin raport telefonic mr.
Jerdea de la care am înțeles că batalionul a ajuns în raionul precizat, cu capacitatea de luptă proiectată, stocurile
de materiale planificate și este gata să îndeplinească mi-

siunile încredințate. Mă îndrept către cei care pregătesc
hrana la bucătăriile rulante. Doar câteva ajustări au fost
necesare la sistemul de alimentare, că au și ieșit primii
aburi. Bucătari cu bonete și vestoane albe învârteau ca
tambur-majorii alămurilor, polonice uriașe în cazanele
care scoteau aburi mai ceva ca locomotivele lui Stephenson. L-am întrebat pe sgv. N. Sofonea, unul din bucătarii
aflați la „postul său de luptă” dacă știe când este ziua logisticii. Răspunsul a căzut franc „pentru mine în fiecare
zi, este ziua logisticii”.
Furat de forfota executanților, nu am sesizat primele mesaje ale transmisioniștilor. Tot aici, în centrul de
resurse, vin și înregistrările pentru prognoza meteo.
Starea și practicabilitatea
drumurilor, viteza vântului,
variațiile de presiune atmosferică sunt trecute pe registrul de note de către plt.maj.
Fl. Spulbăr. La fel și alte situații. Locotenent-colonelul
Andrecuț îl contactează telefonic pe omologul său de la
batalion. Îi dă lămuriri în legătură cu afluirea coloanelor
auto și completarea documentelor de consum la carburanți. La capătul firului, aud formulele de politețe și inteligență profesională. „Am înțeles. Avem toate documentele ordonate și am trimis echipa de coordonare”. Mr. S.
Avram și lt.col. Eugen Tîlvescu continuă să lucreze la
harta cu primele estimări ale compartimentului. Datele
primite în cele peste zece rapoarte apar sub forma simbolurilor grafice, pe drumurile de bază, pe cele de rezervă, în vecinătatea unor cote. De aici, mâine, la primele
rapoarte transmise către marea unitate, se va înțelege că
oamenii structurilor extrem de articulate ale logisticii își
încununează profesia. Profesionalismul lor, mi-am spus,
vine în urma experienței și este o calitate a spiritului de
învingător la Bg. 2 V.M. Sentimentul puternic al utilității
și ferm al apartenenței a confirmat la vânătorii de munte
brașoveni, echipa, ca stare de fapt și de drept a luptătorului eficient.
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=fofaGK9S2VM
http://m.cugetliber.ro/stiri-eveniment-vanatorii-de-mun
te-la-exercitiul-rhodope-19-si-8221-384375
https://armed.mapn.ro
https://www.facebook.com/Bg2VM/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/45-de-ani-de-lainfiintarea-centrului-346-comunicatii-r-m-n-c-de-la-sebes/
Curierul Armatei - 2007

Col. Emanuel Bărbulescu
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POVESTIRI ADEVĂRATE
Masacrul de la Cioboți
Căldura era încă stăpână la începutul lui septembrie
1944. În spatele caselor cu cerdac de lângă drumul principal, în Vlăduleniul de altă dată, la vreo 200 de metri,

în locul zis “La Cioboți”, Jiul își desena în toată splendoarea lunca de un verde încă nears de brumă. Aci apa
curgea leneșă, ținând albia dreaptă, aci își sălta valurile
mărunte, mângâind pietrele într-un susur de orchestră.
Ici colo, ochiuri de apă băltită luceau printre pipirigul ce
creștea din belșug pe margine. Până aproape de malul Jiului, sătenii semănaseră pe fâșiile lor înguste de pământ,
porumb, tătar pentru mături, ovăz, floarea soarelui. Așa
că priveliștea luncii, ce părea un covor multicolor cu
sute de flori de câmp, țesut de mama natură, era parcă
însăilată cu peticele culturilor de toamnă neculese.
De câteva zile, trupele rusești treceau către Târgu–
Jiu, mișcându-și companiile și batalioanele într-un șir
parcă nesfârșit de oameni și tehnică. Tancurile, tunurile
de artilerie, căruțele trase de cai, soldați călare sau pedeștrii, ridicau în urma lor colbul din șosea în nori alburii
ca de ceață. Trecerea lor prin comună
nu era o fericire pentru locuitori, căci
prezența acestora, fie ea și trecătoare,
inspira teamă, reținere. Din lipsă de
hrană, soldații mai intrau în curțile oamenilor fără să bată la poartă, cătând
prin cotețe păsări, animale, sau cereau
băutură pe care o luau fără să pună prea
multe întrebări. Pe lângă fântâni, ca un
roi de albine, se adunau cei ce-și potoleau setea sau își umpleau bidoanele
cu apă. De aceea localnicii le aruncau
priviri întunecate pe sub sprâncenele
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încruntate.
****
Anii grei ai războiului apăsau greu asupra vieții oamenilor din comună. Foamea, lipsurile, dar și disputele
politice, îi făceau pe oameni să caute cu grijă un tovarăș
de vorbă. Pe la colțuri treceau din gură în gură povești
spuse în șoaptă, cu teamă și reținere.
Pe vremea aceea se spunea că prin sat s-ar fi aflat o
rețea de spioni ale căror legături cu oamenii de acolo ar
fi pus în alertă autoritățile. Ai cui erau spionii și ce hram
purtau ei, nu știa nimeni mare lucru. Familiile lui nea
Aurel Corlan și Nicolae Ularu erau bănuite de legături
cu persoane suspecte, legături care mergeau până în inima Bucureștiului. Oamenii locului tăceau ferecați în ei,
căci indiferent de unde erau, oamenii aceia reprezentau
o pacoste pentru ei, așa cum se va vedea mai târziu.
****
Aproape zilnic, avioane germane se roteau deasupra
satului, se lansau în picaj mitraliind acolo unde vedeau
înghesuială mai mare de oameni. Trupele rusești erau
vizate în primul rând, iar după fiecare raid rândurile
acestora se răreau. Dar nu erau feriți nici localnicii de
urgia morții. Oamenii satului își săpaseră prin curți sau
grădini covergi, un fel de gropi adânci unde se puteau
adăposti 3 - 4 persoane, mascate deasupra cu câte o glugă de coceni sau căpiță de fân. Când se dădea alarma,
toți cei ai casei lăsau lucrul și se adăposteau degrabă în
gropile săpate, în țipetele femeilor și copiilor, în răgetele
animalelor speriate. Focul ucigaș scuipat din cer nu ierta
pe nimeni. Cine scăpa de rafalele de mitralieră putea fi
spulberat de bombele lansate din avion. Auzeai șuieratul
lor sinistru, apoi pământul se răscolea parcă de durere,

ridicând în sus bulgări mari ce cădeau apoi peste tot ce
era în jur, acoperind orice formă de viață. Când se făcea
liniște, semn că avioanele au plecat, ieșeau cu toții din
gropile acelea improvizate, uitându-se cu teamă împrejur, numărându-se să vadă câți au mai rămas. Priveliștea
de multe ori era desprinsă din iad. În jurul craterelor de
bombe, răsfirate, zăceau cadavre descărnate de oameni
și animale.
****
Ca și pe alte meleaguri, toți cei care aveau ceva animale le duceau la păscut, mânate de femei, dar și de copiii mai răsăriți, mai ales că, acum, la începutul toamnei,
încă erau fără grija școlii. Bărbații, cei ce nu plecaseră
la război, aveau multe treburi de făcut. Oamenii plecau
dis de dimineață, de teamă să nu fie călcați de cătanele
rusești care cotrobăiau prin curți. Cam prin dreptul pluților scorburoase, peste Jiu, se întindea un pod de lemn,
destul de solid și de lat ca oameni și animale să treacă
pe malul celălalt, unde locurile de pășunat erau mai largi.
Apa râului nu era prea adâncă aici, așa că cei mai curajoși o treceau și în picioare. Cât priveai pe luncă, vite,
capre, porci, oi, dar și câțiva cai, rumegau iarba tomnatecă. Spre amiază aproape toată lumea, cu mic cu mare,
se aduna la fântână, sub plopul cel falnic ce străjuia ca un
sultan peste haremul său de sălcii pletoase.
Astăzi veniseră cu mamele lor, să stea cu animalele,
și câțiva țânci de 3 - 4 ani ce abia se vedeau din iarba
mare. Femeile își luaseră de-ale gurii în coșuri de nuiele
sau direct în ștergare. Era acolo Amelia lui Vinulescu,
fata de 12 ani slabă ca un fus dar zvârlugă nevoie mare,
dar și prietenii și colegii ei de școală: Petre a lui Roșca,
frații cei mari ai Popeștilor, Sile a lui Lumezeanu. Venise
și Măria lui Dumitrașcu cu pruncul cel mic de alăptat,
care bolborosea în legea lui cuvinte neștiute.
- La ce l-aduseși cu tine Mario?, întrebă tușa Vlăduleanu, o femeie la șaizeci de ani. Îl trimiteai pe băiat, pe
Niculae al tău, iar tu rămâneai acasă.
- Plecă cu Arsenie al meu la pădure cu căruța, răspunse tânăra mamă, preocupată să repună în drepturi pe
sugarul cel mic care, sub apăsarea unui sân prea mare,
pierduse pe moment izvorul alb și dulce al hranei lui. Niculae e beteag de un picior, continuă femeia răspunsul, și
nu mi-e de nici un folos, nici aici, nici acasă, așa că plecă
cu tat-su, cu căruța, la pădure.
În răstimpuri animalele se opreau o clipă din rumegat, zăngănind clopotele de la gât, aruncând priviri către
oameni, vrând parcă să se asigure că stăpânii lor mai sunt
încă acolo.
Lângă plopul cel mare, cumpăna de lemn trasă de

un flăcău scârțâia deasupra fântânii cu pereți de salcâm,
aducând deasupra găleata cu apă sălcie, dar rece.
În vacarmul ce domnea în sat, aproape nu sesizară
când au venit avioanele. Auzind huruitul motoarelor care
se apropiau, soldații ruși săriră de pe tancuri, din căruțe,
sau cei ce aveau cai ori mărșăluiau pe jos fugiră, împrăștiindu-se către gospodăriile și grădinile sătenilor. Primele
rafale sfârtecară trupuri de soldați ce căzură bătând aerul
cu mâinile, vrând parcă să se agațe de ceva. Avioanele
se apropiară din ce în ce mai mult de vatra satului, spulberând grădini, șoproane, vietăți. În casa cu cerdac a lui
Marin Vinulescu, mama Stanca gătea pe plita sobei din
bucătărie. Când auziră primele bubuituri dinspre stradă.
lăsară totul baltă și fugiră către covergile din grădină
să se adăpostească. Nu traseră bine cocenii deasupra că

primele bombe răscoliră pământul foarte aproape. Toți
tresăreau la fiecare explozie. Oamenii prinși pe uliță abia
avuseseră timp să alerge spre casele lor. Țața Rada, cu
sufletul la gură, trăgând piciorul beteag, dădu să deschidă poarta casei, când o mână uriașă de pământ o învălui
și o trânti peste gardul acum culcat la pământ de suflul
exploziei. Groapa de lângă ea aștepta sinistră, cântecul
de îngropăciune. Acolo unde fusese grădina ei, cea mai
frumoasă din sat, pământul negru răscolit pusese pecetea
de doliu.
Soldații care scăpaseră de primele rafale fugiră prin
lanurile de porumb către malurile Jiului, ajungând în
luncă să se amestece cu femeile și copii ce erau cu vitele.
Strigăte în rusă se amestecau cu chemări disperate ale
sătenilor.
S-au rotit deasupra luncii ca ulii urmărind vânatul
după ce, în sat, măcelăriseră parte din trupele rusești.
Parcă erau mai multe avioane ca de obicei. Veniseră de-a
lungul apei, trăgând câteva rafale lungi de mitralieră. Nu
alegeau soldații de țărani. De sub pomi sau din mijlocul
pajiștii, oamenii se împrăștiară care încotro să scape cu
viață. Se împiedicau de coceni, de tufișurile de răchiți,
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de costreia înaltă, dar ce mai conta când din urmă îi alunga mâna morții? Din podul de lemn gloanțele smulseră
așchii hidoase și câteva trupuri se lipiră de podeț.
Măria lui Arsenie își prinse pruncul în brațe și o luă la
fugă la întâmplare, vrând să se bage în lanul de porumbi
a lui nea Păsărin. Alți oameni în spatele o urmară cu același gând. Exploziile bombelor îți înfundau urechile, sporind sentimentul de groază. Animalele, și ele îngrozite,
behăind și mugind, fugeau speriate în toate părțile, unele
încercând să treacă apa către celălalt mal al Jiului. În răstimpuri oamenii se strigau să vadă de mai sunt în viață.
- Mărio unde ești? Două șiruri paralele de gloanțe
măturară lanul de porumbi, lăsând în aer tot atâtea dâre
de praf și țărână. Gloanțele trecură peste trupul femei, secerând-o. Căzu la pământ chircindu-se peste mogâldeața
de sub ea, încercând să n-o strivească. Înțelegea ce se întâmplă dar refuza să creadă că mâna morții o desparte de
copilul ei, neînțărcat încă. Voia să strige după ajutor dar
gura, de durere, i se încleștase în muțenie. Sângele i se
scurgea roșu peste scutecele albe ale pruncului ce scâncea în sughițuri. Mai în față, alte corpuri se zvârcoleau
într-o ultimă suflare. Venită din urmă, tușa Vlăduleanu

dădu la o parte cocenii de unde se auzea țipătul de copil
și-și puse mâinile în cap.
- Mario, Mario, ridică-te că strivești copilul! Tușa
Vlăduleanu trase corpul femeii care cu ultimele licăriri
de viață își strângea odorul cu mâinile deja reci. Nici
bocetele, nici lacrimile bătrânei nu i-au mai adus înapoi
răsuflarea. În sat, de pe caldarâm, trupurile morților erau
adunate în căruțe și duse în cimitir. O cruce de lemn improvizată era tot ca mai amintea de cel ce fusese, nu cu
mult timp, în viață.
****
Familiile Corlan și Ularu, cele ce aveau legături cu
așa zișii spioni, au fost judecate și condamnate la ani
grei de temniță. Toți cei ce erau de vârsta adultă, mame,
tați, frați, surori, au luat drumul pușcăriilor. Aurel Corlan, nea Aurică, cum îi spuneau sătenii, a fost condamnat
la moarte. Jandarmii i-au adus acasă sentința și nu l-au
mai lăsat. Bărbatul, de groază, aproape leșinase. L-au
dus în pădure și omul, aproape paralizat de frică, a fost
executat. Trupul său fu îngropat, probabil în pădure, căci
osemintele lui nu au ajuns niciodată în cimitirul satului.

Col.(r) Munteanu Vasile

ISTORIE, CULTURĂ, ARTĂ

Dacia, vatra de formare a celui mai
răsăritean popor romanic al Europei
În antichitate, denumirea de Dacia a fost dată inițial
spațiului locuit de triburile indo-europene ale dacilor, cu
care romanii au intrat în contact în sec.al II-lea î.Hr., respectiv zona Banatului și
Transilvaniei. După ce autorii antici greci și romani
au stabilit că dacii au aceiași limbă cu geții sau că
dacii sunt o ramură a geților, termenul de dac este
extins asupra întregului
spațiu carpato-dunărean,
locuit atât de geți, cât și de
daci.
Primii locuitori menționați de izvoarele antice pe teritoriul de astăzi
al României sunt geții în
regiunile dunărene, iar în
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spațiul carpatic, dacii. Ei aparțin aceluiași mare neam al
tracilor care a populat către 2000 î.Hr. Peninsula Balcanică. În secolul I d.Hr., frontiera Imperiului roman
este fixată după includerea Dobrogei de pe cursul
inferior al Dunării, Dacia
devenind vecină și totodată principala țintă a expansiunii romane. Apogeul incontestabil al puterii
dacilor îl reprezintă domnia lui Decebal (87-106 ),
care a transformat Dacia
întrun redutabil adversar
al Romei. Timp de peste
două decenii, confruntarea
cu statul dac va constitui
principalul obiectiv al politicii externe a Imperiului

Roman ajuns la apogeul expansiunii sale. După două
războaie crâncene, Traian a reușit să-l înfrângă pe Decebal în anul 106 d.Hr. și să transforme cea mai mare
parte a regatului său în provincie romană. În restul provinciei, numită tot Dacia, continuă să trăiască triburi ale
dacilor liberi, dintre care se vor remarca în următoarele
trei secole, mai ales în confruntările cu armatele romane,
costobocii și carpii.
Când au început ciocnirile dintre Imperiul Roman și
lumea geto-dacă, atunci când Burebista și mai ales Decebal consolidează în această regiune un puternic regat,
denumirea de Dacia întră în conștiința lumii politice
romane atât de puternic încât, după victoria asupra lui
Decebal, împăratul Traian va menține numele noii provincii romane, constituite pe ruinele vechiului regat dac.
Încă din primii ani după cucerire, are loc popularea
masivă a noii provincii cu coloniști aduși din toate colțurile imperiului. Populația dacă supusă colonizării suferă
influența civilizației romane și asimilează treptat cultura, limba și credințele cuceritorului, se romanizează. Din
această simbioză daco-romană, ale cărei baze sunt puse
în timpul stăpânirii imperiale, se va constitui o nouă populație de limbă latină, care va evolua treptat în a doua
jumătate a mileniului I d.Hr. într-un nou popor, poporul român. Chiar dacă în vremea împăratului Aurelian
(270-275 d.Hr.), imperiul va retrage din Dacia armata,
administrația și orășenii bogați, legați prin poziția lor de
existența stăpânirii romane, în provincie, majoritatea populației autohtone române va rămâne pe loc, revenind
în mare parte la felul de viață anterior, de agricultori și
păstori în cadrul formei de organizare a obștilor sătești.
Dacia rămâne în continuare în sfera de influență politică, economică și culturală a Imperiului Roman, apoi a
celui Bizantin, care menține mai multe orașe fortificate
pe malul stâng al Dunării. Astfel, Dacia devine în mod
incontestabil vatră de formare a celui mai răsăritean popor romanic al Europei.
Timp de peste o mie de ani, valurile popoarelor migratoare de origine germanică, turcă, slavă, mongolă,
vor pustii teritoriile Daciei, exercitând dominații militare efemere, îngreunând dezvoltarea economică și socială a formațiunilor statale locale, dar nu vor putea altera
caracterul romanic al limbii, care conferă românilor o
identitate distinctă de toți vecinii.
Apartenența timp de aproape două secole a provinciei Dacia la Imperiul Roman duce la răspândirea în întreaga lume a acestui nume și la localizarea și legarea
de un anumit spațiu geografic a unui popor bine definit.
Numele de Dacia va supraviețui în conștiința locuitorilor

mai bine de un mileniu și jumătate, documentele Evului Mediu timpuriu amintindu-i pe români sub numele
de vlahi, volohi, blahi (termeni de origine germanică ce
desemnau populațiile romanice). Unul din viitorii domni ai Țărilor Române, Mihai Viteazul, se gândea chiar
la întemeierea unui nou regat al Daciei sub titulatura de
”Restitutor Daciae”, într-o perioadă în care ideea unității
naționale începe să-și facă drum în conștiința românilor.
Nimeni nu poate nega faptul că poporul român este
un popor de sinteză, influențat de interferențele culturale
zonale. În ceea ce privește etnogeneza* și ADN-ul colectiv (nerealizat încă) există multe confuzii și ambiguități,
cauzate de încrâncenarea unora dintre istoricii români,
atașați de proiectul identitar românesc, tradițional. Izvoarele istorice ne confirmă că dacii au supraviețuit în
zonele neocupate ale Imperiului Roman. Altfel, cum să
ne explicăm existența unei culturi ancestrale subcarpatice până în epoca modernă? În acest context trebuie să
amintim despre diferențele de fenotip** existente între
românii din Moldova, Maramureș, zonele subcarpatice,
și cei din Muntenia ori Oltenia. Dar importantă este limba, cultura, nu moștenirea genetică. Dacii se regăsesc în
caracterul mocanilor prin temperamentul lor aprig, în
folclorul maramureșenilor, care au și un cult (unic) al
muncii, și chiar în autarhismul*** unora dintre comunități. În ceea ce privește profilul identitar, factorul cel mai
important este cel lingvistic, limba vorbită. Comunitățile
și solidaritățile fondate pe comuniunea de limbă și pe
tradiția istorică au fost cele care vor deveni vasele comunicante ale identității. Aceasta i-a convins pe umaniști că
românii sunt urmași ai Romei.
Privitor la strămoșii romani, nu trebuie să uităm că
armata și veteranii, principalii factori de romanizare,
proveneau din lumea întregului spațiu roman, chiar și
din Africa, Siria, Iudeea, Peninsula Hispanică, Macedonia, zonele sarmate. Apoi, după disoluția și prăbușirea
Imperiului Roman, Panonia și Transilvania au fost pentru populațiile migratoare un fel de halte, unde acestea
staționau sau se așezau, fiind absorbite în timp de populațiile sedentare. Nici spațiul extracarpatic nu a fost exclus de la acest proces multisecular. Peste spațiul locuit
astăzi de români, cele mai multe urme genetice și culturale au lăsat goții, slavii și cumanii. La fel ca și limba,
structura etnică a populației se schimbă în timp. Potrivit
celor ce se afirmă în mod oficial, poporul român a apărut
prin sinteza dintre coloniștii romani și populația dacică,
la care s-au adăugat unele elemente ale populației sosite
în acest teritoriu în perioada migrațiilor. Putem sublinia
că poporul român a beneficiat de faptul că, în diverse
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momente ale istoriei, i s-au alăturat, genetic vorbind, oameni de cu totul alte origini etnice.
Latina populară este, fără niciun dubiu, principala
moștenire istorică. Limba română, care este categoric o
limbă romanică, s-a conturat în mileniul I ca varietate
locală a latinei populare folosită
în provinciile dunărene ale Imperiului Roman, conservând în
fondul principal o serie de cuvinte din limba dacă. De-a lungul istoriei, păstrarea noii limbi
a fost o problemă de continuitate. În primul rând, folosirea limbii române în administrație, dar
mai ales în biserică, a condus la
continuitatea și modelarea acesteia. Chiar oameni de altă naționalitate și-au adus contribuția la
dezvoltarea limbii române. Astfel, cultura română datorează enorm lui Antim Ivireanul
(1650-1716), clericul de origine georgiană/gruzină, care,
după Coresi, este unul dintre pionierii primelor scrieri
religioase în limba română, după cum și cultura franceză
a beneficiat de creațiile literare scrise în limba franceză de Eugen Ionesco, de origină română. Limba vorbită,
dezvoltată și șlefuită până la nivelul cel mai de sus, acela
al culturii savante, a dus la consolidarea noii limbi romanice, limba română. Iată că aderarea la biserica orientală
– cu tot ceea ce înseamnă aceasta: canonicul, supunerea,

autarhismul și îndoiala – i-a împiedicat pe români să semene cu celelalte popoare romanice.
Mai degrabă decât moștenirea genetică, geopolitica
este aceea care a determinat ca poporul român să fie
singurul popor romanic implicat în aria culturală slavo-bizantină și ortodoxă. Această apartenență a făcut ca poporul
român să fie dominat de contemplativitate și formalism, iar din
punct de vedere social, de egotismul elitelor, elite aproape alienate, la fel ca cele ruse în perioada sec. XVIII-XIX și începutul
sec. XX. Se poate concluziona
că poporul român s-a format
întrun cadru geopolitic deosebit
de complex. Apariția în ultima
perioadă a diverselor teorii, concepții, mai mult sau mai puțin
pertinente, a unor opinii și discuții cu privire la formarea
poporului român, nu face decât să mărească aria analizei
despre amploarea acestui fenomen istoric.
* Ramură a antropologiei care se ocupă cu studiul originii popoarelor.
** Ansamblu de însușiri și caractere care se manifestă în mod vizibil la un individ și care este determinat de baza ereditară și de condițiile de mediu.
*** Conservarea valorilor culturale ,spirituale în interiorul unei
comunități.

Col.(rtr.) Nemulescu Victor

Cultura de securitate, între concept şi realitate (V)
Identitatea colectivă, ţintă a bombardamentului informaţional strategic
Articol preluat de pe https://intelligence.sri.ro/identitatea-colectiva-tinta-bombardamentului-informational-strategic/

Fiind suma unor cetăţeni, o societate şi, implicit,
statul, care reprezintă expresia organizării sale instituţionale, constituie, în plan identitar, un ansamblu di-
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vers şi stratificat. Identitatea este rezultatul unui proces
complex, modelat de apartenenţa indivizilor la diferite
grupuri umane formate pe criterii biologice (rudenie) ori
sociale (politice, religioase, etno-lingvistice, culturale,
sportive). Este însă şi efectul unui fenomen dinamic,
pentru că umanitatea generează permanent comunităţi cu
o anumită specificitate. În consecinţă, omul se exprimă,
în cadrul relaţiilor interumane, prin multiple identităţi
colective dobândite natural (familia) ori social (cetăţenia, naţionalitatea).
La nivelul fiecărei societăţi, se manifestă, obligatoriu, o identitate colectivă dominantă. În cazul unui stat
democratic, identitatea definitorie este consecinţa aderării benevole a majorităţii cetăţenilor la sistemul de va-

lori caracteristic. O societate liberă permite coexistenţa
identităţii majoritare cu cele minoritare, urmărindu-se,
astfel, o armonizare a lor pentru a preveni conflictele. În
schimb, într-un stat autoritar, identitatea colectivă este
impusă de forţa ideologică aflată la putere. Un regim autoritar fie suprimă identităţile situate în opoziţie cu ideologia oficială, fie exercită un control strict asupra lor. În
pofida represiunii, identităţile oprimate supravieţuiesc,
chiar dacă sunt nevoite să activeze în clandestinitate.
Registrul funcţiilor strategice
În numele identităţii colective, s-au purtat războaie
(religioase, de independenţă), s-au creat state (naţionale,
multinaţionale) şi s-au format alianţe (politice, economice, militare). Prin urmare, apartenenţa comună a cetăţenilor individualizează pe plan extern statul pe care
îl alcătuiesc şi îi dictează modul de afirmare. La nivel
intern, identitatea colectivă defineşte o societate şi are
capacitatea de a o structura, constituind sursa de putere
care asigură solidaritatea necesară existenţei sale. Are
potenţialul de a ordona ierarhiile în stat, reprezentând
un criteriu de eligibilitate în funcţii (limba oficială, cetăţenia). Este fundamentul manifestării autorităţii statului în materia drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti (de
exemplu, garantează libertăţi, impune taxe). Joacă un rol
esenţial în coagularea energiilor şi mobilizarea resurselor (umane, materiale), facilitând îndeplinirea funcţiilor
instituţionale (socio-economice, politice, militare).
Identitatea colectivă uneşte oamenii în jurul ideilor,
respectiv le creează sentimentul de comuniune, impulsionând comunicarea şi interacţiunea lor. Favorizează,
astfel, coeziunea, pe de o parte, între membrii societăţii,
iar, pe de altă parte, între cetăţeni şi autorităţile statului. Contribuie la asigurarea rezilienţei sociale în situaţii
de criză (recesiune, hazarduri) şi alimentează rezistenţa
psihologică a populaţiei în cazul unei agresiuni externe
(atac informaţional, militar).
Mecanismul legislativ şi instituţional

Cu cât societatea îşi exprimă mai puternic ataşamentul faţă de propria identitate, cu atât gradul de solidaritate
colectivă, rezilienţă şi rezistenţă psihologică a populaţiei
este mai ridicat. În consecinţă, fiecare stat şi-a dezvoltat
un sistem de protecţie a identităţii colective, elaborând
un set de norme a cărui aplicare este asigurată de autorităţi. S-au adoptat legi ce definesc şi stabilesc valorile
fundamentale (limbă, ideologie, religie oficială), precum
şi simbolurile (imn, drapel, stemă), respectiv zilele aniversare. S-au prevăzut sancţiuni, inclusiv penale, pentru
nerespectarea acestor valori şi simboluri (în anumite state autoritare, asemenea fapte se pedepsesc cu moartea) şi
s-au interzis curentele politice (de pildă, totalitarismul)
care ameninţă identitatea colectivă.
La nivelul fiecărei societăţi, funcţionează şi un mecanism instituţional pentru promovarea identităţii colective. Există autorităţi (administraţie, armată, biserică), dar
şi entităţi private (asociaţii culturale, artistice, sportive),
sprijinite şi protejate de stat (juridic, logistic, financiar),
care acţionează pentru cultivarea în masă a identităţii.
Aceste instituţii organizează manifestări cultural-artistice, simpozioane economice, conferinţe ştiinţifice, competiţii sportive, manifestaţii ideologice, parade militare.
Evenimentele consolidează sentimentul de solidaritate
dintre cetăţeni şi testează ataşamentul lor faţă de identitatea colectivă.
Acţiunile de manipulare strategică
Deoarece asigură coeziunea la nivelul societăţii,
identitatea colectivă devine ţinta acţiunilor de manipulare strategică. De exemplu, agresorul poate urmări în
cazul unui stat democratic, exponent al unei identităţi
majoritare, creşterea gradului de nemulţumire a minorităţilor, ori, în cazul unui stat autoritar, afirmarea minorităţilor reprimate de regimul ideologic. Are şi varianta de
a dezvolta identităţi concurente nu doar în exteriorul, ci
şi în interiorul celei dominante. De exemplu, poate stimula, într-un stat autoritar, formarea în cadrul ideologiei
oficiale a unui grup identitar distinct, respectiv dizident.
Sau poate fragmenta excesiv identitatea dominantă dintr-un stat democratic, pentru a dilua coeziunea socială
şi a dizolva funcţiile instituţionale. Ori o poate denatura
grav, înscriind statul fie pe linia unei traiectorii autodistructive, fie în registrul unui comportament iraţional
(ascensiunea extremismului şi a populismului).
Manipularea strategică produce, la nivelul societăţii
ţintă, o confruntare identitară care, dacă se manifestă violent, poate evolua în război civil sau revoluţie. Regimurile ideologice şi societăţile unde coexistă comunităţi cu
istoric conflictual sunt mai expuse acestui potenţial risc.
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În schimb, confruntarea identitară, dacă se exprimă paşnic, poate avea ca rezultat acordarea de drepturi comunităţilor oprimate, privilegii suplimentare minorităţilor
recunoscute, organizarea de alegeri libere etc.
Bombardamentul informaţional strategic
Agresarea identităţii colective implică planificarea
şi executarea unui bombardament informaţional strategic asupra societăţii ţintă, prin utilizarea propagandei
şi dezinformării ca arme ale manipulării. Amploarea şi
intensitatea agresiunii informaţionale variază în funcţie
de importanţa scopului vizat, capacităţile de influenţă
ale atacatorului sau de nivelul de rezistenţă a statului
agresat, iar dinamica sa, de modificările de opinie din
mediul ţintă. În consecinţă, atacatorul urmăreşte să speculeze evoluţiile înregistrate la nivelul opiniei publice,
pentru a valorifica eventualele oportunităţi de acţiune
(de exemplu, reacţia adversă a populaţiei faţă de politica
autorităţilor). Planul unui bombardament informaţional
strategic având ca ţintă un stat democratic este mai facil
de realizat. Fiind întemeiată pe libertatea de expresie, o
societate deschisă permite circulaţia mesajelor de interes
public fără restricţii majore, iar cenzurarea informaţiilor
se efectuează pe baza unor mecanisme legislative. Astfel, identificarea şi eliminarea din fluxul informaţional a
mesajelor, prin care se derulează, de fapt, o operaţiune
de manipulare strategică, necesită timp. În consecinţă,
agresorul beneficiază de condiţii optime pentru a forma
un public captiv în mediul ţintă, iar pe baza lui, să construiască o masă critică activă, respectiv să dezvolte un
grup de influenţă capabil să genereze un curent de opinie
major la nivelul societăţii.
Armele atacului informaţional
Bombardamentul informaţional strategic asupra identităţii colective a unui stat ţintă implică frecvent utilizarea dezinformării. Agresorul inserează pe fluxul informaţional, în mod ostil, intenţionat şi diversionist, mesaje
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bazate pe date false (total sau parţial) având, de regulă,
un conţinut alarmist şi conspiraţionist, plus o doză de
senzaţional şi un grad de violenţă pentru a reţine atenţia opiniei publice. Sensibilizat, emoţional, cetăţeanul
are tendinţa de a asimila informaţia fără să o mai treacă
prin filtrul raţiunii. Prin urmare, mesajul poate influenţa
opinii şi să schimbe mentalităţi, creând premisele unei
manifestări a individului în plan atitudinal (vot politic,
petiţii, proteste de stradă, fapte antisociale etc.).
Acţiunea de dezinformare, derulată împotriva statului ţintă, poate reprezenta din perspectiva agresorului
etapa iniţială a unei operaţiuni complexe de manipulare
strategică. De exemplu, ulterior diluării sentimentului de
apartenenţă comună, poate lansa o campanie de propagandă, pentru a promova o identitate colectivă alternativă celei dominante. Acţiunea de dezinformare îi poate
asigura atacatorului şi suportul propagandistic necesar
influenţării propriei opinii publice sau a celei internaţionale. De exemplu, pentru a demonstra superioritatea propriului sistem de valori în raport cu cel al statului ţintă,
promovează o analiză comparativă a modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Obiectivele agresiunii informaţionale
Obiectivele atacului informaţional, ce vizează identitatea colectivă, sunt determinate de scopul urmărit de
agresor în raport cu statul ţintă. Astfel, pentru a diviza
o societate, se procedează la fragmentarea sa identitară prin crearea de grupuri pe criterii artificiale (medical,
ecologic etc.). Pentru a dilua solidaritatea colectivă, se
dispun măsuri în vederea alterării sistemului de valori
pe care se fundamentează apartenenţa comună (falsificarea tradiţiei, istoriei). Se acţionează, totodată, pentru nerespectarea simbolurilor ori compromiterea instituţiilor
angrenate în protejarea şi promovarea identităţii. Pentru
a eroda legătura dintre stat şi cetăţeni, se inoculează sentimentul de inferioritate a identităţii colective şi se exploatează disfuncţiile autorităţilor. Astfel, se valorifică
animozităţile dintre comunităţi cu identităţi antagonice
(majoritate şi minorităţi) sau se speculează nemulţumirile, dar şi aşteptările ori temerile cetăţenilor, pretabile a fi
transformate în frustrări sau stări de panică.
Indiferent de obiectivul vizat, atacul informaţional
presupune, în contextul dezvoltării mediului online, un
efort logistic minim din partea agresorului. În schimb,
implică un efort major al statului ţintă pentru a limita
efectele atacului care îi generează consum de resurse şi
îi ocupă sau schimbă agenda publică. Suplimentar, se
profilează riscul compromiterii autorităţilor din cauza
gestionării defectuoase a atacului.

Autori: F.B. Suciu şi prof. univ. dr. Ionel Muntele

MARSEILLEZA – Imnul
Naţional al Franţei
În 1792, Adunarea Națională a Franței ere nehotărâtă
în ceea ce avea să aleagă: războiul împotriva coaliției
regilor sau pacea. Ludovic al XVI-lea nu știa ce să facă,
nici partidele nu erau hotărâte. Gilondinii optau pentru
război. Roberspierrii și iacobinii pentru pace.
În ziua de 20 aprilie, când Franța declara război Austriei și Prusiei, la Paris a domnit o stare de tensiune. Trupele erau puse în stare de război. Pe teritoriul Franței populația primește cu entuziasm hotărârea luată. În fiecare
localitate sunt înarmați voluntarii.
La Paris și Strasbourg a fost lansată știrea că războiul
a fost declanșat. Primarul Strasbourgului, Dietrich, dă
citire declarației de război. Mulțimea jubilează pe străzi.
Ziua este transformată în zi de sărbătoare. Se strigau lozinci: “La arme cetățeni! Înainte! Să răzbunăm patria!“
În toiul discursurilor și a toasturilor, primarul Strasbourgului, Dietrich, recunoaște un tânăr căpitan de fortificații, pe nume Rougett, care scrisese un imn de Ziua
Constituției, destul de reușit, și care a fost intonat de fanfara regimentului.
Căpitanul Rouget de Lisle, nume cu care în mod nejustificat se înnobilase singur, a fost rugat să compună
un cântec care să îmbărbăteze soldații și populația țării
pentru război.
Ziua de 25 aprilie a fost o zi foarte agitată pentru
Strasbourg. Declarația de război a trecut. În cazărmi
soldații se pregăteau de plecare. Rouget de Lisle nu și-a
uitat făgăduiala față de primar de a scrie un cântec patriotic, mai degrabă un marș de război pentru Armata Rinului. Singur în camera sa, este preocupat de cum să înceapă acest marș. Este impulsionat de atmosfera creată în
localitate în urma declarației de război, și a discursurilor
exaltante ținute de politicienii vremii. Aproape fără să-și
dea seama scrie primele rânduri și constată că răspund
necesităților chemării la luptă a soldaților, a grijii pentru respectarea jurământului față de patrie, a încrederii în
victorie, a dorinței de libertate a poporului francez.
După ce scrie ultima strofă, caută să găsească melodia potrivită. Încearcă și reușește cu ajutorul viorii sale,
pe care o ținea în dulap, să găsească melodia pe care o
dorea. Într-o singură noapte armonizează textul cu me-

lodia și crează
un cântec care
să fie interpretat
în cor.
Acea noapte, în care a fost
scris textul și
creată melodia,
face ca acest
diletant, Rouget de Lisle, un anonim, să se înfrățească cu nemurirea.
Aceleași clopote ale catedralei vesteau, la ivirea zorilor,
primele ecouri ale împușcăturilor aduse de vântul de pe
Rin din primelor confruntări.
Când Rouget de Lisle se trezește, găsește pe masă
fila cu cântecul ce-l promisese prietenului său, primarul Strasbourgului, respectiv “Marșul Armatei Rinului”.
Prietenul său cu care împărțea camera interpretează melodia și face câteva retușuri. Mulțumit de ceea ce a creat,
aleargă la primar și îi prezintă marșul în forma finală, așa
cum se angajase. Primarul se așează la pian și-l acompaniază pe Rougett care cântă melodia.
Marseilleza, la prima prezentare, nu și-a dezvăluit
adevărata forță, nu era menită a fi cântată la o voce dulce
de tenor. Cântecul creat se adresează maselor în ritm de
mars cadențat. Pentru început nu a înflăcărat națiunea
așa cum se aștepta. Armata nu și-a recunoscut cântecul
ei de război.
Rouget de Lisle nu și-a dat seama de ceea ce a creat
într-o singură noapte. Acest diletant cânta noua melodie
camarazilor săi prin cafenele. Face mai multe copii și le
trimite generalilor Armatei Rinului. Între timp, la recomandarea primarului și a autorităților militare, fanfara
din Strasbourg a învățat cântecul de război și, câteva zile
mai târziu, la plecarea trupelor, orchestra Gărzii Naționale cânta în piața principală noul marș. Edilul orașului
se obliga să editeze acest marș pentru a fi trimis unităților militare și a fi cântat pe timpul luptelor.
O lună - două nu s-a mai auzit nimic nou despre cântecul de război al Armatei Rinului.
În celălalt capăt al țării, în Marsilia, în Clubul Prie-
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tenilor Constituției, pe data de 22 iulie se desfășura un
banchet pentru voluntarii care plecau pe front. La mese
erau 550de tineri înflăcărați, echipați în noile uniforme
ale Gărzii Naționale. În orașul lor domnea aceiași atmosferă înflăcărată ca la 25 aprilie la Strasbourg.
În timpul banchetului, un student la medicină se ridică, ciocnește paharul și fără să rostească un discurs,
intonează un cântec necunoscut care inflamează întreaga
adunare: Aux armes, citoyens! Formez vos battalions!
(La arme cetățeni! Formați-vă batalioanele!). A doua zi
melodia este pe buzele a zeci de mii de cetățeni francezi.
Cântecul este adoptat ca și imn al batalionului fără să
se bănuiască cine l-a compus, fără să se știe că a fost
destinat Armatei Rinului. Este prima victorie obținută
de Marseilleza, căci așa se
va numi mai degrabă decât
imnul lui Rouget.
La 30 iunie, batalionul
intră în lupte cu steagul și
imnul în frunte. Cetățenii
se strâng și ovaționează
noii veniți, fără a cunoaște imnul, cântec interpretat de militarii Marsiliei.
Noul imn magnific, plin
de elan, pe care îl cântau
marseillezii se răspândește ca o avalanșă de nestăvilit. Servant, ministrul de
război, sesizează puterea,
tăria mobilizatoare a acestui marș de luptă și ia măsuri
să fie editat și răspândit la toate unitățile militare ale armatei. Între timp, căpitanul Rouget poate că a și uitat de
cântecul de război al Armatei Rinului, pe care el la creat
la 22 aprilie 1792. Nimeni în Franța nu cunoaște numele
autorului și nici soarta celui care l-a creat.
În timp ce marseillezii și locuitorii Parisului atacă
palatul Tuilleries, în sunetul Marseillezei, regele este detronat. Rouget de Lisle, sătul de revoluție, refuză să depună jurământul pentru Republică și preferă să părăsească armata decât să slujească sub iacobini. Își manifestă
antipatia față de Consiliul Salvării Publice când amicul
său, primarul Strasbourgului, generalii și toți nobilii sunt
târâți spre ghilotină. Se ajunge la o situație grotească
când și geniul unei nopți, părintele Marseillezei, urma
să ajungă la ghilotină. Întâmplarea de la 9 Termidor și
căderea lui Robespiere, precum și a deschiderii porților
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temnițelor, l-a salvat pe Roget de Lisle de la ghilotină.
După refuzul de a depune jurământul, a fost dat afară
din armată, i s-a luat uniforma și pensia, i s-a refuzat
tipărirea prozei și a poeziilor. Destinul nu iartă unui diletant că a pătruns în mod nepermis în rândul nemuritorilor. Duce o viață foarte grea, întreprinde o serie de activități nu tocmai onorabile. Din cauza unor polițe neplătite
ajunge la închisoarea săracilor, Saint-Pelagie. Mai are
prilejul să afle că armatele napoleonene răspândesc Marseilleza în întreaga Europă.
Când Bonaparte devine împărat, la 02 decembrie
1804, în catedrala Notre–Dame, Napoleon lua din mâna
Papei Pius al VII-lea coroana și și-o așeza singur pe
cap, voind să sublinieze prin acest gest că puterea divină nu are niciun amestec
în ridicarea lui pe tron.
Napoleon înlătura din
ceremonialul de la Palatul Tuileries Marseilleza,
socotind-o prea revoluționară, iar bourbonii o interzic cu desăvârșire.
În 1830, cântecul
Marseilleza renaște pe
baricadele revoluției din
iunie, redobândind vechea sa forță, iar Rouget
primește din partea lui
Louis–Phlippe,
regele
burghez, o mică pensie.
Iată că cineva și-a adus aminte de el, însă de această
atenție se bucură foarte puțin. El moare la Choisey-leRoi, în 1836, la vârsta de 76 de ani. Nimeni nu mai vorbește de el.
Trec generații și abia în timpul Primului Război
Mondial, Marseilleza uitată de mult răsună din nou pe
întregul front al Franței. Atunci se dispune ca trupul micului căpitan Rouget să fie așezat în Domul Invalizilor,
alături de acela al micului locotenent Bonaparte. Astfel
creatorul obscur al unui cântec nemuritor, ce a devenit
imnul de stat al Franței, își găsește până la urmă loc în
cripta de onoare a patriei sale – suprema mângâiere, de a
nu fi fost decât poetul unei singure nopți.
De reținut că imnul national al Franței, creat acum
peste 200 de ani, nu a suferit niciun fel de modificare
până în prezent.

Col. (rtr.) NIMARĂ Ion

76 DE ANI DE LA CEL DE AL
DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Războiul a fost o palmă usturătoare dată marilor puteri
ale Europei, țări care, la adăpostul aroganței, indolenței, superficialității și a unei auto-siguranțe supradimensionate, au
permis nașterea și întinderea acestui flagel al umanității.
”Somnul” națiunilor a permis, chiar lângă ele, nașterea,
dezvoltarea și agresiunea unui monstru care, cu perfidie,
profitând de slăbiciunile vecinilor a recurs la atrocități inimaginabile. Asasinate politice, servicii secrete ultrarafinate,
experiențe medicale malefice, lagăre ale morții unde au murit dușmani și prieteni deopotrivă, teroare, cruzime, frică
manipulare șantaj, totul pentru a satisface ambițiile bolnave
ale unui singur om și a camarilei sale.
Dezvoltarea economică a Germaniei și apoi înarmarea
excesivă a acesteia a fost tratată cu superficialitate de țările
așa-zis puternice ale Europei. Invadarea, la 1 sept 1939, a
Poloniei, a arătat adevărata dimensiune a puterii militare și
economice a acestora, ca urmare și o slabă sau chiar lipsă
de reacție la invadarea celorlalte țări de către trupele celui
de al treilea Reicht. Anexarea cu ușurință a Norvegiei, Danemarcei, apoi Luxemburgului, Olandei Belgiei și Franței
este un exemplu elocvent. Cel de al doilea război mondial a
dat dimensiunea imensei lupte pe care popoarele au trebuit
să o ducă pentru a răpune acea hidră întunecată a omenirii: fascismul și militarismul. Această luptă nu s-a limitat la
câmpurile de bătaie, ci a cuprins toate sferele vieții sociale,
de la economie, politică, ideologie, cercetare, totul pentru
a spori producția de armament și crearea de noi tipuri de
arme, pentru a câștiga, prin manipulare, mințile și sufletele
oamenilor.
Al doilea război mondial a fost un război global care
a implicat marea majoritate a țărilor lumii, în care marile

puteri s-au înfruntat în două alianțe opuse: Aliații și Axa. A
fost cel mai întins război din istorie și a implicat direct mai
mult de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări din
Europa, Asia, nordul Africii, Oceanul Pacific.
Cei mai importanți participanți și-au dedicat întreaga capabilitate economică și științifică efortului pentru un ”război total”, ștergând distincția dintre resursele civile și cele
militare.
Marcat de moartea masivă a civililor (inclusiv Holocaustul, în care au murit aproximativ 11 milioane de oameni),
prin bombardarea centrelor industriale și demografice (vezi
lansarea bombelor atomice de la Hiroșima și Nagasachi,
din 6 și 9 august 1944), conflictul a făcut între 50 și 85
milioane de victime. Lagărele de concentrare și exterminare de la Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Dachau, Treblinka,
Buchenwald au fost adevărate mașini de ucis, pentru acei ce
nu aveau altă vină decât aceea că nu aparțineau rasei ariene, aveau alte opțiuni politice sau pur și simplu se numeau
evrei, polonezi țigani. Degradarea umană, umilința, disperarea, decăderea fizică, în general atrocitățile săvârșite aici,
au atins cote de neimaginat.
Al doilea război mondial a modificat alinierea politică
a statelor și a produs schimbări în structura socială a acestora. Și chiar dacă acest război s-a încheiat prin capitularea
Germaniei, la 8 mai 1945, conflictele au continuat pe scena politică. La 24 oct.1945 a fost înființată ONU, pentru
a promova cooperarea internațională și a preveni viitoarele
conflicte. Marile puteri victorioase – SUA, Uniunea Sovietică, China, Regatul Unit și Franța – au devenit membrii
permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, iar SUA și
Uniunea Sovietică au devenit superputeri rivale, pregătind
scena pentru escaladarea ”Războiului rece”.
Influența unor mari puteri europene s-a diminuat, în
timp ce a început decolonizarea Asiei și Africii.
Integrarea unor politici de relansare economică, mai ales
în Europa, a apărut ca un efort de a pune capăt divergențelor
de dinainte de război și de a crea o identitate comună.
În 1948, aliații au adoptat ”Declarația universală a drepturilor omului”, ca un standard comun pentru toate țările
semnatare.
Germania, principalul protagonist al conflictului, a fost
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împărțită în două state, RFG și RDG, primul sub tutela
americană, cel de al doilea, sovietică. Restul Europei a
fost de asemenea împărțit în sfere de influență, astfel că
majoritate țărilor din Europa Centrală și de est au intrat în sfera sovietică, ceea ce a condus la instaurarea
regimurilor comuniste. Ca urmare, Polonia, Ungaria,
Germania de est, Cehoslovab
cia,
România, Bulgaria și Albania au devenit state satelit ale
URSS. S-au format două alianțe militare internaționale,
NATO (în frunte cu SUA) și Pactul de la Varșovia (controlat de URSS), ducând la o lungă perioadă de tensiuni
politice și de competiție militară între acestea. Vechi aliați
deveneau rivali, ceea ce a dus la o cursă a înarmărilor fără
precedent, la răcirea relațiilor și, ca urmare, la apariția ”Cortinei de fier” și declanșarea ”Războiului rece”.
În Asia, SUA au ocupat Japonia și au administrat fostele
insule japoneze din Pacificul de Vest, în timp ce sovieticii au ocupat insulele Kurile. Coreea a fost și ea divizată și
ocupată, nordul de Uniunea Sovietică și sudul de SUA. În
China, forțele comuniste au ieșit victorioase și au proclamat
Republica Populară Chineză, în timp ce forțele naționaliste
s-au retras în 1948 în Taiwan.
În Orientul Mijlociu, respingerea de către statele arabe
a planului ONU de împărțire a Palestinei și înființarea Israelului, a marcat escaladarea conflictului arabo-israelian.
Economia globală a suferit puternic de pe urma războiului, deși țările participante au fost afectate diferit. SUA a
ieșit din război mult mai bogată decât orice altă națiune, ea
dominând economia mondială Liberalizarea politicii economice și reforma monetară prin aplicarea planului Marshall,
a propulsat după 1948 economia vest-germană, transformând-o într-un miracol. Italia a cunoscut și ea o explozie
economică iar economia franceză s-a redresat. Prin contrast,
Regatul Unit a rămas într-o stare de regres economic mai
bine de zece ani. În ciuda enormelor pierderi umane și materiale, Uniunea Sovietică a înregistrat o creștere rapidă a
producției. Japonia a avut o creștere economică incredibil
de rapidă, devenind în anii ‘80 una din cele mai puternice
economii din lume.
Participarea României la cel de al doilea Război mondial marchează o etapă istorică deosebit de complexă, complicată, și controversată. După o perioadă de neutralitate
de mai bine de un an de zile, ca urmare a evenimentelor
petrecute între 1939 și 1940, România s-a trezit fără niciun
sprijin material și politic din partea puterilor străine, preocupate de salvarea propriilor interese. În acest context, Ro-
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mânia a suferit grave amputări teritoriale, fiind constrânsă
să accepte odiosul tratat de la Viena și a sfârșit prin a fi împinsă pe orbita Germaniei hitleriste, instaurându-se în țară
un regim de dictatură militaro-fascistă. Se aliază cu puterile
Axei în octombrie 1940 și intră în război de partea acesteia,
din dorința de a recupera teritoriile luate de Uniunea Sovietică: Basarabia, Bucovina de nord și Ținutul Herței. După
trei ani și trei luni de campanii militare, la 23 august 1944,
Regele Mihai I își dă acordul pentru destituirea și arestarea
mareșalului Antonescu iar România semnează armistițiul cu
Națiunile Unite, trecând de partea aliaților.
Pe 12 sept. 1944, România, prin semnarea armistițiului
își asumă obligația de a contribui cu 38 de divizii la efortul
de luptă antihitlerist.
Participarea țării noastre la cel de al doilea Război Mondial s-a concretizat prin două campanii: cea din est, pentru
eliberarea Basarabiei și Bucovinei – pierdute –, și cea din
vest, pentru eliberarea Transilvaniei – câștigată. La 25 octombrie sunt eliberate ultimele localități românești, Carei și
Satu-Mare, de sub ocupația germană.
România a participat la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, mobilizând 567.000 de militari. Armata
română a străbătut prin luptă circa 1700 km, a escaladat cca.
20 de masive muntoase, a forțat 12 cursuri mari de apă și a
eliberat cca.4000 de localități, provocând inamicului pierderi echivalente cu 15 divizii. Pierderile armatei române
s-au cifrat la aproape 170.000 de militari (morți, răniți, dispăruți). Contribuția economică s-a cifrat la peste un miliard
de dolari în valuta anului 1948, ceea ce a reprezentat de
patru ori bugetul țării pe anul financiar 1937/1938. Cele 280
de zile de participare la război se încheie la 12 mai 1945,
trupele Române fiind oprite din ofensivă pe linia Munților
Tatra.
În ciuda actului de la 23 august 1944, România a constituit în ochii Aliaților apuseni un stat inamic. La încheierea
războiului, pe plan diplomatic, a fost luată în considerare

doar participarea alături de Axă și România a semnat Tratatul de pace de la Paris (1946), ca stat învins, aliații refuzând României statutul de stat cobeligerant. URSS-ului
i-au fost recunoscute definitiv anexarea Basarabiei și nordul
Bucovinei, iar Bulgariei, Cadrilaterul. Aceleași state care au
fost umilite la începutul războiului, au hotărât ruperea și retrocedarea unor teritorii, separarea forțată a populațiilor de
țara mamă, stabilirea arbitrară a frontierelor pe principiul:
învingătorul ia totul.
Totuși contribuția României pentru aliați nu rămâne
total fără urmări: Aradul, Satu–Mare, Nordul Transilvaniei

rămân parte integrată a României, până la trasarea frontierei
de către Comisia internațională, care a rămas și frontiera
actuală a României.
Actul revoluționar de la 22 august 1944, căruia i-a urmat participarea României la războiul antihitlerist, s-a numărat așadar printre cele mai importante evenimente ale
marii conflagrații din anii 1939 – 1945. În ciuda deciziilor
politice și militare controversate ale conducătorilor vremii,
poporul român a scris atunci o admirabilă pagină de istorie
națională și internațională.

Lt.col.(rtr.) Ștefănescu Marian

Testamentul lui Vasile Militaru (1886 - 1959)
„Subsemnatul, Vasile Militari, domiciliat in Bucureşti, strada Aviator Zorileanu, nr.
76, îmi scriu aici vrerile din urmă:
Pentru că Dumnezeu nu mi-a dăruit copii, hotărăsc ca întreaga mea avere, mobilă
şi imobilă, să rămână scumpei mele soţii, Ecaterina V. Militaru (Telly Barbu), pe care
o institui legatară universală a mea, scutind-o de orice cauţiune.
De asemenea, dispun ca: întreaga mea operă literară, tipărită şi netipărită, să revi
nă tot soţiei mele, Ecaterina v. Militaru. Bucureşti - 8 decembrie 1956”

Sufletul lui Vasile Militaru a zburat la cer pe 8 iulie 1959, omorât de regimul comunist, la închisoarea Ocnele Mari, iar
pământul s-a dus în pământul din care a fost luat...
Testamentul lui Vasile Militaru, prin simplitatea sa, reprezintă măreţia unui mare suflet, şi un îndemn pentru toţi bărbaţii
în a-şi respecta pe cealaltă „jumătate” a vieţii: soţia! Testamentul său, atât de simplu, vine încă odată să sublinieze sensibilitatea şi măreţia morală a acestui mare poet creştin român. Câtă posibilitate, câtă dragoste pentru soţia sa Telly barbu! Ce
gânduri curate faţă de-o fiinţă care din păcate nu i-a dăruit copii!...
Poezia lui Vasile Militaru nu reprezintă decât o stare de ataraxie, un exerciţiu şi în îndemn spre iubirea creştină, o
„oază” de moralitate... Intrând în contact cu poezia lui Vasile Militaru, este ca şi când ai citi Biblia. Poezia sa este curată şi
te împinge treptat spre o „purificare” interioară. Când îl citeşti pe Vasile Militaru nu mai poţi fi misogin, nu mai poţi „huli”
pe Dumnezeu. Fără să greșim, am putea vorbi despre ceea ce se cheamă, dacă noţiunea nu este forţată, o „militaroterapie”
sau o „militaroetică”!
Edificatoare sunt aceste versuri moralizatoare, scrise de Vasile Militaru în închisoarea de trist renume Ocnele Mari:
„Iată sfat în trei cuvinte:
Ca să-ţi faci de ceruri parte,
Trei într-unul ţine minte:
Carte, carte şi iar CARTE!
Cartea e o Visterie

De lumini să le tot sorbi
S-o citească cine ştie,
Nu rămân nici orbii orbi!
Dacă orbii pot să-nşire
Doar prin pipăit cuvântul,

Iată câtă fericire
Le-a dat celorlalţi Preasfântul!
Pe ogorul tău din suflet,
Fă cât poţi mai mult să plouă
A credinţei întru Domnul
Binefăcătoare vouă”.

Voicu T. Teodor, Prof.istorie - fllosofie
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Poveștile pământului

Un tezaur de denari romani, republicani și imperiali,
descoperit la Telești, județul Gorj
La începutul lunii februarie a anului 2016,
a fost descoperit un tezaur de denari romani,
republicani și imperiali, precum și un inel sigilar bronz, într-o pădure aparținând comunei
Telești, din zona de nord - vest a județului Gorj.
El a fost descoperit cu detectorul de metale
de către un grup de pasionați de natură și istorie
din Târgu Jiu, compus din trei membri ai Asociației ”Detecții Gorj”, la o adâncime relativ
redusă, de 15 – 30 cm față de nivelul actual de
călcare. Tezaurul este constituit din 379 monede din argint (denari republicani și imperiali)
și un inel sigilar din bronz. Nu cunoaștem în
ce recipient au fost depozitate, deoarece piesele
erau împrăștiate pe o suprafață de cca. 3 m.p.,
pe malul drept, abrupt de cca. 2 m față de nivelul de călcare
și nu s-au descoperit fragmente ceramice în zonă. Probabil
că a fost din materiale organice (din pânză sau piele), care
s-au degradat de-a lungul celor peste 1900 de ani de la ascunderea tezaurului.
Interesant este faptul, că în zonă, la 3 km nord de punctul de descoperire actual, a mai fost scos la iveală, la sfârșitul secolului al XIX-lea (în anul 1886), un tezaur roman
imperial, de tip Filip Arabul, având în componența sa 815
piese, a cărui acumulare începe la sfârșitul secolului al IIlea d. Hr., cu denari emiși pentru Iulia Domna și se încheie
cu antoninieni emiși la jumătatea secolului al III-lea de către împăratul Filip Arabul (244 -249).
Acesta este cunoscut în literatura de
specialitate, sub denumirea de Tezaurul
de la Brădiceni, monedele intrând în
colecția Muzeului Național de Antichități din București 1.
Tot în zona satului Brădiceni, înainte de anul 1895, sunt semnalate câteva
descoperiri izolate de monede romane,
din care una a fost identificată ca fiind
emisă de împăratul Filip Arabul. Câțiva ani mai târziu, în 1897, ca urmare
a perieghezelor și cercetărilor arheologice din județul Gorj, Grigore Tocilescu și Pamfil Polonic
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semnalau în aceeași localitate, existența mai multor monede
romane imperiale și a unor fragmente ceramice de factură
romană.
Toate aceste descoperiri, grupate pe un perimetru de cca
3 km pătrați, ne duc la concluzia că aici ar putea exista o
villa rustica romană, cu o lungă existență, ce începe după
întemeierea provinciei Dacia (începutul sec. al II-lea d. Hr.)
și până la jumătatea secolului al III-lea. Însă, decalajul mare
între actualul tezaur și cel descoperit în 1886 la Brădiceni
(de peste 70 de ani), poate să sugereze existența chiar a două
ferme romane în acest areal (din păcate nedescoperite până
în prezent).
Ținând cont de ultimele emisiuni monetare, din cele
două tezaure amintite, ele au fost ascunse ca urmare a unor stări relative
de nesiguranță din provincia romană
Dacia, respectiv atacurile triburilor
germane ale sarmaților și marcomanilor (169 -175) din timpul împăratului
Marcus Aurelius – pentru îngroparea
ultimului tezaur descoperit în 2016, sau
atacurilor goților și carpilor (245-248)
din timpul împăratului Filip Arabul –
pentru îngroparea tezaurului descoperit
în 1886, precum și a descoperirilor izolate de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
În ceea ce privește tezaurul descoperit pe teritoriul co-

munei Telești, la cca 2 km sud de satul Brădiceni (comuna Peștișani), acesta este compus din 379 denari
romani, având în componență 9 monede republicane
- una de la Caesar emisă în anii 49-48 î.Hr., opt de la
Marcus Antonius emise în 32-31 î.Hr. 5 și 370 monede
imperiale – de la Nero la Marcus Aurelius pentru Faustina a II-a (emise între anii 64 și respectiv 180).
Împreună cu monedele, împrăștiate pe cca 2 m.p.,
a fost descoperit și un inel sigilar din bronz. El este
format dintr-o verigă circulară, ce face corp comun cu
chatonul, fiind turnate împreună. Veriga este aplatizată
ce se lățește în apropierea chatonului, fiind ornamentată cu câte un triunghi în relief, pe ambele laturi, și câte
două linii paralele, perpendiculare pe vârfurile triunghiurilor. Placa chatonului este circulară, fiind incizată
cu diferite ornamente ideografice (circulare, gratie cu linii
paralele și perpendiculare, puncte marginale și centrale).
Este posibil ca acesta să fie datat în epoca feudală.
Acest tezaur având în componența lui și denari republicani pe lângă cei imperiali, este printre cele mai rare de
acest fel descoperite în țara noastră (al patrulea din Oltenia
după cele de la Drăghiceni – județul Olt, Gârla Mare – județul Mehedinți și Frâncești- județul Vâlcea, precum și primul
care începe cu monedă de la Caesar). Este un tezaur cu acumulare lentă, care începe cu agonisirea monedelor pe o perioadă îndelungată de timp, realizată de mai multe generații.
Lotului inițial constituit din cele 9 piese republicane i s-au
adăugat alte 74 piese imperiale din secolul I d. Hr. , la care
se vor adăuga 296 piese din secolul al II-lea d. Hr. Ritmul
acumulării acestui tezaur nu este uniform, el cunoscând momente de creștere și descreștere în funcție de atât de posibilitățile materiale ale celui care își tezaurizează monedele cât

și de fenomenele economice și evenimentele politice care se
petrec în Imperiul roman, ce afectează și provincia Dacia.
Urmărind diagrama tezaurului de la Telești, constatăm
că ea este în creștere ușoară până la Marcus Antonius, când

cunoaște un prim vârf al amplitudinii, scade apoi în vremea
lui Nero și Vitellius, crescând în timpul lui Vespasian, când
atinge un nou punct de amplitudine, după care scade ușor
în timpul împăraților Titus, Domițian și Nerva. După organizarea provinciei romane Dacia, se observă creșterea acumulării de monede în tezaurul de la Telești, ajungându-se în
timpul lui Traian la un nou vârf de amplitudine, apoi scade
foarte puțin în timpul lui Hadrian, ajungând brusc la vârful
de amplitudine maximă în timpul lui Antoninus Pius, după
care scade semnificativ în timpul lui Marcus Aurelius. Creșterea bruscă a cantității de monede de la Traian și Hadrian
cu acumularea maximă la Antoninus Pius, în tezaurul de la
Telești, este consecința firească a integrării Daciei romane
în sistemul economic și monetar al Imperiului.
După monedele emise de Marcus Antonius se observă
o întrerupere a tezaurizării cu monede emise de Augustus,
Tiberius, Caligula și Claudius (perioada anilor 31 î.Hr. -64
d. Hr). Tezaurizarea continuă cu emisiuni monetare ce apar
după reforma monetară a împăratului Nero, anii 64 68 d.Hr. Urmează un nou hiatus în timpul războiului
civil (68-69), când nu avem monede de la Galba și
Otho. Începând însă cu Vitellius și aproape întreaga
perioadă a dinastiei Flavia, de la Vespasianus la Marcus Aurelius, tezaurizarea continuă neîntrerupt.
Cel mai mare procent de tezaurizare se realizează
în timpul împăratului Antoninus Pius și familia imperială (169 monede), urmează apoi Traian și familia
imperială (62 monede), Hadrian și familia imperială
(58 monede), Vespasian și familia (31 de monede).
În privința atelierelor unde au fost bătute monedele, în marea lor majoritate (367 piese) sunt realizate în atelierul din Roma. În ateliere itinerante sunt bătute
nouă monede (cele emise de Caesar și Marcus Antonius). O
singură monedă emisă de Vespasian este bătută în atelierul
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din Lugdunum (azi Lyon) iar două monede emise de Traian
pentru soția și nepoata sa Plotina respectiv Matidia, într-un
atelier din Asia Mică.
Din structura tezaurului prezentat mai sus, au reieșit câteva date importante. Este vorba de o acumulare bănească
de dimensiuni medii, al căror posesor pare a fi un membru
al categoriilor sociale mijlocii, probabil un colonist roman
ce și-a întemeiat în această zonă o villa rustica.
Acumularea se întinde pe o perioadă de peste 225 de ani
(începând din anul 49 î. Hr. și încheindu-se cu a doua jumătate a sec. II d. Hr , anul 180). Desigur că această acumulare
bănească s-a transmis din generație în generație, până la ultimul posesor. După părerea unor cercetători însă, posesorii
unor tezaure mixte, ca cel de la Telești, ar putea fi autohtoni
daci, care au supraviețuit războaielor daco-romane și au
transmis monedele, din generație în generație.
În concluzie, tezaurul monetar prezentat constituie un
izvor valoros pentru perioada de sfârșit a secolului al II d.
Hr., mai ales că el a fost recuperat în întregime (379 de piese), fiind asociat și cu un inel sigilar din bronz, posibil dintr-o altă epocă (relativ foarte rar în tezaure).

****
Ipoteza avansată de arheologii Muzeului Județean Gorj
este susținută și de alte descoperiri întâmplătoare realizate
de membri ai Asociației ”Detecții Gorj” în zone învecinate
cu cele în care au fost descoperite tezaurele monetare de la
Brădiceni, respectiv Telești. La câțiva kilometri spre nord,
în pădurea Arcani, în anii 2018 și 2020 au fost descoperite
două chei de tipologie romană, ambele păstrate în condiții
foarte bune, precum și mai multe vârfuri de săgeată.
Redăm dimensiunile uneia din cheile romane: lungime
totală: 5,5 cm, diametrul inelului de prindere: 2 cm, lungimea tălpii cu rizuri: 1,9 cm, greutate: 15,99 grame (cu
mențiunea că păstrează mici urme de pământ). Piesa este
din bronz.
Notă: Materialul are la bază un articol semnat de arheologul Vasile Marinoiu, în Revista Litua, nr. XIX (2017), pag. 197,
și descoperirile întâmplătoare ale unor membri ai Asociației
”Detecții Gorj”. Foto 2 e preluată de pe https://hartacomorii.
blogspot.com/2011/01/comori-si-monede-romane-descoperite-in.html iar foto 3 de pe https://www.thinglink.com/scene/885870052736237569

Col.(r) Ion-Viorel Vîlceanu

Crucea
14 spre 15 august 1916. Clopotele bisericii sună prelung
făcând satul să răsune. În tăcerea nopții, mobilizarea generală e anunțată. Singurii care pot dormi în continuare sunt
copiii. Ei încă nu știu ce vestește sunetul tărăgănat al clopotului. Vor înțelege abia când, din poartă, își vor privi tatăl îndepărtându-se cu ranița în spate. Nevestele vor sta pe prispă
legănându-și pruncii abia născuți și ștergându-și pe ascuns
lacrimile. Gândul îi fuge la Ileana. O zărește cu ochii minții.
E în curte, întinde rufele și își pune mâinile în șolduri de
fiecare dată când cei doi băieți
încep să se alerge în jurul său.
Probabil nici ea nu mai doarme
acum. Poate că își imaginează
două fetițe împletindu-și părul
pe scară. Nimic nu prevestise
dezastrul. Preotul Ghiță nu mai
vedea ajunsă clipa în care îl va
știi pe Grigore așezat la casa
lui. De-acum era bătrân și își
dorea să îl lase în locul său, la biserica din sat.
La primul cântat al cocoșilor care anunța venirea zorilor
Grigore se ridicase din pat fără să fi dormit. Ar fi vrut să plece fără să anunțe pe nimeni, dar îi datora fetei cu obrajii ca
piersica măcar un rămas-bun. În fața lui, Ileana nu vărsase
nici măcar o lacrimă. Rămăsese la fel de semeață ca întot-
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deauna. La despărțire, îi ascunsese în palmă un obiect rece
și îl obligase să îi jure că i-l va aduce înapoi. Nu putuse. Își
luase deja o obligație pe care nu avea să o îndeplinească...
Grigore fusese în primele rânduri când armata română
trecuse Carpații. În prima sa noapte stătuse încordat, inima bătea să-i spargă pieptul. Parcă și ea voia să fugă, să se
elibereze din prizonieratul pământului rece. Somnul nu i se
lipise nicio clipă de pleoape, iar limbilor ceasului părea că
le e teamă să înainteze. Ideea că trebuia să ochească piepturi
în care băteau inimi cu nimic
diferite față de a sa pătrunsese în măruntaiele lui Grigore
ca un cuțit. Și asta doar pentru că sunt acoperite de alte
uniforme. Nu despre asta li se
vorbise lor la seminar. Nu îi învățase nimeni să țină o pușcă.
Nu, nu le explicase ce sunete
scoate un om în agonie și nici
cât de mult durează pentru el chinul până la ultima suflare.
Își dusese mâna pe piept pipăind după crucea de metal primită de la Ileana lui. Cea mai importantă luptă se dădea în
el însuși. Voia să își servească țara și să își ajute camarazii,
dar cum avea să facă asta? Împușcând tovarășii altora. Cum
o să mai trăiască în același trup cu cel ce a apăsat de atâtea

ori trăgaciul unei puști pe care a fost obligat să o îndrepte
spre ceilalți. Sau poate nu va mai trăi...
Acum, după multe zile în țărâna tranșeelor, viața a căpătat alte înțelesuri. Când atacă ceilalți, când sunt atacați.
Așteptarea le roade nervii și le transformă somnul într-un
șir lung de tresăriri și scâncete. Înainte de fiecare luptă, Grigore își sărută crucea și spune în gând o rugăciune scurtă. În
jurul său, soldații își fac semnul crucii sau strâng în palmă o
scrisoare. În fiecare zi, cei rămași în viață trebuie să poarte
câteva zeci de camarazi către groapă. Celor mai noi li se
face rău și pleacă. Restul rămân să salute și trec mai departe.
... În toiul nopții se aud țipete și împușcături. Bombardamentul e atât de puternic încât îți fură mințile. Pământul se
cutremură. Noaptea e numai răcnet și agonie. Grigore asistă
cu ochi sălbatici la o scenă infernală. Trupuri și uniforme
sfârtecate. În fața lui, la câțiva metri, un ungur îl privește
îngrozit. Are ochii căprui și plini de lacrimi, dar cine nu-i
are? Probabil soția lui se gândește acum la el; aduce apă de
la fântână și îngâimă o rugăciune. Nu bănuiește ce urmează
să se întâmple. Cum o fi arătând? Ca Ileana lui cu părul

negru și fața arsă de soare? Soldatul își potrivește stângaci
pușca. Nici el nu are multe zile pe front. Oare soția lui se
îmbujorează ca Ileana atunci când îl întâlnește pe drum, ferindu-și privirea? Se aude o bubuitură puternică. Grigore
este aruncat pe spate, iar în cădere își duce palma la inimă.
Oare așa se simte moartea? Ca o arsură puternică în piept?
Ignoră durerea și își strecoară mâna pe sub vestonul aspru.
Pieptul îi e uscat, nici vorbă de sânge. Doar două bucăți de
metal și un glonț. Le strânge în pumn și dă să se ridice pe
coate, dar e încă amețit. Bucațile de metal îi alunecă din palmă, căzând în țărână. Lacrimile îi îneacă privirea. E greu să
îl auzi pe Dumnezeu prin zgomotul asurzitor al puștilor. E
greu să auzi corurile de îngeri atunci când trebuie să fugi din
calea obuzelor. Băieți, mai e unul aici! Doi brancardieri îl
apucă de brațe și îl trântesc pe o targă. Nu-i vede de lacrimi.
În schim, o vede clar pe Ileana. E aplecată peste marginea
unui pătuț și îngână ceva ce a învățat de la mama sa: „Culcămi-te mititel / Și te scoală măricel, / Să te duci cu oile /Pe
câmpu' cu florile…”

Prof. Dana Ștefania Brașoava

Taina Paştelui veşnic
„Fără credința în Înviere, toate nu au alt curs decât zădărnicia, altă limită decât suferința, alt efect asupra noastră
decât deziluzia dureroasă. Pentru noi, care nu așteptăm decât de la Înviere soarta noastră definitivă și fericirea noastră
asigurată, trecerea timpului nu devinedecât un episod ne însemnat. Siguranța noastră este mai sus și moștenirea noastră
în altă parte”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.
Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos este denumită și „Paști”, termen de origine ebraică, cu sensul de
„trecere”.
În Paștele iudaic erau celebrate eliberarea poporului
evreu din robia Egiptului, trecerea prin pustie și Legământul din Sinai. În Paștele serbat de Iisus cu ucenicii săi, numit
și „Cina cea de pe urmă” sau „Cina de Taină”, El instituie
Sfânta Euharistie, săvârșind astfel oTaină nouă, un Paști
nou.
Deci, Taina Paștelui nou este Însuși Hristos-Domnul,
care va trece prin jertfa Crucii și a morții pentru a dărui
lumii, prin Înviere, viața veșnică.
Jertfa mielului de Paști și toate celelalte jertfe din Vechiul Testament au preînchipuit sau prefigurat Taina jertfei
lui Iisus Hristos pe Cruce și trecerea Lui prin moarte la viața
veșnică. Această Taină a fost împărtășită de Hristos ucenicilor, cu anticipație, la Cina cea de Taină din Sfânta și Marea

Joi. Faptul că ultimul Paști serbat de Domnul Iisus Hristos
cu ucenicii Săi nu a fost un Paști iudaic obișnuit, ci un Paști
nou, reiese din cuvintele Mântuitorului Însuși, pe care le-a
consemnat Sfântul Evanghelist Luca: „Cu dor am dorit să
mănânc cu voi acest Paști, mai înainte de Patima Mea”.
Paștele cel nou, instituit la Cina cea de Taină, anticipează Pătimirea, Îngroparea lui Hristos ca trecere a Lui la
o viață nouă, la viața veșnică din Împărăția cerurilor. Prin
Înviere, trupul omenesc al lui Hristos Cel răstignit nu mai
revine la viața pământească, stricăcioasă și trecătoare, cum
s-a petrecut cu Lazăr din Bretania, de pildă, ci trupul înviat
al lui Hristos devine nemuritor, devine nestricăcios și veșnic. El poartă urmele Răstignirii în palme, în picioare și în
coastă, dar nimeni și nimic pământesc nu-L mai poate reține
sau stăpâni. Hristos Cel înviat nu mai moare niciodată, El
este veșnic viu. Prin urmare, „moartea nu mai are stăpânire asupra Lui”, după cumspune Sfântul Apostol Pavel. În
Hristos cel înviat, moartea însăși a fost omorâtă. De aceea,
cântăm „Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând” sau „Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și
începutul altei vieți, veșnice”.
„Când Domnul Iisus Hristos a săvârșit Cina cea deTaină, mai întâi S-a rugat binecuvântând pe Dumnezeu și mulțumindu-I. Apoi a luat pâinea, a frânt-o și a dat-o ucenicilor

Rezerva oştirii gorjene 2020 - 2021  51

Săi”. Rugăciunea aceasta de mulțumire a lui Iisus se numește în limba greacă a Noului Testament „Euharistie”.
Iisus a desființat principala sărbătoare a iudeilor și îi trece la un Paști nou și înfricoșător. ”Luați, le zice El, și mâncați! Acesta este trupul Meu care se frânge
pentru voi”. După cum
ne tâlcuiește Sfântul
Ioan Gură deAur. „El
(Iisus) numește acest
sânge sângele Noului
Legământ, adică făgăduința Legii noi, și
adaugă: Faceți aceasta
întru pomenire Mea”.
Prin aceste cuvinte se
vede cât de mult voia
El să-i îndepărteze pe
ucenici de obiceiurile
iudaice. ”După cum altădată - zice El - făceați Paștele întru
pomenirea minunilor din Egipt, tot așa faceți aceasta întru
pomenirea Mea. Ieri, sângele acela nu era decât pentru a
salva pe întâii născuții din Egipt, acesta însă se varsă spre
iertarea păcatelor lumii”.
Cina cea de Taină este Taina iubirii depline a lui Iisus
Hristos. Tâlcuind acest adevăr, părintele Dumitru Stăniloaie

spune: „Dacă Hristos nu S-ar fi răstignit și n-ar fi înviat,
n-ar fi fost posibile Cina cea de Taină și Euharistia din Biserică. Euharistia de la Cina cea de Taină este anticiparea
tainică a jertfei de pe Golgota și a Învierii”.
Sfânta
Euharistie
conține și exprimă taina unității Bisericii ca
trup tainic al lui Hristos,
constituit și sfințit prin
lucrarea Duhului Sfânt.
Domnul Iisus Hristos binecuvântează cu prezența
și lucrarea Sa sfințitoare
nu doar pe locuitorii orașelor, ci și ai satelor, și îi
orientează spre „Ierusalimul ceresc”, adică spre
Împărăția iubirii veșnice
a lui Dumnezeu. În localitățile de pe întreg cuprinsul României nu s-a întrerupt nici o
dată săvârșirea Sfintei Euharistii, deoarece, prin ea, creștinii
ortodocși primesc puterea iubirii jertfelnice, de a fi în orice
vreme mărturisitori ai Domnului Hristos și bucuria de a rămâne uniți cu El în istorie și Eternitate.

Colonel (rtr.) Ștefan MITINCU

 Călătorii și zâmbete

Idei de vacanțe - LEPȘA

Dacă îți dorești o oază de liniște și relaxare, poți poposi
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încrezător pe tărâmul de legendă al celei mai cunoscute
balade românești „Miorița”, aflat pe plaiurile Vrâncene.
Aici, fiecare munte aparține câte unui fecior al Vrâncioaiei, iar Ștefan cel Mare nu ar fi putut izbândi asupra
turcilor fără ajutorul hotărâtor al vrâncenilor. Iar dintre
cei trei ciobani mioritici, unul, cel mai „ortoman“, este
vrâncean. Și enumerarea legendelor poate continua la nesfârșit, devenind ea însăși o legendă. Așa a apărut un loc
minunat, un colț de rai pe nume: Lepșa, „Perla Vrancei”.
Aflată la 75 de kilometri de Focșani, departe de agitația orașelor, este o zonă turistică mai puțin mediatizată,
dar care te desfată cu peisaje uimitoare.
Lepșa este situată în vestul județului Vrancea, la intrarea în Pasul Tulnici, care face legătura între Moldova
și Ardeal. Traseul, care poate fi făcut doar cu autoturis-

mul, iar pentru temerari și cu bicicleta,
este unul simplu: Focșani-Bolotești-Vidra-Valea Sării-Bârsești-Tulnici-Lepșa.
Neîncadrată oficial în categoria stațiunilor turistice, Lepșa a devenit raiul
pensiunilor agroturistice. În ultimii 15
ani, au fost construite aici aproximativ
1.500 de vile iar casele localnicilor au
fost transformate în pensiuni primitoare. Pe lângă peisajele pitorești și mâncarea delicioasă specifică zonei, stațiunea Lepșa se laudă cu numeroase trasee
amenajate pentru drumeții, mănăstiri,
cascade și cu Rezervația Naturală Cheile
Tișitei.
Cea mai cunoscută mănăstire din zonă este Mănăstirea
Lepșa, una dintrecele mai vechi din Vrancea. Așezământul
care poartă hramul Maicii Domnului a fost construit inițial
de localnici în anul 1789, iar, mai apoi, dărâmată în 1927.
Biserica a fost refăcută 9 ani mai tarziu, în 1936, reprezentând una dintre cele mai importante atracții turistice ale zonei.

Cascada Putnei, monument al naturii, este obiectivul
care atrage sute de mii de vizitatori anual. Și, într-adevăr,
este un peisaj desprins parcă dintr-o lume ireală. Putna, care
nu este un râu mare, își strecoară apele, care altminteri se
scurg printr-o albie lată de câțiva metri, printr-un șanț de
doar un metru, săpat în stâncă, pentru ca, mai apoi, să formeze un lac rotund, limpede și încântător, cu diametrul de
20 de metri. Doar că acest lac se află în fundul unui puț
adânc de peste zece metri. Puț for mat destul de recent, în
ultima jumătate de secol, ca urmare a unei prăbușiri a malului. Iar întreaga priveliște are darul de a te lăsa fără cuvinte.
Cât timp ești în preajma cascadei, rămâi mut de încântare.
Alt obiectiv turistic de mare interes din zonă îl reprezin-

tă Rezervația Naturală „Cheile Tișiței”, o vale adâncă săpată de râul Tișița între Tisaru Mare și măgura Râpa Caprei.
Pentru desă vârșirea acestuia din urmă, omul în simbioză
cu natura au realizat acet ansamblu spectaculos. Istoria a
început acum mai bine de două sute de ani, atunci când în
lungul Tișiței se afla, o uriașă exploatare forestieră. Pentru
a înlesni accesul, s-au construit un drum, apoi ocale ferată. Dimensiunea exploatației a crescut de la an la an, până
acum un secol. Apoi, n-a mai rămas nici
un copac. Oamenii au părăsit locul, iar
natura a înfăptuit un miracol: pădurea s-a
regenerat de la sine. După un secol, arată
din nou ca un codru virgin. Iar oamenii,
acum mai înțelepți, au ajutat natura să-și
desăvârșească opera. Zona a fost declarată rezervație naturală și protejată ca atare.
Acum, în zonă, trăiesc din nou lupi,
urși bruni, râși și capre negre, ca și căprioare, cerbi și mistreți. Totul într-un
echilibru desăvârșit. Pentru orășeni, dar
mai ales pentru copii, în rezervație au fost
amenajate și trei trasee tematice: al ursului, al lupilor și al râsului. De-a lungul lor, drumeții găsesc
panouri cu informații despre aceste ani male, dar și mulaje
ale urmelor, reconstituiri ale adăposturilor, ca și o mulțime
de locuri de popas amenajate în cele mai frumoase puncte. Peisajul, când molcom, când spectaculos, completează
tabloul. Indiferent cât de departe veți merge, peisajul este
mirific în toate anotimpurile. Iar cuvintele nu pot zugrăvi,
în nici un fel, frumusețea locurilor. Așa că, cel mai bine,
mergeți și vizitați rezervația, apoi rămâneți, măcar o noapte-două, la una dintre pensiunile din zonă. Gustați păstrăvii
de la păstrăvăria din sat, alături de un bulz ciobănesc, totul
udat de un pahar din vinurile Vrancei.

Mihaela DIACONU, Curierul Armatei 2020
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EPIGRAME... FÃRÃ COVID
Colecționara la divorț
Adoră pielea și meșina,
Papuci Armani, Gucci;
Deci, la partaj el ia mașina,
Iar ei îi dă papucii.

D-ale emigrației
Obiceiul strămoșesc,
Spune glia să-mi iubesc;
Românie, dragă țară,
Te iubesc mai mult… de-afară!

Speranţe deşarte
Aș vrea să intru-n era nouă
Spunea bunicul spre nepot
Dar lumea s-a-mpărțit în două:
În cei ce vor și cei ce pot.

Vară toridă
Să scap de nori caniculari,
Am semn pe nas, o-ncovoiere,
Dar nu e de la ochelari
Ci de la halbele de bere.

Ierarhie
Lumea se-mparte în ocultă ,
în oligarhi și în plebei,
în cei ce spun, cei care-ascultă
și cei ce-aud doar ce spun ei.

Frustrări
Când văd ce oameni am în jur,
Mai fac ironic vreo remarcă
Și chiar îmi vine să înjur,
Că Noe-a prins loc pe Arcă.

Partaj
Iubiții s-au luat la ceartă
Și după-o scenă cu sudalme,
Au reușit să-și mai împartă
Vreo două trei perechi de palme.

De ce soața mă pune să-i cânt
Spunându-mi că nu sunt afon
Vrea să-mi cultiv mai bine harul;
Dar stând cu gura-n microfon,
N-apuc să gust mai des paharul.

Armonie familială
Se bat din casă pân-la poartă,
De sfinți își zic, din doi în doi,
Apoi se iau frumos de toartă
Și merg la crâșmă amândoi.

Marile speranțe
Am mers cu soacra la icoană,
Și-atât de tare m-am rugat
S-o văd bolnavă pe cucoană,
Că dânsa… n-a mai apucat.

Împliniri
Abia acum, la separare
De mândra care mă înșeală,
Eu am motiv de supărare,
Că vrea și casa la-mpărțeală.
Prietenul anevoie se cunoaște
Se-mpart amicii-n mod firesc
când grijile te persecută:
unii amici chiar te ajută,
iar alții… te compătimesc.

Judecata istoriei
Tot plângem că ne este greu
Cu politruci corupți și mici,
Dar, dacă îi votăm mereu,
Suntem, nu victime – complici.
      Epidemie ?!?

Sărăcie de idei
N-oi fi nici eu vreun detectiv,
Dar tot românu-i prevenit
Că de plecări avem motiv,
Însă niciunul de venit.
Enescu, Brâncuși, Ionescu
Eu nu știu cine-a mai scornit,
Poporul de talente plin.
Sunt greu românii de pornit,
Însă când pleacă, nu mai vin.
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Ne mor copii de meningită,
O grea și dureroasă boală,
La guvernanți e mai cumplită,
Căci meningita e morală.
Grig M Dobreanu
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