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EDITORIAL

De Ziua Naţională a României
ne cinstim eroii

În fiecare început de decembrie, România îmbracă
haine de sărbătoare, iar noi, militarii, alături de
întregul popor, cinstim și onorăm Ziua noastră
naIională.
Deși situaIia actuală nu a permis sărbătorirea
acestei zile ca și în anii trecuIi, noi, militarii garnizoanei Buzău, dovedim prin tot ceea ce facem unitate în
faIa crizei sanitare, adaptabilitate la situaIia prezentului și responsabilitate pentru viitor.
Se împlinesc, în acest an, trei decenii de când Ziua
NaIională a României a fost desemnată a se sărbători
la 1 Decembrie, întru cinstirea momentului în care, în
prima zi de decembrie a anului 1918, prin votul Marii
Adunări NaIionale de la Alba Iulia, s-a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, act aclamat de o impresionantă
adunare populară.
ToIi cei care, sub jurământ de credinIă, au ales destinul de a fi permanent în slujba Iării, știu că istoria
României s-a scris cu multe sacrificii. La temelia
acestui grandios efort a stat întotdeauna devotamentul exemplar, curajul și puterea de muncă a bravului
ostaș român.
Gândurile noastre se îndreaptă către sufletele celor
peste 330.000 de militari români, morIi în luptă sau în
prizonierat, către toIi cei care, punând interesul
Patriei mai presus decât propria lor existenIă, au
luptat pentru realizarea sublimului ideal naIional –
Întregirea Hării – „cea mai mare faptă din toată viaIa
neamului nostru”, după cum afirma Nicolae Iorga în
anul 1918.
Demni de încrederea și speranIa cu care au fost
învestiIi, militarii buzoieni au dovedit curaj, înIelegând
sensul luptei și jertfei lor, până la uitarea de sine, tărie
de caracter, rezistenIă în faIa tuturor greutăIilor și permanentelor lipsuri, dar, mai ales, tărie morală în confruntările directe, de cele mai multe ori inegale, cu un
inamic superior ca efective și dotare.
AcIiunea de la 1 decembrie 2020, de plantare, în
Parcul Crâng din Buzău, a 775 de copaci în memoria
militarilor din Regimentul 48 Infanterie căzuIi în
Războiul de Reîntregire, la Roșia (Rotenberg, judeIul
Sibiu), pe defileul Oltului, în munIii Argeșului, la
Mărășești, ori în refacere, în Moldova pustiită de
epidemii, dar și în acIiunile militare de restabilire a
ordinei de drept, în sudul Basarabiei, reprezintă un
modest și simbolic omagiu adus eroilor buzoieni
sacrificaIi pe altarul Patriei.

Fiecare copac, sădit și hrănit din pământul sfânt al
Iării, va purta în trupul său și va înălIa spre cer și
neuitare numele știut sau neștiut al unui erou, ca
sublim gest de recunoștinIă perenă.
Garnizoana Buzău și FundaIia „Mareșal Alexandru
Averescu” sunt promotoarele valorilor și a tradiIiilor
naIionale împământenite pe aceste meleaguri, contribuind astfel semnificativ la educarea spiritului civic
și la respectarea valorilor și simbolurilor naIionale de
către membrii societăIii.
Armata și-a îndeplinit cu hotărâre, în cursul devenirii sale istorice, rolul de instituIie fundamentală a statului român, participând cu toată forIa la împlinirea
momentelor importante ale naIiunii.
România este astăzi stat membru al NATO și al
Uniunii Europene, este o naIiune cu un destin pe care
avem datoria să-l împlinim, de aceea suntem obligaIi
să credem în șansa noastră istorică și, cu puterea
ideilor și faptelor izvorâte din credinIa fiecăruia dintre
noi în viitorul Iării, să-l făurim împreună.
Armata României, ca principal element al integrării
euroatlantice, prin participarea la misiuni în teatrele
de operaIii externe, a plătit tributul său de sânge și lacrimi. Devotamentul și sacrificiul militarilor noștri nu
va fi uitat și sunt convins că cetăIenii României vor
avea întotdeauna deplin respect și apreciere pentru
cei care, prin jurământ, și-au legat destinul de apărarea Iării. Omagiem, cu pioasă recunoștinIă, pe cei 30
de eroi care au căzut la datorie în teatrele de operaIii și pe camarazii noștri care și-au pierdut viaIa în misiunile de instruire îndeplinite pe teritoriul naIional.
La ceas de mare sărbătoare, de omagiere a făuririi
României Mari și de cinstire a eroilor noștri, am convingerea că testamentara promisiune a lui Petru
Rareș, rostită tot la un moment de grea cumpănă, este
astăzi mai valabilă ca oricând și însoIește fiecare militar: „Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât!”.
De Ziua NaIională a României, mulIumesc tuturor
buzoienilor pentru că ne sunt alături și sprijină militarii din garnizoana Buzău, mulIumesc militarilor noștri
pentru profesionalismul, pentru curajul și determinarea cu care își îndeplinesc sarcinile și misiunile.
Dumnezeu să binecuvânteze poporul român,
Armata României și să odihnească în pace sufletele eroilor neamului nostru!
General-maior Dragoș-Dumitru IACOB
Președintele Funda(iei
„Mareșal Alexandru Averescu”
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Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”
- 15 ani de activitate -

Manifestările au debutat, luni, 5 octombrie, la sediul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, printr-o adunare festivă,
care a cuprins prezentarea unui bilanI al activităIilor
desfășurate de fundaIie de-a lungul celor 15 ani de la
înfiinIare;

oferind şansa punerii în valoare a talentului lor,
crearea unei premize pentru lansarea spre studii
superioare şi participarea la concursurile naţionale şi
internaţionale.

Tot în cadrul adunării festive a avut loc și lansarea
Almanahului retrospectiv - 15 ani de tradi+ii, care se
încadrează într-un firesc, dar și necesar demers
de recunoaștere a efortului perseverent al inimoasei
echipe redacIionale, precum și a sprijinului și
bunăvoinIei colaboratorilor și susIinătorilor noștri de-a
lungul celor 15 ani și 27 de apariIii ale revistei „Străjer în calea furtunilor”.
Adunarea festivă s-a încheiat cu acordarea, începând cu acest an, a unor burse oferite de Fundaţia
„Mareşal Alexandru Averescu” pentru şase tineri buzoieni care au fost declaraţi admişi la colegiile
naţionale militare. Scopul acestor burse este de a
susţine excelenţa în rândul tinerei generaţii de militari,

Acest stimulent, denumit Bursa „General de corp de
armată Nicolae Ciupercă”, este menit, totodată, a recunoaște devotamentul, abnegaIia și energia generalului de elită al Armatei Române, născut la
Râmnicu-Sărat, comandant al Armatei a II-a în perioada 12.09.1939-22.09.1940, participant la Războiul
de Întregire a neamului (inclusiv în cadrul operaIiilor militare din vara anului 1917, sub comanda generalului
Averescu, ca șef al biroului operaIii al Armatei a II-a).
Maistru militar principal Iulian CADULENCU
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Fapte în spiritul camaraderiei

Premergător activităIilor dedicate Zilei Armatei
României, FundaIia „Mareșal Alexandru Averescu”,
în galeria de atribuIii asumate, în spiritul camaraderiei, a întreprins două acIiuni caritabile care au constat în acordarea unui cărucior pentru persoane care
nu se pot deplasa și două aparate auditive, unor
veterani de război.
Astfel, veteranul Vasile Sărăbeanu din localitatea
Movila Banului, în vârstă de 97 ani, a primit un cărucior
necesar deplasării zilnice.
Amintirile din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial ne obligă să îi transmitem că, noi militarii,
conștientizăm că nimic nu se realizează decât prin
sacrificiu, prin devotament, prin implicare și, nu în
ultimul rând, printr-o acIiune coezivă la nivelul fiecărei
instituIii, fiecărei structuri în parte.
Veteran artilerist are întipărită în minte hotărârea
comisiei la încorporare când i-a transmis - bun pentru
artilerie.
Precizia cu care ne povestește regimentele de artilerie în care a fost dislocat, acIiunile la care a luat
parte, funcIia de servant pe care a îndeplinit-o, în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ne demonstrează, încă o dată, că artilerie a reprezentat a doua
familie de care se simte încă legat, iar noi, militarii,
suntem convinși că avem o pildă de urmat.
Beneficiarii aparatelor auditive sunt veteranii
Tănase Delcea, în vârstă de 99 de ani și Tudose
Neculai de 97 de ani din comuna Ziduri, care au lăsat
în pragul casei familia cu lacrimi în ochi, și au pornit la
lupta pentru apărarea destinelor Hării, în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial.
Rememorăm faptele de vitejie la care au luat parte,
camarazii care au făcut suprema jertfă pe câmpurile
de bătălie, ale tuturor celor care, prinși în vâltoarea
marii conflagraIii a secolului XX, și-au făcut cu cinste
datoria faIă de patrie.
Cu mare onoare și demnitate ne prezintă medaliile
primite de-a lungul timpului, iar faptele de arme rămân
înscrise în istoria vie a neamului, ca mărturie peste
timp a celor care au slujit cu cinste, devotament și cu
mândrie Patria sub Drapel.
Proiectele derulate în continuare de FundaIia
„Mareșal Alexandru Averescu” de ajutorare a celor
aflaIi în dificultate vor continua în aceeași direcIie de
a nu lăsa pe nimeni în urmă, de a participa activ și a
contribui la consolidarea coeziunii sociale cu scopul
educării tinerei generaIii în sprijinul solidarităIii cu
populaIia și, în general, cu persoanele care întâmpină
probleme sociale grave.
Maistru militar principal Iulian CADULENCU
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Ziua Naţională a României
sărbătorită în Garnizoana Buzău

-----Maistru militar principal Iulian CADULENCU, Divizia 2 Infanterie „Getica”, membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România

Anul acesta, manifestările dedicate Zilei Naţionale a României desfășurate în garnizoana
Buzău au avut loc în cadru restrâns, fără public, având în vedere contextul epidemiologic
în care ne aflăm.
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Evenimentul desfășurat în Parcul Crâng a cuprins și dezvelirea Memorialului Eroilor
Regimentului 48 Infanterie – monument dedicat memoriei a celor 775 de militari aparIinând
Regimentului 48 Infanterie – eroi ai Primului Război Mondial - care în această zi sunt aduși
simbolic acasă.
Ansamblu monumental conIine numele celor 775 de eroi buzoieni, regiunea de unde
proveneau, data și locul unde au plătit sacrificiul vieţii lor, săvârşit pentru libertatea neamului românesc. Tot pe monument se regăsește o placă cu textul: „Călătorule, aici stejarii au
nume, căci rădăcina lor este dragostea de +ară, trunchiul lor este for+a de nebiruit, iar coroana
credin+a neclintită în bunul Dumnezeu. Eroii noștri s-au întors acasă!”
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Militarii Garnizoanei
Buzău, îmbrăcaIi în Iinuta
militarilor Regimentului 48
Infanterie
au
răspuns
prezent solicitării Primăriei
Municipiului Buzău de a
sprijini la plantarea în Parcul
Crâng a 775 de puieIi de
stejar.
Acești stejari își vor prinde
rădăcinile în pământul din
care au plecat în 1916 și cei
775 de militari ai Regimentului 48 Infanterie, iar lângă
fiecare stejar va exista o
plăcuIă cu numele fiecărui
erou.
La eveniment au participat
autorităIi publice centrale și
locale, cadre militare active
din
garnizoana
Buzău,
precum și două plutoane de
militari.
Activitatea s-a încheiat cu
depunerea coroanelor de flori
pe acordurile Imnului Eroilor
intonat de muzica reprezentativă a Diviziei 2 Infanterie
„Getica”.
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La Deleni, sacrificiul eroilor
buzoieni nu a fost uitat!

---------------Plutonier adjutant principal Lucian IRIMIA, Observatorul militar, membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România

În data de 9 octombrie 2020, la cimitirul militar din comuna Deleni, jude2ul Iași,
Divizia 2 Infanterie „Getica” și Funda2ia „Mareșal Alexandru Averescu” din Buzău au
organizat un ceremonial militar și religios cu depuneri de coroane la Monumentul
Eroilor Regimentului 48 Infanterie Buzău, căzuţi la datorie în iarna anului 1916-1917.

Eroii nu trebuie uita>i niciodată! Indiferent de timpuri, omagiul adus sacrificiului lor dăinuie. Ei au lăsat
totul acasă și au plecat să apere >ara. Foarte mul>i nu
s-au mai întors la cei dragi și își dorm somnul de veci
alături de camarazii lor. Noi, cei de astăzi, nu trebuie
să-i uităm! Este necesar să-i onorăm așa cum se cuvine și să ne învă>ăm copiii ce înseamnă patrie și eroi.
Așa se întâmplă de câ>iva ani la cimitirul militar de la
Deleni. Descoperit târziu, undeva în apropierea
Hârlăului, renovat de oameni inimoși și cu dragoste de
>ară, onorat așa cum se cuvine.
Deleni, o comună simplă din Moldova, este locul
unde eroii buzoieni își dorm de peste o sută de ani
somnul de veci. Multă vreme, poate prea multă, uita>i
de români. Și totuși… Într-o parte a cimitirului satului,
după ce urci pu>in o uli>ă pietruită acum, afli necropola
eroilor noștri. A celor ce au luptat și murit pentru
România. Și te bucuri că din anul 2012 locul acela

înseamnă ceva. Eroii sunt onora>i așa cum se cuvine!
Arc peste timp, ne bucurăm că mul>i copii vin aici să înve>e istorie, aceea lec>ie a curajului și sacrificiului
românilor.
Cimitirul militar Deleni are o suprafaţă de 480 metri
pătra>i şi are delimitate opt parcele cu câte două cruci
fiecare, în total 16 cruci din piatră de Năieni, jude>ul
Buzău.
Regimentul 48 Infanterie Buzău a participat la ac>iunile militare pe frontul românesc, pe toată perioada
războiului și prin jertfa supremă dată de ostașii săi, în
Primul Război Mondial, a contribuit, alături de întreaga
armată română, la făurirea României Mari. Cimitirul
militar Deleni a fost reabilitat în octombrie 2012 la
iniţiativa Fundaţiei Mareşal Alexandru Averescu din
Buzău, prin grija primăriei Deleni, în amintirea şi întru
pomenirea eroilor peste veacuri, a sacrificiului vieţilor
lor tinere, săvârşit pentru libertatea neamului românesc.
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La ceremonie au participat șeful Statului Major al
For>elor Terestre, general-maior Iulian Berdilă, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica şi preşedinte al
Fundaţiei Mareșal Alexandru Averescu, general-maior
Dragoș-Dumitru Iacob, comandantul Brigăzii 15
Mecanizate, colonel Daniel Pop, șeful de stat major al
Comandamentului For>elor Întrunite, comandor
Marian Săvulescu, loc>iitorul șefului Departamentului
pentru rela>ia cu Parlamentul și calitatea vie>ii personalului, colonel Valeriu Roșu, directorul Arhivelor

Militare Naţionale Române, colonel Liviu Corciu,
cadre militare active și în rezervă, istorici militari,
Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul
Buzăului şi Vrancei, parlamentari, reprezentan>i ai
autorităţilor locale din Buzău, Iași, Deleni, elevi ai școlii
gimnaziale din localitate și localnici.
Astăzi, ne-am adunat aici la un loc de jertfă a militarilor români. Numele eroilor pomeni<i aici reprezintă
un simbol. În vremuri de criză, prin care trecem și
acum datorită pandemiei cu Covid-19, trebuie să fim
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un tot unitar, să fim împreună. Astăzi, suntem datori
acestor sacrificii ale armatei române. Aceasta este în
continuare alături de români. M-am așezat aici lângă
militarii îmbrăca<i în <inuta din Primul Război Mondial.
Mai încolo sunt copiii în straie populare. Mă bucur că
s-a realizat acest arc peste timp. Vă mul<umesc că
sunte<i aici, mai ales că pentru mine este o premieră
această ceremonie și îmi lasă în inimă mesaje foarte
puternice pentru ceea ce reprezentăm astăzi noi,

armata română în fa<a dumneavoastră și pentru ceea
ce ne pregătim în fiecare zi, a declarat generalul-maior
Iulian Berdilă.
Slujba de pomenire a fost oficiată de un sobor de
preo>i în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian,
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei. S-au sus>inut alocu>iuni de către oficialită>ile prezente și s-au depus coroane
de flori la monument. Chiar dacă vremea a fost foarte
mohorâtă, ploaia nu a stricat planurile organizatorilor.
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Mă întorc cu emo<ie la Deleni. Am onorat astăzi memoria celor peste șase sute de ostași din Regimentul
48 Infanterie Buzău care în iarna lui 1917 au murit aici
răpuși de tifos exantematic și febra recurentă. Principalul motiv pentru care venim o dată la doi ani aici este
să ne onorăm înaintașii așa cum se cuvine să le oferim recunoștin<a noastră. La fel de important este să
transmitem colegilor noștri care poartă uniforma, copiilor comunită<ii faptul că în spatele acestor cruci sunt
oameni care au murit pentru ca noi să avem o <ară și
să în<eleagă că jertfa și sacrificiul nu sunt doar niște
vorbe sau cuvinte pe care le citești într-o carte. Aici se
vede cel mai bine, fiindcă ele devin cruci fără nume, a
declarat generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob.
Onorul eroilor a fost acordat de către militarii Batalionului 151 Infanterie Lupii Negri și muzica militară a
Brigăzii 15 Mecanizată.
Eroii buzoieni rămân în sufletul celor ce i-au onorat
așa cum se cuvine și al comunită>ii. Sacrificiul pentru
&ară nu se uită!

La momente de comemorare, ca cel de fa<ă, suntem
tenta<i să adoptăm un discurs
generalizator, mobilizator…
Știu că un astfel de moment
este considerat o bună ocazie
pentru a marca în suflet, cu
vorbe meșteșugite, cuvinte
precum „sacrificiu”, „eroi”...
Pentru mine, în schimb,
aceste momente reprezintă
emo<ie pură. Genul de emo<ie
care te ridică deasupra statutului de om de rând, genul de
emo<ie care te scoate din cotidian și te reface, te reconstruiește din elementele primare
ale fiin<ei tale: spirit și trup.
Nimic din ceea ce suntem
acum nu puteam fi, dacă niște
oameni nu ar fi zburat cu gândul spre libertate și dacă nu ar
fi făcut acest lucru fără să se
gândească o clipă că ar putea
să-și sacrifice via<a, respectând
întocmai jurământul militar; oameni care au luptat pentru afirmarea valorilor umane și
spirituale pe care le-au trăit, în
care au crezut și pe care le-au
promovat.

Vă propun să privim însă mai
de aproape no<iunea de erou:
so<ul cuiva, fiul preaiubit,
prietenul de-o via<ă; generali,
ofi<eri, subofi<eri și militari în
termen, sprijini<i poate, atunci
când a fost nevoie, de tineri și
bătrâni, de bărba<i și femei, de
elevi, studen<i și profesori, de
<ărani, de preo<i care și-au
îndeplinit
responsabilită<ile
din conștiin<ă, cu hotărâre și
caracter.
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Istoria unui neam este,
pentru fiecare, o istorie a
servirii acestuia în forme nebănuite, în momente extreme.
Să repunem ca prioritate
absolută educarea/reeducarea
spiritului românesc, conștiin<a
și respectul fa<ă de ;ară!

Adina Gîrjan,

Subprefectul Jude&ului Iași

Colonelul Ernest Broșteanu
- Eroul de la Arabagi -

ISTORIE, CULTURĂ

---------------------------- Colonel (rtr.) prof. univ. dr. Ion GIURCĂ
În galeria generalilor armatei române, a celor cu
merite incontestabile în realizarea României Întregite, Ernest Broșteanu este, indiscutabil, o personalitate mai pu`in prezentată în lucrările dedicate
evenimentelor politice și militare din perioada
1916-1920, cea în care a participat la opera`ii și
lupte sau a îndeplinit atribu`ii în func`iile încredin`ate. A avut o tinere`e în care, asemenea multor ofi`eri, în carieră a avut urcușuri și coborâșuri,
dar aprecierea generală era aceea a unui cadru
militar cu o pregătire de specialitate și cultură de
nivel peste medie.
La data intrării României în Războiul de Întregire,
colonelul E. Broșteanu asigura conducerea Liceului Militar din Iași, fiind prevăzut în statele de mobilizare, comandant al Regimentului 53 infanterie,
care urma să se constituie în aceeași garnizoană.
Începea astfel participarea ofi`erului la Campania
anului 1916, care i-a adus și primul moment al gloriei militare, dar, se pare, și invidia multora.

Regimentul 53 infanterie constituia, împreună cu
Regimentul 65 infanterie Vaslui, Brigada 38 infanterie,
comandată de către generalul Nicolae Rujinschi,
structură aflată în compunerea Diviziei 8 infanterie.
Conform planurilor ini`iale de acoperire a frontierei, Brigada 38 infanterie, cu cele două regimente, a fost
dislocată la Bacău în rezerva Armatei de „Nord”,
comandată de către generalul Constantin Prezan.
În contextul desfășurării nefavorabile a opera`iilor
militare pe frontul de sud, generalul Dumitru Iliescu,
care îndeplinea func`ia de șef al Statului Major General al armatei, a ordonat ca Brigada 38 infanterie să
fie transportată la nord de București pentru a intra în
compunerea Diviziei 15 infanterie, comandată de către
generalul Eremia Grigorescu. Ini`ial Brigada 38 infanterie a fost trimisă în zona Budești, unde trebuia să primească o nouă misiune. Între timp, situa`ia s-a
agravat în Dobrogea, unde trupele române și ruse
fusese respinse pe aliniamentul Rasova, Cobadin,
Topraisar, astfel că în cadrul măsurilor de întărire a
for`elor dintre Dunăre și Marea Neagră, stabilite de
către Statul Major General, s-a prevăzut și trimiterea
Diviziei 15 infanterie care mai avea doar regimentele
80 și 25 infanterie, cărora li s-au adăugat cele două
regimente ale Brigăzii 38 infanterie.

În noaptea de 2-3/15-16 septembrie 1916
Regimentul 53 infanterie a ajuns la Cernavodă, unde
a debarcat, în timp ce Regimentul 65 infanterie a
ajuns la destina`ie a doua zi la ora 10.00. Trupele
sosite în zona opera`iilor militare au fost subordonate
imediat Grupului „Socec”, care a dispus ca
„Escadronul ștafete, Regimentul 53 infanterie, un batalion din Regimentul 80 infanterie, Regimentul 25
artilerie, Compania pionieri, SecTia telegrafie și
Cartierul diviziei, să se pună în marș la ora 7 (3. IX.)
spre Cochirleni, pentru a înlocui Divizia 9-a în sectorul
Arabagii, Cocargea exclusiv.”1
Comanda acestor for`e a revenit generalului
Nicolae Rujinschi care, în ziua de 3/16 septembrie
1916, la ora 15.00 a primit ordin de la comandantul
Diviziei 9 infanterie să atace for`ele inamice care pătrunseseră la aripa stângă a Diviziei 2-a, ocupase localitatea Arabagi și înaintau în direc`ia Movila Săpata:
„AtacaTi cu trei batalioane și toată artileria aceste forTe
în spate. Infanteria să meargă cât mai curând la baionetă, pentru a avea rezultate repezi, hotărâtoare, fără
de care situaTia Diviziei a 2-a ar fi periclitată. Un batalion rămâne pe loc ca rezerva mea generală la Ianaz
Iuiuc, movila cota 164.”2
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Modul de desfășurare a atacului este prezentat în
lucrările de specialitate, astfel: „La ora 16, Regimentul
53 infanterie a trecut prin Arabagii, a înaintat spre sud
și atacând trupele inamice ( Brigada Bode) ce se opriseră pe dealul Rabagi Ceair, le-a respins mult înapoi.
Contraatacul viguros dat de Regimentul 53 infanterie
a fost susTinut de Regimentul 25 artilerie, care a ocupat poziTie cu un divizion pe dealul Ciocanului și cu
altul pe dealul Mamele. Prin contraatacul dat, aripa
stângă a Diviziei 2-a a fost degajată, batalioanele II și
III/53 au ocupat dealul Ciocanului iar Batalionul I/53
s-a organizat călare pe valea Arabagii, stabilind astfel
legătura între aripile interioare ale diviziilor 2-a și 9-a
infanterie. Peste noapte Regimentul 53 infanterie a
rămas pe poziTiile ocupate. Regimentul 25 infanterie
și-a adunat bateriile pe dealul Mamele. Regimentul 65
infanterie, nou sosit, a staTionat în valea Uzum Ceair
(5 km. Nord-est Mulciova).”3
Pe timpul luptelor din după amiaza zilei de 3/16
septembrie 1916, colonelul Ernest Broșteanu a fost
grav rănit, un glon` perforându-i plămânul, fiind evacuat ini`ial la ambulan`a Diviziei 15 infanterie, apoi la
un spital din Fetești, și, în cele din urmă, în Iași la Spitalul Sfântul Spiridon.
Pentru faptele sale de arme a fost propus și i s-a
acordat, prin „Înalt Decret nr. 2970” din 28 septembrie/11 octombrie 1916, Ordinul „Mihai Vitezul” Clasa
III-a, „Pentru că fiind trimis de comandantul Diviziei să
degajeze în stânga Diviziei a II-a cu regimentul său a
știut să înflăcăreze pe soldaTi în așa grad, că ei au pornit la atac cântând. A fost rănit în fruntea regimentului,
în ziua de 3 septembrie 1916 în lupta de la sud de Arabagi-Dobrogea.” 4
Despre activitatea colonelului Ernest Broșteanu în
scurta perioadă de participare la Campania din anul
1916, până la scoaterea sa din luptă ca urmare rănii
grave suferite, generalul Nicolae Rujinschi avea să
scrie elogios în foaia calificativă pentru perioada 14/27
august-3/16 septembrie 1916: „L-am avut sub ordine
ca, colonel comandant al Regimentului 53 infanterie.
S-a prezentat cu regimentul în zona Bacău, unde Brigada 38 avea ordin să se concentreze, în cele mai excelente condiTiuni de echipare și moral. Primind ordin
ca Brigada 38 ce era destinată ca rezervă a Armatei
de „Nord” să plece în Transilvania, Regimentul 53 comandat de colonelul Broșteanu, a executat marșul
Bacău-Roznov în cele mai bune condiTii. De aici, primind ordin a se transporta la Dunăre în regiunea OlteniTa, a pus cea mai frumoasă iniTiativă și energie
pentru ca regimentul să se îmbarce la timp. În zona
OlteniTa, abia ajuns la Galbeni, a ocupat cu regimentul său poziTia ordonată de Divizia 10-a, dar abia instalaTi pe poziTie, am primit ordin de a pleca în
Dobrogea, constituind cu Brigada 28 Divizia 15 infanterie sub comanda domnului general Grigorescu.

Ajunși la Cernavodă, abia debarcat, Regimentul 53, în
ziua de 1 septembrie, s-a primit ordin de a ocupa
înălTimile dintre Ghiol Bașa și Mulciova, cu centrul la
Harabagi. În executarea acestei operaTiuni, s-a primit
ordin de la Divizia 15-a ca Regimentul 53 împreună cu
un regiment de artilerie să atace inamicul care ataca
Divizia 2-a. Ordinul dat de brigadă pentru Regimentul
53 a fost executat cu cel mai mare avânt de acest regiment. Sub un foc intens de artilerie regimentul a
înaintat vitejește. Colonelul Broșteanu, în fruntea batalionului din cap, a trecut de Harabagi, a ajuns până
la 100-200 m de tranșeea inamicului, când fiind grav
rănit împreună cu adjutantul sau, a fost nevoie imperioasă de a se evacua. În această situaTie regimentul
a început a șovăi, și a fost silit să se retragă la nord de
Harabagi. Pilda frumoasă dată de colonelul Broșteanu
prin avântul și curajul său, căzând rănit în primele linii,
de unde conducea atacul, a avut o influenTă morală
asupra întregului regiment, căci în tot cursul campaniei, mai ales pe Oituz la Magyaros-Poiana Sărată,
Hârja, etc., acest regiment s-a remarcat prin vitejie
pentru care a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazul Cl.
III-a. Deși l-am avut puTin timp în subordine, totuși a
luat parte la acte ostășești importante, cu care ocazie
l-am constatat ca un ofiTer curajos, viteaz, plin de iniTiativă și puternică încredere în el și regimentul său.
Capabil sub toate raporturile atât în conducere cât și
în organizare. OfiTer care va înainta excepTional.”5
Opera`iile militare ale Regimentului 53 infanterie în
prima parte a Campaniei din anul 1916, au fost descrise cu un oarecare pitoresc de către Richard R.
Tuffli, profesor din Iași, mobilizat și încadrat ca ofi`er
de rezervă comandant al Companiei 3 infanterie din
acea unitate, care a evocat momentul actului eroic de
la Arabagi al celui pe care solda`ii îl numeau „bădia
Ernest”: „Colonelul Broșteanu al nostru în fruntea
batalioanelor atacând satul Arabagi, pe care îl ocupă
în două rânduri, ca adevărat erou legendar, cade străpuns de gloanTe, împreună cu aghiotantul său Lt.
MarTian. LocotenenTii Strat, Fedeleș, Chirica, Mișcovici
din Târgușorul Copoului, și alTii, morTi, răniTi, sau
dispăruTi.”6
Richard R. Tuffli este cel care a relatat și modul în
care a fost salvat de la moarte comandantul Regimentului 53 infanterie: „Colonelul nostru, cu plămânul
perforat de gloanTe, alături de MarTian aghiotantul său
tot atât de grav rănit, se pierdeau pentru totdeauna,
dacă sufletul soldatului ar fi fost absent. Nu brancardieri, căci aceia rămăseseră în urmă, ci soldaTi, pe paturi de arme, în plină grindină de gloanTe și ploaie de
obuze, i-au transportat până la primul post de ajutor și
acela la vreo patru kilometri. La auzul acestor vești am
căzut cu toTii pe gânduri, jălind din tot sufletul pe acela
care s’a dus dintre noi, așa cum proorocise ViTcu
bobarul, la Budești.”7
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Vi`cu bobarul, cum îl numeau camarazii săi de companie, pe numele său Vi`cu Alexandru, din Andrieșeni,
lângă Iași, era ghicitor în bobi de porumb, iar într-un
moment de liniște în zona Budești, prevăzuse viitorul
comandantului său: „Colonelul ne lasă, se duce dintre
noi și încă repede de tot. Nu vedeTi d-voastră bobul
colonelului, ici colea, în colTul ăsta, cu colTul într-o
parte de parcă-l duce; nu el se duce de bună voie.“8
Situa`ia colonelului Ernest Broșteanu după evacuarea de pe câmpul de luptă era necunoscută solda`ilor
din regiment, care începuseră să se obișnuiască cu
„Colonelul Stoianovici, alt suflet mare de român, care
deși împușcat în pulpa piciorului, învârtea, stând steag
în spatele liniilor de trăgători, foiTa cu tutun pe care bătaia vântului nu-i dădea răgaz ca să o termine.”9 Între
timp Vi`cu bobarul a fost ucis în luptele de la Arabagi,
în compania căpitanului Richard R. Tuflli rămânând
singurul ghicitor în bobi, Bogonos, care, într-un răgaz
între lupte, regretând moartea unora dintre camarazii
săi, se confesa: „O viaTă întreagă v’aTi bătut joc de
mine și de ViTcu, dinpreună cu toTi bobii noștri și cu
toate tălmăcirile ce noi le făceam. Nu voiaTi să ne daTi
nici o crezare și acum iată că vorbele noastre au fost
adevărate și bietul Don Colonel s’a dus săracu dintre
noi așa cum o spus-o ViTcu la Budești. Nu o avansat
cum o tălmăcisem noi-ceea ce e mai rău e că ni l-a
luat cu totul și mai bine decât am tolocăni cu toTii așa
de pomană, mai bine ia să ne închinăm cu toTii și să-i
zicem, D-zeu să’l ierte, că poate și noi mâine poimâne
îl vom ajunge din urmă.”10
Peste câteva zile la regiment a sosit o veste îmbucurătoare, colonelul E. Broșteanu fusese evacuat la
un spital din Fetești, era în via`ă și în afara pericolului.
Glon`ul care îi perforase un plămân a ieșit din corp,
ceea ce a fost un noroc. Când starea de sănătate a
permis, la cererea sa a fost transportat la Iași, internat în spitalul Sfântu Spiridon, unde s-a bucurat de o
îngrijire aparte, so`ia sa Olga fiindu-i de un ajutor real
sub toate aspectele. La doar 50 de ani, cu un corp
rezistent, colonelul E. Broșteanu și-a revenit în timp
relativ scurt pentru acele vremuri.
Situa`ia în care s-a aflat colonelul E. Broșteanu la
Iași, în perioada spitalizării și convalescen`ei, a constituit subiect pentru presa vremii, care i-a premărit
faptele, fiind dat ca exemplu de dăruire și sacrificiu pe
câmpul de luptă.
Un articol „Ca în legende“, apărut în ziarul „Universul” din 5/18 septembrie 1916, prezenta pentru prima
oară ieșenilor, fapta eroică a colonelului Ernest Broșteanu: „După știrile ce avem din sursă sigură, colonelul Ernest Broșteanu în luptele din Dobrogea a
dovedit un curaj și un dispreT de moarte, demn de eroii
popoarelor antice și care au pus în admiraTie pe aliaTii
noștri ruși cu care luptăm alături în Cadrilater. În adevăr, în ploaia de ghiulele, în fruntea regimentului, care

cânta cu entuziasm războinicul nostru imn „La arme”,
el s-a avântat în faTa dușmanului, urmat de toTi ai săi,
cu un elan care era să-i coste viaTa, fiindcă din acest
act de bravură s-a ales cu un glonte în braT în dreptul
plămânului. Noi, care-l cunoaștem pe d. Colonel
Broșteanu ca pe un viteaz militar și inimos român,
ne-am așteptat totdeauna la acte de bravură de la el
și-i dorim călduros să se îndrepte cât mai curând,
pentru ca să fie cât mai de folos Tării sale, care are
dreptul să pună cele mai mari speranTe în el, după dovezile de curaj ce a dat până acuma.”11
Într-un alt articol apărut în ziarul „Adevărul”, intitulat
„Ieșenii pe câmpul de onoare - colonelul Broșteanu”,
autorul aducea un elogiu celui aflat în acele zile în suferin`ă: „Îl știam și ne așteptam. Cunoșteam valoarea
lui militară, cunoșteam sufletul lui de viteaz. La plecare
s-a legat cu o făgăduinTă: vom face minuni - a spus colonelul Broșteanu. Și s-a Tinut de cuvânt. În Dobrogea
colonelul Broșteanu s-a pus în fruntea regimentului și
a pornit la atac în cântece patriotice. Vitejii Regimentului 53 trăgeau și cântau sub ploaia de gloanTe. Eroismul lor a stârnit admiraTia comandanTilor ruși. Viteazul
colonel este rănit, dar în afară de orice pericol. Mândri
de vitejia ce a făcut să strălucească în luptele din Dobrogea, ieșenii trimit bravului colonel toată admiraTia lor
și cele mai fierbinTi urări pentru grabnică însănătoșire.
Trăiască colonelul Broșteanu și regimentul lui de viteji.”12
„Un erou”, este un alt articol apărut în același ziar,
sub semnătura Nic., în care comandantul Regimentului 53 infanterie era elogiat în cuvinte dintre cele mai
frumoase și mobilizatoare: „Cu o adevărată fericire sufletească am citit cuvintele de laudă și glorie, adresate
celui mai brav dintre bravi, colonelul Broșteanu. În
fruntea vitezei sale armate, a părăsit Iașul, și tot așa
s-a azvârlit în faTa dușmanului, bravând gloanTele ce
șuerau în jurul lui. A știut să pună în practică înaltele
sale calităTi militare, dând totodată dovadă de mult
curaj și sânge rece. Acum e întors, rănit de un glonte
dușman. Dar acest glonte n-a făcut decât să-i mărească și mai mult dorul de luptă pentru îndeplinirea
idealului nostru. Îl revăd parcă în mijlocul nostru, vorbindu-ne cu atâta foc și entuziasm de scumpii lui soldaTi care vor minuna lumea prin faptele lor de vitejie și
bărbăTie. Și așa a fost, căci sub ploaia de gloanTe a
plecat cu soldaTii lui în cântece patriotice, stârnind admiraTia tuturora. Dea domnul ca viteazul colonel să se
îndrepte cât de curând ca să plece din nou acolo unde
îl așteaptă gloria și mărirea, pentru ca apoi, învingător,
să străbată iarăși, în fruntea vitejei sale armate străzile
orașului nostru, dar nu într-o noapte tristă întunecată,
ci într-o frumoasă amiază scăldată în lumina soarelui,
care și el, împreună cu noi, îl va aclama. Da, se va
întoarce aducându-ne victorie și o Românie Mare și
atunci vom ști să-i răsplătim prin urale și flori, bravura
și izbânda lui mare.”13
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Chiar și revista umoristică „Furnica” în numărul său
din 26 septembrie/9 octombrie 1916, în stilu-i caracteristic, sub semnătura lui Jorj Delamizil, pseudonimul
lui George Ranetti, dedica câteva rânduri colonelului
Ernest Broșteanu și dramei sale: „Dintre episoadele
vitejești comunicate presei de către Marele Cartier General al armatelor noastre, două stârnesc cu deosebire admiraTia obștească: isprăvile coloneilor BăltăreT14
și Broșteanu. Cel dintâi, în fruntea regimentului său, a
trecut în Ardeal apa Oltului care era acolo de o adâncime până la gât, într-un avânt irezistibil, sfărmându-l
pe dușmanul austro-maghiar de pe Tărâmul celălalt,
dar a plătit cu jertfa vieTii sublimul său curaj. Al doilea,
colonelul Broșteanu, în Dobrogea, s-a repezit deasemeni în capul trupelor sale și împreună cu ele cântând
în cor imnul „La arme” s-a năpustit ca un trăznet asupra vrăjmașului turco-bulgaro-nemTi. Colonelul Broșteanu, mai norocos decât în veci neuitatul său
camarad BăltăreT, s-a ales numai cu o rană destul de
gravă iar azi aflăm cu bucurie că merge spre vindecare. Cu astfel de ofiTeri, biruinTa dreptei noastre cauze
este asigurată. Și dacă spurcaTii noștri inamici au rânjit o clipă de sinistră satisfacTie doborând un falnic comandant ca acela ce a fost BăltăreT, să tremure pe
viitor. Parodiind o veche zicătoare românească le
aruncăm desfiderea noastră: Nu mai este BăltăreT, dar
în oștirea noastră Broșteni sunt destui.”15
În ziarul „Adevărul“ care apărea și la Iași, în numărul din 3/16 octombrie 1916, sub semnătura lui Emil D.
Fagure, pseudonimul lui Samuel Honigman, a fost publicat articolul „După o vizită la colonelul Broșteanu”, în
care se prezenta situa`ia celui care era în aten`ia unei
păr`i a popula`iei, după aducerea la Spitalul Sf. Spiridon și aflarea faptelor sale: „Iașii care a fost considerat ca un centru de dispută în jurul marei probleme a
orientării noastre politice, a dat repede măsura patriotismului și vitejiei moldovenești de îndată ce am trecut
la acTiunea militară. Creierul acesta al Tării a renunTat
la orice speculaTiuni intelectuale din momentul în care
a fost vorba de afirmarea unităTii de acTiune a României. Vechea vitejie moldovenească, spiritul de jertfă
comună pe altarul unei mai mari Românii, au cotropit
toate sufletele și, ca și cum s-ar fi voit să arate că sunt
cei dintâi la fapte, moldovenii Regimentului 53 de infanterie au Tinut să înscrie în analele războiului nostru
naTional una din acele fapte de arme care sintetizează
spiritul unei întregi regiuni. Într-una din sălile vastului
spital al Eforiei Sf. Spiridon din Iași, luptă și azi cu un
glonte în plămân și alte două în braT și coastă un brav
locotenent-M. ( Mar`ian n.n), din regimentul pe care
colonelul Broșteanu l-a acoperit pentru vecie de o glorie fără seamăn, ducându-l în cântece la asalt. Oprit să
vorbească, deoarece gloanTele nu s-a decis ca să-și
părăsească locul, neastâmpăratul ofiTer, după ce mi-a
strâns mâna cu înfrigurare, spunându-mi două-trei

cuvinte, dar mai cu seamă din privirea-i iluminată dată
de fericirea izbânzei, ce a fost pentru armată fapta colonelului Broșteanu, a Tinut să-mi dea și următoarele
rânduri ale unui martor ocular: În dimineaTa zilei de 3
septembrie, regimentul de infanterie trebuind să
înainteze spre frontul de luptă a executat un marș
până la ora 2 p.m., când un ordin extra urgent îi grăbi
mersul având să se găsească în cel mai scurt timp în
satul ...spre a salva o divizie a noastră înconjurată de
inamic. Într-o goană nebună spre obiectiv, sub ploaia
de obuze a dușmanului, în perfectă ordine totuși, regimentul, având mereu în fruntea lui pe comandantul
său, colonelul Broșteanu, ajunsese în satul de destinaTie...pe care inamicul tocmai îl părăsise, reușind a
încercui o parte din trupele noastre, tăindu-le aproape
retragerea. Cu un entuziasm exaltat, în chip de
nedescris prin atitudinea și exemplul colonelului
Broșteanu, am sărit în spatele inamicului, care trebuind să ne facă faTă, fu nevoit să lase din ghearele
sale prada ce apucase. Armata noastră astfel degajată s-a putut retrage în liniște numai graTie felului de
a conduce al comandantului colonel Broșteanu, dispreTului său de moarte cu totul supra natural și puterei sale de a surestiona trupa și ofiTerii, iar din 3
septembrie aripa dreaptă inamică nu numai că nu a
mai putut înainta, dar asalturile succesive repetate în
zilele următoare au făcut ca inamicul să-și retragă
frontul cu mai mulTi km.
Sâmbătă 17 septembrie, pe un soare cum îl întâlnim numai în melancolia zilelor de toamnă ale Iașilor,
colonelul Broșteanu a părăsit spitalul Sf. Spiridon, întovărășit de devotata sa soTie, care a stat tot timpul la
căpătâiul său, și s-a dus să-și termine covalescenTa în
căsuTa sa, înconjurată de grădini și vie, din str. Buzdugan 8. Hemoragia ce se declarase la pătrunderea
glonTului în plămân, i-a dat o paloare pe care repaosul,
aerul și buna îngrijire ce nu-i va lipsi, o vor goni cât
mai curând. Norocul viteazului colonel și fericirea Tării
și a lor săi a fost că glontele dușmanului lovindu-l drept
în piept, i-a perforat plămânul ieșind prin spate. Repeziciunea cu care a străpuns plămânul nu i-a dat
răgaz să atace vasele sanguine mai esenTiale. Să sperăm că o convalescenTă bine supravegheată și ferită
de orice imprudenTă va restabili definitiv pe acest preTios ostaș. L-am vizitat pe colonelul Broșteanu, în care
am recunoscut un bun și vechi prieten al fratelui meu
și în care nu am putut descoperi nimic din emfaza unui
erou al zilei. E din rasa vitejilor a căror glorie trăiește
ceva mai mult decât o zi. Niciun fel de poză, niciun cuvânt mare, nicio înclinare romantică de a explica fapta
sa. O modestie înnăscută, o sobrietate firească, dar o
convingere și un sentiment de datorie nebiruite s-au
desprins din aceste vorbe: Trebuia să o fac, altfel
eram pierdut și regimentul nostru se acoperea de
rușine.
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Atâta...Și a făcut-o, fără să se întrebe de preTul ce
va plăti! A făcut-o și a salvat viaTa a treizeci de mii de
oameni și onoarea drapelului.
În ochii lui citești un singur lucru: mâine, la același
post, în aceeași împrejurare, nu ar șovăi o clipă să
facă iarăși ceea ce a făcut ...E din acei cari au într-înșii
fericirea supremă de a nu se întreba ce pot pierde ei
când știu ce poate câștiga Tara lor.” 16
Externarea colonelului E. Broșteanu nu a însemnat
și rezolvarea definitivă a situa`iei sale medicale. Un alt
ziar care apărea la Iași scria că doctorii Vasile Negel
și Flor i-au extras, în ziua de 3/16 octombrie 1916, 900
de grame de lichid din plămâni, spunându-i-se că:
„Nădejdea care i s-a dat că după o lună de zile se va
putea întoarce la război nu va putea să devie o realitate, din cauză că fără să fie în pericol, bravul între
bravi colonel este pus în imposibilitate pentru o bună
bucată de vreme de a intra în covalescenTă deși e
foarte impancientat de a se reîntoarce pe front. Dovada de curaj pe care a făcut-o colonelul Broșteanu, îl
pun la adăpostul oricăror bănuieli. Noi îi dorim din suflet cea mai grabnică și deplină însănătoșire.”17
Ieșenii l-au considerat pe Ernest Broșteanu ca un
concetă`ean al lor, locuia pe strada Buzdugan nr. 8 (în
prezent Garabet Ibrăileanu), astfel că un comitet de
ini`iativă, având ca principal animator pe profesorul I.
Paul, a hotărât să strângă fonduri pentru o sabie de
onoare care să-i fie oferită.
Luând la cunoștin`ă despre această ini`iativă, la 22
septembrie/5 octombrie 1916 colonelul E. Broșteanu a
adresat o scrisoare prietenilor săi, publicată în presa
ieșeană, în care arăta: „Fiindcă cred, că 2200 lei (din
care 200 pentru diferite corespondenTe) vor fi absolut
de ajuns pentru sabia de onoare ce iubiTii mei concetăTeni ieșeni s-au hotărât a-mi oferi și, pentru care le
sunt adânc recunoscător, angajându-mă a le dovedi
din nou, pe câmpul de luptă, că merit dragostea, entuziasmul și admiraTia cu care m-au copleșit, îmi permit să fac următoarea propunere: suma ce trece peste
2200 lei, să se împartă în două părTi egale, una să se
dea Spitalului Sf. Spiridon, de sub direcTia d-lui profes.
Dr. Tănăsescu și d-nei Pennescu, ca un omagiu și recunoștinTă pentru excelentele îngrijiri ce mi-au dat cât
am stat în acel spital; alta Spitalului SocietăTii Femeilor Române Ortodoxe din strada Carp, unde în limitele
posibilului nevasta mea și-a oferit serviciile ei. Aceste
sume să fie întrebuinTate pentru îmbunătăTirea traiului
soldaTilor răniTi din cele două spitale, cumpărându-le
în special fructe, tutun, vin sau orice ar crede nimerit
administraTiile respective. Aș fi fericit dacă aTi binevoi
să acceptaTi propunerea mea, dând astfel o întrebuinTare destul de generoasă unei părTi din suma ce mult
iubiTii mei ieșeni au binevoit a întrebuinTa pentru măgulirea mea sufletească. MulTumesc recunoscător tuturor contribuabililor, iar vouă, comitetului de iniTiativă,

bunii mei prieteni, vă mulTumesc călduros și vă îmbrăTișez cu toată dragostea.”18
Luând act de dorin`a colonelului E. Broșteanu, dar
și preocupat de realizarea sabiei de onoare, la 27
septembrie/10 octombrie 1916, profesorul I. Paul i-a
adresat o scrisoare unei persoane importante aflate la
București, căreia i s-a adresat cu „Iubite Domnule
Crăciun“, în care arăta: „Vei fi aflat din gazete că cetăTenii Iașului vor să dăruiască colonelului Ernest
Broșteanu, comandantul Regimentului 53, o sabie de
onoare, pentru actul de eroism de la 3 septembrie în
lupta de la Arabagi în Dobrogea, cunoscut și admirat
de toată Tara. Spre acest scop ne-am constituit un comitet compus din prietenii Ioan V. Praja, Em. Severin,
R. Sutru și eu, și am adunat în 10 zile suma de 5000
lei. Colonelul Broșteanu și-a exprimat dorinTa ca
măcar o parte din suma adunată să o dăm la două spitale de răniTi de aici și astfel am hotărât să dăm 2000
franci spitalelor în numele lui și cu 3000 franci să-i
facem o sabie de onoare. De altfel, zilnic se subscriu
noi sume. Noi comitetul, am voi acum imediat să comandăm sabia, dar nu știm unde și cum, nici informaTii de aici nu putem avea. Iată ce ne-am gândit. Știm
pozitiv, că șeful nostru prea iubit Filipescu are multă
dragoste și stimă și preTuire pentru fapta eroică a colonelului Broșteanu. Mai știm că dumnealui se pricepe
în materie de arme și are relaTii de prietenie cu ambasadorul și cu atașatul militar al FranTei și credem că
ne va da bucuros un sfat și o mână de ajutor. Ne-am
fi adresat de-a dreptul domnului Filipescu, dar îl știm
ocupat și de aceea te rugăm pe d-ta să-i comunici rugămintea noastră și să ne răspunzi cât mai grabnic rezultatul. Știm că la noi în Tară, acum mai ales, nu se
poate face o asemenea sabie și de aceea credem că
va fi bine să o comandăm la Paris prin D-ta, credem că
ar putea dl. Filipescu să ceară informaTie de la ambasada franceză despre o firmă care s-ar însărcina cu
confecTionarea sabiei și totodată ar putea să obTină favorul ca corespondenTa noastră cu firma să fie făcută
prin curierul ambasadei, pentru ca să nu se prea întârzie. Colonelul Broșteanu cel mult peste o lună se
întoarce pe front voinic și sănătos și temerar cum e,
Dumnezeu îi știe numărul zilelor și noi am dori să se
poată bucura de darul nostru cât mai curând. Aceasta
e cauza grabei noastre. Ori poate s-ar putea comanda
sabia prin ambasada noastră la Paris. Și în acest caz
noi nu ne putem adresa de-a dreptul ambasadorului
nostru, care nu ne cunoaște și tot în domnul Filipescu
avem toată nădejdea, că va interveni pentru noi. În tot
cazul sfatul și ajutorul d-lui Filipescu e singura noastră
nădejde. De aceea te rugăm să comunici rugămintea
noastră iubitului nostru șef, pentru care și colonelul
Broșteanu are o adevărată adoraTie și să ne răzpunzi
imediat ce avem de făcut. Sabia poate să coste 3000
franci, ceva mai puTin sau mai mult n-are a face. Firma
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să ne dea o schiTă, ori poate e de ajuns să o dea ambasadorului nostru. Noi am dori să aibă pe mâner o
gravură alegorică și dacă e posibil câteva pietre preTioase, pe lamă sau pe mâner o inscripTie cu locul și
data luptei. Materialul lamei și a tecei și a mânerului
am dori să-l știm. Noi n-avem idee cum poate să fie
toate acestea numai de la competenTa d-lui Filipescu
le nădăjduim. Noi atâta știm, că am dori să-i dăm amicului Broșteanu o amintire cât mai vrednică de bărbăTia și eroismul faptei sale, ceea ce credem că e și
dorinTa iubitului nostru șef. Broșteanu a fost rănit de
un glonte de pușcă, nu mitralieră în partea stângă a
toracelui. A pătruns glontele din mijlocul pieptului de
sus și cum mergea alergând înainte la atac, a pătruns
plămânul stâng (nu departe de inimă) și a ieșit la spate
jos pe lângă coasta ultimă, străbătând plămânul în
lung. Numai constituTiei lui de fier se datorește că a
scăpat cu viaTă. E în afară de orice pericol, își face convalescenTa în familie și dorește să se întoarcă cât mai
curând la luptă. Iașul i se închină ca unui viteaz legendar. Prin vitejia lui a scăpat o divizie de a fi înconjurată
de dușman. Aștept răspunsul D-tale cât mai curând,
multe salutări și D-zeu să ne izbăvească îndestul.
Devotat I. Paul. Strada Asache 7, Iași.19
Din con`inutul scrisorii se poate deduce că cei din
comitetul de ini`iativă erau membrii ai Partidului Consevator, care au apelat la unul dintre cei mai marcan`i
lideri - Nicolae Filipescu.
Demersul ieșenilor a fost zădarnic, în condi`iile în
care, la 29 septembrie/12 octombrie 1916, înfocatul politician, care militase pentru intrarea `ării în război, a decedat. Din scrisoare aflăm date mai exacte privind rana
colonelului E. Broșteanu, mai ales în privin`a condi`iilor
în care a fost lovit de glontele tras de către inamic.
Așa cum se întâmplă de regulă, entuziasmul presei
și al opiniei publice în legătură cu faptele de arme ale
colonelului E. Broșteanu, ca de altfel și a altor ieșeni,
a scăzut treptat. Eroii și a faptele de eroism ale ostașilor români erau la ordinea zilei, iar înfrângerile armatei noastre pe front devenise îngrijorătoare, astfel
că preocupările majore erau cu totul altele. Încet,
încet, ieșenii au început să simtă efectele războiului,
spitalele au devenit din ce în ce mai mult ocupate cu
răni`i și bolnavi evacua`i în Moldova, măsurile de austeritate erau din ce în ce mai evidente și greu de suportat, via`a patriarhală a orașului a devenit agitată,
îngrijorător de agitată, mai ales odată cu sosirea refugia`ilor și a evacua`ilor din teritoriul ocupat de către inamic. În acele condi`ii, colonelul E. Broșteanu a intrat
în anonimat, în condi`iile în care via`a sa nu mai era în
pericol, iar în perioada de convalescen`ă, până la 24
ianuarie/6 februarie 1918, s-a aflat la domiciliul său din
Iași. Regimentul pe care îl comandase a continuat să
lupte în Dobrogea până spre sfârșitul lunii septembrie,
când, pe fondul situa`iei critice din Carpa`ii Orientali,

Divizia 15 infanterie a fost transportată pe calea ferată
spre Valea Oituzului, acolo unde până la sfârșitul anului 1916 s-a acoperit de glorie.
La 29 septembrie/12 octombrie, Brigada 38 infanterie, în cadrul căreia continua să se afle Regimentul
53 infanterie, a preluat fâșia de apărare a Diviziei 2
cavalerie, astfel că din acea zi, până spre sfârșitul anului 1916, unitatea pe care o comandase colonelul E.
Broșteanu a fost angajată în lupte de intensitate diferită, despre care cel aflat în covalescen`ă lua la
cunoștin`ă din comunicatele oficiale apărute în presă,
destul de sărace în informa`ii, din motive lesne de
în`eles în timp de război.
În ianuarie 1917, în contextul unor majore schimbări de comandan`i de unită`i și mari unită`i, colonelul
E. Broșteanu a fost numit comandant al Diviziei 11 infanterie, o promovare care a generat unele nemul`umiri, dar nimeni nu-i putea contesta actul eroic din
Dobrogea, nici notorietatea de care se bucura în armată la acea dată. Începea astfel o nouă etapă a vie`ii și activită`ii celui care în primăvara anului 1917 a
fost avansat la gradul de general de brigadă, iar în august a participat în fruntea diviziei pe care o comanda
la luptele din zona Mărășești-Panciu, fiind remarcat și
apreciat pe măsura faptelor sale de către generalii
Ioan Popescu ( Sanitarul) și Eremia Grigorescu, atunci
comandant al Armatei 1.

Note:
România în Războiul Mondial, 1916-1919, vol.I, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1934, p. 609
2
Ibidem, p. 613
3
Ibidem, p. 614
4
Ministerul de Răsboiu, Anuarul ofiTerilor și drapelelor Armatei Române cărora li s-au conferit ordinul „Mihai
Viteazul”, Atelierele grafice „Socec & Co”, București, 1930,
p.52
5
Ibidem, f. 84-85
6
Richard R. Tuffli, Ieșenii în luptă cu 53 infanterie în Dobrogea, Cartea Românească SA, Cluj, f.a, p.61
7
Ibidem, p. 63
8
Ibidem, p. 51
9
Ibidem, p. 77
10
Ibidem, p. 64, 65
11
ANIC, fond Personal: general Ernest Broșteanu, dosar
nr. 1 , f. 23
12
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13
Ibidem, f. 20
14
Colonelul Dumitru Băltăre` a fost comandantul Regimentului 22 infanterie, mobilizat în august 1916 în garnizoana
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15
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16
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17
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Din Războiul de Reîntregire.

Note și impresii din campania 1916-1918
- fragment -

-------------Preot Nicolae V. HODOROABĂ

Preotul Nicolae V. Hodoroabă, fost confesor al Regimentului 69 Infanterie Dorohoi și al
Brigăzii 10 Artilerie în Războiul de Reîntregire, ne-a lăsat o tulburătoare relatare despre
grozăviile și mizeria războiului, despre suferinTele inimaginabile ale oamenilor de rând,
despre spiritul de sacrificiu, al ostașului român. Relatările sale, apărute în volum în august
1923, sub titlul Din Războiul de Reîntregire. Note și impresii din campania 1916-1918,
au fost reeditate recent la Editura Prospexi, din Dorohoi, de către colonelul (r.) dr. Doru
Pogoreanu, căruia îi mulTumim că ne-a oferit-o și ne-a îngăduit să preluăm acest fragment
pentru revista noastră. Am selectat din această lucrare, despre care vom face vorbire mai
pe larg la Raftul cu căr/i, capitolul referitor la retragerea armatei române și a unei părTi a
populaTiei din Muntenia, în toamna-iarna anului 1916, când drumul de băjenie spre Moldova
a trecut, inevitabil, și prin Buzău. Relatarea preotului militar aduce un plus de informaTie de
certă valoare istorică, dar mai ales de inedite și incredibile trăiri ale celor de la talpa Tării, obligaTi să suporte ororile de neimaginat ale războiului, cu speranTa că totul se va termina cu
bine, dar, de cele mai multe ori, cu resemnarea că viaTa individului înseamnă prea puTin în
calculele mai marilor vremii, deși toTi aveau credinTa că bunul Dumnezeu, cu înTelepciunea
lui, le va rostui pe toate după mare mila Sa.
Colonel (r.) dr. Mircea Tănase
[…]V. RETRAGEREA DIN MUNTENIA

După retragerea din Ardeal, iată că începem o a
doua retragere din fa`a inamicului, o retragere cu mult
mai dureroasă cu cât e în propria noastră `ară, lucru la
care nu cred că s-a gândit vreun diplomat, adică:
că-n `ara noastră vom avea teatru de război și că vom
fi nevoi`i să lăsăm pradă inamicului cea mai mare
parte din ea.
Pe la ora 3 din noapte vine un soldat:
- Scula`i, c-a venit un caporal c-un ordin de retragere.
La această veste sărim cu to`ii, ne echipăm la
iu`eală, ne luăm rămas bun de la părinte cu „uite cestiunea”, „ce-o fi, ce-oi pă`i” și care rămâne mirat de plecarea noastră așa grăbită și fără de veste. Cu câte-un
muc de lumânare, pornim în puterea nop`ii jnepăind
prin glod și căzând prin gropi. Pe la 5 abia am fost în
marginea satului unde, sub streașina unei case încuiate, facem foc cu niște gunoaie pentru a ne mai
încălzi.

Cât `ine vale prin sat, numai strigăte de: hi! și hi!
Samarele cu mâncare plecate pe pozi`ie se întorc
înapoi. Strigăte din urmă: „Toată lumea să grăbească
pasul! Nu-i timp de zăbovit!”
A plecat și cartierul brigadei. Urcăm un deal cu
mare greutate. Trecem prin satul și comuna Giurgiuveni. Primăria e evacuată. Dosare, hârtii, registre și
monitoare oficiale sunt aruncate în toate păr`ile.
Tablourile familiei regale și ale câtorva miniștri stau pe
pere`i neatinse. Prin cur`i: stoguri de fân, căpi`e cu
strujeni, vite, porci, păsări, coșare pline cu popușoi,
zăcători cu `uică – ca toamna, când satul e plin ca un
stup.
La școală stau într-o odaie câteva vagoane de porumb ale băncii. Cine le ia toate acestea? Vor rămâne
pradă nem`ilor!...
Jandarmii, care stau pe la răspânteni, spun că n-au
nici un ordin. Cei mai mul`i dintre oameni au plecat.
Aflăm că se retrage întreaga divizie și nu numai regimentul nostru.
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Coborâm prin sat la vale până dăm în șosea.
Biserica cu cimitirul din juru-i n-are nici un fel de
împrejmuire, parc-ar fi o toloacă. La noi nu se prea
vede așa ceva.
În satul Poenari, un escadron de cavalerie stă
aliniat pe zona șoselei; aici e cartierul diviziei care e
gata de plecare. Generalul Pătrașcu cu câ`iva ofi`eri
de stat major stă ca înmărmurit în mijlocul șoselei și
privește retragerea diviziei sale.
O femeie plângând, mai mult goală, cu pruncul la
sân și cu vreo doi mai mărun`ei după ea, vine la general și se roagă ca să n-o lase, că n-are ce face. Generalul scoate și-i dă vreo câ`iva franci și ordonă la un
conducător de căru`ă ca s-o ia cu el și să-i dea hrană:
- Să te duci unde a merge căru`a asta, ai auzit?
- Da, sărutăm mâinile, da, da...
Și câte femei nu mai stăteau uluite, neștiind încotro
să apuce!?...
Drumul e plin de coloane, artilerie, infanterie, ambulan`e, chesoane. Civilii cu care și căru`e fug speria`i.
Bătrâni, femei și copii, plângând, întind de funii vaci
flămânde de la jug, care nu mai pot trage și cad în
genunchi de oboseală. Din multe case se aruncă, pe
uși și ferestre, lucrurile mai bune, de parc-ar fi încinse
de foc; al`ii le încarcă grăbi`i în care, unii își iau
antalele de vin și `uică; al`ii fac gropi mari prin grădină
sau în cur`i și îngroapă în ele din lucruri; unii pârlesc
porcii dinaintea casei, ca de Ignat; femeile jumulesc
gâște și ra`e, copii goi și descul`i ies plini de spaimă la
drum și privesc holba`i...
Nu mai e loc pe șosea. Refugia`ii cu carele o iau
de-a-dreptul peste ogoare ducând cu ei porci, oi și
vite.
E ora 3 după amiază și noi abia am ieșit din Poenari. Nu-i chip de înaintat. Din urmă s-aud `ipete disperate și fluierături:
- Înainte toată lumea! Nu sta`i, că ne prinde inamicul!...
Un ofi`er călare strigă cât îl `ine gura:
- _ine`i stânga, toată lumea! Încolonează-te,
`ărane!... Nafora și cristelni`a măti! În lături, că-`i strămut fălcile!...
Un alt ofi`er tânăr și gras de la 2 cetate strigă cât îl
`ine pieptul la solda`ii din regimentul Crișan:
- De ce te-ai băgat aici, Crișana măti! Rămâi la
rând, nu rupe coloana, că-`i strămut căpriorii!...
Șoseaua, deși pietruită, acum e numai gropi
de-atâta purtătură.
De mult n-am mai văzut ziare. Nu știm cum stă frontul nostru. Comunicat oficial? Dar cine-l mai vede?!
Din gură în gură circulă fel de fel de zvonuri. Inamicul
ne-ar fi ocupat Craiova, Curtea de Argeș, Tg.Ocna ș.a.
Nu știi ce să mai crezi.
Ne ajung, rup`i de oboseală, solda`ii din Regimentul 26 Craiova și 28 Tg.Jiu, care, de 12 zile vin de la

Negoești. De la ei aflăm că într-adevăr Craiova e ocupată de câteva zile de inamic, care acum e aproape de
Drăgășani; că Oltenia e pierdută toată și că armata
are ordin să se retragă pe stânga Oltului; calea ferată
și podurile se aruncă în aer pentru a zăbovi înaintarea
dușmanului. Abia acum am aflat crudul adevăr, care
ne umple inima de durere: că inamicul pătrunde în
inima `ării, că nu-l putem opri și că a început retragerea generală înspre capitală.
Femei cu copii goi, refugiate din sate îndepărtate
stau în drum și plâng, neștiind încotro să mai apuce.
Coloana înaintează cu greu. Strigăte:
- În lături, camarade, să treacă artileria! În lături
toate trăsurile, să treacă tunul!
Artileriștii dau prin șan`, anină în trăsuri, rup capete
la căru`i, ștreanguri, calicesc caii la picioare, pe altele
le răstoarnă, dar nu se uită; caii voinici opintesc înainte
și-n urmă al`ii se smulg de cap. Strigăte:
- Măăăăi, oamenii cei din rezervă, unde sunte`i?
Veni`i la căru`a asta răsturnată s-o îndreptăm.V-a`i
ascuns, hai? Grijania mamei voastre!
Dar, a dat și un tun într-o sărătură și nu-l pot scoate.
Plutonierul strigă:
- Măăăi! Servan`ii de la tunu’ unu, pune`i mâna la
roate! Acu, hei rup!...
- Croiește rotașii, Sandule! Dă pinteni mijlocașilor,
măi Radule, fire-ai al dracului, să fii! Acu, cu to`ii odată,
h-ă-ă...rup! Na, că-i bun; a ieșit!...
Sergentul Dănilă de la popotă se caină că i-a dat
colonelul 63 de palme peste cap!!! A avut curajul să le
numere...
Înnoptează. Solda`ii se strâng pâlcuri și... pun `ara
la cale. Artileriștii prind câte un porc sau vi`el și-l taie,
frig carnea în șpăgi pe la focurile ce se întemeiază pe
zona șoselei. În chesoane au hrană de rezervă și băutură. Ei o duc mai bine ca infanteriștii. Unii dorm pe
cai, al`ii pe chesoane, în șan`uri, al`ii mișună în toate
păr`ile.
Pe jos, am ajuns în Dealul Deduleștilor. Toată valea
e numai lumini și focuri; pare un oraș iluminat, văzut
din depărtare. Intrăm într-o casă. Găsim înăuntru 3
familii refugiate tocmai de la Câineni...
Toată noaptea a mișunat lume pe șosea. Strigăte,
vaiete, semnale dese de: „Gata! Înaintare! _ine
dreapta, măăă! Nu-nchide drumul, camarade! De
ce-ai încremenit pe loc și oprești coloana, măăă…
vascrisul și cădelni`a măti!”
O zarvă și o zăpăceală ca asta încă n-am văzut.
Vârful coloanei ar fi cică la Pitești și coada la Poenari.
Și merg pe 3-4 rânduri și pe zona șoselei...
Copii băga`i în samcă au plâns toată noaptea; de
somn nici nu poate fi vorba.
Când să plec, femeile încep a plânge și a zice:
- „Ce ne facem noi, părin`ele, că armata se retrage
și noi rămânem în mâna dușmanului să-și bată joc de
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noi?... Că nu știm încotro să mai fugim; că nu mai
avem nici merinde, nici bani, și apoi vitele ne-au
căzut”...
- „De știam una ca asta, zice una din ele, c-a ajunge
dușmanul tocmai pe-acilea, rămâneam acasă!!...
- „Cine putea să știe ce-o să se întâmple?”
Și le spun cuvinte de încurajare, căci alta nu pot
face...
Plecăm. O înghesuială nemaipomenită. Din urmă
vin vești alternative: că inamicul a ocupat spitalul de la
Vărzaru, din marginea Deduleștilor, și că a prins toată
coloana; acest zvon îl afirmă și un ofi`er de artilerie.
Panica crește. Dealul e mare și-i greu de urcat,
șoseaua s-a muiat. S-au pus perechi de boi la automobile, obuziere, reflectoare, ambulan`e.
O femeie mi se plânge că solda`ii i-au luat boii de la
car. Mă duc cu ea și-i fac să în`eleagă că trebuie să-i
dea îndărăt.
Unii vin cu știrea că nem`ii sunt la Bascov și că ne
așteaptă...
Plutoane de solda`i mili`ieni, care tocmesc șoseaua
și podurile sunt trimiși să ajute cu mâinile la ridicatul
trăsurilor. Se sfădesc și se trimit unul pe altul.
- Pune mâna, mă moșule, și împinge la roate, nu
sta la gânduri, că te croiesc, striga un sergent la bie`ii
mili`ieni încărun`i`i, goi și scofâlci`i.
- Eu, unul, dom-le sergent, nu mai pot împinge, că
n-am mâncat de două zile. Omoară-mă, fă tot ce
poftești cu mine...
Dăm în șoseaua pe care am venit. Trecem prin
Zamfirești și Drăganu. Sub un șopron mare, unde-i
clădit un stog de fân, aleargă solda`ii de la căru`e și
iau cu sarcinile fân pentru cai. Un moșneag, c-un par
în mână, care-l păzea, se răstește la ei și strigă cât îl
`ine gura:
- Ho`ilor, talha-a-a-rilor, ce fura`i? Ce mă sărăci`i?
Voi sunte`i ho`i, nu solda`i!
- Mă moșulică, `i-i greu de zile, hai? Taci, că te
legăm cobză. Noi nu luăm pentru caii noștri sau ai
tatei, ci pentru ai Statului...
Altul:
- Da, noi, moșule, nu ne batem și pentru d-ta? Ce
mai faci gât de pomană pentr-un car cu fân, c-au să
vină nem`ii și-au să `i-l ia tot...
La o casă, o femeie rea de gură nu ne lasă nici să
ne încălzim la foc.
Înnoptăm. Ne ajunge și 77. Automobilele sanitare
trec în goană după răni`i. Poposim în Bascov. Văd mai
multe comunicate oficiale. Am trimis cântăre`ul la
preotul satului G. ca să ne primească să dormim, dar
mi-a trimis răspuns că nu are loc, deși casa sa e o
adevărată curte cu multe odăi... N-am mai zis nimic,
dar am rămas indignat în sufletul meu de atâta indiferen`ă din partea unui coleg... Cineva din sat îmi
spune c-a fost și el pu`in mobilizat, dar că s-a învârtit

și a scăpat. Și noi, care îndurăm atâtea, nu merităm
nici găzduire!..
...................................................................................
.....................................
[…] 19 noiembrie 1916. Regimentul 26 Rovine
merge spre front și-și croiește un alt drum spre Argeș.
Începe iar învălmășeala. Șoseaua e foarte bună,
pietruită și largă. Trecem prin satele Mătăsaru și
Costești. Dinspre Găești vine un tren lung cât toate
zilele, cu două mașini, una-n frunte și alta-n coadă, și
de-abia se urnește.
Oameni din Romana`i duc în care suluri de sârmă
ghimpată.
În apropiere de Titu ne ajung din urmă solda`i din
regimentul 69 partea sedentară. De trei săptămâni vin
de la Dorohoi ca să completeze regimentul. N-au uniformă, sunt rup`i, cu haine de acasă, care cu cojoc,
care cu suman, zobon, cu traistele pe bă`, de crezi că
merg la târg și nicidecum la război.
- Da’ bine, măi oameni buni, așa se vine la război,
fără arme? Ce-a`i venit cu be`ele?!
- Apoi dă, de la Dorohoi ne-au trimis la Bacău,ca să
ne echipeze acolo. La Bacău, după ce ne-au `inut
câteva zile, ne-au trimis la Focșani; de acolo la Ploiești
și, în cele din urmă ni s-a spus că vom primi arme pe
front de la regiment, care are luate de la prizonieri. Și
ne-a trimis numai c-un ofi`er tânăr atâta norod,
aproape 1000 de oameni - fără nici un căpătâi!...
Altul zice:
- Ne-o trimis cu be`ele ca la cumătrie, bun! Parcă
noi am avut hartă?... Noi am știut unde-i „fruntu”? Am
tot mers înainte după spusa altora, ca să dăm de regimentul 69 în Rătești și, când colo, s-o brodit c-am
dat tocmai la nem`i.
- Ei, și cum v-a`i descurcat cu reteveile?
- He-he!... Ce luptat? Au prins frumușel vreo 120
din noi, iar ceilal`i am umplut lumea ca potârnichile,
fugind care-ncotro. Mul`i, ca să poată alerga, au
aruncat hainele de pe ei ș-acuma au să moară de frig,
că-s goi... Să le deie Dumnezeu bine la cei mari, că
bine ne mai conduc!...
Îmi zic: iacă încă o greșală a comandamentului
nostru militar – pe lângă altele multe – desigur. Vor fi
avut nem`ii ce râde de noi, când numai după 3 luni de
campanie am trimis pe front asemenea solda`i sedentari, neinstrui`i, fără arme, fără haine și cu be`e în
mână... Bine a mai fost pregătită România de război,
nu-i nimic de zis! În timpul celor doi ani de neutralitate,
ai noștri s-au îndeletnicit cu contrabanda și rentabilele
permise de vagoane și cu petrecerile... căci doară
ziarele ne anun`au la timp „indispensabilele”... bătăi
cu flori la șosea... La noi s-au `inut, ce-i dreptul, multe
discursuri, s-a făcut într-adevăr multă politică, dar
treabă cam pu`ină.
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Iată-ne și la Titu. În lunca Argeșului din fa`a noastră,
bate artileria inamică; se văd și semnalele patrulelor
înaintate, care aruncă rachete de diferite culori. Suntem amenin`a`i să ni se taie retragerea dinspre
Dunăre, care tinde să se unească cu cea care vine de
la Târgoviște – și să fim prinși ca într-un clește...
Un negustor român ne spune că a venit diminea`ă
de la București, că inamicul a trecut Argeșul la ora 9 și
că până acum la ora 3 și 30 aveau de parcurs o distan`ă de 15 km ca să ajungă la Titu.
Artileria bate șoseaua Bucureștiului. Șrapnelele
explodează în apropierea gării. Panica iar începe.
Trupele noastre se retrag în grabă. Alarmă și strigăte
în toate păr`ile. Căru`ele înaintează pe 6 coloane, 3 pe
șosea și 3 pe zonă.
În sta`ie mă întâlnesc cu preotul de la 17 artilerie și
cu părintele Sachelarie de la regimentul 2 călărași din
Caracal. Între baionete stă în gară un convoi de
dezertori și spioni. Ce vină or fi având?
În sta`ie, mașinile cu trenuri lungi manevrează greoi
și parcă anume – cel pu`in așa mi se pare – ca să
împiedice scurgerea coloanelor peste rampă… Automobilele nu pot trece, cu toate amenin`ările.
În satul Braniștea, nici prin șan`uri nu po`i trece cu
piciorul. Orbecăim prin întuneric. Ninge. Trecem Dâmbovi`a. În cătunul Moara Nouă intrăm într-o casă.
Vești: podul peste Dunăre de la Zimnicea a fost stricat
de ai noștri. Târgoviștea a căzut. Doi căpitani de Stat
Major (Epure și Barcan) de la cartierul diviziei au fost
prinși cu automobil cu tot în Rătești, apoi ambulan`ele
și multe trăsuri din regimentul 77 cu sublocotenentul
popotar Chiriceanu.
Întâlnesc solda`i din satul meu natal...

20 noiembrie 1916. Tunul bubuie întruna. Se trece
de șagă. Pe drum, strigăte disperate:
- Mâna`i, mă-ă-ă! Vârful coloanei, da`i drumul, că
ne prinde inamicul!
- Dreapta, mă, ni`el! Dreapta, vită, că te-mpușc, î`i
zbor creierii! strigă disperat un ofi`er din automobil,
amenin`ând cu pistolul în mână.
La unu din noapte, pornim înainte pe jos. Trecem
prin satele Bolovan, iar în satul Cornă`el dăm de doctorii și de preotul de la 77, care-s supăra`i că li s-au
dus toate bagajele pe apa sâmbetei, la Rătești...
După pu`in popas, iar la drum și ajungem în satul
Dobra; la casa unde tragem, femeia se bocește-n gura
mare ca după mort, că-i fură solda`ii tot fânul.
Diminea`a, solda`ii mână caii slabi, care nu mai pot
trage, pe un lan de grâu... la păscut. Trecem prin apă
râul Prahova. Multe căru`e s-au răsturnat. Solda`ii îmbrăca`i stau în apa rece până la brâu; bat în cai și
încearcă să le scoată. Plâng ca copiii și suduie.
- Of, mamă, mămu`ă, picioarele mele, trupul meu!
La ce m-ai mai făcut mamă, maaa-mă!..

Mii de care trec deodată apa prin mai multe vaduri.
După ce ies din apă mai dau de topli`e, unde pun crăci
și nuiele, dar furgoanele și chesoanele stau înglodate
până-n osii. Bat fără milă în bietele dobitoace de să le
omoare… Mii de glasuri răsună deodată și solda`ii
împing și ei până cad în bot alături cu caii. E mare
nevoie...
Inamicul ne gonește cu artileria, care bate tot mai
aproape.
Pe la amiază suntem în satul Finta. Inamicul e la 18
km la sud de Târgoviște. Tragem la o casă, dar nu
stăm mult, căci aici e cantonamentul d-lui maior
Broșteanu – senator de Gorj și care comandă o
coloană de muni`ii. Părintele paroh Stoicescu îmi cere
sfatul: ce să facă?
Case bune, dar sunt și sărăcăcioase, acoperite cu
strujeni. La ieșirea din sat se vede o movilă mare de
pământ – aici e locul istoric, spun unii din sat, unde
s-a dat lupta între trupele lui Vasile Lupu și Matei
Basarab.
În satul Frasini mergem la părintele Al.P., care are
o casă bună, proprie. Plecăm, însă, îndată, căci toate
odăile îi sunt pline cu rude, refugia`i tocmai din Romana`i. Se frăsuie cu so`ia și nu știe ce să facă: să
plece sau să rămână?
Ne oprim în satul Păstârnac. Pe seară vin refugia`i
din Cazaci, preotul cu perceptorul și so`iile. Preotul,
după cum spune, e bogat căci și-a lăsat acasă turmă
de oi, acarete și automobil de 10.000 lei. Acum merge
cu carul...

21 noiembrie 1916. Infanteria trece spre Titu. Îmi
zic: „poate vor executa ai noștri vreo mișcare strategică de învăluire ca să-l deruteze pe inamic”.
Preotul și perceptorul, după ce au deliberat vre-un
ceas, au luat horărârea să-și continue drumul.
Trec mereu trupe și coloane. La miezul nop`ii
pornim. Zăbovim pe nisipișul și așezătura râului
Cricov. Se văd sondele arzând. Nori de fum negri și
groși se înal`ă spre cer. Bate vântul și para când
crește când se micșorează.
Trecem satele Col`u și Stâncești.

22 noiembrie 1916. Vremea-i ce`oasă.
Veste că Bucureștiul a căzut. Ce vremuri triste!
Rămânem fără `ară! Să avem oare și noi soarta Serbiei?! Ce primejdie s-a abătut asupra `ării noastre...
Cu ce am greșit, Doamne?... Doar ... Dumnezeu să se
mai milostivească de noi și să nu ne lase, cică alia`ii
ne-au uitat prea repede. Azi e a unsprezecea zi de
când fugim într-una zi și noapte. Ce-o fi însemnând
oare această retragere pe toată linia?!...
În Găești ar fi prins inamicul un divizion de artilerie
grea cu maiorul Sergiescu în frunte; tunurile regimentului 11 artilerie au rămas împotmolite în luncile
Argeșului.
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Un ofi`er de artilerie îmi spune că-n Ionești a fost
prins și părintele Cernăeanu de la regimentul 59.
Pornim spre Ploiești. Infanteria grăbește. Vedem
arzând în flăcări uriașe mari depozite de petrol. Cu cât
ne apropiem de Ploiești cu atât spectacolul e mai îngrozitor. Stoluri de corbi speria`i se îndepărtează de
oraș în zbor grăbit. Nori uriași de fum, negri, plumburii,
se sucesc, se încolăcesc ca niște balauri nervoși, ca
niște monștri din povești, și întunecă tot orizontul. Ca
niște fulgere cerești, ca niște limbi mari de foc, flăcările
se ridică la înăl`imi de sute de metri, până hăt deasupra hogeagurilor fabricilor încercuite de focul mistuitor, ce c-o sete nebună distruge atâtea bogă`ii...
Orașul, înconjurat de acest brâu de foc, pare un vulcan uriaș în erup`ie, ce aruncă cu furie lava în limbi de
foc spre cer.
Te izbește un miros greu, înecăcios de gaz și de
smoală. Printre norii groși de fum, care din când în
când se mai sub`ie, zărim câte-o clipă, ca niște siluete,
clădirile orașului și hogeagurile fabricilor. Spectacolul
e atât de groaznic și de fioros, încât nu se poate descrie. Așa ceva nu mi-am putut închipui niciodată.
Parcă ard orașele biblice Sodoma și Gomora asupra
cărora Dumnezeu a pogorât foc din cer... Ai impresia
că se sfârșește lumea, că se prăpădește pământul; e
o vedere curat apocaliptică...
Din când în când se aud explozii puternice, care
întrec pe aceea a celui mai mare obuz ce l-am auzit
până acum explodând, parcă trăsnește în cer, așa de
puternic că se cutremură pământul de sub picioare.
Militari de toate gradele și civili de toate treptele
privesc cu groază la focul ce se tot întinde. Coloanele
se scurg prin apropierea centurii de foc și fum. Dogoarea focului ne frige, că doar la numai câ`iva pași
de șosea ard imense rezervoare de petrol. Flăcările
se întind pe deasupra șoselei și așteptăm ca din clipă
în clipă rezervoarele să facă explozie și bucă`ile de
spijă să ne cură`e.
La ora 12 trecem și noi printr-un tunel de foc și fum.
Pe o distan`ă cam de 200 metri mergem pe sub un nor
de foc. Prin mare primejdie trecem. Toate trăsurile
merg în goana cailor; în strigăte și vaiete solda`ii își
acoperă fa`a...
Fabrici și clădiri ce-au necesitat ani de muncă și au
mâncat averi de milioane, se distrug într-o clipă... Te
gândești și parcă nu po`i afla rostul războiului în
asemenea distrugeri...
Intra`i în oraș, tragem în curtea unui spital. Un domn
împarte `igări la ostași. Parte din răni`i au plecat; cei
mai grav au rămas și se zice că nu vor mai fi evacua`i.
Rămâne mult material sanitar. Toate aparatele și instrumentele chirurgicale, apoi depozite de lenjuri, pături, săpun,grăsime etc, rămân aici, căci administra`ia
n-a luat nici o măsură ca să fie ridicate.
Intru prin spital cu niște doamne de la Crucea

Roșie. Răni`ii care au rămas sunt scandaliza`i și n-au
decât cuvinte grele la adresa comandantului.
- Fi`i pe pace, camarazilor, – le zic eu – că doar nu
rămâne`i numai voi singuri, ci rămân și doctorii care
au să vă îngrijească și apoi rămâne atâta lume.
- Da’ de ce să ne lase ăia mari? Cât am fost voinici,
am fost buni pentru `ară; iar acu’, după ce ne-am dat
sângele pentru ea, ne lasă în mâna inamicului, ca
să-și bată joc de noi? Noi nu vrem să rămânem; ne
târâim pe jos și mergem... plecăm...
Din gură așa grăiau bie`ii, dar puterile nu-i mai ajutau ca să facă această grea încercare.
În oraș, restaurantele sunt pline de militari și civili.
Pâinea lipsește acum. De nevoie însă to`i înghit cu lăcomie acea franzelă `ărănească ieșită de pe urma
sapei, care e mămăliga. Se discută cu aprindere
greșelile politicienilor, diploma`ilor și ale comandamentului în general.
Bucureștii au căzut într-adevăr. La spital, un domn
Constantinescu împarte din niște lăzi, solda`ilor care
sunt în fa`ă, pături, cămăși, ciorapi ș.a., strânse probabil de la popula`ie pentru răni`i.
Odată cu seara pornim. Înghesuială mare. Strigăte,
sfezi, înjurături, bătăi. Un ofi`er, cu sabia în mână, rânduiește coloanele la încrucișarea străzilor. Altul strigă
răgușit:
- Chesoanele întâi, mă-ă-ă! Chesoanele!
Începe să plouă. Orașul e încins într-un brâu de foc.
Cerul pe jumătate e numai foc. Dar această mare, artificială lumină neobișnuită în loc să ne lumineze sufletul, mai tare ni-l întunecă, căci podoaba `ării, bogata
regiune din jurul Ploieștilor și de pe Valea Prahovei,
cu fabricile, uzinele, sondele și imensele depozite,
averi colosale, se topesc în văpaia focului, lăsând în
urmă numai ruini și scrum.
În dreapta noastră, pe linia ferată București, pe distan`e de kilometri, ard lungi trenuri petrolifere. Flăcările
bătute de vânt se ridică-n sus și cresc, luminează
câmpia pe-o distan`ă de zeci de kilometri; po`i să ridici
și-un ac din groapă, așa de bine se vede. Cred că
această roșea`ă a cerului se vede până la București și
Giurgiu...
Trecem prin satul Bucov și ajungem în Valea
Călugărească; aici e moșia răposatului Spiru Haret.
Intrăm uzi și înghe`a`i de frig într-o crâșmă de lângă
drum ca să luăm ceva de gustare; crâșma geme de
militari. Găsim aici și un prizonier german de 28 de ani,
din Munchen. Petrecem noaptea fără foc într-o bujdă
umedă și rece, unde alături, niște solda`i din regimentul 32 s-au îmbătat cri`ă și fac scandal.
23 noiembrie 1916. Focul, în urmă, tot arde și nori
negri se înal`ă spre cer, greoi. Regimentul 34 infanterie Constan`a merge spre Ploiești. Trecem prin satul
Albești, iar în Loloeasca, la cantonul de lângă șosea,
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poposim. Gospodarul are 4 copii. Unul mic de 3 ani,
foarte iste`, face comunicări. La dorin`a părin`ilor, în
lipsa nașilor, i-am tăiat noi, după obiceiul locului,
„mo`ul” – câteva fire de păr din cap, lucru ce-n alte
păr`i se face-n primele luni după botez. Au fost de fa`ă
mai mul`i ofi`eri, grade inferioare și solda`i. Ceremonia
a fost înso`ită, negreșit, de-o cinste din partea ...
cumătrului cu pricina.
La ora 9 am fost în Mizil, unde cantonăm. A doua zi,
un jandarm ne spune că direc`ia diviziei a VIII-a e Conduratu - Fulga.
Trecem linia ferată și facem haltă. La focuri în câmp
ne mai încălzim. Lăsăm apoi satul Baba-Ana unde
femei cu copii în bra`e plâng pe la por`i când ne văd.
Facem 12 kilometri până la Fulga de Sud, unde
poposim pu`in la bătrânul preot N. Nicolescu care e
hotărât să rămână pe loc cu toată familia. În Fulga din
Vale, iar haltă. Pe la marginea satelor sunt câte 20-30
fântâni cu cumpănă, împrejmuite cu uluce de lemn.
Glodul și apa din jurul lor e la brâu. Caii și boii slabi
aduși de solda`i la adăpat se zbat de moarte ca să
poată ieși afară, mul`i, însă, cad în nămol. Și oamenii,
de-aici iau apă...
Aflăm că Urzicenii sunt ocupa`i, așa că trebuie să
schimbăm direc`ia. Comandan`ii se bat cap în cap,
neștiind ce să facă fără ordin și pe care drum să apuce.
În sfârșit, după trei ore de dezbateri, mai mult ca-n
parlamentare, ne întoarcem ca… racul, îndărăt. Trecem prin satul Sinaia, unde găsim într-o casă pe doctorii de la ambulan`a diviziei a 13-a. Străbatem o
câmpie cu niște băl`i și locuri mlăștinoase; e mare
zarvă și mare nevoie.
La 3 din noapte poposim în satul Amaru. Cât de
bine suntem informa`i se vede din faptul că nu știm din
ce parte să ne păzim de inamic, ca să nu fim surprinși
și să le cădem plocon într-un sat oarecare și, în loc să
fi luat din Ploiești șoseaua Buzăului, trebuie să înconjurăm zeci de kilometri, și să hoinărim pe câmp și drumuri impracticabile, pierzând fără folos timpul, vlaga
solda`ilor și a cailor...
Întâlnesc ofi`eri din regimentul 86, sublocotenent
Bu`ureanu și locotenent Chiriac, dorohoieni, și pe
părintele Cârlănescu, confesor.
Trecem prin satul Bugheni, iar în Cioranca, poposim
și luăm masa împreună la niște case boierești. O luăm
apoi prin Costești și Spătaru, unde întâlnim o patrulă
de cavalerie rusă, iar solda`ii ruși vin dinspre Buzău
cu instalarea unui fir telefonic. Caută și ei cantonament. Vine și coloana lor dinspre oraș. Unul știe bine
românește – e basarabean. Întreb pe ruși prin tălmaci:
- Ei, tovarăș, de ce așa târziu?...
- De ce târziu acum?!
- Apoi, după ce ne-am pierdut capitala?!...
- Las-c-o fi el bine iar, oprim noi pe gherman, nu vă
teme`i. Are el de lucru cu noi!...

- Dac-ar fi așa cum zice`i voi, bine ar fi...
Până aici, în toată Muntenia n-am văzut picior de
rus.
Ajungem noaptea la Buzău și umblăm după cantonament. Unde deschizi ușa dai cu ochii numai de
militari. Sună niște gorniști adunarea. Ce-o fi oare că
se aude și goarna, că n-am auzit-o de mult!...

26 noiembrie 1916. Trece prin oraș spre front
multă armată rusă, ca o divizie de artilerie și cavalerie;
au cai buni, solda`i tineri, bărbieri`i și bine echipa`i,
haine bune, cizme lungi, mantale de doc, cu flori la
piept și la căciuli.
Pe străzi e o ciorbăială de glod, de îno`i cu picioarele până la glezne. Restaurantele-s tixite și cu
mare greu găsești de mâncare; trebuie să vii cel pu`in
cu o oră înainte de 12; ori, de întârzii ceva, apoi să-`i
faci loc cu pieptul, cu pumnul și cu gura și să te duci
singur cu farfuria în mână până la bucătărie; altfel, riști
să te ui`i ceasuri întregi în farfuria goală și să-`i
scobești estetic din`ii fără a scoate ceva...
Rușii cer băutură. O doamnă răgușită le spune că
s-a isprăvit, dar ei nu se dau convinși de această
argumentare.
E o harababură: unii intră, al`ii ies și se duc fără să
plătească.
Cantonamentul mi-i tocmai la mahala, într-o căsu`ă
mică și sărăcăcioasă. E departe până acolo și ninge.
Zic către tovarășii mei:
- Dar, oare dac-am bate la o poartă boierescă, nu
ne-ar deschide?...
- Să încercăm.
Și bat la intrarea primei cur`i ce ne stă în cale și ni
se spune de către o servitoare că sunt ofi`eri în cantonament și nu-i loc. Insistăm.
- Spune-i doamnei că suntem și noi militari și apărători ai `ării și că n-avem unde ne oploși noaptea asta
și că o rugăm să ne primească.
Peste pu`in ni se deschide poarta și suntem
chema`i înăuntru. Ne prezentăm doamnei care n-avea
în bogatele-i și spa`ioasele-i saloane decât pe locotenentul P. de la ...coloane și care-i era ginere, și încă
câteva persoane și servitorii palatului. Cât timp am
făcut anticameră în bucătărie, până să ne cheme
doamna sus, un vizitiu mut al cocoanei se ciondănea
cu bucătări`a și ne spunea prin semne c-are s-o gâtuie într-o noapte. Ne-a ospătat și am căzut mor`i de
osteneală.
Și acum am văzut cu ochii și m-am convins că tot
casele celor săraci de prin târguri și din mahalalele
orașelor sunt tixite de militari în retragere, iar cur`ile
boierești stau zăvorâte, închise suferin`elor răni`ilor și
ostașilor slăbi`i și înghe`a`i de frig, care dorm prin
ogrăzi, prin șuri, prin căru`i și prin șan`uri, în ninsoare
și în ploaie. De ce să se strice aerul parfumat din
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palatele boierilor și tihna și odihna, belșugul lor să fie
turburate de „grobianii” de la `ară, care trebuie să moară
pentru `ară, dar a căror amărăciune, lipsă și suferin`ă,
în schimb, nu trebuiesc îndulcite nici măcar acum!...
Recunoaștem, însă, că au fost și excep`ii lăudabile.
Părintele C. Popescu-Vlădeni ne spune că ambulan`a diviziei a 4-a a fost capturată și că și-a pierdut
toate bagajele.
Și azi trece cavaleria rusă. La oficiul poștal,
zăpăceală. Nu se primesc nici mandate, nici telegrame
pentru Moldova. La restaurantul Florescu, din fa`ă, e
zăvorât și cu mare greu am încăput pe din dos. Vin
mai mul`i „învârti`i” și don juani de la Capșa, to`i de pe
la coloane, automobile, ambulan`e și cartiere... Printre
ei e și un fost director de teatru, după cât am văzut,
marghilomanist, care are cuvinte grele la adresa armatei și a conducătorilor care ne-au băgat în foc
nepregăti`i. Desigur că, mai bine era să fi rămas „neutri”... „jusque ad finem”. Până și în fa`a primejdiei comune ce ne amenin`ă se face tot meschina politică de
partid, datorită căreia, negreșit, am ajuns așa zile
fericite...
La Hotel „Dacia”, unii ofi`eri își fac de urât... Căci,
înainte de moarte, ce ne e permis?!... Un maior devenit sistem „crup”, abia se `ine pe picioare, mănâncă
cu multă polite`ă și reveren`ă în odaia chelnerului.
Dar plec din centru în magherni`a mea de la mahala
unde mă simt mai vioi între solda`i și pe patul de scândură... Sunt mul`umit că sunt în stare să plutesc pe
deasupra atâtor urgii și lucruri scârboase ce se
săvârșesc acum în război, fără frâu, în numele binecuvântatei naturi omenești, care nu trebuie înfrântă cu
păcătoasa poftă a cărnii, nici chiar în ceasurile cele
mai grele. Oare războiul ne va mai cură`i sufletele, ne
va mai înăl`a moralmente, ne va face să pricepem că
omul nu trebuie să trăiască numai pentru sine, pentru
pământ și pentru satisfacerea tuturor poftelor ce nasc
păcatul?... Încol`i-va oare după război acel ideal visat
de moraliștii tuturor veacurilor – ideal al unei vie`i curate creștinești, bazat pe virtu`i și pe sublimele învă`ături ale Evangheliei lui Hristos?!...
Cartierul diviziei a plecat spre Vintileasca. Colonelul
nostru, împreună cu comandantul brigăzii și încă cu
câ`iva ofi`eri aghiotan`i, agen`i de legătură și furieri, au
fost surprinși de inamic și lua`i prizonieri pe când voiau
să cantoneze în satul Parepa. Ne pune pe gânduri și
această veste... A pierdut regimentul în așa de scurt
timp doi comandan`i...(Piperescu și Costăchescu)...
29 noiembrie 1916. După amiază părăsim Buzăul.
Trece un regiment de infanterie rusă, cu solda`i tineri.
Lupta se dă acum în apropiere de oraș. Începe iar
panica. Se dă foc la depozitele de petrol din marginea
orașului. Același spectacol trist și înfiorător ca și la
Ploiești, dar nu în propor`ii așa de mari.

În gară, mașinile fluieră și trenurile grăbesc să
plece. Popula`ia civilă dă buzna la vagoane din care
solda`ii aruncă jos între șine, saci cu făină, lăzi cu orez,
fidea, zahăr, conserve ș.a. Cei mai voinici – printre
civili sunt și mul`i solda`i, probabil din localitate – duc
în spinare și în cărucioare câte-un sac de făină. Parte
din ei cărăbănesc lemne și scânduri, fiecare ce poate
apuca, ca la desfacere. Aleargă care-ncotro, nu se
uită că noroiul e până la genunchi.
Orașul rămâne încins de nori negri și de fum. Pe
șosea și pe șan` mul`i cai mor`i. Trecem prin satul
Tăbărăști, Gălbinașu și pe la miezul nop`ii ne oprim în
satul Bentu.

30 noiembrie 1916. Cu farmacistul și câ`iva civili ne
întoarcem iar la Buzău. Trece regimentul 13 artilerie.
Artileria inamică bate lângă Spătaru șoseaua Buzăului.
Un ofi`er din 71 Calafat ne spune că pericolul e
mare… Ce-i drept, la marginea orașului cad rachete
inamice. Rușii, be`i cri`ă, umblă în toate păr`ile, fără
căpătâi.
Și azi ard zăcătorile de petrol.
Luăm șoseaua spre Pogoanele, dar, după ce
mergem câ`iva kilometri, ne întoarcem îndărăt și
poposim lângă cimitirul evreiesc unde sunt solda`i și
parte din trăsurile noastre. Seara, am fost iar în Bentu
și, în casa unde am mai poposit, găsim câ`iva ofi`eri de
la pionieri, care după ce-au stat la masă boierește,
se-ntind pe așternuturi și citesc numere din revista „La
vie parisienne”.

1 decembrie 1916. Trecem prin satul Cilibia, Beilic,
apoi trecem Buzăul pe-un pod și dăm în satul
Găvănești. Drumul nepietruit e numai gropi; caii cad,
căru`ele se răstoarnă, artileriștii înjură și ridică cu
umărul până nu văd bine. Mergem pe malul râului
printr-un hlei gros care se `ine de picioare și de roate.
Căru`ele apucă pe unde pot; unele rămân încremenite
prin miriști și popșoiște.
În apropiere de satul Bani`a auzim focuri de mitralieră
și salve de puști în lunca Buzăului. Nu ne dumerim: cum
inamicul să ne fi ajuns așa de repede? Dar inamicul
dintr-un aeroplan ce virează, trage cu mitraliera pentru
a ne deruta. Solda`ii îl iau la ochi și trag asupră-i.
O coloană apucă spre Râmnicu-Sărat; multă trupă
se retrage în coloană de marș. Haltă în Bani`a. Aeroplanul nu ne lasă în pace. Pe un soldat de la un car al
cartierului diviziei, bolnav, l-au dezbrăcat niște sanitari
de cămașă care e potlog și păduchii pe ea stau ciucură, de să-i razi cu cu`itul...
2 decembrie 1916. Pe lungul drumului – ce drum!
că mergem de-a dreptul pe ogoare – cai mor`i, mânji
lepăda`i, chesoane răsturnate și părăsite, căru`i sfărâmate, lăzi întregi cu cartușe, orez, sare, zahăr, rani`e,
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vergi de fier, biciclete ș.a. E cel mai mizerabil drum ce
și-l poate închipui cineva! Merge roata până în butuc prin
hlei. Caii sunt numai apă. Solda`ii ucid cu drugii în ei, de
să li se rupă coastele. Se pun câte 12 cai de artilerie la
un cheson; bie`ii cai de artilerie nici nu-i mai cunoști!...
- Camarade, zic unuia, ave`i milă de ei, nu-i ucide`i
așa, că-s și ei făptura lui Dumnezeu...
- Da, așă-i. Dar dacă-ar avea și cei mari milă de
noi!... Dar, vezi că ei nu ne cred pe noi...
- Au să mai fie oare caii iștea frumoși și grași ca
înainte?
- Niciodată, că-i ruptă și inima-ntr-înșii...
Trecem printr-o haltă cu stuf, cu apă până la glezne;
necăjesc solda`ii, dar mai ales pionierii, cu luntrile și
grinzile pentru posuri pe cotiugi; pun câte 12-14
perechi de cai... Căru`ele merg pe-un hă`aș lat de vreo
sută de metri, căci fiecare apucă pe unde crede el
că-i mai bine. Abia noaptea târziu am dat în șoseaua
ce merge de la Buzău la Râmnicu-Sărat.
Văd o căru`ă mare de coloană cu patru cai în care
merg și trei solda`i care duc bagajele căpitanului D.Z.
de la coloana regimentului 10 roșiori - Târgoviște și
care-i de loc din Bacău. Are în ea tot confortul, ca
acasă aproape. Așa mai zic și eu!... Dar nu să te
mărginești numai la o simplă lădi`ă reglementară!...
Ajungem în satul Slobozia-Galbeni. Într-o pivni`ă de
la curtea boierească „tovarășii” și cu ai noștri au dat
ca vreo 20 butoaie cu vin și, dă Doamne bine! Cară
afară cu căldările de umplu sacalele și ciuberele. Solda`ii beau cu gamelele, chipiurile și cu pumnii. Rușii
chiuie și cântă. Se duc ofi`erii să-i gonească; trag
focuri, dar nu-i chip; e târziu, căci vinul s-a urcat la
cap... Nu vor să știe de nimeni. Solda`ii stau pe brânci
și nu se pot scula de be`i. Pe movilele de gunoaie mai
mul`i ruși be`i „cri`ă” se vaită. Au desfundat toate butoaiele și mul`i au băut atâta până au căzut în lacul de
vin și s-au înecat.
În fa`a unei case, doi solda`i ruși, be`i turtă, trag de
mână pe un soldat de al nostru ca să-l „cinstească” în
casă. Al nostru se pro`ăpește în prag cu ambele mâini
în ușorii ușii și nu se dă; în urmă cedează și, îmbră`ișându-se cu „tovarășii” de arme se... pupă așa de
hain, de parcă-ar fi niște fra`i, care nu s-au mai văzut
de multă vreme! Scena e cât se poate de hazlie…
Păcat că nu au un fotograf cu ei, că ar prinde interesante și nostime clișee!...
La amiază, pornim și trecem prin satul Bălăceanul,
iar seara cantonăm în Socariciu. Găsim într-o casă un
ofi`er bolnav din regimentul 72 Mizil, care ne spune că
la Periș inamicul le-a prins tot trenul regimentar cu
medici și preotul Jugureanu din Mizil.
Pe-o rogojină, jos în mijlocul casei, caut odihnă...
Soacra gazdei, mătușa Anghelina, babă de vreo 80
de ani, care are o rană la cap, mă compătimește și cu
glas mișcat îmi spune:

- Păăăă...rin`ele, părin`ele! degeaba ai mai învă`at
carte atâta, că răle zile ai mai agiuns de să te pătimești
în halul ăsta!
- De, mătușă – zic eu – așa-i războiul; trebuie să
suferim și să ne deprindem cu de toate.
- Așaaa-i, salacu părin`elu, așa-i, așaaa-i....

4 decembrie 1916. Pornim. De-a-lungul șoselei, cai
căzu`i. Din multe stârvuri câinii trag cu lăcomie,
hârâind unii la al`ii.
Trecem prin satul Costieni, cu case frumoase,
acoperite cu tablă, atenanse multe; parc-ar fi un târgușor. Lăsăm în stânga Râmnicu-Sărat și o luăm prin
satul Rubla și Obidi`i, unde facem haltă. Din spatele
orașului începe regiunea dealurilor și, în depărtare, se
zăresc mun`ii.
Întâlnim refugia`i din Dobrogea, pleca`i de acasă de
trei luni și cărora le fac solda`ii rost să se încoloneze
și ei pentru a nu rămâne să-i prindă inamicul tocmai
acum. Aeroplanele inamice ne urmăresc. Artileria
noastră le ia la ochi, dar fără efect. Trage și infanteria,
dar monstruoasele păsări nu se sinchisesc și își văd
de drum.
Lăsăm satul Știubei, unde-i un decovil de cale ferată. Prin întuneric trecem râul Râmnic și ne oprim în
satul Fotin, la conacul moșiei lui Iancu Ciurea, fost prefect de Putna. Cei câ`iva slujbași credincioși ce-au
rămas să-i păzească curtea se plâng că trupele în retragere l-au devastat pe boier luându-i boi, vaci cu
lapte, trăsuri cu cai, apoi din casă mobilierul, plapume,
hăinărit ș.a. Până și geamantanul cu haine i l-au șters.
Vin nu i-a mai rămas.
Tunul tot bate. O luăm pe șosea. Trecem prin satul
Văetenu și facem haltă în satul Bogza. Odată cu seara
ajungem în satul Martinești.

6 decembrie 1916. Preotul din sat se duce la
slujbă într-un sat vecin, unde e hramul bisericii. Mă
duc la biserica din sat și fac cu dascălul serviciul utreniei. Solda`ii se-nchină tăcu`i pe la icoane și bat
mătănii. Azi e onomastica _arului și rușii, cică, vor
să-l bucure cu vreo izbândă pe frontul nostru.
Plecând, trecem râul Râmna, apoi dăm în satul
Râmniceni, Tataru, și pe seară, intrăm în târgușorul
Măicănești. Șoseaua e stricată de tot. S-au făcut niște
gropi de încape o căru`ă cu tot cu cai; e un fel de
pământ moale, humos.
Cu greu găsim loc pe noapte într-o căsu`ă a unui
func`ionar. […]

(fragment din lucrarea Preotul N.V. Hodoroabă,
Din Războiul de Reîntregire. Note și impresii din
campania 1916-1918, Editura Prospexi, Dorohoi,
2020, p. 115-140)
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Portret de erou

Generalul de corp de armată Ion Dumitrache
- un vânător de munte și a sa Divizie de Cremene -

---------------------------- Locotenent-colonel (r.) Nicolae USZKAI

Motto:
„Trăim cu frenezie o flecăreală continuă, mulTumiTi că avem ce bârfi,
fără să ne pese că Tara în care locuim ar putea fi părăsită de Istorie.”
Octavian Paler

Mie mi se pare că-n zilele noastre vorbim prea pu`in
despre cei care ne fac sau ne-au făcut mândri în
lumea întreagă de-a lungul timpului. Cei care ocupă,
fără tăgadă, locurile de cinste în memoria colectivă a
`ării noastre și în paginile manualelor de istorie.
Tocmai pentru că sacrificiul lor merită asta, trebuie să
mai ieșim, din când în când, din cotidianul sufocant al
urzelilor politico-sociale vremelnice și să ne aducem
aminte de cei cu care ne mândrim. De unii poate am
auzit, de al`ii poate mai pu`in. Acesta este, în fapt, demersul pe care-l joacă, la roata istoriei, rândurile de
fa`ă și altele asemenea lor, menite a aduce în mintea
și sufletul cititorului oameni, fapte și întâmplări care au
contribuit, definitoriu, la existen`a de azi a României și
a spune povești adevărate și frumoase despre eroi.
Despre eroii români, fie ei ostași, cărturari de seamă,
conducători de neam, savan`i ori oameni ai artelor, de
pe tot cuprinsul coordonatelor fizice și morale ale existen`ei românești.
Ne trăim via`a cu mai mare sau mai mică patimă și
intensitate, alergăm după obiective și lucruri mai mult
sau mai pu`in trecătoare, suntem, mai mult sau mai
pu`in, prizonierii propriilor noastre dorin`e, frustrări, împliniri sau neîmpliniri, uitând, nu de pu`ine ori, să fim
oameni pe de-a-ntregul, să ne caracterizăm și să fim
caracteriza`i în tot ceea ce facem, mereu, prin prisma
valorilor perene ale umanită`ii: empatie, altruism, dedicare, perseveren`ă, sacrificiu și modestie. De aceea
mi-am propus a aduce-n amintire astăzi crâmpeie din
via`a unui mare ostaș, vânător de munte, trăitor pe
meleaguri brașovene și care a avut șansa să lupte cu
cinste pentru `ara sa, în fruntea unei divizii românești
de vânători de munte (Divizia 2 Munte) și care a purtat, pe bună dreptate, un renume deosebit, Divizia de
Cremene. Este vorba despre generalul de corp de armată Ion Dumitrache.

Personal, am scris multe articole în `ară și prin
străinătate sau am colaborat la apari`ia mai multor
căr`i despre vânătorii de munte. Am „săpat” de multe
ori prin arhivele militare sau civile după documente
care pomenesc via`a, luptele și evolu`ia trupelor de
vânători de munte din Armata României, trupe create
în vâltoarea Primului Război Mondial, la 3 noiembrie
1916, dar, faptic, am ajuns să cunosc multe despre
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acest OM după ce am ajuns s-o cunosc pe văduva
acestui mare general al României, o Doamnă care
mi-a încredin`at o parte însemnată și valoroasă din
amintirile scrise ori obiecte ce au apar`inut so`ului său,
Aurelia Dumitrache.
Ion Dumitrache s-a născut pe 25 august 1889 în
Ciorăști, în apropiere de Râmnicu-Sărat. Cariera sa
militară a început in 1909, când a intrat in Școala militară de ofi`eri de infanterie, pe care a absolvit-o în
1911, primind gradul de sublocotenent. A fost repartizat la Regimentul 38 Infanterie Neagoe Basarab în
Brăila. În 1917 a fost avansat la gradul de căpitan. A
fost rănit de două ori în timpul luptelor din 1916-1917.
După terminarea războiului, fiind încă pe frontul din
Ungaria, în 1919, a fost admis la Școala Superioară
de Război, în anul 1920 a fost avansat maior, iar în
1921 a fost repartizat în statul major al Diviziei 1 Vânători de la Arad. În anul 1924 a fost mutat la comandamentul Diviziei 1 Munte de la Sinaia. Ulterior, după
o activitate sus`inută și pe deplin merit, în 1929 a fost
avansat la gradul de locotenent-colonel, fiind numit comandant al Batalionului 2 Vânători de Munte din
Caransebeș. Ulterior, în 1935, fiind avansat la gradul
de colonel, a primit comanda Grupului 4 Vânători de
Munte din Bistri`a. În perioada dintre februarie 1938 și
martie 1939 a îndeplinit, la ordin, și func`ia de prefect
al jude`ului Năsăud.
Pe 10 mai 1941, cu pu`in timp înainte ca România
să intre în cel de-al Doilea Război Mondial, a fost
avansat la gradul de general de brigadă și numit la comanda Brigăzii 2 Mixtă Munte, subordonată Corpului

de Munte din Armata 3 Română. A rămas la conducerea acestei unită`i pe toată durata campaniilor contra Armatei Roșii. A început ofensiva în Bucovina de
Nord pe 3 iulie, ducând lupte grele pentru Hotin cu trupele Armatei 12 Sovietice aflate in retragere. Pe 19
iulie, Brigada 2 Mixtă Munte a trecut Nistrul și a înaintat spre Bug luptând cu ariergărzile Armatei 18 Sovietice. Pe 25 iulie, în timp ce trupele sale erau angajate
în lupte grele la sud de Kapusteany, punctul de comandă al generalului Dumitrache a fost bombardat de
artileria grea sovietică, dar, din fericire, nu a fost rănit.
Ofensiva a continuat și vânătorii săi de munte au ajuns
la Bug pe 10 august. După un răgaz de zece zile, Corpul de Munte a început înaintarea către Nipru, unde a
ocupat pozi`ii defensive. Pe 16 si 17 septembrie, Brigada 2 Mixtă Munte a traversat fluviul la Berislav și
apoi a fost dipusă în apărare. Contraofensiva Armatelor 9 și 18 Sovietice la nord de Marea de Azov a început pe 23 septembrie. Brigada 2 Mixtă Munte a rezistat
ini`ial puternicei presiuni la care a fost supusă.
Pe 25 septembrie însă frontul a fost rupt în sectorul
Batalionului 15 la Ulianovka. Generalul Dumitrache a
contraatacat cu rezervele, reușind să salveze batalionul amenin`at și stabilește o nouă linie de apărare la
nord de Malaya Belozerka. Pe 27 septembrie, din nou,
for`e superioare sovietice au rupt frontul brigăzii, încercuind Batalionul 10 Vânători de Munte. Acesta a
rezistat două zile în încercuire. Brigada 2 Mixtă Munte
a organizat o nouă pozi`ie defensivă la 800 m sud de
Malaya Belozerka. În restul frontului marii unită`i, batalioanele de vânători de munte au rezistat atacurilor
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și au rămas pe loc, chiar dacă de multe ori tancurile
sovietice au reușit să pătrundă în spatele primei linii și
să împiedice aprovizionarea cu muni`ii și hrană și evacuarea răni`ilor.
Până pe 5 noiembrie, trupele generalului Dumitrache au cură`at sectorul Berdiansk - Molotcinaya. În
urma acestei ultime opera`ii, deoarece Brigada 2 Mixtă
Munte a fost marea unitate a Corpului de Munte cea
mai afectată de pierderi în luptele din ultimele luni, a
fost trimisă acasă în România pentru refacere, ajungând în garnizoane pe data de 7 decembrie. Astfel se
termina prima campanie a generalului de brigadă Ioan
Dumitrache. În timpul celor aproape cinci luni de luptă
pierduse 1.926 de ostași, mor`i, răni`i și dispăru`i. A
fost decorat cu ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a
pentru recucerirea Hotinului la începutul campaniei. În
luna iulie 1942, Divizia 2 Munte (brigada devenise divizie pe 15 martie, la fel ca și celelalte brigăzi de
munte) a fost trimisă iar pe front, în Caucaz. La începutul lunii august 1942 a trecut Donul la Rostov și a
înaintat spre sud, trupele generalului Dumitrache fiind
subordonate Armatei 1 Panzer germane. Primele lupte
grele le-a dat pentru for`area Râului Baksan pe 22
august.
A reușit să stabilească un cap de pod lângă
Kysburun, și după trei zile a cucerit înăl`imea cu cota
910 care controla Valea Baksanului. În următoarele
zile, pozi`iile de pe aceasta colină au fost puternic atacate, însă Divizia 2 Munte a rezistat eroic sub comanda destoinicului general. În noaptea de 1/2
septembrie generalul Dumitrache a trebuit să-și
retragă oamenii peste râu la ordinul Armatei 1 Panzer,
deoarece comandamentul german era îngrijorat de
pericolul pe care îl prezenta capul de pod sovietic din
zona Înăl`imilor Sayuko. Retragerea a fost executată
rapid și fără pierderi. Divizia 2 Munte a primit apoi sarcina de a elimina capul de pod, ac`iune care a fost
executată pe 18 octombrie, capturându-se peste 400
de prizonieri și nimicind foarte mul`i inamici. Pe 25 octombrie generalul de brigadă Ioan Dumitrache a început ofensiva către Nalcik, for`ând din nou Baksanul și
rupând frontul între Divizia 295 Infanterie și Divizia 2
Gardă sovietice. Până pe 28 octombrie, după lupte
grele, Divizia 2 Munte a cucerit obiectivul primit. Pierderile românești ale trupelor generalului Dumitrache
au fost de 820 de ostași, mor`i, răni`i și dispăru`i. Pe
lângă masivele pierderi provocate inamicului, vânătorii de munte ai generalului Dumitrache au luat 3.079
de prizonieri. Ca urmare directă a acestor lupte dar și
ca o recunoaștere a modului de ac`iune din luptele
precedente, generalul Ion Dumitrache a fost
ulterior promovat și a primit Ordinul Mihai Viteazul
clasa a II-a și Crucea de Cavaler a Crucii de Fier.
În luna noiembrie 1942, cursul războiului s-a schimbat, iar Armata Roșie a trecut la ofensivă în Caucaz.

Divizia 13 Panzer germană a fost încercuită la sud de
Mairamadag. Misiunea de a o scoate din încercuire a
revenit generalului Dumitrache, care cu Grupul 4 Vânători de Munte a repus stăpânire pe șoseaua Ordzonikidze-Alagir, permi`ând retragerea tancurilor
germane. După câteva luni de lupte grele, divizia își
pierduse mult din capacitatea de luptă. Cine cunoaște
artă militară știe cât de greu au luptat vânătorii de
munte români, raportat la dotarea lor, pentru a salva o
divizie germană supertitrată și foarte bine dotată cu armament și tehnică! Dar n-au pregetat s-o facă. Iar
Armata Roșie începuse, la acea dată să fie aprovizionată serios cu noi tipuri de armament și tehnică iar rezerva lor umană era, practic, inepuizabilă.
La începutul lunii ianuarie 1943 a început replierea
prin lupte a trupelor Axei din Caucaz. Sor`ii războiului
nu mai erau favorabili. Divizia 2 Munte a ajuns în Peninsula Taman pe 28 ianuarie, fiind subordonată Corpului 52 German din Armata 17 Germană. În
februarie1943, Divizia 2 Munte a fost întărită cu un detașament german și a ocupat pozi`ii defensive pe
malul vestic al Râului Beysuk. Sub presiunea ofensivei sovietice, trupele Axei au fost silite să se replieze
luptând pe pozi`ii succesive, divizia generalului Dumitrache ajungând pe 17 februarie la Saboisky. Patru
zile mai târziu a recucerit satul Vasilchenko, iar la
începutul lui martie a cură`at satul Belikov de trupe
sovietice și a eliminat trupele inamice infiltrate lângă
Lagunele Svistielniov. În urma acestor lupte, Divizia 2
Munte a ajuns la capătul puterilor, fiiind angajată
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neîntrerupt în campanie timp de 203 zile. Pe atunci
purta deja supranumele de Divizia de Cremene iar solda`ii sovietici îi porecliseră pe vânătorii de munte români „diavolii verzi”...Comandantul diviziei și solda`ii
săi au câștigat respectul eșaloanelor superioare române și germane. Nu mai pu`in de 478 de Cruci de
Fier clasele 1 si 2 au fost acordate militarilor diviziei.
Pe 20 martie, Divizia 2 Munte a fost scoasă din
prima linie și a fost trimisă în Crimeea pentru refacere.
Generalul de divizie Ion Dumitrache (avansat la acest
grad în luna ianuarie 1943) s-a ocupat de refacerea și
reorganizarea diviziei sale, efectuând și misiuni de rutină în Crimeea. Generalul Dumitrache a preluat pe 10
noiembrie conducerea unui mai mare detașament românesc, alcătuit din trupe din Diviziile 1 si 2 Munte, 10
și 19 Infanterie, care trebuia să limiteze capul de pod
realizat de Armata Roșie în sudul Marii Sivas. Întors la
Divizia 2 Munte, generalul Dumitrache a comandat o
grupare de vânători de munte, care, între 29 decembrie 1943 și 4 ianuarie 1944, împreună cu o grupare
condusă de generalul de brigadă Leonard Mociulschi,
prietenul și camaradul său cu care va locui împreună
în Brașov după război, a eliminat peste 3.700 de partizani în Mun`ii Iaila. În timpul noii ofensive a Frontului
4 Ucrainean din aprilie 1944, când trupele sovietice au
pătruns în Crimeea, divizia generalului Dumitrache a
fost împăr`ită în două: o parte la Sevastopol,
asigurând apărarea unui sector al fortăre`ei,
respingând între 15 și 30 aprilie nu mai pu`in de 24 de
atacuri inamice.
Întors în `ară cu marea sa unitate, generalul Dumitrache a început iar refacerea diviziei sale, care se va
distinge din nou, în toamna anului 1944, dar contra
altor inamici și cu alt comandant. Pe 20 august 1944
generalul Dumitrache a fost numit la comanda Corpului de Munte, aflat pe frontiera româno-ungară din sudestul Transilvaniei. În urma evenimentelor din
București din 23 august 1944, a doua zi, trupe germane au ocupat pozi`ii cheie în Brașov, controlând gările, punctele obligatorii de trecere și intersec`iile
importante. Generalul Dumitrache a organizat rapid cu
for`ele pe care le avea la dispozi`ie detașamente mixte
care, pe 25 august 1944, au „cură`at” orașul de trupe
germane și horthyste, capturând peste 500 de prizonieri și 6 tunuri. Până pe 30 august a apărat frontul
între Întorsura Buzăului și Homorod cu trupe din Divizia 1 Munte și Divizia 13 Infanterie-instruc`ie, respingând atacurile locale date de trupe ungare și germane
și blocând accesul dinspre sud a trupelor germane
aflate în retragere din Muntenia. Pe lângă pierderile
directe cauzate inamicului au fost captura`i al`i 300 de
prizonieri și 36 de avioane. Generalul Ion Dumitrache
este cel care a eliberat Brașovul de sub ocupa`ia trupelor germane. Diploma`ia generalului în ceea ce privește comportamentul fa`ă de popula`ia maghiară și

săsească din Brașov a detensionat o situa`ie ce putea
degenera într-un veritabil război civil.
De la acea dată și până pe 2 septembrie 1944 a
atacat și a reocupat zonele Aita Seacă și Bibor`eni.
Corpul de Munte al generalului Dumitrache a fost întărit la începutul lunii septembrie, fiind alcătuit din Diviziile 1 Munte, 3 și 6 Infanterie. Pe 7 septembrie a fost
reluată ofensiva sovieto-română în Transilvania, iar
Corpul de Munte, subordonat Armatei 4 Române, a
reocupat Sfântul Gheorghe ziua următoare și Odorheiul Secuiesc pe 13 septembrie. Pe 28 septembrie
1944 a atacat pe Râul Mureș și a intrat în Târgu
Mureș. Următoarea ofensivă condusă de el a început
pe 9 octombrie, Corpul de Munte urmărind trupele
Sub-grupului de Armate Wohler care se repliau spre
vest. Pe 14 octombrie generalul Dumitrache a intrat în
Gherla. A fost ultima ac`iune notabilă a Corpului de
Munte, care două zile mai târziu a fost retras din linia
întâi și trimis în garnizoană la Brașov. Firește, vânătorii
de munte au continuat războiul, prin Divizia 2 Munte
până pe 12 mai, ajungând aproape de Praga. Pe 15
noiembrie 1944 generalul Dumitrache a primit Ordinul
Mihai Viteazul cu spade cls. a III-a. Numai trei generali români au primit clasele a III-a și a II-a a modelului 1941 și clasa a III-a a modelului 1944, generalul
Dumitrache fiind unul dintre ei. To`i au fost vânători de
munte.
A fost înlocuit la comanda Corpului de Munte de generalul de corp de armată Radu Gherghe, el fiind
numit comandant secund. Luptase prea bine împotriva
sovieticilor și începuse să fie dezavuat și persecutat.
A rămas în această func`ie până pe 20 martie 1945. În
timp ce se afla încă în echipa de comandă a Corpului
de Munte a fost arestat,în luna februarie 1945, în urma
unui denun` că ar fi ordonat, în 1942, la Nalcik, represalii împotriva popula`iei civilie și și-ar fi însușit diferite
materiale pe care le-ar fi trimis în `ară,din capturi de
război. A fost `inut cu domiciliu for`at în clădirea comandamentului, în Brașov, până la 15 august 1946,
în pofida faptului că generalul nu se afla pe lista celor
considera`i a fi încălcat legile războiului, listă întocmită
în Uniunea Sovietică. Situa`ia sa avea să fie clarificată,
pentru moment, abia în vara anului 1946, când s-a
constatat că „denunTul este o calomnie”, la 17 august,
fiind numit din nou în func`ia de comandant al Corpului de Munte, cu aprobarea generalului I.Z. Susaikov,
președintele Comisiei Aliate de Control.
Ulterior, în anul 1947 a fost avansat la gradul de general de corp de armată și apoi trecut în rezervă. Erau
vremurile în care epurările din armată erau în plină
desfășurare. În septembrie 1947 a ieșit la pensie,
mul`umit că terminase „o aspră carieră de 40 de ani
cu mâinile și obrazul curat, trecut prin două mari războaie numai la front, din primul cu trei împușcături în
corp, și din al doilea cu sănătatea șubrezită de munca
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de zi și noapte”, conform spuselor sale din memorii,
întărite de cele ce mi-a spus și mie văduva generalului, Aurelia Dumitrache. Au urmat în anul 1948 noi denun`uri împotriva sa, denun`uri în urma cărora
Parchetul Cur`ii București l-a inclus printre persoanele
acuzate de crime de război, urmând a fi arestat și
depus la penitenciarul Văcărești. A mai fost suspectat
și de faptul că în 1946 ar fi simpatizat și chiar ar fi participat la mișcarea na`ională de rezisten`ă în zona
Brașov și a Văii Prahovei, ignorându-se faptul că în
acea perioadă generalul se afla închis la sediul comandamentului din Brașov. Pe 3 ianuarie 1949, generalul Dumitrache a fost arestat și anchetat pentru
presupuse crime de război până pe data de 6 octombrie 1950, când, nefiind pus sub acuzare,din lipsă de
probe, a fost eliberat. Este relevant con`inutul rezolu`iei pusă de Alexandru Nicolschi pe un referat din 22
ianuarie 1949, întocmit de Direc`ia Generală a Securită`ii: „Dumitrache a fost arestat la cererea SecTiei criminalilor de război, care ne-a comunicat că n-are
nevoie de el; decât a fost citat ca martor. Totuși, să fie

cercetat pentru cele semnalate în Notă pentru a putea
aduna probe, ca ulterior să fie înaintat Cabinetului ca
criminal de război”.
Respingând acuza`iile ce i se aduceau și reiterând
comportarea civilizată de care au dat dovadă militarii
din subordinea sa, în centrul Caucazului, la Nalcik, el
preciza la 24 aprilie 1949: „Ne-am distins acolo însă
mai mult prin omenia tuturor ostașilor, de la soldat
până la comandant. Deși în trecerea lor izolaTi prin
oraș, au fost împușcaTi în stradă căpitanii Iuge și
Maxim (acesta era deja rănit în luptă), nu am permis
represaliile ce-mi cerea comandamentul german.
Compania auto a diviziei și unele servicii ce au mai întârziat în oraș au avut fiecare și cantină pentru hrănirea populaTiei nevoiașe, ceea ce nemulTumea
comandamentul german de la care primeam alimentele. Probabil aceste fapte, pe lângă cuminTenia cu
care vânătorii de munte au trecut prin acest oraș cucerit fără nici o încălcare a legilor războiului, au făcut
ca primarul Nalcikului, dr. profesor Danaiko, să adreseze comandamentului Diviziei 2 Munte o scrisoare
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de mulTumire pentru felul cum s-a desfășurat operaTia
cuceririi frumoasei capitale a Republicii KabardinoBalcară, asigurându-ne că lucrează pentru prosperitatea orașului care ne va pomeni de bine”. În semn de
amintire, primarul Nalcikului i-a dăruit „o casetă mică
de bronz și o sarică de lână neagră (pătură miToasă)
cum poartă muntenii kabardini din Caucaz, ca să se
apere de ploaie și frig”.
Cu toate că ancheta organelor de securitate a ajuns
la concluzia că „nu s-au putut acumula probe de vinovăTie pentru trimiterea în judecată a generalului Ion
Dumitrache” generalul avea să fie închis la Jilava, la
data de 12 iulie 1949 și cercetat de către Direc`ia Generală a Securită`ii, care a dispus, la 13 februarie
1950, să fie continuată ancheta și să se găsească
probe „pentru că este imposibil ca ele să nu fie găsite,
Tinând cont că sus-numitul a comandat o divizie”. Contestând acuza`iile care i se aduceau, generalul Ion Dumitrache declara, la data de 17 mai 1950 următoarele,
referindu-se la la arestările făcut în timpul războiului
în zona de ac`iune a Diviziei sale: „Arestări nu puteau
face decât comandanTii de unităTi în sub-sectoarele lor,
fie din iniTiativă proprie (cei prinși trăgând cu arme), fie
la cererea pretorului diviziei, în urma vreunui ordin primit de la Corpul de Munte, ori de la comandamentul
german prin Detașamentul german de legătură. Cei
arestaTi erau numai sumar cercetaTi la divizie, care nu
avea Curte marTială, și erau trimiși, chiar în aceeași zi,
la Corpul de Munte, sau îi trimitea și el la comandamentul german. Îmi amintesc că s-au făcut foarte rar
arestări din iniTiativa comandanTilor de unităTi, care
erau mereu sfătuiTi să menajeze populaTia a cărei

bunăvoinTă numai așa o câștigasem. La divizie, pretorul și Biroul de informaTii obTineau totdeauna de la
mine puneri în libertate și nu îmi amintesc de nici o
înaintare de arestaTi către corpul de armată, fără să fie
ceruTi de acesta sau de germani. În cadrul diviziei nu
s-au făcut executări”.
Referindu-se la ac`iunile duse împotriva partizanilor în Crimeea, în 1943 și 1944, tot el afirma că a făcut
totdeauna diferen`a între partizanii propriu-ziși, care
atacau trupele române, în special în zona muntoasă,
și popula`ia civilă for`ată de aceștia să-i urmeze în păduri și în mun`i. În aceeași zonă a Crimeei, la Simferopol, Corpul de Munte român „avea o popotă la care
dădea zilnic sute de raTii de hrană pentru copii și nevoiașii populaTiei”. După terminarea rezervelor de provizii ale Corpului de Munte, popota a fost aprovizionată
de către diviziile române subordonate, până în ianuarie 1944 când a fost desfiin`ată la insisten`ele comandamentului german. Chiar și atunci, generalul Ion
Dumitrache, „prin consimTirea ostașilor diviziei”, a continuat să asigure alimente popula`iei civile, din ra`ia
solda`ilor,„numai să nu fie lăsaTi muritori de foame cei
care fuseseră asiguraTi timp de 2 ani de zile prin cantina de la Simferopol”. În apărarea sa invoca și aprecierea generalului sovietic, Susaikov, care i-a declarat
în 1947 că, pe unde a trecut Divizia 2 Munte, nimeni
nu a reclamat din partea popula`iei, „nici trupele, nici
pe comandantul Diviziei 2 Munte pentru călcarea legilor războiului”.
Cu prilejul anchetei, mul`i militari pe care îi avusese
în subordine au confirmat, prin mărturiile lor, purtarea
corectă a generalului fa`ă de popula`ia civilă, unul dintre ei recunoscând că atunci când fusese surprins cu
„o sticlă de monopol în mână”, era să fie trimis „pe linia
I de atac”. Altul, amintind comportarea „drastică” a generalului fa`ă de cei ce se purtau neregulamentar cu
popula`ia civilă, declara că la o întrunire, acesta le-a
spus: „Și voi aTi lăsat în Tară mame, soTii, copii și bătrâni” și a ordonat să se întocmească norme de comportare civilizată, cerându-le să se poarte „frăTește cu
populaTia civilă, care nu trebuie să vadă în armata română decât luptători, nu hoTi sau asasini”. Declara`iile
sale nu au contat, era trend-ul epurărilor în plină desfășurare, astfel că la 25 iulie 1950 procurorul de caz
consemna: „Generalul de rezervă Ion Dumitrache –
sluga credincioasă a lui Antonescu, admirator al regimului fascist hitlerist, înarmat cu o ură de moarte asupra oamenilor pașnici, constructori ai unei vieTi noi,
constructori ai socialismului și dezrobitori ai oamenilor muncii din întreaga lume – s-a încadrat în războiul
nedrept, în calitate de comandant al Diviziei 2 vânători
de munte și a luptat contra U.R.S.S., începând din 22
iunie 1941 până în mai 1944”. Acesta mai spunea că
„am stabilit că generalul de rezervă Dumitrache Ion se
face vinovat de crime de război prin aceea că în loc
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să interneze în lagăre de prizonieri pe toTi partizanii
prinși în acTiunile întreprinse, unele din proprie iniTiativă, i-a predat comandamentului german spre exterminare. Pentru a-și arăta servilismul faTă de germani și
faTă de Ion Antonescu a comandat și organizat în
cadrul diviziei acTiuni contra partizanilor și a ordonat
subalternilor săi să aplice tratament neomenos prizonierilor partizani, călcând prin aceasta legile internaTionale ale războiului”.Drept urmare, pe baza acestor
acuza`ii,neconfirmate de probe, Direc`ia Securită`ii
Capitalei a înaintat dosarul generalului spre anchetă
Parchetului Cur`ii București.
Norocul i-a surâs, însă, generalului pentru că procurorul delegat pe lângă Parchetul Cur`ii București a
analizat cu aten`ie dosarul apreciind că în ac`iunile militare propriu-zise și în cele desfășurate contra partizanilor, acesta „nu a făcut altceva decât să se
conformeze unui ordin superior care fusese dat comandanTilor de divizii de către Corpul de Munte”. Astfel că, prin Ordonan`a nr.375 din 7 octombrie 1950, s-a
dispus clasarea dosarului, propunerea fiind aprobată
de ministrul de Justi`ie, generalul fiind eliberat după
stagii mizerabile prin penitenciarele Jilava și Văcărăști.
La 9 iulie 1952 Comisariatul Militar al orașului Stalin
(Brașov), cerea părerea organelor de resort dacă generalul „merită a mai face parte din cadrele ofiTerilor
de rezervă sau nu”. Nici Parchetul nu se lăsase mai
prejos fiindcă Parchetul Cur`ii București, Cabinetul
Crime de Război, a cerut în aceeași lună iulie 1952
„să se adâncească cercetările”, doar-doar s-o găsi
ceva pentru a-l incrimina pe general. Acest lucru nu
s-a mai produs, la 2 octombrie 1952, Direc`ia Generală a Securită`ii Statului dând aviz negativ.
Generalul Ion Dumitrache s-a stabilit la Brașov,
unde a trăit supravegheat, din timp în timp, de Securitate până pe 6 martie 1977, decedând la vârsta de
aproape 88 de ani și își doarme somnul de veci în
cimitirul Groaveri din Brașov. Din când în când vânătorii de munte din Brigada 2 Vânători de „Sarmizegetusa”, continuatoarea tradi`iilor de luptă a Diviziei 2
Munte trec, fie oficial, fie informal, să aducă omagiul
lor ilustrului înaintaș. Pentru meritele sale deosebite a
fost decorat cu Ordinul „Coroana României”, Ordinul
„Mihai Viteazul”, clasa a III-a (de două ori) și clasa a IIa, Ordinul „Apărarea Patriei”, clasa a III-a, Ordinul „23
August” și alte ordine și medalii românești și străine.
În arhiva Muzeului Jude`ean de Istorie Brașov se
păstrează Fondul „General Ion Dumitrache”, constituit
în urma dona`iilor făcute de generalul însuși și de
către Aurelia Dumitrache, so`ia acestuia, în perioada
1984-1999. Fondul cuprinde documente și fotografii
inedite, realizate fie în timpul opera`iilor la care generalul Dumitrache a participat pe frontul celui de-al
Doilea Război Mondial, fie după trecerea sa în rezervă. Aceeași Aurelia Dumitrache mi-a încredin`at

mie, ca reprezentant al Brigăzii 2 Vânători de Munte,
alte documente și manuscrise ale generalului, scrisori
de pe front, brevete de decora`ii, livretul său militar și
multe alte amintiri. Majoritatea acestora pot fi văzute în
Sala de Tradi`ii a comandamentului acestei mari
unită`i de vânători de munte din Brașov. Văduva generalului mi le-a dat cu rugămintea de a fi bine puse în
valoare și de a nu lăsa în negura uitării pe cel ce a fost
comandantul Diviziei 2 Munte și al Corpului de Munte.
Fapt pentru care, nevrând a-mi uita promisiunea făcută acesteia, la mai mul`i ani după ce și dânsa a trecut la cele veșnice, în toamna anului 2016, la
aniversarea Centenarului Vânătorilor de Munte din
Armata României, am contribuit la dezvelirea bustul
generalului pe platoul public din fa`a sediului Comandamentului brigăzii, în zona Patria din Brașov. Le
mul`umesc atât fostului comandant de atunci al
brigăzii, general de brigadă Tudorică Petrache, pentru în`elegerea ini`iativei, cât și domnului colonel (r.)
Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice
al Armatei, pentru sprijinul acordat. Mul`umesc, totodată, Muzeului de Istorie al Jude`ului Brașov, domnului director Nicolae Pepene și doamnei muzeograf
Cristina Tănase, pentru întreg sprijinul în păstrarea
memoriei generalului și a ostașilor săi!
În zilele noastre, circumscrise multor patimi și
egoismului de sorginte consumistă, un gest eroic
poate surprinde și ne oferă o lec`ie de care avem mare
nevoie. Preocupa`i de griji mărunte, pe care adesea
le luăm prea în serios, uităm că mul`i dintre bărba`ii
patriei și-au riscat și își riscă via`a zi de zi pentru ca
societatea românească să fie în siguran`ă. Jertfele
românilor, de-a lungul existen`ei lor, sunt uriașe.
Aproape că nu există palmă de pământ care să nu fi
fost apărată prin jertfă de sânge. Prin moartea lor, eroii
ne-au apărat fiin`a, limba, cultura și glia străbună. Iată
de ce, merită să-i cunoaștem, să-i venerăm și să
presărăm pe-a lor morminte ale laurilor flori!...
Despre cele citite aici mai pute`i găsi și-n sursele de
mai jos:

- A.M.R. – Fond D.C.I./1990, Curent 1193, C.M.J.
Brașov/1979. Memoriul de la Muzeul Jude`ean de Istorie
Brașov.
- Ion Dumitrache - Divizia de cremene - Memorii din campania 1941-45, Muzeul Jude`ean de Istorie, Brașov, 1997
- Gheorghe Suman, Ion Bucaciuc, Mihail Perju, Colab.
Nicolae Uszkai, Istoria Brigăzii 2 VânătorI de Munte
„Sarmizegetusa“ Ed. Univers Știin`ific, București,2003
- Jipa Rotaru, V. Zodian, L. Moise, T. Oroian - AntonescuHitler, Caucazul și Crimeea, Ed. Paideia, București, 1998
- A. Du`u, F. Dobre, L. Loghin - Armata Română în al
doilea război mondial (1941-1945) - DicTionar Enciclopedic,
Ed. Enciclopedică, București, 1999
- Florian Bichir, Cruciada Diviziei de cremene. Cu tricolorul în Caucaz. ViaTa și Memoriile generalului Ioan Dumitrache, Editura Militară, București, 2018.
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Scurtă călătorie în istoria Vânătorilor de Munte

---------------------------- Locotenent-colonel (r.) Nicolae USZKAI
Ac`iunile militare în areal montan reprezintă una
dintre cele mai periculoase și dificile tipuri de ac`iuni
militare în condi`iile în care structurile militare nu trebuie să facă fa`ă doar luptei cu inamicul, ci și climatului extrem aferent acestui areal, precum și terenului
foarte dificil. Structurile militare specializate ac`iunilor
în teren muntos reprezintă un fenomen de dată relativ
recentă din punct de vedere istoric. Istoria Europei a
subliniat, cu pregnan`ă, nevoia de a putea duce ac`iuni
de luptă în zone montane înalte. Ca urmare, în Europa
există structuri de acest tip, tradi`ional asociate mediului muntos. În acest context, putem spune
că Gebirgsjäger-ii din Germania, Alpini din Italia
și Chasseurs Alpins din Fran`a au reprezentat, încă
de la formarea lor, entită`i distincte ca natură structurală și ac`ională. Similar, trupele românești de
munte, Vânătorii de munte au apărut în structura for`elor terestre românești ca o necesitate opera`ională
începând cu Primul Război Mondial. Nașterea vânătorilor de munte în armata română s-a făcut cu întârziere fa`ă de alte puteri militare europene, mai ales
dacă `inem seamă de faptul că o importantă por`iune
de grani`ă a României acelor timpuri era reprezentată
de lan`ul carpatin. Paradoxal, armata română avea, în
august 1916, 16 baterii de munte, dar nu avea trupe
de vânători de munte, astfel că acestea au fost date ca
întărire, pe divizioane sau baterii, diviziilor sau detașamentelor tactice constituite în campania anului
1916.
Și totuși, încă nu fuseseră create trupele de vânători de munte, deși necesită`ile o cereau demult. Ar fi
fost suficient, poate, ca responsabilii militari români ai
acelor vremuri să profite mai mult de cei doi ani de
neutralitate și să analizeze atent desfășurarea luptelor
de până atunci, sesizând necesitatea unor astfel de
trupe pentru grani`a cu viitorul adversar.
Trupele de vânători de munte ale armatei române
au fost înfiin`ate la 3 noiembrie 1916, în timpul Primului Război Mondial, și au reprezentat, încă de la începuturi, o specialitate de elită a infanteriei românești.
Trupele de vânători de munte au fost, dintotdeauna, o
for`ă foarte bine pregătită și, începând cu toamna anului 1916, luptătorii din aceste trupe s-au dovedit foarte
eficien`i și capabili în a-și îndeplini misiunea de apărare a `ării atât în timpul Primului, cât și în cel de-al
Doilea Război Mondial. Prin curajul, priceperea și puterea de sacrificiu au demonstrat că sunt capabili de a
asigura securitatea poporului român prin îndeplinirea
la standarde înalte a misiunilor pentru care au fost
destina`i.

În timpul Primului Război Mondial a luat fiin`ă Corpul Vânătorilor de Munte, constituindu-se într-o unitate
puternică, organizată pe trei batalioane de vânători de
munte, fiecare dintre acestea având în organică trei
companii de vânători de munte (cu o încadrare în personal de 1980 de militari) și care a ac`ionat ca o adevărată unitate, cu caracter independent, împotriva
trupelor germane și austro-ungare, pentru prima dată,
în campania anului 1917. Ulterior, pe timpul campaniei din 1918, Corpul Vânătorilor de Munte a fost cunoscut, transformându-se, sub numele de Batalionul
de Vânători de Munte. Chiar dacă acesta se numea
batalion, avea în organică nu mai pu`in de 4 000 de
militari ce constituiau o for`ă specializată de elită la
acea vreme. Pe timpul campaniilor din 1919 din Transilvania și Ungaria, denumirea a fost modificată în Regimentul de Vânători de Munte. În perioada
interbelică, trupele de vânători de munte românești au
fost organizate, ini`ial, pe două divizii, având în organică doar câteva brigăzi cu specializarea pregătirii pe
ac`iunile militare specifice arealului montan.
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La data de 1 iulie 1923, a luat fiin`ă noul Corp al Vânătorilor de Munte, odată cu apari`ia Diviziilor 1 și 2
Munte, mari unită`i ce au fost înfiin`ate ca o nevoie
specifică în orientarea pregătirii pe ducerea ac`iunilor
militareîn terenul muntos-împădurit din Carpa`i. Astfel,
după diverse transformări structurale în timp, generate
de diverse opinii și ini`iative, în preajma celui de-al Doilea Război Mondial, Corpul Vânătorilor de Munte avea
în organică 4 brigăzi (de la 1 la 4), compuse din 12
Grupuri de vânători de munte (1-12), fiecare Grup
având în organica sa câte 2 batalioane. Au existat,
astfel, în perioada interbelică, în total, 24 de batalioane
(1-24), dintre care primele 16 erau unită`i active, opera`ionale, foarte bine pregătite și dotate, iar celelalte 8
(17-24) erau proiectate structural și formate după mobilizarea generală, fiind mai pu`in eficiente calitativ din
punctul de vedere strict al pregătirii specifice de
munte. În acest context, o brigadă de vânători de
munte era organizată pe următoarele elemente principale: 6 batalioane de vânători de munte, un Grup de
Artilerie de Munte (1 la 2 divizioane de tunuri de munte
calibru 75 mm sau 76 mm și un divizion de obuziere
de munte calibru 100 mm), precum și un batalion de
pionieri de munte.
Un batalion de vânători de munte era organizat pe
3 companii de vânători de munte, fiecare companie
având trei plutoane a câte trei grupe de vânători de
munte. Batalionul mai avea în organică o companie
de armament greu ce era structurată pe 3 plutoane mitraliere și un pluton aruncătoare. La fel precum cavaleria românească, trupele de vânători de munte aveau
o pregătire și un grad de eficien`ă cu mult mai ridicate
decât infanteria. La nivelul batalioanelor de vânători
de munte exista, prin concep`ie și instruire, un grad de

ini`iativă în pregătire și independen`ă în ac`iune cu
mult mai pronun`at decât la alte unită`i. Acestea erau,
totodată, proiectate și adaptate ac`iunii eficiente în
areal montan, dar lipsa de suficientă artilerie le făcea
mai vulnerabile în teren șes. La nivelul Corpului de
Munte mai existau, ca unită`i de sprijin logistic, un batalion îmbarcat, un „tren batalionar“ și o companie spital de campanie.
La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, Corpul de Munte era compus din Brigăzile 1, 2 și 4 Mixte
Munte, iar Brigada 3 Mixtă Munte era sta`ionată pe
frontiera cu Ungaria. Începând cu 3 iulie 1941, Corpul
de Munte și-a început ac`iunile sale militare din cel
de-al Doilea Război Mondial participând la eliberarea
Bucovinei și Basarabiei, teritoriile românești răpite de
Uniunea Sovietică drept urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov din anul 1940. După for`area Prutului,
împreună cu trupele germane aliate, brigăzile de vânători de munte au dus lupte grele și sângeroase pe
teritoriul actual al Moldovei, ajungând, la un moment
dat, până pe `ărmul nordic al Mării de Azov. La finele
campaniei anului 1941, Brigada 2 Vânători de Munte
a fost redislocată în `ară pentru refacere, în timp ce
Brigăzile 1 și 4 au rămas să lupte în Crimeea.
Începând cu 15 martie 1942, brigăzile de vânători
de munte și cele de cavalerie au fost transformate în
divizii. Această măsură a fost luată de factorul politicomilitar pentru a reliefa mai bine contribu`ia românească la efortul de război antisovietic. Ulterior, în iulie
1942, Diviziile 2 și 3 Munte au fost redislocate pe noile
linii ale frontului în campaniile din zona Caucazului și
Kubanului, ajungând, prin lupte, până la sudul Mun`ilor Caucaz, la Elbrus, Groznîi și Vladikavcaz. Trupele
de vânători de munte, fiind percepute ca trupe foarte
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eficiente, au luat parte, pe Frontul de Est, la cele mai
grele bătălii, inclusiv la cele pentru Sevastopol și Stalingrad, acolo unde performan`ele lor le-au reliefat și
mai bine reputa`ia. În fapt, to`i comandan`ii lor de la
brigadă în sus au fost medalia`i cu cele mai înalte decora`ii românești și germane, Ordinul Mihai Viteazul și
Ordinul Cavaler al Crucii de Fier. După multe alte grele
bătălii de pe Frontul de Est, pe timpul campaniilor din
anii 1943 și 1944, în august 1944, România a rupt
alian`a politico-militară cu Germania și s-a alăturat
Coali`iei Na`iunilor Unite, cu toate for`ele sale, împotriva trupelor germane și ungare, începând, astfel,
campania de eliberare a Transilvaniei de Nord, teritoriul românesc pierdut prin Diktatul de la Viena, din
1940. La 30 august 1944, Diviziile de Munte au început luptele cu trupele germano-ungare, eliberând teritoriul românesc și continuând luptele pe teritoriul
Ungariei, iar ulterior, pe teritoriul Cehoslovaciei, în masivii muntoși Javorina și Tatra. Diviziile de Munte au
încheiat participarea la cel de-al Doilea Război Mondial lângă Praga, la data de 12 mai 1945.
Cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu
pre`ul vie`ii a multor mii de solda`i din trupele de vânători de munte. După redislocarea pe teritoriul na`ional, Diviziile de Munte au trecut la structura de pace în
garnizoanele în care au fost dislocate. Dar, istoria lor
a luat o turnură nedorită. Pentru că vânătorii de munte
au fost foarte eficien`i în luptele purtate împotriva sovieticilor, fapt pentru care aceștia i-au poreclit „diavolii verzi“, ocupan`ii sovietici au for`at noua conducere
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comunistă a Republicii Populare Române să
desfiin`eze, pas cu pas, trupele de vânători de munte.
Așa s-a ajuns ca, la 14 aprilie 1961, să fie desfiin`ată
ultima mare unitate din for`ele armate române, Brigada
2 Vânători de Munte, desfiin`are ce a reprezentat
sfârșitul primei păr`i a istoriei acestor trupe.
După circa trei ani de la desfiin`area abuzivă, datorită schimbărilor de ordin politic, Marea Adunare Na`ională, organul legislativ al României de la acea
vreme, a decis ca, începând cu 14 octombrie 1964, să
reînfiin`eze trupele de vânători de munte, iar acest
lucru s-a întâmplat prin reînfiin`area Brigăzii 2 Vânători
de Munte, brigadă care este azi una dintre unită`ile reprezentative ale For`elor Terestre ale Armatei României. Între anii 1964 și 1990, evolu`ia trupelor de
vânători de munte s-a focalizat pe pregătirea specifică
ducerii ac`iunilor militare în teren muntos-împădurit și
pe proiec`ia lor structurală tot mai pregnantă, ajungându-se ca numărul brigăzilor de vânători de munte
să fie de șase în prima parte a anilor ’90.
Primele nuclee de vânători de munte după
reînfiin`are au gravitat prin Brigada 2 Vânători de
Munte în jurul orașului Brașov; ulterior, acestea s-au
extins prin Brigada 4 Vânători de Munte pe lan`ul Carpa`ilor Meridionali în anul 1969, în nordul României
prin Brigada 1 Vânători de Munte în anul 1977: pe Mun`ii Apuseni în 1982 prin Brigada 5 Vânători de Munte,
în zona Petroșanilor în 1990 prin Brigada 7 Vânători
de Munte și, în final, în Carpa`ii Orientali în 1991 prin
Brigada 61 Vânători de Munte. Apogeul dezvoltării
acestor trupe a fost atins în anul 1991, când armata
română dispunea de șase mari unită`i de vânători de
munte, totalizând 15 batalioane și 6 divizioane de artilerie de munte, o for`ă demnă de luat în considerare:
- Brigada 2 Vânători de Munte, 1964, la Brașov;
- Brigada 4 Vânători de Munte, 1969, la Curtea
de Argeș;
- Brigada 1 Vânători de Munte, 1969, la BistriGa;
- Brigada 5 Vânători de Munte, 1983, la Alba-Iulia;
- Brigada 7 Vânători de Munte, 1990, la Petroșani;
- Brigada 61 Vânători de Munte, 1991, la
Miercurea-Ciuc.
Ulterior, în perioada 1997-2006, s-au desfiin`at,
succesiv, Brigada 7 Vânători de Munte, Brigada 1
Vânători de Munte, Brigada 4 Vânători de Munte, Brigada 5 Vânători de Munte, o parte dintre unită`ile
acestora fiind resubordonate celor două brigăzi rămase sau altor mari unită`i din For`ele Terestre.
Actualmente, există în structura For`elor Terestre ale
Armatei României două brigăzi de vânători de munte,
una subordonată Diviziei 2 Infanterie „GETICA” (Brigada 2 Vânători de Munte „SARMIZEGETUSA”) și
una subordonată Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” (Brigada 61 Vânători de Munte „GENERAL VIRGIL
BĂDULESCU”).
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În principiu, Brigada 2 Vânători de Munte este destinată să participe la misiuni NATO și în afara teritoriului na`ional, în timp ce Brigada 61 Vânători de
Munte are misiuni specifice, în principal, pentru apărarea teritoriului na`ional. Ambele brigăzi își focalizează pregătirea structurilor și militarilor din organică
într-o largă paletă de opera`ii militare, de la opera`ii
specifice luptei la opera`ii de stabilitate, dar, avânduse în vedere specificul lor structural, amândouă rămân
destinate executării ac`iunilor militare în teren muntosîmpădurit, în teren dificil, în condi`ii grele de timp și
anotimp.
Pentru a sublinia experien`a bogată a trupelor românești de vânători de munte, trebuie spus că, în ultimii 50 de ani, Brigada 2 Vânători de Munte și, în
ultimii ani și Brigada 61 Vânători de Munte, au primit
vizita a peste 800 de delega`ii guvernamentale și militare străine de pe întreg mapamondul precum și a
unor structuri militare străine cu care s-au instruit, delega`ii care au remarcat înaltele deprinderi specifice și
profesionalismul apărătorilor crestelor carpatine.
Trupele de vânători de munte sunt proiectate astăzi
pentru a putea ac`iona în condi`ii de climă extreme, în
condi`ii dificile de timp și anotimp și în condi`ii dificile
de teren puternic frământat, să escaladeze tactic culmi
și vârfuri dificile, pentru a putea fi foarte buni trăgători
cu toate categoriile de armament din dotare și foarte
buni la ac`iunile militare în areal montan, precum și la
marșurile pe distan`e lungi în acest areal.
Militarii din trupele de vânători de munte obișnuiesc
a spune despre ei înșiși că sunt „specialiști în arta improvizaTiei”. Au fost și sunt capabili să folosească în
sprijin caii, la nevoie, în areal montan, să participe la
opera`ii de luptă sau de stabilitate în afara teritoriului
na`ional, la misiuni de asisten`ă umanitară ori la misiuni de căutare-salvare în mediul montan înalt.
Vânătorilor de munte români s-ar putea să le lipsească
multe dintre echipamentele și logistica disponibile altor
armate din state membre ale NATO dar trebuie spus
că ei știu să treacă peste aceste posibile dezavantaje
prin întrebuin`area vechilor însă mereu actualelor și
eficientelor metode și deprinderi de supravie`uire în
orice mediu, precum și printr-o instruire dură, așa cum
este și mediul în care ac`ionează.
Ca multe alte entită`i militare de pe mapamond, trupele românești de vânători de munte au destule
provocări cărora să le facă fa`ă, dar, aproape întotdeauna, vânătorii de munte reușesc să găsească modalită`ile de a le depăși cu succes. Aceasta, poate
pentru că aceștia sunt pregăti`i să supravie`uiască și
să lupte având un grad mai mare de independen`ă în
ac`iune, în areal montan dificil, cu focalizare pe îndeplinirea întocmai a misiunilor primite.
Vânătorii de munte sunt, prin ceea ce reprezintă
ac`iunile lor, o parte a elitei Armatei României. Este de

men`ionat faptul că ei, vânătorii de munte, nu se denumesc pe ei înșiși ca fiind o elită și nu acceptă ușor
acest titlu. Una dintre autoaprecierile lor se poate rezuma așa: „Nu ne spunem și nu suntem forTe de elită,
dar ne place când ni se mai spune așa“.
Rolul și evolu`ia trupelor de vânători de munte din
armata română trebuie privit în contextul în care
modalită`ile de ac`iune pentru organizarea securită`ii
na`ionale a României sunt stabilite în func`ie de interesele `ării, de resurse, de evolu`ia proceselor economice și politico – militare, precum și de poten`ialii
factori de risc. Chiar dacă acum, vânătorii de munte
sunt mai pu`ini ca număr și structuri, nu înseamnă că
rolul lor s-a redus ca importan`ă, ci dimpotrivă. Sarcina apărării `ării cu specificul luptei în arealul montan,
concomitent cu respectarea angajamentelor interna`ionale, devine acum mai complexă pentru unită`ile și
marile unită`i de vânători de munte, necesitând un
grad de profesionalizare mai accentuat, cerin`ă a contextului politico-militar actual și de perspectivă.
Genera`iile de astăzi ai familiei vânătorilor de munte
se pleacă cu respect în fa`a mormintelor vânătorilor
de munte ce-și dorm somnul de veci, în Bucovina,
Câmpia Ucrainei, Stepa Nogai, în Caucaz, Taman,
Crimeea, în mun`ii Apuseni, Bukk, Matra, Javorina, Lucenec și, mai recent în fa`a mormintelor celor căzu`i la
datorie în teatrul de opera`ii din Afganistan. Se cuvine
să ne închinăm în fa`a mormintelor acestora și măcar
cu o floare, cu un cuvânt și momente ca acesta de azi
să-i aducem în memoria genera`iilor de astăzi și de
mâine ai vânătorilor de munte.

Nu putem încheia această călătorie în
istoria a ceea ce reprezintă vânătorii de
munte români fără a spune că acestora le
place să creadă despre ei că reprezintă
poate cea mai dură și mai experimentată
specialitate militară, instruc/ia lor fiind severă, via/a lor fiind aspră, iar misiunile lor
complexe.
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O sută de ani de învă:ământ tehnic
în For:ele Aeriene Române

--Plutonier adjutant principal Alexandru BOTAN, Școala MIlitară de Subofițeri și Maiștri Militari de Aviație
„Traian Vuia”, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
La 18 octombrie 2020 s-au
împlinit 100 de ani de când singura
institu`ie pe plan na`ional, Școala
Militară de Maiștri Militari și Subofi`eri a For`elor Aeriene „Traian
Vuia”, pregătește specialiști maiștri
militari și subofi`eri, în armele și
specialită`ile For`elor Aeriene
Române, necesari institu`iilor din
sistemul na`ional de apărare și
ordine publică.
Încă din anii pionieratului în avia`ia militară un loc important l-a avut
pregătirea personalului tehnico-ingineresc, necesară desfășurării în
bune condi`ii a activită`ii de zbor,
acest aspect a creat premisele înfiin`ării la 18 octombrie 1920 - prin
Înalt Decret Regal, nr. 4167, al regelui Ferdinand „Școala de Meseriași Militari ai Aeronauticii” pe
aerodromul Pipera-București (actuala loca`ie a Muzeului Avia`iei Militare), primul comandant al acestei
institu`ii fiind locotenent-colonelul
Ion Capșa (16 octombrie 1920 1octombrie 1921). Datorită condi`iilor vitrege de instruire și cartuire,
iarna 1920-1921 fiind una greu de
suportat, se ia decizia de mutare a
școlii, în vara anului 1921, în
Mediaș, într-o fostă cazarmă de
husari construită de pe vremea

Mariei Tereza - cazarma Tudor
Vladimirescu.
Durata studiilor era de 6 ani: 4
ani pentru cursul inferior și 2 ani
pentru cursul superior, ob`inerea
brevetului de lucrător echivalent
cu diploma „școalelor inferioare
de meserii” respectiv diploma
de specialist
echivalent cu
diploma „școalelor superioare de
meserii”.
Pentru desfășurarea procesului
de învă`ământ exista o bază materială formată din 7 ateliere de
pregătire generală (lăcătușerie, fierărie, vopsitorie, strungărie, tâmplărie, electricitate și împănzătorie)
și 3 ateliere de specialitate (motor,
avionică și radio). Pentru orele de
specialitate, elevii aveau la dispozi`ie piese și motoare de avion
sec`ionate, dar existau și bancuri
de probă pe care se montau motoare. Învă`ământul era preponderent tehnic ceea ce a făcut ca în
anul 1924, urmare a eforturilor și
demersurilor efectuate, denumirea
școlii să fie schimbată în „Școala
Tehnică a Aeronauticii” fiind echivalată, din acel moment, cu liceul
industrial, ceea ce a făcut ca, an de
an, concuren`a să fie din ce în ce
mai mare.
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Începând cu anul 1925 școala a
beneficiat de un aerodrom amenajat pe care se executa o sus`inută
activitate de zbor. De pe aerodromul școlii au executat activită`i de
zbor următoarele tipuri de avioane:
Proto 2, SET-3, SET-7, Potez 25,
SET- 31, Junker F13, Farman,
IAR-14, IAR-21, IAR-22, IAR-15,
IAR-16 și IAR-81.
Elevii din anii superiori executau o
parte din stagiul de practică pe aerodromul școlii, unde se familiarizau cu tehnica de avia`ie și activită`ile specifice pe
care urmau să le îndeplinească la repara`iile ce aveau să le execute în regimentele unde erau repartiza`i după
absolvire.
Procesul de dezvoltare și modernizare a armatei a făcut posibilă
apari`ia unor specialită`i militare noi
pentru acea vreme, care, la rândul
lor aveau nevoie de specialiști pregăti`i în institu`ii de învă`ământ, cum
ar fi apari`ia școlii militare de subofi`eri de artilerie antiaeriană și mai
târziu școala militară de subofi`eri de
radioloca`ie, institu`ii care aveau să
întregească imaginea învă`ământului în For`elor Aeriene Române.

ISTORIE, CULTURĂ

Astfel, la la 1 aprilie 1938 a luat fiin`ă în București,
sub comanda maiorului Ion Bungescu, Centrul de
instruc`ie pentru apărare contra aeronavelor în compunerea căruia exista și o școală de subofi`eri. În anii
1959-1960, după apari`ia rachetelor antiaeriene în armata română, a fost necesară pregătirea specifică a
subofi`erilor. Întrucât complexitatea tehnicii nu mai permitea folosirea specialiștilor proveni`i din alte arme, a
luat fiin`ă în toamna anului 1959 Școala Militară de Subofi`eri de Artilerie Antiaeriană.
După ce în Primul Război Mondial avia`ia s-a consacrat ca armă de sine stătătoare s-a identificat necesitatea de contramăsură la dispozi`ia for`elor armate
terestre pentru detectarea, identificarea și combaterea inamicului aerian.

constituirea ca nucleu a unui viitor batalion de radioloca`ie.
Formarea subofi`erilor de radioloca`ie era deosebit
de anevoioasă, deoarece doar pregătirea prin cursuri
nu era suficientă, având în vedere faptul că mijloacele
de radioloca`ie moderne necesare constituirii subunită`ilor au fost importate din fosta Uniune Sovietică, iar
recrutarea tinerilor pentru școlile militare se făcea pe
principii de clasă, candida`ii având mari caren`e în pregătirea școlară.
La 6 noiembrie1959 a luat fiin`ă Școala Militară de
Subofi`eri de Radioloca`ie, care va func`iona pe lângă
Școala Militară de Ofi`eri de Radioloca`ie. „Artileria
antiaeriană a făcut primul pas în apari`ia în structura
armatei a noii arme, radioloca`ia.

Eficien`a apărării antiaeriene a teritoriului este direct dependentă de eficien`a sistemului de
supraveghere și alarmare și mai ales de distan`a de
la care sunt descoperite `intele inamice. După război,
la 9 noiembrie 1949 a luat fiin`ă în București-Băneasa
prima companie de radioloca`ie din armata română,
destinată în mod expres pregătirii operatorilor
(radiolocatoriștilor) necesari artileriei antiaeriene și

Prin ordinul C.L.1778 din 28.07.1960 s-a înfiin`at
Școala Militară de subofi`eri de Artilerie Antiaeriană și
Radioloca`ie, prin contopirea celor două școli de profil. După reînfiin`area corpului maiștrilor militari în anul
1960, această școală devine Școala Militară de Maiștri
Militari de Artilerie Antiaeriană și Radioloca`ie.
În luna septembrie 1990, cele două profile de învă`ământ s-au reorganizat din nou pe două școli distincte
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și anume: Școala Militară de Ofi`eri
Activi de Artilerie și Rachete Antiaeriene „General Bungescu” și
Școala Militară de Ofi`eri Activi de
Radioloca`ie „Avram Iancu”. Cele
două școli de ofi`eri aveau în compunere și sec`ii de formare a
maiștrilor și subofi`erilor.
În anul 1991, ca urmare a procesului de reformă care a fost declanșat în învă`ământul militar
românesc, cele două școli de ofi`eri
s-au transformat în Institute Militare. Sec`iile de formare maiștri
și-au păstrat în continuare misiunea de a da cadre militare bine pregătite, cu înaltă competen`ă
profesională - însușiri care, alături
de disciplină, spirit organizatoric,
conștiin`a datoriei împlinite au constituit trăsăturile definitorii ale procesului de formare a maiștrilor
militari și subofi`erilor de rachete și
artilerie antiaeriană și radioloca`ie.
Ca o consecin`ă a continuării reformei învă`ământului militar, în
anul 1995 a luat fiin`ă Școala Militară de Maiștri Militari și Subofi`eri
de Apărare Antiaeriană, transformată în anul 1997 în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofi`eri a
For`elor Aeriene, urmând ca în anul
2001, urmare a restructurării învă`ământului militar, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofi`eri a

For`elor Aeriene Brașov se comasează cu Școala Militară de Maiștri
de Avia`ie „Traian Vuia” din
Mediaș, cele trei școli fiind reprezentate de cele trei catedre din organigramă:
catedra
Avia`ie,
catedra Radiloca`ie și catedra Rachete și Artilerie Antiaeriană.
Data de 1 Octombrie 2004 reprezintă data la care noua institu`ie
militară de învă`ământ se redislocă,
în localitatea Boboc, jude`ul Buzău.
An de an au fost amenajate noi laboratoare care dau un plus de valoare spa`iilor școlare, fiind astfel
create posibilită`i pentru creșterea
calită`ii actului de predare-învă`are
în școală. În anul 2010 cu un colectiv puternic angrenat continuu în
activitatea didactică, s-a reușit să
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rămână parte componentă a învă`ământului na`ional și școala să
ob`ină calificativul de „excelent”
acordat de către Agen`ia Română
pentru Asigurarea Calită`ii Învă`ământului Preuniversitar pentru autorizarea programelor de studii
avute în derulare, adică formarea
competen`elor profesionale pentru
ocupa`iile profesionale „maistru
mecanic” și „maistru electronist”;
mai târziu, în anul 2019, școala
ob`ine autorizarea studiilor pentru
„tehnician echipamente tehnică de
calcul” necesar pregătirii subofi`erilor în specialită`ile: avia`ie și operator trafic aerian.
La 16 octombrie 2020, la sediul
Școlii Militare de Maiștri Militari și
Subofi`eri a For`elor Aeriene
„Traian Vuia” – Boboc, a avut loc
ceremonia militară prilejuită de aniversarea a 100 de ani de existen`ă
a învă`ământului tehnic în For`ele
Aeriene Române. Festivitatea s-a
desfășurat în condi`ii speciale,
adaptate la condi`iile de pandemie,
cu respectarea tuturor restric`iilor
impuse pe plan na`ional.
La festivitate au participat reprezenta`i ai Statului Major al For`elor
Aeriene, Statului Major al For`elor
Terestre, Statului Major al For`elor
Navale, comanda`i de unită`i, reprezenta`i ai autorită`ilor publice locale și ai Inspectoratului Școlar
Jude`ean.
În cadrul ceremoniei, comandantul unită`ii, comandorul inginer
dr. Ștefan-Daniel Cotigă, a oferit
medalii și plachete aniversare distinșilor invita`i. Cu această ocazie, a
eviden`iat că: „Valoarea cea mai de
preT a acestei instituTii de învăTământ a fost și este dată de oamenii
care își desfășoară activitatea în
cadrul școlii și care și-au demonstrat calităTile și pregătirea excepTională în îndeplinirea cu succes a
tuturor misiunilor. Mărturie stau rezultatele foarte bune obTinute de
absolvenTi de-a lungul anilor, care
confirmă faptul că instituTia dispune
de cadre didactice și instructori
foarte bine pregătiTi și motivaTi.”
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Parașutiștii buzoieni, la aniversare
- 1950-2020: repere cronologice și identitare -

-----------------Colonel (r) dr. Mircea TĂNASE, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
Unitatea de parașutiști de la Buzău, al cărei Drapel
de Luptă a fost decorat la 1 noiembrie 2020, la împliniea venerabilei vârste de 70 de ani, este continuatoarea tradi`iilor istorice ale primei structuri de
parașutiști militari înfiin`ată în armata română, la 10
iunie 1941. Ea poartă tradi`ia, gloria, dar și povara - în
sensul nobil al cuvântului – și responsabilitatea unei
istorii nu întotdeauna ușoară.
După desfiin`area din ordin sovietic, la 1 martie
1945, a Batalionului de Parașutiști care s-a acoperit
de glorie în apărarea păr`ii de nord a Capitalei, parașutismul militar românesc avea să renască la
1 noiembrie 1950, când, prin ordin al ministrului Apărării Na`ionale, generalul Emil Bodnăraș, s-a înfiin`at
la Tecuci, la Centrul de Instruc`ie al Avia`iei, Batalionul
597 Parașutiști, subordonat Comandamentului For`elor Aeriene Militare. Încadrarea cu cadre a fost făcută
prin grija Direc`iei Cadrelor Armatei, iar cu trupă de
către Comandamentul For`elor Aeriene Militare.
Comandant al Batalionului a fost numit căpitanul
Vasile Cosma, iar șef de stat major - girant - locotenentul-major Grigore Baștan.

reactivă din armata română), având ulterior o frumoasă carieră în avia`ia militară și civilă. Comandant
al Batalionului de Parașutiști a fost numit locotenentul-major Grigore Baștan, cel care va accede în mod
spectaculos în carieră, rămânând la comanda unită`ii
13 ani, până în 1964, când va urma cursurile Academiei Militare și va ocupa posturi importante în structurile superioare ale armatei. În 1971 va fi avansat la
gradul de general-maior.
La 2 august 1951, pe aerodromul Tecuci au fost
executate primele salturi cu parașuta de către Batalionul de Parașutiști, din avioane Junkers-52, cu parașute „Aurel Vlaicu” (varianta românească a
parașutelor „IRVIN”, după na`ionalizarea respectivei
fabrici care producea parașute sub licen`ă americană).
În prima serie au fost breveta`i 15 ofi`eri, un subofi`er,
15 sergen`i și 137 solda`i. În toamna anului 1951 au
avut loc manevrele militare (aplica`ii) în Banat și Dobrogea, la care a participat pentru prima dată și Batalionul de Parașutiști.

Pliajul paraşutei TP-5

Căpitan Vasile COSMA

Locotenent-major
Grigore BAŞTAN

La scurt timp, Batalionul de Parașutiști a trecut în
subordinea Regiunii 1 Militare și a fost dislocat în garnizoana Botoșani. În urma solicitărilor către forurile superioare, inclusiv ministrul Apărării Na`ionale, de către
comanda unită`ii, batalionul a fost redislocat în garnizoana Tecuci. Comandantul batalionului, Vasile
Cosma, ofi`er de avia`ie, a fost mutat la comanda Diviziei de Avia`ie de la Ianca (prima divizie de avia`ie

În noiembrie 1951, Batalionul de Parașutiști a fost
mutat în garnizoana Buzău, în cazarma unei unită`i de
transmisiuni și s-a început construc`ia propriei cazărmi, în latura de nord a Pădurii Crâng. Cu toate
greută`ile inerente oricărui nou început, parașutiștii au
găsit la Buzău un spa`ii propice de dezvoltare și afirmare, ca singură entitate, până în 1980, de trupe aeropurtate, sau desant aerian/desant parașutat, cum se
numeau atunci, din armata română. Aici s-au instruit,
de-a lungul timpului, mii de tineri militari pentru a
îndeplini misiuni de mare importan`ă, risc și curaj.
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Alături de aviatori, parașutiștii militari au dat
Buzăului o nouă dimensiune identitară. Nu întâmplător, la 18 iulie 2019, Buzăul a fost denumit, generic,
Oraș al aviaTiei și parașutismului militar românesc!
Din 1952 în dotarea parașutiștilor a intrat parașuta
„TP-5”, concepută de colonelul Ion _etcu (ofi`er în primul batalion de parașutiști din perioada 1941-1945) și
inginerul Pascu. Parașuta, cu performan`e superioare,
a făcut o lungă carieră în trupele de parașutiști, până
la începutul anilor ‘70.

Pregătirea nemijlocită a paraşutării.
Conducătorul paraşutării – maiorul Gheorghe Tudor

Problema încadrării cu personal a fost temporar rezolvată prin înfiin`area unui curs redus (6 luni) pentru
formarea ofi`erilor, pe lângă Școala de ofi`eri de avia`ie din garnizoana Boboc. Șef al cursului a fost numit
locotenentul Gheorghe Șoimu, cel care va de`ine comanda unită`ii între anii 1964-1969. Mul`i dintre
cursan`i, selec`iona`i dintre cei mai destoinici militari
în termen ai unită`ii, vor accede ulterior în func`ii importante în cadrul acesteia (locotenent-colonelul
Neagu O`eleanu va fi numit, în 1969, comandant al
unită`ii). Ulterior, în cadrul unită`ii s-au derulat diferite
forme de pregătire și perfec`ionare pentru parașutiștii
și cercetașii cadre și militari în termen, din întreaga armată, acumulându-se o bogată experien`ă încununată
cu înfiin`area, la 1 iulie 1986, a Cursului de pregătire
cadre parașutiști, prima structură de învă`ământ militar din trupele de parașutiști, care avea să devină după
1990 Centrul de Instruc`ie pentru Parașutiști, apoi
Școala de Aplica`ie pentru Parașutiști, ulterior Școala
de Aplica`ie a For`elor pentru Opera`ii Speciale.
La 20 noiembrie 1952, batalionul a fost transformat
în Regimentul 246 Aerodesant și a fost subordonat
For`elor Aeriene Militare, iar la 2 octombrie 1954, prin
Decret Preziden`ial a primit Drapelul de Luptă.
Experien`a acumulată și schimbările survenite în
concep`ia de întrebuin`are în luptă a subunită`ilor de
parașutiști au dus la proiectarea unor noi misiuni și
procedee de introducere în luptă. În 1956 s-a început
executarea salturilor de noapte, salturilor de la mare
înăl`ime și a celor pe apă. Tot în acest an au fost

folosite pentru parașutări avioanele Li-2 și IL-14, de provenien`ă sovietică, cu o capacitate de transport mare.
Parte indisolubilă a societă`ii, armata română a fost
și ea părtașă la diversele evenimente care au marcat
istoria `ării, unele dintre ele cu consecin`e nefaste.
Astfel, în anul 1956, cinci militari în termen au fost
„demascaTi” ca „având atitudine dușmănoasă faTă de
regimul democrat popular și acTiuni contrarevoluTionare”. Cei cinci, acuza`i pentru tentativa de a organiza
o rebeliune armată în timpul evenimentelor din Ungaria, au fost condamna`i de Tribunalul Militar București
la pedepse cuprinse între muncă silnică pe via`ă și
șapte ani temni`ă grea.
La 1 februarie 1958, a luat fiin`ă în organica unită`ii
Compania de Cercetare Specială, destinată pentru
formarea nucleelor viitoarelor subunită`i de cercetare
în adâncimea dispozitivului inamic prin parașutare.
Structura, devenită ulterior batalion de cercetare, a
ieșit, la 1 martie 1976. din organica Regimentului de
Parașutiști, devenind Batalionul 404 Cercetare, în
subordinea directă a Direc`iei Informa`ii a Armatei.
Începând cu anul 1960 încadrarea cu ofi`eri și
subofi`eri a unită`ii de parașutiști s-a făcut prin
selec`ionarea elevilor din ultimul an de studiu al școlilor militare de diferite arme. Astfel, an de an, resursa
umană a unită`ii s-a îmbogă`it cu noi cadre care, pregătite la Școala Curajului de la Buzău, s-au afirmat ca
elemente de certă valoare și perspectivă, cu frumoase
cariere în trupele de parașutiști și în structurile superioare ale armatei.
În anul 1962, în cadrul unei aplica`ii cu trupe a Tratatului de la Varșovia, desfășurată pe teritoriile Bulgariei, României și Ucrainei, un batalion din Regimentul
de Parașutiști de la Buzău și o unitate de parașutiști
sovietică au fost lansate în Dobrogea. În urma schimburilor de experien`ă cu parașutiștii sovietici a rezultat
nevoia dotării cu armament cu gabarit redus care să
poată fi parașutat acroșat pe parașutist sau în containere speciale, confec`ionarea unui echipament special pentru parașutare și ducerea ac`iunilor de luptă,
asigurarea cu avioane de transport cu capacită`i și viteze sporite, din care să se poată parașuta efective
mai mari și tehnică de luptă grea. A rezultat, de asemenea, nevoia de a aduce îmbunătă`iri parașutelor din
dotare după modelul sovietic. Astfel, a intrat în procesul de testare și omologare o nouă parașută, B.G.-7,
după numele colonelului Baștan Grigore, șeful colectivului de concep`ie și realizare a acesteia (din care au
mai făcut parte maistrul militar Gheorghe Ispășoiu și
salaria`ii civili Serghie Levin`a, Maria Avrigeanu și
Maria Miscencu). Această parașută, intrată în dotarea
unită`ii la sfârșitul anilor ’60, a creat posibilitatea lansării parașutiștilor militari din avioane cu viteze de
peste 300 km/h, prevăzute cu trape pentru lansarea
oamenilor și materialelor.
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În 1962 și 1963, la concursul echipelor artistice pe
For`ele Armate, echipa de gimnastică a unită`ii s-a clasat pe locul I, demonstrând că pregătirea fizică la parașutiștii militari se situează la nivel de performan`ă.
De altfel, parașutismul sportiv, precursor al celui militar, a avut o frumoasă bază de sus`inere și afirmare
în cadrul unită`ii de la Buzău. În 1956, Gheorghe Iancu
și Ion Negroiu, militari în termen în unitatea de
parașutiști, au participat la concursul interna`ional de
parașutism de la Moscova, prima participare românească la o astfel de manifestare sportivă. Câ`iva ani
mai târziu, Gheorghe Iancu a stabilit la Ploiești recordul mondial absolut de aterizare cu parașuta la punct
fix (0,00m).
La 6 martie 1970, în cadrul Regimentului de Parașutiști a luat fiin`ă Asocia`ia Sportivă „Șoimii”, cu
două sec`ii de performan`ă, parașutism și judo. Parașutiștii sportivi ai unită`ii s-au impus repede în competi`iile interne și interna`ionale În 1976, echipa a
participat la concursul interna`ional de parașutism
sportiv „Cupa General Aillert”, desfășurat în Fran`a,
unde a ocupat locul IV pe na`iuni și locul VII pe echipe.
Participarea parașutiștilor militari la competi`iile sportive interne și interna`ionale au îmbogă`it continuu vitrina cu trofee a unită`ii din Crângul Buzăului, cu
numeroase titluri de campioni na`ionali, balcanici, europeni și chiar un titlu mondial (Loredana Tru`ulescu,
1995). La Campionatul Na`ional de Parașutism din
anul 1987, componen`ii echipei A.S.A „Șoimii” Buzău
au ob`inut locul I la acroba`ie și la aterizare la punct
fix. În același an, locotenent-colonelul Drăgan Gogan,
sergen`ii-majori Florian Ioni`ă și Gicu Vădeanu, precum și salariatul civil Marian Panait au ob`inut titlul de
„Maestru emerit al sportului”. Lotul de parașutiști continuă să se men`ină și azi în vârful ierarhiei parașutismului sportiv din România, constituind un simbol și o
marcă înregistrată a Buzăului.
În anul 1964, la comanda unită`ii a fost numit colonelul Gheorghe Șoimu.
În august 1966 un efectiv de 100 cadre și ostași parașutiști au participat la realizarea filmului artistic
„Dacii”, în zona Peștera Ialomicioara, din Mun`ii Bucegi.
În septembrie 1966, în raionul Stoenești-CaracalDeveselu, efectivele unită`ii au participat la o aplica`ie
de amploare pe râul Olt, prin parașutare. Au fost executate ac`iuni de atac direct din aer, cu trageri cu armament individual și grenade de mână.
În octombrie 1967, un batalion din Regimentul de
Parașutiști a ac`ionat în cadrul unei aplica`ii tactice în
poligonul automatizat Mălina, Gala`i. La aplica`ie a
asistat și Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C.
al P.C.R. și comandant suprem al for`elor armate, alături de ministrul Apărării Na`ionale, generalul-colonel
Ion Ioni`ă, care au apreciat ac`iunile de luptă ale

subunită`ilor de desant aerian. În toamna aceluiași an,
două batalioane de parașutiști au ac`ionat în raioanele
Comarnic (Valea Prahovei) și Mun`ii Perșani (nordvest Brașov), pentru a verifica capacitatea de ac`iune
a parașutiștilor în teren muntos împădurit, împreună
cu subunită`i ale Ministerului de Interne.
În anul 1968 s-au executat primele parașutări pe
apă, în Lacul Tașaul, lângă Capul Midia, Constan`a,
iar între 2 și 23 iulie 1977 s-au executat pentru prima
dată parașutări pe Marea Neagră și trageri cu armamentul individual pe timpul coborârii cu parașuta deschisă.
Începând cu anul 1969, în dotarea trupelor de parașutiști au intrat parașuta cu stabilizator B.G.-7 și
avionul AN-24T, de fabrica`ie sovietică, care permitea
lansarea parașutiștilor și a tehnicii grele pe trapă.
La 17 octombrie 1969, comandant al regimentului a
fost numit locotenent-colonelul Neagu O`eleanu.
La 20 august 1970 s-au stabilit două recorduri na`ionale de înăl`ime la saltul cu parașuta: 6.100 m la
saltul în grup și 9.500 m la saltul individual, realizat de
colonelul Grigore Baștan.

Colonelul Grigore Baştan, după executarea saltului
de la 9500 m, felicitat de Traian Dumitrescu-Popa,
deţinătorul vechiului record de înălţime (7250 m)
20 august 1970
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Între 19 iulie -17 august 1972 un batalion din
cadrul unită`ii a participat la filmările în zona aeroportului Mihail Kogălniceanu, jude`ul Constan`a, pentru
realizarea peliculei artistice „Parașutiștii”, avându-i ca
protagoniști pe Florin Piersic, Silviu Stănculescu și
Dina Cocea. În septembrie 1978 maiorul Drăgan
Gogan și locotenen`ii-majori Valentin Dobrilă și Ion Mitroaică au executat parașutări pe Marea Neagră pentru filmul „Nea Mărin miliardar”. În timpul filmărilor s-a
executat prima dată un salt a doi parașutiști cu o singură parașută (Valentin Dobrilă și Ion Mitroaică).
În anul 1972, regimentul a participat cu două batalioane de parașutiști la aplica`ia din zona Ojdula-Tichiriș (între jude`ele Covasna și Vrancea), cu misiunea

de cucerire și men`inere a intrării (ieșirii) unei trecători. Parașutarea s-a executat din avioane AN-24T, la
o temperatură de -15° C, în teren muntos împădurit.
În 1973, Regimentul 60 Desant-Parașutare a trecut
din subordinea Comandamentului Infanteriei și
Tancurilor în subordinea Comandamentului Avia`iei și
Apărării Antiaeriene.
În octombrie 1974, cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Armatei R.S.R., Regimentului 60 DesantParașutare i s-a atribuit denumirea onorifică
„Băneasa-Otopeni”, ca o recunoaștere a participării
batalionului de parașutiști, în august 1944, la luptele
pentru apărarea păr`ii de nord a Bucureștiului.
Spiritul de solidaritate al parașutiștilor cu comunitatea locală a ieșit de multe ori în eviden`ă, ca o dovadă
a legăturii indisolubile dintre armată și societate. Astfel, în urma ploilor toren`iale din iulie-august 1975,
s-a declarat, prin decret preziden`ial, starea de
necesitate pe întreg teritoriul `ării, regimentul de
parașutiști de la Buzău participând cu 100 militari și
5 camioane la refacerea unor căi de comunica`ii pe
valea râului Buzău și la repunerea în func`iune a unor
întreprinderi din zonele afectate. De asemenea, după
cutremurul din 4 martie 1977, 120 de militari parașutiști și 10 camioane au participat la înlăturarea efectelor dezastrului și mutarea popula`iei buzoiene din
locuin`ele afectate. Cadrele unită`ii au contribuit la
„CONTUL 1977” cu suma de 120.000 lei.
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Anul 1978 a fost marcat de aplica`ia tactică
demonstrativă (cu trupe), unitatea primind misiunea
cuceririi unui cap de pod peste Dunăre, în zona localită`ii Măcin. Efectivele unită`ii (230 parașutiști) au fost
parașutate din 9 avioane AN-24T și AN-26.
În iunie 1980, unitatea și-a schimbat denumirea în
Regimentul 60 Parașutiști „Băneasa-Otopeni”. Comandant al unită`ii a fost numit colonelul Achim Alstani.
Anul 1980 a însemnat momentul măririi numărului
de unită`i de parașutiști, prin înfiin`area celorlalte 3 regimente, la Caracal, Boteni și Câmpia Turzii. Încadrarea acestora s-a făcut, în mare parte, cu cadre
provenind din regimentul de la Buzău, precum și din
promo`ia școlilor militare. Noile unită`i au preluat, lângă
experien`a dobândită de-a lungul anilor, și frumosul
spirit de competi`ie, astfel că, prin rezultatele ob`inute
în pregătire, în numai câ`iva ani au reușit să concureze unitatea-matcă.
În perioada 10-30 septembrie 1980, Regimentul 60
Parașutiști „Băneasa-Otopeni” a participat la aplica`ia
demonstrativă din zona Vlădeni (25 km nord-vest de
Brașov), unde au fost parașuta`i 237 militari dintr-o forma`ie de 9 avioane AN-26.
La 3 ianuarie 1982, colonelul Achim Alstani a fost
numit șef al Sec`iei Parașutiști din Comandamentul
Avia`iei Militare, iar la comanda Regimentului 60
Parașutiști „Băneasa-Otopeni” a fost numit locotenentcolonelul Gheorghe Constantinescu, fost comandant
al Batalionului 404 Cercetare.

În perioada 1980-1985 ministrul Apărării Na`ionale
și șeful Marelui Stat Major au efectuat mai multe vizite
în unitate, reliefând aten`ia de care s-au bucurat
parașutiștii în cadrul armatei române.
La 1 iulie 1986, în cadrul Regimentului 60 Parașutiști „Băneasa-Otopeni” a fost înfiin`at „Cursul de pregătire, perfecTionare și specializare cadre parașutiști”,
primul nucleu de învă`ământ militar în trupele de
parașutiști. Șef al cursului a fost numit colonelul Mina
Perju. De altfel, trebuie remarcat faptul că, deși până
la 1 iulie 1986 nu fusese creată o asemenea structură
de învă`ământ, în cadrul unită`ii de la Buzău a existat
o adevărată școală a parașutismului militar. Pe lângă
miile de solda`i breveta`i ca parașutiști militari, în cadrul unită`ii s-au pregătit și au primit botezul aerului
multe serii de militari cu termen redus, care au devenit ofi`eri parașutiști în rezervă, multe cadre în activitate, absolven`i sau elevi în ultimul an al școlilor
militare, precum și efective din alte structuri ale sistemului na`ional de apărare (Direc`ia de Informa`ii a Armatei, Ministerul de Interne etc.).
La 16 iulie 1988, comandant al regimentului a fost
numit locotenent-colonelul Alexandru Săulescu.
În perioada 15 august-20 septembrie 1988, Batalionul 2 Parașutiști, comandat de căpitanul Gheorghe
Chiru, a participat la aplica`ia tactică cu Armata a II-a,
„Bariera ‘88”, desfășurată în zona Fetești-Cernavodă,
iar în august 1989 unitatea a participat la aplica`ia tactică a Armatei a II-a, în zona Botoșani.
În decembrie 1989, efective din cadrul Regimentului 60 Parașutiști „Băneasa-Otopeni” au fost chemate
să participe la apărarea unor obiective importante din
`ară: un detașament din Batalionul 2 Parașutiști, coordonat de maiorul Mircea Moraru, începând cu 21 decembrie, la aeroportul Caransebeș; un detașament din
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Batalionul 1 Parașutiști, împreună cu compania stat
major și compania cercetare, comandate de maiorul
Mircea Negru`, începând cu 22 decembrie, la Aeroportul Militar Otopeni, unde se afla și Flotila preziden`ială; un detașament comandat de maiorul Dimitrie Drăgoi, începând cu 31 decembrie 1989, la Aeroportul Interna`ional București-Otopeni; compania
cercetare comandată de maiorul Nicolae Stancu și
compania 2 Parașutiști comandată de căpitanul Dănel
Stoica, la paza unor sedii ale unor institu`ii civile și militare din Capitală. Misiunile încredin`ate au fost finalizate pe data de 4 aprilie 1990, când toate efectivele
s-au înapoiat în cazarmă.
La 23 decembrie 1989 a căzut răpus de gloan`e locotenentul-major Lauren`iu Purcherea, aflat cu plutonul său de parașutiști în dispozitivul de apărare al
Aeroportului Militar Otopeni. A fost avansat post-mortem la gradul de căpitan, declarat „Erou martir al RevoluTiei din Decembrie 1989”, iar în curtea unită`ii
colegii parașutiști i-au înăl`at un monument.
La 5 mai 1990, la comanda unită`ii a fost numit
maiorul Mircea Moraru.
Restructurarea trupelor de parașutiști din toamna
anului 1990 a impus transformarea, la 30 noiembrie
1990, a Regimentului 60 Parașutiști „Băneasa-Otopeni”, în Batalionul 60 Parașutiști, subordonat nou înfiin`atei Brigăzi 3 Parașutiști de la Bacău. La comanda
batalionului a fost numit locotenent-colonelul Cornel
Popescu. La aceiași dată a fost înfiin`at Batalionul 500
Misiuni Speciale, dislocat în aceiași cazarmă,
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subordonat, de asemenea, Brigăzii 3 Parașutiști. La
comanda acestuia a fost numit locotenet-colonelul Romulus Hodârnău. Pe structura Cursului de Pregătire
și Perfec`ionare Cadre Parașutiști, din cadrul fostului
regiment, a luat fiin`ă, tot la 1 noiembrie 1990, Centrul
de Instruc`ie al Parașutiștilor, subordonat Comandamentului Trupelor de Parașutiști. La comanda acestuia a fost numit locotenent-colonelul Mircea Moraru.
Ulterior, Centrul se va transforma în Școala de Aplica`ie pentru Parașutiști „General-maior Grigore
Baștan”. Încadrarea celor două structuri nou înfiin`ate
s-a făcut cu cadre și militari în termen de la Regimentul 60 Parașutiști „Băneasa-Otopeni”. De asemenea,
cadre ale fostului regiment au încadrat și alte structuri
de parașutiști nou înfiin`ate, printre care și Comandamentul Trupelor de Parașutiști.
În 1994 comandant al Batalionului 60 Parașutiști a
fost numit maiorul Mihail Pârlog.
La 1 noiembrie 1995, la sărbătorirea a 45 de ani de
la reînfiin`area unită`ii, s-a acordat Batalionului 60
Parașutiști denumirea onorifică „Băneasa-Otopeni”. În
anul 1996, prin Decret Preziden`ial, unitatea a primit
noul Drapel de Luptă.
Comandant al unită`ii a fost numit, în anul 1996,
locotenent-colonelul Vasile Ghinea.
Începând cu anul 1997, batalionul a executat
parașutări din avionul C-130 Hercules, de fabrica`ie
americană, care asigură parașutarea a 60 de parașutiști echipa`i pentru luptă. Din anul 1998, grupurile de
cercetare și misiuni speciale sunt dotate și execută
salturi cu parașute tip aripă tip PSD-2M, parașute performante, cu o viteză mare de deplasare pe orizontală
și cu o mare precizie a aterizării.
Prin desfiin`area Brigăzii 3 Parașutiști, în anul 1998,
Batalionul 60 Parașutiști „Băneasa-Otopeni” a intrat în
subordinea nemijlocită a Comandamentului Trupelor
de Parașutiști, iar la 15 februarie 2000 a trecut la o
nouă structură organizatorică și a fost subordonat
Brigăzii 2 Aeromobile „Maior Teodor Dobre’’.
De la 29.05.2002 Batalionul 60 Parașutiști „Băneasa – Otopeni” s-a subordonat Corpului 1 Armată
Teritorial „General Ioan Culcer”, transformat ulterior în
Divizia 1 Infanterie „Dacica”.
Ca o recunoaștere a jertfei parașutiștilor militari în
apărarea păr`ii de nord a Capitalei în august 1944, la
23 august 2004, prin Decretul PrezidenTial nr. 639 din
12 august 2004, Drapelul de Luptă al Batalionului 60
Parașutiști „Băneasa-Otopeni” a fost decorat cu Ordinul NaTional „Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler (cu însemn pentru militari). Festivitatea a avut loc
la Aeroportul Interna`ional București-Băneasa, pe locul
unde cu 60 de ani în urmă parașutiștii români își dădeau jertfa de sânge. Decorarea a fost făcută de ministrul Apărării Na`ionale, Ioan Mircea Pașcu, în
prezen`a unor înalte personalită`i militare și civile,

veterani de război și un numeros public. Cu această
ocazie, în Aerogara Băneasa a fost așezată și dezvelită o placă de marmură în memoria celor 19 parașutiști căzu`i în luptă în august 1944.
Începând cu anul 2004 personalul parașutist al batalionului a trecut la executarea salturilor cu noul complet de parașute pentru personal, PSP (Parașută
Standard pentru Personal), cu ajutorul căreia se pot
executa parașutări de la mică înăl`ime (până la minim
100 m).
În septembrie 2005, la comanda batalionului a fost
numit locotenent-colonelul Valeriu Coman, iar în anul
2008 la comanda acestuia a fost numit colonelul
Corneluș Mardare.
În perioadele 28.02 - 05.09.2009 și 28.0205.09.2010, militari din Batalionul 60 Parașutiști au
încadrat detașamentele ROFND XVIII, respectiv
ROFND XX, care au executat misiuni în sprijinul păcii
în teatrul de opera`ii Kosovo, din Balcanii de Vest, în
cadrul For`ei Multina`ionale de Men`inere a Păcii
KFOR.
La 1 decembrie 2009, Batalionul 60 Parașutiști Băneasa-Otopeni a intrat în subordinea Regimentului 1
Opera`ii Speciale, iar la 25 octombrie 2011 a fost
transformat în Batalionul 620 Opera`ii Speciale Băneasa-Otopeni, subordonat nou înfiin`atei Brigăzi 6
Opera`ii Speciale Mihai Viteazul de la Tîrgu Mureș.
Din anul 2011 militarii batalionului au început executarea salturilor din avionul C-27J Spartan, avion intrat în dotarea avia`iei militare române.
În anul 2012 la comanda unită`ii a fost numit locotenent-colonelul Constantin Nicolaescu.
Începând cu data de 4 ianuarie 2013 primul detașament de for`e pentru opera`ii speciale constituit din
militari apar`inând unită`ii (ROU SOTG 2) a desfășurat
misiuni în teatrul de opera`ii Afganistan, continuate în
perioada august 2013 - martie 2014 de către
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detașamentul ROU SOTG 3 constituit tot din militari ai
batalionului. De altfel, aceste misiuni au fost continuate până în prezent, în alternan`ă cu Batalionul 610
Opera`ii Specile Vulturii, din cadrul aceleiași Brigăzi 6
Opera`ii Speciale.
Pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și ob`inerea de rezultate meritorii în procesul de instruc`ie,
pe data de 1 noiembrie 2015 Drapelul de Luptă al unită`ii a fost decorat cu Emblema de Onoare a ForTelor
Terestre.
Începând cu anul 2015 unitatea a dezvoltat un parteneriat regional cu For`ele pentru Opera`ii Seciale din
Republica Moldova și Republica Georgia, executând
anual activită`i de tip Joint Combined Excenge
Training (JCET), atât pe teritoriul României, cât și pe
teritoriul statelor partenere.
La 7 mai 2016 și-au pierdut via`a în teatrul de opera`ii Afganistan, în cadrul unor misiuni de luptă, subofi`erii Iulian Dumitrescu și Ion-Adrian Vizireanu, care
au fost avansa`i la gradul de sublocotenent post-mortem și decora`i de Președintele României cu Ordinul
Na`ional Steaua României, în grad de Cavaler, cu însemne de război, fiind înmormânta`i cu onoruri militare în Cimitirul Eroilor din Buzău. În același incident a
fost rănit și sergentul Bogdan-Emanuel Dragomir, care
a fost avansat la gradul următor.
În anul 2016, la comanda unită`ii a fost numit locotenent-colonelul Virgil-Nicu Florescu, iar în anul 2018
i-a urmat la comandă locotenent-colonelul AdrianGelu Râpanu.
În anul 2018, după transformarea Brigăzii 6 Opera`ii Speciale Mihai Viteazul în Comandamentul For`elor
pentru Opera`ii Speciale, Batalionul 620 Opera`ii
Speciale a primit denumirea Batalionul 52 Opera`ii
Speciale Băneasa-Otopeni.

Sublocotenent post-mortem
Iulian Dumitrescu

Începând cu iulie 2018, unitatea a asigurat rotirile
în Teatrul de Opera`ii Irak în cadrul misiunii de coali`ie
OPERATION INHERENT RESOLVE, cu un detașament de instructori (ROMANIAN SPECIAL OPERATIONS TRAINING INSTRUCTOR TEAM - 2 ROU
SOTI TEAM 2), cu misiunea de a antrena for`ele de
securitate irakiene din cadrul Școlii Serviciului Contraterorist.
În data 7 mai 2019 în curtea cazărmii din
Crâng a fost dezvelit un monument ridicat prin
contribu`ia voluntară a personalului unită`ii, în
cinstea eroilor unită`ii căzu`i în lupte sau sub cupola
parașutei.
La 24 august 2019 Batalionul 52 Opera`ii Speciale
Băneasa-Otopeni, continuatorul tradi`iilor de luptă al
primului batalion de parașutiști din armata română, a
organizat, împreună cu Centrul de Instruire
pentru ISR, Parașutiști, Opera`ii Speciale și JTAC
General-maior Grigore Baștan și Clubul Parașutiștilor
Șoimii Buzău, un ceremonial militar la Aeroportul
Băneasa, București, pentru a omagia jerfa
parașutiștilor militari români căzu`i în urmă cu 75 de
ani, între 23-28 august 1944, pentru apărarea păr`ii de
nord a Capitalei.
La 5 septembrie 2019 soldatul Ștefan-Ciprian
Polschi a decedat în urma exploziei unui dispozitiv improvizat, pe timpul executării unei misiuni în cadrul
Comandamentului Componentei de opera`ii speciale
NATO-Afganistan (NSOCC-A). A fost avansat la gradul
de sublocotenent post mortem, decorat de președintele României cu Ordinul Na`ional Steaua României, în
grad de Cavaler, cu însemne de război și înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Eroilor din Buzău.
În anul 2020 a fost numit la comanda unită`ii locotenent-colonelul Vasile Moldoveanu.

Sublocotenent post-mortem
Ion-Adrian Vizireanu
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Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înfiin`area
Batalionului 52 Opera`ii Speciale „Băneasa-Otopeni”,
pe data de 30 octombrie 2020, în semn de apreciere
a modului în care si-au îndeplinit sarcinile de serviciu
și misiunile specifice încredin`ate, atât în `ară, cât și în
teatrele de opera`ii Drapelul de luptă al Batalionului 52
Opera`ii Speciale Băneasa-Otopeni a fost decorat,
prin Decretul Preziden`ial 810/28.10.2020, cu Ordinul
Na`ional Serviciul Credincios, în grad de ofi`er, cu însemn pentru militari.
Tot cu această ocazie, a fost dezvelită o placă aniversară de către Funda`ia „General Grigore Baștan”.
După o dezvoltare firească, până la sfârșitul anilor
‘80, și apoi parcă prea entuziastă, după 1990, începând cu anul 1998 trupele de parașutiști au cunoscut
multiple transformări și redimensionări, din păcate nu
toate benefice, astfel că în prezent armata română nu
mai dispune decât de un batalion de parașutiști (recent retransformatul Batalion 495 Parașutiști Căpitan
Ștefan Șoverth, de la Clinceni), toate celelalte structuri
(Comandament al trupelor, brigăzi, batalioane, institu`ie de învă`ământ), trecute prin malaxorul restructurărilor și resubordonărilor, au fost plasate, pu`ine dintre
ele, pe alte traiectorii, sau... în istorie.
Chiar dacă astăzi și unitatea de la Buzău poartă bereta verde a for`elor speciale și s-a integrat incontestabil și onorabil acestei noi categorii de for`e a Armatei
României, trebuie remarcat că în Crângul Buzăului

spiritul parașutismului este și va rămâne definitoriu, de
vreme ce o mare parte din istoria acestei arme a fost
scrisă, cu mult entuziasm, cu trudă și, de multe ori,
cu sânge, în această cazarmă, pe terenurile de
instruc`ie și în raioanele de parașutare și aplica`ii ale
unită`ii.
Poate că, într-un mers firesc și mult mai bine
fundamentat și sus`inut al restructurării armatei, unitatea de la Buzău ar fi trebuit să rămână unitate de
parașutiști, chiar și singura, de care armata română,
cu preten`ii și ambi`ii de modernitate, capabilă să
îndeplinească orice gen de ac`iuni, are totuși atâta
nevoie. Aici se aflau toate argumentele trecutului,
sedimentate în temelia solidă a unei istorii de peste
șapte decenii, în definitiv o uriașă și, din păcate, o nepre`uită experien`ă, care ar fi putut gira perspectivele
unei evolu`ii pe măsura noilor provocări ale mediului
actual și viitor de securitate în această parte a lumii,
deloc lipsită de amenin`ări.
Cei care servesc astăzi sub drapelul de luptă al unită`ii au datoria să ducă mai departe, cu mândrie,
demnitate și responsabilitate această istorie și să-i
adauge noi pagini, pe măsura unui trecut remarcabil.
Doar astfel, indiferent de specific și subordonare, în
unitatea din Crângul Buzăului va dăinui, pentru a modela și șlefui caractere puternice, spiritul de învingători
al parașutiștilor militari români.
La mul/i ani și Cer senin!
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O biserică emblematică pentru
„Leagănul Aripilor Românești”

----------Preot militar Constantin NEAGU, Baza Aerienă de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel
Vlaicu” - Boboc

Prima filă din istoria mai recentă a asisten`ei religioase la „Școala Aripilor Românești” s-a scris la începutul anului 1997. La acea dată comandantul
Institutului Militar de Aviaţie „Aurel Vlaicu” - Boboc,
comandorul Aurel Stan, a dat curs unei iniţiative mai
vechi a cadrelor militare şi a personalului civil, existente încă din timpul predecesorului său, generalul
Lucian Alexandru, privind amenajarea unei capele militare. Aceasta urma să vină în întâmpinarea nevoilor
spirituale ale tuturor ostenitorilor de pe platforma consacrată de învă`ământ a For`elor Aeriene Române.
Proiectul a devenit viabil în scurt timp prin sprijinul
acordat de către comanda unităţii, prin implicarea directă a căpitanului Robert Roşioru și prin contribuţia
financiară a personalului. La acest efort s-a adăugat
munca de voluntariat a unor cadre, a unor militari în
termen şi a 20 de tineri de la Fundaţia „Sfântul Sava”
din Buzău prin care s-a reuşit amenajarea unui spaţiu
liturgic, într-un dormitor de trupă dezafectat din pavilionul 62 al Cazărmii 329 Aviaţie.
Capela a primit hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, ocrotitorul spiritual al aviatorilor militari români,
şi a fost sfinţită la 20 iulie 1997, de către chiriarhul de
atunci, Epifanie Norocel, fiind, se pare, primul lăcaş
de cult din cadrul Forţelor Aeriene Române.
De la această dată și până la ocuparea prin concurs a func`iei de preot militar de către subsemnatul
(1 iulie 2002), la cererea personalului s-a oficiat săptămânal Sfânta Liturghie, preponderent în ziua de vineri, prin purtarea de grijă a părintelui profesor Mihail
Milea de la Seminarul Teologic din Buzău și a preotului Ion Costel de la parohia Boboc.
De asemenea, cadrele militare și personalul civil
s-au numărat printre primii ctitori ai catedralei „Sfântul
Mucenic Sava” din Buzău. Ca o încununare a rodnicei
și tradi`ionalei colaborări dintre cele două institu`ii buzoiene martirul lui Hristos de la Curbura Carpa`ilor a
fost ales recent ca patron spiritual al bazei aeriene.
Cu tot acest „palmares”, statutul capelei militare a
rămas unul de provizorat, o biserică fiind mult mai reprezentativă pentru „leagănul aripilor româneşti”.
Din aceste considerente, la 27 ianuarie 2009, ca urmare a iniţiativei unor cadre militare şi personal civil
de la cele două şcoli din cazarma Boboc,cu sus`inerea
şi aprobarea comandantului de atunci al Şcolii de
Aplicaţie a Forţelor Aeriene „Aurel Vlaicu”, comandor

Nicolae Jianu, şi prin implicarea directă a preotului militar Constantin Neagu, s-au pus bazele Asociaţiei
„Credinţă şi Onoare”. Obiectivul principal al acesteia
l-a reprezentat construirea unei biserici militare din
lemn în Cazarma 329 Aviaţie Boboc, care să fie închinată memoriei vii a „Escadrilei din ceruri”.
Personalul a salutat în cea mai mare parte acest
deziderat și s-a implicat activ, mai ales prin direc`ionarea a 2% din impozitul pe venitul anual, dobândind
fiecare în parte statutul de ctitor al edificiului spiritual.
Ca o particularitate, lăcașul de cult militar a fost construit în propor`ie de 95% prin această contribu`ie, restul de 5% venind pe filiera consacrată de către
Mântuitorul Iisus Hristos în paginile Sfintei Evanghelii
prin sintagama „bănu`ul văduvei”. Considerăm că, din
acest punct de vedere, este un caz unic în peisajul bisericesc cazon și nu numai.
În perioada 2009 - 2014 s-a pichetat locul identificat, s-a achiziţionat proiectul, au fost aprobate nota de
fundamentare și studiul de fezabilitate, iar ulterior s-a
ob`inut autorizaţia de construcţie de la structura militară abilitată.
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Joi, 10 Iulie 2014, a avut loc Slujba de punere a pietrei de temelie a Bisericii militare cu hramurile „Sfântul
Proroc Ilie Tesviteanul și „Sfin`ii Martiri Brâncoveni”,
când comanda unită`ii era asigurată de comandor Florin Tudor. Serviciul religios a fost oficiat de către Înaltpreasfin`itul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și
Vrancei, care în cuvântul de învă`ătură rostit cu acel
prilej afirma următoarele: „Aș vrea să-mi exprim bucuria că ne-a binecuvântat Dumnezeu să fim astăzi
împreună și să punem început bun unei lucrări
deosebite, care nu se compară cu niciuna din lucrările pe care le săvârșește omul în viaTa sa și anume
zidirea unui locaș de cult, a unei biserici, care are menirea să adune în aceeași credinTă și iubire în Hristos
pe credincioși, indiferent pe ce treaptă socială se află
aceștia. Bucuria noastră a slujitorilor Bisericii este cu
atât mai mare întrucât acest locaș de cult se construiește în incinta acestei unităTi militare... Aici dumneavoastră vă pregătiTi din punct de vedere militar pentru
misiunea pe care o îndepliniTi. AveTi ca ocrotitor al
Bazei Aeriene pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul. Este
patronul prin excelenTă al ForTelor Aeriene și iată că
v-a dat Dumnezeu gândul cel bun, dumneavoastră
celor din conducere, dar sunt convins că și ceilalTi reprezentaTi aici de faTă și ostenitori în acest așezământ,
dimpreună cu soldaTii, cu elevii, aTi consimTit la acest
gând frumos de a avea un locaș de cult propriu, în
care să vă rugaTi ori de câte ori vă simTiTi împovăraTi
sufletește sau chiar înainte de a purcede la lucrul de
fiecare zi...
Aici locul este pitoresc, este frumos ... Să vă rugaTi
cu încredere bunului Dumezeu și Sfântului Proroc Ilie
să vă ajute și pentru această lucrare și pentru orice
altă activitate o săvârșiTi ”.
„Gândul cel bun” a prins aripi și lucrările de construire a funda`iei bisericii militare au demarat la data
de 7 august 2014, sub atenta îndrumare a dirigintelui
de șantier, venerabila doamnă Stelu`a Zamfir. Începând cu a doua decadă a lunii septembrie a urmat
construc`ia structurii din lemn de brad în combina`ie
cu elemente de lemn de stejar, folosite la amenajarea
pridvorului, la montajul tălpilor exterioare, a celor șase
stâlpi de sus`inere pozi`iona`i în zona pronaosului,
precum și a cafasului.
Funda`ia din beton armat și structura din lemn au
fost realizate de către o echipă de meșteri populari din
localitatea Bârsana, jude`ul Maramureș, după proiectul întocmit de arhitectul Ovidiu Ciorna din Baia Mare.
În intervalul temporal 2015 - 2017 s-a acoperit biserica la exterior cu un număr de 30.000 de bucă`i de
șindrilă din lemn de brad, s-au montat cinci cruci de
inox la nivelul acoperișului și sistemul paratoner, iar la
interior s-a executat și montat tâmplăria din lemn de
stejar stratificat, s-a realizat re`eaua electrică, s-au izolat pere`ii cu vată bazaltică, s-a montat lambriul din
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lemn de brad, s-a izolat pardoseala cu polistiren
extrudat, s-a montat dușumeaua din lemn de brad,
s-a turnat Sfânta Masă și a fost placată cu piatră naturală de Vratza.
Între anii 2018 - 2019 s-a montat instala`ia termică,
racordată la centrala bazei aeriene, s-a asigurat alimentarea cu apă în Sfântul Altar, s-au executat și
montat catapeteasma, mobilierul bisericesc și stranele, toate realizate din lemn de stejar, s-au pictat
icoanele în stil bizantin cu foi`ă de aur, integral la nivelul Sfântului Altar și par`ial la nivelul catapetesmei,
s-a ignifugat structura din lemn și a fost vopsită cu ulei
de in sicativat, s-a turnat trotuarul de jur împrejurul lăcașului de cult și a fost placată funda`ia cu piatră naturală.
Catapeteasma și mobilierul bisericesc au fost lucrate de către Ștefan Chihai din localitatea Nem`ișor,
jude`ul Neam`, iar icoanele au fost executate de către
preoteasa Florica Ion din localitatea Boboc, jude`ul
Buzău.
În anul de gra`ie 2020, prin contribu`ia asiduă a
comandantului Bazei Aeriene Boboc, comandorul
Ovidiu Bălan, s-au desfășurat la exterior ample lucrări
de amenajare peisagistică. S-a turnat și placat cu piatră naturală aleea centrală a bisericii, s-au realizat
aleile secundare, s-au executat și montat poarta maramureșeană și troi`a, închinată spre „Veșnică pomenire, onoare și neuitare eroilor temerari ai văzduhului,
ce s-au jertfit sub tricolor”, s-a montat cișmeaua, s-a
executat par`ial lumânărarul, s-au plantat aproximativ
140 de puie`i de tuia, s-a montat sistemul de iriga`ii și
s-a semănat gazon, iar la interior a fost acoperită
dușumeaua cu mochetă și traversă.

Duminică, 18 octombrie 2020, a avut loc Slujba de
târnosire sau sfin`ire mare oficiată de către Înaltpreasfin`itul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și
Vrancei. După acest moment de suflet mult așteptat,
ierarhul, împreună cu un sobor de părin`i consilieri
eparhiali, protoierei, preo`i militari și diaconi, a săvârșit
Sfânta Liturghie și un parastas pentru eroii aviatori,
căzu`i la datorie. La eveniment au participat oficialită`i
militare, reprezentan`i ai autorită`ilor locale și credincioși din eparhie.
La final, Părintele Arhiepiscop Ciprian a conferit
subsemnatului rangul onorific de iconom, în semn de
apreciere pentru întreaga activitate depusă. Totodată,
cei care au sprijinit lucrările de înăl`are și înfrumuse`are a bisericii au fost răsplăti`i cu distinc`ii de vrednicie și icoane, iar comandantul Bazei Aeriene de
Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel
Vlaicu” de la Boboc, comandorul Ovidiu Bălan, a primit Ordinul „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău”.
În acest spa`iu sacru militar, consacrat rugăciunii și
liniștii sufletești, se vor întâlni cerul și pământul, timpul
cu veșnicia, genera`iile trecute, prezente și viitoare, ostenitorii de ieri, de azi și de mâine ai aripilor românești,
îmbrăca`i în uniformă de culoarea azurului senin.
Pentru cei ce slujesc sub drapel, credin`a, nădejdea
și dragostea manifestate în lăcașul de cult al cavalerilor cerului vor reprezenta un sprijin moral pre`ios în instruc`ia militară, dăruitor de fortificare spirituală în
îndeplinirea misiunilor ostășești încredin`ate.
Îi aducem mul`umire lui Dumnezeu pentru că slujim
cerul senin al patriei și înăl`ăm smerită rugăciune zicând: Binecuvintează-i, Doamne, pe ctitorii, donatorii,
lucrătorii, ostenitorii și închinătorii acestui sfânt lăcaș!
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Nașterea Domnului:
pildă de smerenie și teologie a darului

----------------Preot militar Alexandru TUDOSE, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Hristos s-a născut!
În sfânta zi de Crăciun, creștinii sârbi obișnuiesc
a-și adresa această frumoasă urare, dând glas bucuriei venirii în lume a Hristosului lui Dumnezeu, „plin de
har și de adevăr” (Ioan 1, 14). Trecut-a umbra legii și
Adevărul a răsărit, risipind întunericul minciunii diavolești. Astăzi, Dumnezeu cel Veșnic a devenit unul dintre noi și „S-a sălășluit între noi” (Ioan 1, 14). Astăzi,
inima lui Dumnezeu a început să bată în lumea
noastră, „inima cea mai caldă care a bătut vreodată în
Univers” (Sf. Nicolae Velimirovici).
La „plinirea vremii” (Gal. 4, 4), Dumnezeu Tatăl a
binevoit să ni-l trimită în dar pe Fiul Său Unul Născut,
pentru ca „oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
via`ă veșnică” (Ioan 3, 16). Iar Tatăl ni se apropie,
după o îndelungată așteptare, tocmai în „distan`a
filială” (Jean-Luc Marion) a Întrupării, pe care „o străbate și o păstrează Duhul Sfânt”1. Drama omenirii
înstrăinate de Dumnezeu ia sfârșit iar lumea intră în
eonul luminos al Evangheliei, vestea cea bună că Fiul
Omului a venit să mântuiască pe cel pierdut, asemenea păstorului și femeii care au purces în căutarea oi
rătăcite și a drahmei pierdute. El a mers mult, însă
nesfârșit de mult mai departe decât oricare păstor și
oricare femeie, pe drumul nesfârșit de lung de la
Dumnezeire până la a deveni om, pentru a-i căuta pe
păcătoși (Kierkegaard)2.
Iisus aflat în pântecele Preasfintei Fecioare Maria
revelează iubirea „nebună” a Sfintei Treimi fa`ă de
omenire.3 El S-a sălășluit acolo ca să ajungă la rădăcină și să tămăduiască firea noastră de la însăși întemeierea ei; și, în întunericul pântecelui matern, a
nimicit inima putreziciunii care se lipise de firea noastră, răsărind lumii „lumina cunoștin`ei” (Troparul Nativită`ii). De aici începe kenoza, înjosirea de sine a Fiului
lui Dumnezeu – manifestare plenară a iubirii sacrificiale prin care Domnul nostru își asumă de bunăvoie
condi`ia umană și ia „chip precum suntem noi”4 pentru
a intra în comuniune cu „cei mici” ai Săi. Minunea minunilor este Întruparea, paradoxul acesta străin cu
desăvârșire min`ii umane, în fa`a căruia biologia rămâne pe vecie neputincioasă. Cu toate că genetica ne
ispitește cu probabilitatea – pertinentă, ce-i drept – ca
Duhul Sfânt să fi creat genele și cromozomii necesari
care puteau fi vehicolul persoanei lui Hristos, unindule cu cele din trupul Fecioarei, rămâne cu neputin`ă a
pătrunde o asemenea taină. Iar a încerca nu se cade

unei fiin`e atât de nevrednice precum omul. În chip negrăit, puterea Celui Preaînalt nu încetează a „umbri”
misterul zămislirii și al nașterii Fiului5. Ceea ce uluiește este faptul că Fiul coetern Tatălui – Logosul –
„S-a dezbrăcat” de slava dumnezeiască și „S-a făcut
sărac” (2 Cor. 8, 9). Câtă frumuse`e în cuvintele Apostolului! Bunul Dumnezeu alege simplitatea și intră în
experien`a vie`ii umane fizice cu toate neputin`ele ei.
Fără a înceta să fie nemărginit în dumnezeirea Sa, El
Se face un mic embrion uman, cuprins între pere`ii
pântecelui feciorelnic; dependent biologic, social, economic, a ales să renun`e la al Său amor mundi, „nu a
căutat a Sa plăcere”, cum spune Apostolul6, drept pentru care într-Însul „locuiește trupește toată plinătatea
Dumnezeirii” (Col. 2,9).
Ci Dumnezeu Și-a ales pe cele nebune ale lumii
ca să rușineze pe cei înTelepTi; Dumnezeu Și-a ales
pe cele slabe ale lumii ca să le rușinze pe cele tari.
Dumnezeu Și-a ales pe cele de neam de jos ale
lumii, pe cel nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt,
ca să rușineze pe cele ce sunt.
1 Corinteni 1, 27-28
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Spune Kierkegaard: „E ușor să afirmi că Dumnezeu
e mare mai ales în cele mărunte, însă pentru a-L
vedea în cele mărunte e nevoie de credin`a cea mai
puternică”7. În ceea ce ne privește, este vremea să
renun`ăm la orgoliul nostru intelectual pentru a-L putea
vedea pe Dumnezeu întrupat, în chip de copil, cu ochii
credin`ei. Ea, credin`a, nu are nevoie de ra`ionamente
sofisticate și nu va face vreodată recurs la tribunalul
ra`iunii; credin`a nu consimte celor statornicite de ra`iune întrucât ea „începe din locul în care gândirea încetează”8.
*

La nașterea Mântuitorului Iisus Hristos au venit trei
magi din Orient și câ`iva păstori de pe colinele
Betleemului. Astăzi, acel mic col`, cândva uitat de
lume, a devenit loc de pelerinaj pentru milioane de oameni care vin din toate col`urile lumii să se închine în
locul unde a șezut, strâmtorat, Împăratul slavei.
Pentru că Dumnezeu așa a voit, ca dintr-o semin`ie
neînsemnată să răsară „lumină spre descoperire
neamurilor”, ca o peșteră să-I fie casă de oaspe`i iar
palat al sălășluirii pântecele unei fecioare neînsemnate, al cărei nume, Maria, este, astăzi, pe buzele
creștinilor din lumea întreagă.
Venirea pe lume a Domnului Păcii9 a întâmpinat ostilitatea factorului politic, culminând cu masacrul a
14.000 de prunci nevinova`i. Campania de pruncucidere în masă dezlăn`uită de paranoicul rege Irod a fost
o împlinire dramatică, avant la lettre, a cuvintelor Domnului: „N-am venit să aduc pace, ci sabie” (Matei
10, 34). Irod, în tentativa nebunească de a se împotrivi
planului veșnic al lui Dumnezeu, „a botezat o mul`ime
de copii în propriul lor sânge și a creat o oștire de mici
„Hristoși” care ar trebui să vină nevăzu`i, înarma`i cu
arme cerești, mergând în frunte cu stindardul sfâșiat și
îmbibat de sângele inocen`ei de-a lungul tuturor
veacurilor omenirii.”10 Plânsul Rahelei invocat de Sfântul
Evanghelist Matei este o imagine pururea actuală, un
avertisment cutremurător pentru toate genera`iile care
ne dă de în`eles că refuzarea vie`ii omului, în diferitele
sale forme, este realmente refuzarea lui Hristos. E un
adevăr imuabil pe care Biserica ni-l reamintește
neîncetat: Oricine va primi pe un copil ca acesta în
numele meu, pe Mine mă primește! (Matei 18,5).
Ce ra`iune mai temeinică putem avea pentru a respecta via`a și persoana umană decât asumarea firii
omenești de către persoana dumnezeiască a Fiului?
Prin maternitate, Dumnezeu a încredin`at fiin`a umană
femeii într-un mod cu totul deosebit, arătând-o cu prisosin`ă prin aceea că El Însuși S-a încredin`at Maicii
Sale pământești, Preasfânta Fecioară Maria. De
aceea, femeii îi revine un angajament de prim rang
în ocrotirea vie`ii, încă de la conceperea ei: a aduce
pe lume o făptură este a dărui un nou rob al lui

Dumnezeu, un nou fiu al lui Dumnezeu pentru lumina
învăTăturii Mântuitorului pe tărâmul minunilor11. Nimeni
nu cunoaște mai bine decât o mamă miracolul vie`ii ce
înflorește în sânul ei iar bucuria aceasta nimeni nu o
va lua de la ea12. Conceperea și nașterea unei fiin`e
umane sunt înso`ite, în lumina biblică, de admirabilele
cuvinte ale femeii-născătoare: „Am dobândit om de
la Domnul” (Gen 4,1). Exclama`ia Evei, „mama tuturor celor vii”, se repetă de fiecare dată când este
adusă pe lume o nouă fiin`ă umană, exprimând bucuria și conștiin`a femeii de a participa la marele mister
al zămislirii. Maternitatea oricărei femei, în`eleasă în
lumina Evangheliei, nu este doar „trup și sânge”; în ea
se împlinește autentica ascultare a cuvântului
Dumnezeului Celui viu – „cuvânt al vie`ii veșnice”13.
Drept aceea, să primim pe Pruncul cel Sfânt și din
pu`inul vredniciei noastre să îi aducem dar de aur,
smirnă și tămâie: inima noastră curată, rugăciune de
mul`umire și slăvire după cuviin`ă. „Bucuroși să-L
prăznuim/ În daruri să-L dăruim” așa încât harul slăvitului praznic al Crăciunului să se verse în inimile noastre prin binecuvântarea proniei cerești. Hristos pe
pământ, să ne înăl`ăm14 și să liturghisim împreună
cu îngerii lui Dumnezeu, aducând doxologie Celui
Preaînalt: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și
pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2,
14).
Note:
Jean-Luc Marion, Idolul și distanTa, Ed. Humanitas, p. 168
2
Søren Kierkegaard, Școala creștinismului, Ed.
Adonai, 1995, p. 31
3
John Saward, Răscumpărătorul în pântecele
Mariei, Ed. Galaxia Gutenberg, 2007, p. 161
4
Cântare la Înainteprăznuirea Nașterii Domnului
5
Cf. Luca 1, 35
6
Cf. Romani 15, 3
7
Søren Kierkegaard, Opere II: Sau-sau, Ed. Humanitas, p. 303
8
Søren Kierkegaard, Frică și cutremur, Ed. Humanitas, p. 108
9
Isaia 9, 6
10
Caryll Houselander, The Passion of the Infant
Christ (London and New York, 1941), 96 apud John
Saward, Op. cit., p. 151
11
Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta,
Să nu pierdem verticala – Interviuri și dialoguri, Ed.
Nicodim Caligraful, 2013, pp. 308-309
12
Cf. Ioan 16, 22
13
Cf. Ioan 6, 68
14
Cântarea 1 a Catavasiilor Nașterii Domnului
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Portret de erou

- Colonel, veteran de război, Ion CIOROIU
(amintiri de-o via:ă)

------------------Colonel (r.) Radu VOICU

Născut la 4 mai, 1920, în comuna Jideni (astăzi,
Podgoria), jude`ul Râmnicu Sărat, din părin`i Costică și
Olimpia, având bunici pe Mihai și Stanca Cioroiu,colonelul, veteran de război Ion Cioroiu a avut o copilărie grea.
Tatăl său are din prima căsătorie cu Stanca Dadiu,
șase fete; Marioara, Anica, Marghioala, Tinca, Mari`a
și Alexandrina. Acesta este înrolat în anul 1916 și
cade prizonier la Mărășești.
După 4 ani de prizonierat în Germania, se întoarce
în `ară unde își găsește so`ia decedată, iar cele șase
fiice luate și crescute de oamenii satului.
Se recăsătorește cu Olimpia Tudor cu care va mai
avea 8 copii; Ion, Lina, Tina, Alexandru, Vasile, Petre,
Nicu și Gheorghe.
Om gospodar, ajunge primarul comunei dar o boală
nemiloasă îl răpune de tânăr, la doar 53 de ani. Fiind
cel mai mare, toate sarcinile gospodăriei vor cădea
acum în spatele băiatului cel mare, Ionel, așa cum îl
striga mama lui.
În paralel cu munca în gospodărie, Ion Cioroiu își
continuă studiile primare în comuna natală. Este
admis la Liceul „Bogdan Petriceicu Hașdeu ”din Buzău
pe care îl absolvă în anul 1938.
În anul 1941 este încorporat la Regimentul 9 Doroban`i Râmnicu-Sărat, fiind încadrat în compania Comandă. Este avansat rapid la gradul de sergent apoi
este trimis la Școala de specializare în specialitatea
radio – telegrafist unde ob`ine și gradul de sublocotenent.
În aprilie 1944, pleacă pe front cu întreg regiment
fiind încadrat pe func`ia de Comandant sta`ie telegrafie fără fir. Regimentul este dispus într-un raion cu centrul la Hoisești, lângă Podul Iloaiei, jude`ul Iași. Odată
ajuns acolo, este detașat cu tehnica și personalul din
subordine în linia I, la Batalionul 1 din Regimentul 9
Doroban`i, în punctul Viișoara, luând contact pentru
prima dată cu inamicul.

Motto
„Tu n-ai fost c-a mine-n în război
Să-mi apăr credinTa, hotarul,
Tu n-ai fost cu mine-n tranșee
Să-mi apăr Tara și neamul”
Colonel, veteran de război, Ion Cioroiu

Începând cu luna august, 1944, face parte din Regimentul 8 Infanterie Buzău. În 15 august 1944, primește misiunea de a executa aprovizionarea unită`ii
cu alimente. Se deplasează cu căru`ele în orașul Iași
pe care îl găsește devastat de bombardamentele avia`iei rusești reușind cu greu să achizi`ioneze cele necesare „luând în mod abuziv din magazinele
nesupravegheate”.
Sâmbătă,19 August, este ziua care îl va marca
mult. În timpul conducerii luptei de apărare pe aliniamentul Podul Iloaiei – Iași, cade la datorie chiar lângă
el, omorât de explozia unui proiectil inamic, în timp ce
se afla pe o motocicletă, comandantul Regimentului 8
Infanterie, colonelul Dicu.
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Pe timpul executării contraatacului din 20 august
1944, pentru ocuparea vechilor pozi`ii de către unitatea sa, cade prizonier pe Dealul Viișoarei, împreună
cu to`i subordona`ii. Sunt duși mai întâi la Postul de
prim ajutor al rușilor și puși să care to`i răni`ii ruși și
români de pe câmpul de luptă. Vor pleca încolona`i,
pe jos, până în orașul Băl`i din Republica Moldova.
Drumul va fi un calvar, în haltele de odihnă din
cauza condi`iilor inumane mureau foarte mul`i camarazi. Hrana primită era formată dintr-un polonic cu arpacaș și porumb fiert, pe zi. După zece zile de
cantonare în orașul Băl`i, a început triajul prizonierilor.
A fost repartizat în eșalonul „apt de muncă”, îmbarcat în tren (bou-vagon) și trimis în Siberia. Drumul a
durat 10 zile, timp în care mul`i prizonieri au murit din
cauza condi`iilor grele de drum (primeau drept hrană
pește sărat, nu primeau apă, iar foarte mul`i aveau dizenterie).
În sta`iile de cale ferată unde se făcea alimentarea
cu apă a locomotivei erau ajuta`i cu apă și gogoși (piroști) de către familiile ruse care îi întâmpinau în gară.
În a zecea zi au ajuns în localitatea Dectearca, Siberia, zonă minieră unde majoritatea o formau rușii și tătarii.
Sunt debarca`i și încartirui`i în Lagărul 7313 unde
întâlnesc prizonieri români captura`i în anii 1941 –
1942, care lucrau la partea administrativă a lagărului
(bucătari, tâmplari, etc).
Foarte rapid au fost organiza`i pe brigăzi de lucru și
trimiși la pădure pentru tăiatul brazilor și transformarea
acestora în bile pentru întărituri în mină. Stă în prizonierat 4 ani, lucrând în minele de cupru la 350 de metri
adâncime alături de solda`i germani, polonezi, cehi și
români.

Condi`iile de trai și de muncă erau inumane. În fiecare diminea`ă la ora 05.00, erau încolona`i la poarta
lagărului și păzi`i de santinele rusești plecau la muncă
în mină. Paznicii le reaminteau în permanen`ă motivul
șederii lor acolo;
„Tu n-ai auzit comandantul de lagăr,
Urlând în permanen`ă la noi,
Amintindu-ne mereu, spunând,
Voi sunte`i vinova`i, că a`i luptat în război.”

Mâncarea insuficientă îi obliga să caute noaptea în
pubele de gunoi după coji de cartofi. După patru ani de
chin, în luna iunie, 1948, este repatriat.
Alături de al`i militari români, este îmbarcat într-un
vagon pregătit pentru drum (cu fân pe jos, paturi, saltele și pături). Ajunge la Focșani unde stă în carantină
patru zile în niște barăci nem`ești.
Primește hrană pentru trei zile și pleacă în satul
natal, Jideni. Aici, nu are puterea să meargă direct
acasă și se cazează la un consătean care îi anun`ă
mama că trăiește.
Trece în rezervă și deși i se oferă func`ii în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, refuză și își va desfășura activitatea în via`a civilă. La 1 ianuarie 1949, se
căsătorește cu Marcelica Oroveanu cu care va avea
un fiu, fiind numit totodată președinte al organiza`iei
A.R.L.U.S. Râmnicu Sărat.
Îndeplinește mai multe func`ii în administra`ia orașului Râmnicu Sărat, ieșind la pensie în anul 1980. Cu
ordinul ministrului Apărării Na`ionale nr. 129/ 2015,
este avansat la gradul de colonel în rezervă.
În anul 2019, la vârsta de 99 de ani, trăiește o adevărată dramă în urma decesului unicului fiu, Dumitru
Cioroiu care mai avea doar două zile până la pensionare, fost director al Fabricii de lapte Pogoanele.
Astăzi, domnul colonel, veteran de război, Ion Cioroiu își trăiește cu demnitate cei 100 de ani, în casa
părintească fiind îngrijit de nora sa.
Pentru genera`ia de astăzi, veteranul de razboi Ion
CIOROIU a fost ceea ce al`ii n-au vrut să fie, a fost
acolo unde altora le-a fost frică să meargă și a făcut
ceea ce al`ii n-au reușit.
Nu a cerut nimic de la cei care n-au vrut să-i ofere
și a acceptat ideea singurătă`ii în situa`ia când cei din
jur l-au abandonat. Nu a renun`at atunci când a văzut
adevărata fa`ă a războiului, s-a bucurat de momente
plăcute, a plâns, l-a durut, a sperat, dar mai presus de
toate a trăit momente pe care al`ii spun că ar trebui uitate.
Sunt mândru să spun ca sunt contemporan cu „un
soldat“ care a pus pe primul loc în via`a, Onoarea și
Patria!
Am onoarea să vă salut domnule colonel
Cioroiu!
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Patria nu ne-a iubit

-----------Locotenent-comandor (rez.) Gheorghe DUMA

„Să sădim în inimile tinerimii sentimentul datoriei
către Tară și mai întâi de toate iubirea de patrie”
Carol I, Rege al României

Am avut o copilărie fericită împreună cu to`i copiii
din blocul nou în care locuiam. Aveam un teren imens
în care puteam încerca toate jocurile posibile. Eram
băie`i și fete de la 5 la 16 ani. Eram ca o mare familie.
Jocurile noastre se desfășurau în imensitatea terenului generos cu noi. Tufișuri, un petec de apă, verdea`ă din plin și un nuc bătrân unde ne adunam să ne
odihnim după atâta alergătură. Toată joaca noastră
era urmărită de la fereastra parterului unei scări de
bloc de un bărbat trecut de mijlocul vie`ii. Îl vedeam
mereu zâmbind, participând activ la tot ceea ce se întâmpla pe terenul nostru de joacă. Nu începeam joaca
și el era prezent. În cele două veri, pline de joacă, el
era mereu prezent. Auzeam uneori chicoteli și chiar
râsete.
Toamna a venit ușor și așteptam cu to`ii, oarecum
resemna`i, clopo`elul de început de școală. Începuse
să fie înnorat și rece.

Într-una din acele zile am realizat că ceva s-a întâmplat cu vechiul nostru prieten. Fereastra la care
stătea nu s-a deschis ca altădată, iar pe ușa blocului
unde locuia, a apărut un steag negru. Joaca noastră a
continuat fără a `ine cont de ceea ce se întâmplase,
dar a doua zi, joaca noastră s-a întrerupt...
În fa`a scării de bloc era un car mortuar cu doi cai
negri plini de energie care nechezau mereu și un grup
de bărba`i în negru. Am mers și noi. Curioși. Erau 5
bărba`i cu părul alb. Bătrâni. Unul stătea într-un cărucior de invalid. Erau tăcu`i și triști. Am mers curios
lângă un bărbat ce se sprijinea într-un baston cu mâna
dreaptă și plângea încet și tăcut. Deodată s-a oprit.
M-a privit de la înăl`imea gigantică a staturii lui. A spus:
„Mai suntem 5. Eram 196. AtâTia am mai rămas. Eram
frumoși și tineri. ToTi dintr-o vale de la baza muntelui.
Eram ca niște fraTi. Și ne-au luat la război. Sărâna
ne-a îngropat în Est și în Vest. De glonT, foame, frig.
Din toată nebunia am scăpat doar 23. Și eram fericiTi
și bucuroși că am ajuns cu bine acasă. Bucuria a Tinut
puTin. A apărut noua ordine... și au început să ne ia
toată agoniseala. Pe urmă ne-au umilit, bătut, chinuit,
condamnat.”
A oftat și a spus șoptit și printre din`ii încleșta`i:
„Copile, PATRIA NU NE-A IUBIT! Vom pleca și noi
într-o bună zi alături de iubitul nostru camarad și prieten. Acolo unde mergem toTi. În Tărână. Să nu uiTi copile, PATRIA NU NE-A IUBIT!”
Și s-a oprit. A privit spre cerul cenușiu și au pornit
cu to`ii în urma carului mortuar cu un sicriu acoperit cu
o eșarfă neagră.
Peste ani, când am în`eles ce înseamnă cuvintele
DATORIE, ONESTITATE, MODESTIE, SACRIFICIU,
am în`eles că neamul nostru a avut apărători bravi și
plini de iubire pentru semeni și neam. Nu trebuie să
uităm că via`a noastră, a tuturor, a fost apărată de cele
mai multe ori prin sacrificiul suprem al bărba`ilor tineri
ai acestei na`ii. De aceea trebuie să le aducem prinosul nostru de recunoștin`ă pentru tot și pentru toate.
Omagiul nostru trebuie să fie etern!
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O CARTE,
UN MOMENT DIN ISTORIA
MARII UNIRI DIN ANUL 1918
Cu câteva luni în urmă, prolifica
Editură Militară, condusă cu
profesionalism de către Adrian
Pandea, având la dispoziRie un
personal devotat profesiunii,
punea la dispoziRia cititorilor o
nouă lucrare, scrisă de un autor,
cunoscut cititorilor revistei noastre, care, cred, nu mai are nevoie
de prezentare.
Eroul cărRii este generalul
Ernest Broșteanu, pe care autorul îl numește, pe bună dreptate, eliberator al Basarabiei.
Lucrarea, realizată pe baza unei
minuRioase documentări în fondurile arhivistice naRionale, prezintă personalitatea celui care cu
o viaRă tumultoasă în anii tinereRii,
avea să devină o personalitate
marcantă a armatei române în
anii Războiului de Întregire, apreciată de către unii dintre șefii și
colaboratorii săi, contestată de
către alRii, care, se pare, nu au
înReles complexa personalitate a
celui grav rănit în luptele de la
Arabagi, în Dobrogea, în toamna
anului 1916, care ajunsese o
adevărată vedetă a presei din
Iași și București. Poate că accesiunea sa rapidă din funcRia de
comandant de regiment direct la
cea de divizie să fi deranjat. La
comanda Diviziei 11 infanterie, a
cărei reorganizare a condus-o, a
reputat succese în luptele din
zona Mărășești-Panciu, fiind remarcat de către generalul Eremia
Grigorescu, dar notat necorespunzător de către șeful său nemijlocit generalul Nicolae Petala.
Cititorul are posibilitatea să ia la
cunostinRă despre disputa celor
doi generali în privinRa lui Ernest
Broșteanu.
Momentul de glorie al carierei
militare a generalului Ernest

C Ă R Ţ I

Broșteanu a fost, scrie pe larg
autorul, campania de trei luni în
Basarabia la începutul anului
1918. Lăsăm cititorilor acestei lucrări bucuria de a lua la cunoștinRă despre faptele generalului,
dar, mai ales, despre evenimentele din spatiul dintre Prut și
Nistru, preponderent din zona
Chișinău-Tighina-Orhei, acolo
unde, la conducerea Diviziei 11
infanterie, generalul Ernest
Broșteanu a desfășurat activităRi
și acRiuni prezentate pentru prima
dată într-o lucrare de istorie militară. Pentru activitatea sa în
Basarabia a primit recunoștinRa
liderilor de la Chișinău, atunci și
până la sfârșitul vieRii, aspecte pe
larg prezentate în lucrare.
Ultimii 10 ani ai vieRii și activităRii
generalului
Ernest
Broșteanu sunt pe larg prezentaRi, rezultând că activitatea sa la
comanda Corpului Grănicerilor a
fost laborioasă și benefică pentru
această structură militară.
Cel care avusese o importantă
contibuRie la unirea Basarabiei și
Mama Sa România, s-a stins din
viaRă în 1932, ultima perioadă a
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existenRei sale pământești fiind
pe larg prezentată de către autor,
care își exprimă durerea faRă de
modul în care, chiar în contextul
Centenarului Marii Uniri, ca și în
alte cazuri, locul de veci al
generalului Ernest Broșteanu
este dat uitării, fiind neîngrijit și
greu de identificat la Cimitirul
Bellu Militar.
Așadar, o nouă lucrare a domnului Col.(rtr.) dr. Ion Giurcă, bine
documentată și scrisă, pe care o
recomandăm cititorilor revistei,
pentru cunoașterea vieRii și activităRii unuia dintre bravii generali
ai armatei române, a cărui aducere în atenRie era o necesitate și
este o reparaRie istorică pentru
cel care rămâne unul dintre eliberatorii Basarabiei în anul 1918.
Colonel (r.) dr. Mircea Tănase

Preotul Nicolae V. Hodoroabă, Din Războiul de Reîntregire. Note și impresii din
campania 1916-1918, Editura
Prospexi, Dorohoi, 2020
Preotul Nicolae V. Hodoroabă,
fost confesor al Regimentului 69
Infanterie Dorohoi și al Brigăzii
10 Artilerie în Războiul de Reîntregire, ne-a lăsat o tulburătoare
relatare despre grozăviile și
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mizeria războiului, despre suferinRele inimaginabile ale oamenilor
de rând, despre spiritul de sacrificiu și credinRa în Dumnezeu ale
ostașului român. Relatările sale,
apărute în volum în august 1923,
sub titlul Din Războiul de Reîntregire. Note și impresii din
campania 1916-1918, au fost
reeditate recent, prin strădania
camaradului și prietenului nostru,
colonel (r.) dr. Doru Pogoreanu,
mare iubitor de cărRi și de adevăr
istoric, care s-a învrednicit să
pună pe picioare, în Dorohoiul
natal, unde își are și garnizoana
de dislocare la ...pensie, o editură, Prospexi. Cartea de faRă,
prima împlinire a acestei înteprinderi culturale, are toate ingredientele unui demers de succes,
ceea ce ne îndeamnă să credem
că pe viitor lucrarea sa pe tărâmul slovei tipărite va fi cu belșug
și cu mult folos iubitorilor de istorie și adevăr.
Parcurgând cartea, îi dăm crezare domnului Doru Pogoreanu
când spune că nu ar fi putut face
o altă alegere pentru debutul editurii sale decât o carte scrisă de
un preot, cu speranRa că aceasta
va fi sub ocrotirea Bunului Dumnezeu. Apreciem însă că doar
simpla semnătură a preotului N.
V. Hodoroabă, ca slujitor al lui
Dumnezeu pe pământ, nu ar fi
fost de ajuns pentru a garanta
succesul de care s-a bucurat cartea la prima ei apariRie, în 1923,
dacă n-ar fi fost scrisă sincer,
simplu, fără ocolișuri stilistice și
încercări de a îndulci, chiar și
numai textual, o realitate crudă,
tulburătoare, dureroasă chiar.
Că a fost o carte foarte bine primită la vremea ei, o arată poate,
cel mai bine, aprecierile de care
s-a bucurat atunci din partea
unor foruri știinRifice și, mai ales,

unor nume de prestigiu ale culturii române. Vom găsi, astfel, în
partea finală a ediRiei de faRă,
adăugate inspirat de către editor,
referinRe elogiase la conRinutul
acestei cărRi și la autorul ei, dintre
care ne îngăduim a reproduce,
susccint, doar câteva. De pildă,
marele violonist George Enescu
îi scria preotului Hodoroabă în
anul 1928: „Cartea Sf. Tale mi-a
mers drept la inimă... Singurul
lucru pe care-l pot spune ca să
arăt cât mă simt de mișcat și de
recunoscător.” Iacob Negruzzi,
președinte al Academiei Române, consemna în Anale, în
1924: „Fără îndoială, cartea
părintelui Hodoroabă prezintă viu
și limpede armata noastră mobilizată și face pe cititor să-și dea
seama de starea și mișcările ei
mult mai lămurit decât comentariile scrise chiar de către specialiști.” La rândul său, Romulus
Dianu consemna în Rampa din
iunie 1926: „...E o carte de mare
dreptate...războiul pentru preotul
N. Hodoroabă este un fenomen
pe care l-a fotografiat în cele mai
mici amănunte...Cum o vor privi
generaRiile de peste 100 de ani?!
...Poate că se va citi în școli,
poate că va fi socotită ca o evanghelie a durerii și un permanent
arhanghel cu sabia de foc care
să oprească de a mai porni
război...Nu știm...Dar iată cum o
carte scrisă simplu, vine astăzi să
se impună tuturor care au cunoscut războiul. […] Icoana războiului, zugrăvită sugestiv pe care o
ridică autorul acestor note, va trebui să rămână ca un etern sfătuitor. Va trebui să ne aducem
aminte că războiul ne degradează și dă înapoi civilizaRia cu
două mii de ani, lăsând în urmă
un veac sterp și plin de dureri.
CitiRi cartea preotului N.V.

- 58 -

Hodoroabă ca să învăRaRi a iubi
pacea cu toate binefacerile ei.”
Iar Constantin Rădulescu-Motru
nu ezită a-i mulRumi preotului Hodoroabă: „Este cel mai obiectiv
document ce am citit până acum
asupra războiului nostru. Sunt
convins că istoricii viitorului nu-l
vor scăpa nici unul din vedere.
Eu vă mulRumesc că mi-aRi procurat o lectură așa de interesantă, și în același timp un
reazim de care aveam nevoie în
studiul meu asupra psihologiei
poporului român și al Rărănimii în
special. În scrierea SfinRiei Tale,
găsesc adevărul pe care îl bănuiam de mult: abisul care există
între Rărani și orășeni, în ceea ce
privește credinRa religioasă. Prin
orășeni înReleg cultura școalelor
noastre secundare din care au
ieșit ofiRerii.” Și tot el îl anunRă pe
preotul N.V. Hodoroabă, la 10
iunie 1924, că lucrarea sa a fost
premiată de Academia Română
cu 3000 de lei, raportor fiind chiar
președintele înaltului for știinRific,
Iacob Negruzzi.
Referindu-ne la conRinutul
cărRii, trebuie să remarcăm că ea
este bine organizată tipografic,
cuprinzând 11 capitole cu consemnări din toate etapele prin
care a trecut autorul în cei doi ani
de campanie, de la mobilizarea
sa în februarie 1916 până la demobilizarea din 12 aprilie 1918
(Prima parte a campaniei, În 1ară,
Plecarea din Tîrgu Ocna, A treia
plecare pe front, Retragerea din
Muntenia, În Moldova, În refacere, În refacere la Brigada a Xa Artilerie - În Parpani1a-Vaslui,
Sfin1itul bordeielor, Plecarea din
refacere pe front, Armisti1iul), încheind cu Învă1ăminte din război,
o suită de concluzii și sfaturi pline
de înRelepciune, dar și de amară
experienRă. Și pentru a ne
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demonstra că s-a apropiat și mai
mult de sufletul soldatului și a încercat să-l înReleagă, preotul Hodoroabă a adăugat lucrării sale și
o suită de cântece de pe front, „ticluite de voi, aici în război, de
dorul casei și al copiilor, de dorul
plugului cu boi și al stânei de pe
vale, cântece făurite de voi noaptea pe lună în bordeie, la para focului sau când ești de planton,
cântece ursite din dor sau din
jale”, căci „și cântecele au rostul
lor: în ceasurile grele și de amar,
ele au fost pentru noi ca o doctorie întăritoare, ca un balsam alinător, ca o rază luminoasă ce
gonește întunericul, ca licuricii de
noapte care pentru o clipeală îRi
arată drumul.”
Așadar, o carte extrem de interesantă și valoroasă, de care am
fi dorit să știm mai demult, mai
ales că recentul Centenar, omagiat cât s-a putut și cum s-a
putut, după vremi și ...vrerea mai
marilor noștri de astăzi, ne-ar fi
oferit prilejul de a aduce în
atenRia publicului și alte scrieri și
imagini ale Războiului nostru de
Reîntregire, chiar dacă nu
neapărat triumfaliste sau, de cele
mai multe ori, retușate cu mai
multă sau mai puRină pricepere.
Cartea de faRă este, așadar, o culegere de imagini vizuale și sufletești neretușate, uneori destul de
greu de digerat, dar a căror imperfecRiuni ne oferă, doar cu
preRul răbdării lecturii și acceptării
lor, o altă faRă a războiului, poate
cea mai aproape de adevăr.
Să-i mulRumim, încă o dată,
editorului, pentru această primă
și frumoasă realizare și să-i urăm
mult succes, cu multe alte împliniri editoriale.
Colonel (r.) dr. Mircea Tănase

René Al. [Alecu] de Flers,
Pamfil Șeicaru așa cum a fost,
Craiova, Editura „Autograf
MJM”, 2019.
Autorul volumului memorialistic dedicat celebrului ziarist buzoian, deși de origine franceză, s-a
născut în România, la 27 iulie
1922, în localitatea doljeană Carpin, a fost, câRiva ani, elev al Liceului „FraRii Buzești” din
Craiova, ca în anul 1939 să fie
nevoit să plece în FranRa. A fost
nepotul lui Robert de Flers, cel
care, ca expert militar și consilier
al contelui Saint Aulaire, atașat
militar în Rara noastră, sosise cu
grupul de instructori militari francezi, care au sprijinit refacerea
armatei române retrasă în Moldova, în iarna anului 1916-1917.
Mai mult chiar, Robert de Flers
fusese cel care, înfrângând mari
greutăRi, reușise să dea de urma
transportului de mitraliere și armament destinat de FranRa armatei române, dar „rătăcit” pe
întinsul stepei ruse și ajunsă undeva în... Caucaz. Readucând,
în cele din urmă, în Moldova
acest transport, printre cei
hărăziRi să lupte cu câteva din
aceste mitraliere s-a numărat și
sublocotenentul Pamfil Șeicaru.
René Al. de Flers, întors în
FranRa, urmează cursurile Școlii
militare, primind brevetul de
sublocotenent, alăturându-se Di-
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viziei Charlemagne, care lupta
împotriva sovieticilor. În primăvara anului 1944, aflându-se în
misiune în România, împreună cu
căpitanul Bassompierre, îi face o
scurtă vizită lui Pamfil Șeicaru, la
Palatul Curentul. ÎmbrăcaRi în uniforme germane, cei doi vizitatori
l-au surprins pe Pamfil Șeicaru,
dar aflând că sunt francezi, convorbirea a decurs normal, „impresionantă și niciodată n-am uitat
cele petrecute”, menRionează autorul cărRii.
A doua întâlnire cu Pamfil Șeicaru s-a petrecut la München, în
toamna anului 1974, la Biserica
română unită din Innere Wienerstrasse. Celebru ziarist de
odinioară se schimbase mult,
aproape
de
nerecunoscut:
„micuR, puRin încovoiat, cu părul
mai rar și albit, iar în mână avea
un baston. (...) Hainele erau
uzate, ponosite și se vedea de la
distanRă starea în care se
găseau.” La vremea aceea,
René Al. de Flers era angajat la
Radio Europa Liberă. Datorită
preotului greco-catolic Vasile
ZăpârRan, parohul bisericii, cei
doi fac
cunoștinRă, autorul cărRii fiind recunoscut de
Pamfil Șeicaru: „Memoria lui
ieșită din comun își recăpătase
vitalitatea, își adusese aminte de
copilandrul care, împreună cu
fostul căpitan Jean Bassompierre
venise la el.” Pe toată perioada
cât a stat la hotelul din Karlsfelderhof, nu departe de München,
René Al. de Flers
i-a făcut
numeroase vizite, acolo întâlnindu-i pe fostul magistrat Constantin Șeicaru, fratele ziaristului,
și pe sora lui, dr. Virginia Munteanu-Șeicaru. Din aceste convorbiri a rezultat volumul
memorialistic, care aduce noi informaRii inedite, inclusiv fotografii, completând astfel bogata
bibliografie dedicată celebrului
ziarist Pamfil Șeicaru.
Viorel Frîncu

Din vechi pravile
domneşti
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Așa vă place istoria?

JUDECATA PE TURCIE
Extravagantul principe fanariot Nicolae Mavrogheni,
care și-a început domnia în Qara Românească la leat
1786 și și-a sfârșit-o tragic la 1 martie 1790, când a
fost ucis, a emis și a aplicat pravile de judecată
deosebit de dure, îndreptate, deopotrivă, împotriva
boierilor rebeli, dar și al mărunRilor infractori. După cum
menRionează unii istorici, sângerosul domnitor „hotăra
judecata pe turcie”, rivalii sau complotiștii având parte,
în cel mai bun caz, de surghiun sau, mai rău, de descăpăRânare.
Despre felul cum trebuia să se comporte autorităRile
cu femeile arestuite pentru oarece infracRiuni comise,
într-o pravilă de judecată se arăta: „Să nu închiză
muiere împreună cu bărba1i, sau la casă de om neînsurat, nici la conacul isprăvniciei, ci la pârcălabul satului, dacă este om însurat, iar dacă nu va fi însurat, să
se dea la alt om de ispravă, însurat.”
FaRă de hoRi a avut o mare înverșunare, cei prinși
asupra faptului fiind spânzuraRi pe uliRe, „să vază tot
norodul și să ia aminte”.
Despre ordinea și liniștea publică, pe timpul nopRii,
același domnitor a luat măsuri și a poruncit să nu se
slobozească arme în oraș: „Că ori pe cine va prinde
aruncând cu pistolul sau pușca, ori pe uli1i, sau prin
cur1i, pre unul ca acela să aibă voie zapcii a intra ori
unde va fi să-l ridice și să-l aducă la Domnia mea…”.

MAI BINE SPÂNZURAT, DECÂT ÎNSURAT!
Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, în Qara Românească mai funcRiona o datină populară, întărit și prin
pitac domnesc, privind actul de graRiere al unor tâlhari
ori omorâtori de oameni, singura soluRie fiind aceea ca
osânditul să consimtă să se căsătorească, sub
ștreang, cu o fată mare ce-l va cere de bărbat.
Prevederile pravilei domnești erau destul de clare
în acest sens: fata, care urma să salveze viaRa infractorului, trebuia să obRină un pitac de graRiere și, îmbrăcată într-o rochie albă, cu coroniRă de flori pe cap,
odată ajunsă la locul osândei, anunRa că dorește să
se cunune cu acesta, după care, primind consimRământul potenRialei „victime”, îi așeza pe cap viitorului
consort cununiRa, iar la gât, în loc de ștreang, îi lega o
eșarfă.

Datina și pravila domnească privind un astfel act de
graRiere a funcRionat și în ziua de 9 decembrie a
leatului 1794, undeva, în Bucureștiul de altădată, pe
maidanul Vitanului, în apropierea fostului spital de ciumaRi, pe locul unde se hotărâse ca junele Marin Tușca,
de 25 de ani, să fie spânzurat pentru vina de a fi comis
un omor.
ExecuRia osânditului era privită ca un eveniment de
importanRă deosebită, din moment ce armășeii și oamenii agiei înconjuraseră cu mare prevedere locul
unde urma să fie spânzurat junele bucureștean. De la
spectacolul macabru nu lipseau gură-cască, târgoveRii, mahalagii și odraslele acestora, aduși cu forRa spre
mare luare aminte. Care agăRaRi pe zidurile spitalului
de ciumaRi, care pe cumpenele fântânelor, ori prin copacii destui de deși dimprejur, mulRimea aștepta să
vadă cum își dădea sfârșitul nefericitul osândit.
Deodată, în timp ce al doilea armaș, cu glas grav
dădea citire sentinRei, în zare apare un călăreR fluturând pitacul domnesc prin care Vodă îi dăruia viaRa
condamnatului cu condiRia să o ia de soRie pe numita
RaliRa Mărgian, cununia urmând a avea loc sub
ștreang, după obicei. De trei ori armașul l-a întrebat
pe condamnat dacă este de acord să o ia de nevastă
pe RaliRa, salvatoarea sa, dar tot de-atâtea ori, Marin
Trașcă privind-o mai atent pe pretendentă, a refuzat,
preferând să moară burlac.

„DE VOM DOVEDI, ASPRU ÎI VOM PEDEPSI”
SilinRa ori nesilinRa judecătorilor au stat permanent
în atenRia cârmuitorilor Rărilor române, cu osebire în
vremea domniei lui Alexandru Constantin Moruzi (de
două ori pe tronul Moldovei – 1792; 1802-1806 – și tot
de atâtea ori pe cel al Munteniei – 1793-1796; 17991801), care a încercat să remedieze unele vicii fundamentale ale aparatului administrativ, de ordine și
judecătoresc, unde venalitatea și corupRia ajunsese la
cote maxime.
În acest sens, Vodă Moruzi emite un „Pitac către
boieri și dregători”, încercând să se ocupe „îndeaproape de treaba judecăRilor, orânduindu-se judecarea lor mai grabnic voind mântuirea și dreptatea
norodului”. Actul domnesc atrăgea atenRia logofeRilor
Divanului „să zorească scrisul hotărârilor și să nu mai
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aștepte a fi mângâiaRi cu sfănRuială” și „a vedea din ce
pricină jalbele nu au o rânduială cuvenită a se judeca
la soroc și de ce atâta nelegiuire pă sermanii jeluitori,
că ieșind din maidanul Divanului își îngrădesc chipul
cu semnul sfintei cruci zicând: Bine că scăpai cu atât,
că de mă mai Rineau, despuiat rămâneam și de straele
de pe mine”.
Asemenea înaintașului său la tron, Vodă Mavrogheni, principele Moruzi îi avertiza pe cei care făceau
„giudeRul”: „VedeRi-vă de treabă, nu vă RineRi numai de
taifasuri, de fumat și alte năzdrăvănii; sau când judecaRi nu vă lăsaRi a fi furaRi de somn, dormind cu ochii
deschiși iepurește și așteptând a fi împinși de cel din
dreapta sau din stânga deșteptându-vă spre a hotărî
cele spuse de pârâtor. Nu lăsaRi pe acei flecari apărători a bate apa în piuă clănRănind câte e în lună și în
stele; retezaRi-le din vreme vorbirea și RineRi-i strâns în
frâu dacă îi vedeRi polologhind vorbe de prisos”.
Poruncile domnitorului sunt tranșante, concomitent
cu soluRiile propuse de a fi puse în aplicare: „Ne vom
scârbi amarnic și Ne vom turbura rău, dacă vom auzi
întâmplându-se iarăși asemenea isprăvi în judecarea
jalbelor. ÎnlăturaRi lenevirea, ridicaRi-vă, cercetaRi și răscoliRi condicile de sorocuri ca să nu mai vedem maidanul Divanului taman ca la târg plin de căruRe cu cai
deshămaRi și stăpânii lor lângă ele, pentru că a mai pătimit norodul din pricina întârzierii și a nesilinRii divaniRilor, la treaba judecăRilor este neomenesc”.
Constantin Moruzi a extins asemenea atenRionări,
deopotrivă, și notarilor, care nu trebuie să ia de la „tot
felul de oameni, negustori, iznat străin sau pământean
când vor voi a se duce undeva [...] mai mult de fiecare
teșcherea decât numai 2 parale”. Justificarea tarifului
este simplă, din punctul de vedere al domnitorului: „logofătul care scrie aceste teșcherele îi sunt destui bani
pentru câteva slove ce scrie și mai mult să nu cuteze
a lua, că de vom dovedi aspru îi vom pedepsi”.

DESPRE VENINOSUL NEGUSTOR
ApariRia primilor germeni ai economiei de tip capitalist, în Rările române, spre sfârșitul secolului al XVIIIlea, a condus la o nouă atitudine a producătorilor și
negustorilor faRă de stabilirea preRurilor, în raport de
cerere și ofertă. Mai întotdeauna, lipsa temporară a
unor produse de bază a fost un bun prilej pentru negustori de a majora preRurile, ceea ce producea nemulRumiri generale în rândul populaRiei, nemulRumiri ce
ajungeau și la cârmuitorii Rării prin numeroase jalbe.
Despre aceste abuzuri ale negustorilor află și Alexandru Moruzi Vodă, pe atunci la prima sa domnie în Qara
Românească (1793-1796), care emite trei pitace domnești – către mitropolit și Divan, vel Aga și ispravnici –
pentru a stopa scumpirile abuzive ale unor alimente, în
acest sens luând „unele măsuri de îndreptare”: „Fiind
înștiinRaRi de mulRimea jalbelor că cea mai mare parte
din negustori […] scumpesc din zi în zi alimentele

necesare omului, […] ne-am îngrozit că mintea slabă
a acestora se lasă să fie târâRi de diavol prin mărirea
preRului hranei oamenilor, numai a strânge averi pământești, nefolositoare lumei cerești, să strângă aur
din ultima picătură de sudoare a semenului său”. În
hrisovul domnesc se găsesc și vinovaRii pentru asemenea stare de lucruri, aceștia fiind „nazârii epitropiei”,
care aveau obligaRia de a cerceta și a arăta cele de
trebuinRă hranei omului, […] ceea ce dumnealor nu au
făcut, stând în nepăsare puRin păsându-le dacă obștea
au sau nu pot plăti costul cerut de acele viperi veninoase și nelegiuiRi negustori.”
În consecinRă, Vodă Moruzi poruncește a lua „lucrurile din scurt, cercetând în fieșcare zi pricina măririi preRurilor alimentelor, adică la pâine, verdeRuri,
carne, ale băcăniei, cum și la celelalte felurimi. […]
Deci, adunaRi-vă toRi dimpreună la un loc, unde fiind și
Vel Aga, să puneRi stavilă lucrurilor de hrană a obștei,
câte sunt trebuincioase și trebuinRa poliRiei și de obște
răle, chibzuiRi cu luare aminte într-adânc și cele drepte
și cu cale întocmindu-le și puindu-le la nizam să arătaRi Domniei Mele pentru tot nartul cel drept ce urmează a se da fieșcare cu ce preR orânduiRi, de a se ști
păzi îndată, prin catahrisis anume și cu anafora deslușită.”
Ca de obicei, finalul pitacului domnesc cuprindea și
„măsurile de îndreptare” pentru „acele viperi veninoase și acei nelegiuiRi negustori” care se încumetau
a încălca porunca: „Dacă odată hotărât de dvs. preRurile cumpărăturii și ele nu sunt luate în seamă de negustor, de îndată să fie ridicat cu toată marfa lui de
către oamenii Agii, și să nu fie bătut, nici huiduit, dar
nici hulit, ci dus în piaRa de la Curtea Veche; norodul să
fie înștiinRat prin baterea tobei și strigătul crainicului.
Și când lumea s-a strâns, Armașul să aibă lângă el un
vas plin cu gaz să-l toarne pe hainele negustorului
lacom de îmbogăRire, să-i dea foc, suferind și el usturimile trupului ars, ca sărmanul cumpărător; chiar dear muri veninosul negustor.”. De altfel, nici funcRionarul
orânduit cu supravegherea mercurialului din piaRă nu
scapă nepedepsit pentru lipsa de vigilenRa, așa încât:
„cel orânduit cu cercetarea în acea zi, fiindcă nu a
spus adevărul, în faRa lumei să-l atingă cu 200 lovituri
fără suflarea Armașului și băgarea la ocnă de îndată.”
O SUTĂ DE TALERI PENTRU HOLTEIRE
Pe la 1792, burlacii nu aveau prea mare trecere în
ochii autorităRilor, taxa pe celibat fiind, pe de o parte,
un mijloc de ai obliga pe aceștia să-și întemeieze o familie, iar pe de altă parte, o sursă de venituri pentru
haznaua domnească.
Astfel, aflăm, dintr-o anafora întocmită de Isprăvnicie, că un anume Ioan Holtea din satul Isbășești, judeRul Argeș, „holtei cu capul, neînsurat și nedespărRit
de casa tătânes-o”, s-ar fi jeluit Măriei Sale că i s-a
pus la plată o dajdie mai mare cu 11,60 taleri decât
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ceilalRi, refuzând să se supună. În urma cercetărilor făcute la vistierie, s-a constatat că petentul „nu este cu
mai multă dajdie după cum ar merita și ne mirăm de ce
nu se ia măsură ca aceste flecării de oameni fără nici
un căpătâi, umblând toată ziua besmetici după câte și
câte năsdrăvănii, povăRuiRi și nărăviRi numai în răutăRi
și în a sparge casele liniștite al oamenilor”. Ba, mai
mult, Isprăvnicia propune domnitorului a se lua măsurile cele mai grele împotriva acestor holtei: „Socotim
că tuturor acestor holtei dajdiile să fie mult mărite și la
nesupunere chiar întemniRaRi, ne fiind acești oameni
de nici un folos, atât nouă, ca oameni, și nici Rării, căci
sunt pomii fără roadă.”
ReacRia domnitorului este promptă și printr-un pitac
adresat Vel-Vistierului se poruncește „să se
înmulRească dările tuturor holteilor, oameni fără obraz,
(…) plopi fără floare, crescuRi numai pe spinarea altora, hrănindu-i și aducându-le felurite bunătăRi de cele
lipsite de îngeri, ne fiind folositori nici pentru ei înșiși,
dar nici pentru Rară”. În opinia Măriei Sale, holteii „altă
dorinRă ei neavând de cât a-și petrece vremea în haihui și a-și face de râs de cel care muncește din greu
pentru a-și susRine casa și spuza de copii ce-i au”.
Pentru a încheia portretul stigmatizatului holtei, acesta
scrie:„ […] socotim că a fi holtei,tot una este cu a fi
rușinea rușinilor oamenilor, cum am zice, hârb de vase
spurcate”. Și, într-adevăr, măsurile luate de domnitor
împotriva holteilor sunt din cele mai dure: „Fiecare
holtei să fie pus la o dajdie de 100 taleri pentru holteire; să se dea un răgaz de 6 luni pentru a se căpătui; la caz de nu se căpătuesc luând fată sau femeie
legitimă, să fie scoși, o dată pe săptămână la muncă
de drumuri, iar o dată pe săptămână să fie duși a
munci pentru cei cu copii mulRi; duminica și sărbătorile, în ceată să fie duși la biserică, spre a-i vedea
lumea și în batjocura copiilor.”
Pentru holteii din București, osândele erau și mai
aspre, așa cum stă scris în pitacul domnesc: „Cei din
capitala scaunului Nostru Domnesc de se va dovedi
vreunul că se preface sau chiar că este bolnav, de îndată să fie dus la spitalul Nostru dela Dudesci, așezat
într-o cămară osebită de ciumaRi; iar dacă locurile nu
vor fi încăpătoare pentru acești bolnavi, sau prefăcuRi
bolnavi, să li se facă colibe pe câmpia Vitanului lângă
apa DâmboviRei; păzitorii lor grijă să aibă de două ori
pe zi să-i ude strașnic la cap cu apă rece, în acest chip
vor scăpa de înfierbânReala ce au în cap și se vor limpezi la minte”.
Ca și cum n-ar fi fost și așa destulă năpastă pe
capul holteilor, Vodă își încheie pitacul cu o ultimă măsură, la fel de draconică, precum celelalte: „Dacă se
va dovedi vr-unul numai din holtei că a fugit sau furișându-se de poruncile Noastre, apoi toRi holteii să fie
adunaRi și întemniRaRi la Plumbuita fără osebire de rang
sau avuRie”.

EXECU?II PUBLICE
Este de amintit spectacolul intermitent al execuRiilor publice, spectacol ce face parte din „pedagogia punitivă a lumii medievale”, având menirea exprimată de
Alexandru Mavrocordat în hrisovul din mai 1783,
aceea de a înRelepRi și înfrâna pe cei mai mulRi. Impresia asupra publicului trebuie să fi fost puternică, și așa
era, indiferent de starea socială căreia-i aparRinea condamnatul. Însemnările pe cărRi ne confirmă acest
lucru.
Constantin Brâncoveanu organizase un astfel de
„spectacol” când au fost readuși în Rară boierii ce complotaseră la Poartă împotriva lui, atunci când „mult
norod de oameni să strânsese cât toate uliRele erau
împănate din cotro veniea”.Unul din ei, Staico, e adus
„în Târgul de afară al Bucureștiului și l-au spânzurat
în mijlocul Târgului la zi de Târg”.
În vremea lui Constantin Moruzi, a fost o altă execuRie de rezonanRă: „La 1778 avgust 18, vineri noapte
spre sâmbătă s-au tăet Manolachi Bogdan vel vornic
și Ioan Cuza biv vel spătar în bașca den nuntru din
curte, fiind acolo închiși într-ace noapte. Și tăindu-lisă capitile li-au pus pe laviRă la poarta curRii, șăzându
de dimineaRa până la amiazăzi, văzându-le tot norodul”.
O altă însemnare de pe un manuscris al Alexandriei
din 1795 consemnează judecata domnească și execuRia înfricoșătoare a celui care îl atacase pe Mitropolitului Iacov: „Să să știe de când au giunghiiat pe
sfinRâia-sa părinti Iacov, mitropolit, în divan gospod,
suindu-să pe scăre să meargă la spătărie, după obicei, la cafe, fiind duminica [...]. Și s-au giunghiit de un
Toader Cheribojoi […] ce au fost om a Metropolei. Și
ducându-l la divan eu dat vro 4 buzducani însuș Vodă.
Și giudecându-l, l-au întrebat pentru ce au făcut
această posnă. El au arătat că pentru strâmbătăRâli ce
i s-au făcut la giudecată. Și l-au hotărât Vodă și eu tăet
capul și trupul în 4 bucăRi și l-au pus la răspântii, la let
1796, martie 16. Mihălachi Vartic”.
Domnii înșiși au o moartea publică, ce face subiectul a nenumărate cronici, uneori chiar versificate, și al
multor însemnări:
„La 1777, octomvrie 1, duminică noapte spre luni
s-au tăet Grigorie Vodă Ghica la casăle de beilic de
Ahmet beiu, capigi bașa”. Cruntul sfârșit al lui
Hangerli vodă, înfăRișat pe larg și cu secvenRe de-a
dreptul cinematografice în scrierea lui Dionisie
Eclesiastul, este tragedia cea mai des invocată în
amintirile vremii.
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Război hibrid sau amenin ări hibride?

Necesitatea unei clarificări terminologice în scopul
evitării ac iunilor de disimulare doctrinară

-----------------Colonel prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”
Abstract: Războiul hibrid continuă să rămână un termen confuz în literatura de specialitate, inclusiv în cea autohtonă, chiar dacă o serie de documente militare cu caracter proiectiv
sau aplicativ sunt lămuritoare în ceea ce privește limitele de aplicare și extensiunea termenului. Din această perspectivă privind, conceptul „dezinformare prin disimulare doctrinară”
propus într-o lucrare anterioară (Lesenciuc, 2020:63-68) poate fi adus în dezbatere dintr-un
unghi diferit. Pornind de la гибридная война sau război hibrid din perspectiva doctrinei rusești, în esenă un termen fake, utilizat pentru dezinformarea prin extensia ariei de acoperire și, implicit, ascunderea aciunilor precise, punctuale, a tacticilor hibride, prin intermediul
prezentului articol am adus în dezbatere procesul prin care generalul Valerii Gherasimov a
asimilat conceptul și l-a utilizat creând impresia unei proiecii a aparatului doctrinar rus. În
plus, prezentul articol pune în dezbatere extensiunea termenilor „război hibrid” și „ameninări
hibride”, parcurgând dosarul raportărilor la hibriditate în documentele oficiale ale NATO,
începând cu 2010, ale Uniunii Europene, începând cu 2016, respectiv cu documente
românești, începând cu 2015.

1. Războiul hibrid rus: un termen nou sau un termen fake? În ciuda hibridizării societale ca rezultat al
slăbirii postmoderne (prima formă de hibridizare pe care a cunoscut-o societatea românească), în literatura de
specialitate autohtonă nu există consens în ceea ce privește utilizarea atributului „hibrid” aplicat unei noi forme
de conflictualitate (despre care se dezbate în spaiul public de peste zece ani și care face obiectul a numeroase
studii știinifice, anterioare doctrinei Gherasimov sau ulterioare acesteia). Spre exemplu, într-o notă de subsol
a lucrării din 2016, Conducerea și întrebuinoarea foroelor întrunite în conflictele hibride, Alexandru Herciu
notează:

Din septembrie 2012, termenul Hybrid Warfare nu se mai regăsește în publicaiile oficiale doctrinare întrunite. Acest termen nondoctrinar nu este acceptat de către planificatorii militari americani.
Oficiali ai Comandamentului pentru operaii speciale (SUA) sunt de părere că nu trebuie folosit
termenul „război hibrid” deoarece doctrina în vigoare pentru operaii tradiionale (convenionale și
regulate) este suficientă pentru a descrie mediul operaional prezent și cel viitor. Cu toate că expresia
„război hibrid” nu este folosită oficial, referine care folosesc termenul „hibrid” se pot găsi în câteva
documente oficiale, cum este Quadrennial Defence Review Report din 2010, unde termenul este folosit pentru a atrage atenia asupra complexităii în creștere a conflictelor viitoare și a nevoii de adaptare a forelor SUA, și nu pentru a introduce o nouă formă de război. De asemenea, categoriile de
fore și Comandamentul Forei Întrunite (SUA) utilizează termenul „hibrid” în unele documente de planificare strategică pentru a încerca să explice și să găsească o rezolvare a conflictelor prezente și
viitoare (spre exemplu ameninarea cibernetică). Conceptul „full spectrum operations/ operaii în
întreg spectrul” este adesea utilizat în corelaie cu conceptul „hibrid”. În publicaiile oficiale românești,
termenul „hibrid” este utilizat de Doctrina Armatei României în construcia „ameninare hibridă”
(Herciu, 2016.17).
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În esenă, perspectiva lui Alexandru Herciu este corectă și poate reprezenta o observaie preliminară în
acord cu perspectiva privitoare la utilizarea abuzivă a terminologiei americane în doctrina rusească, în cadrul
fenomenului pe care l-am numit „dezinformare prin disimulare doctrinară” (Lesenciuc, 2020:63-68) și, implicit,
crearea vidului de legitimitate asupra unor concepte care s-au așezat și în lucrări știinifice de referină, în aparatele doctrinare ale statelor membre NATO, precum și în documentele normative ale alianei. Din fericire, termenul „război hibrid” nu a fost într-atât de contaminat de гибридная война încât să iasă imediat și irevocabil
din uz, și, implicit, din aparatele doctrinare. Inclusiv Secretarul General al Alianei Nord-Atlantice, Jens
Stoltenberg, utiliza conceptul de „război hibrid” anterior studiului lui Herciu și ulterior doctrinei Gherasimov,
constatând că o formă a hibridităii acionale (în înelesul pe care l-a propus Hoffman în 2007) caracterizează
războiul încă de la începuturile confruntării armate:

[…] Aș dori să subliniez că în ceea ce privește războiul hibrid nu este nimic nou. Războiul hibrid
presupune combinaia de mijloace militare și non-militare. Este vorba despre aciuni ascunse și
aciuni evidente, despre inducere în eroare și, de fapt, cred că primul război hibrid pe care îl știm este
[cel în care s-a utilizat] Calul Troian, așa că l-am mai întâlnit, dar aspectul nou este că el se petrece
pe o scară mai largă, are loc aproape de frontierele noastre și prin urmare trebuie să ne concentrăm
mai mult asupra conceptului de război hibrid. Iar acest lucru este exact ceea ce facem. De exemplu, reducerea timpului de avertizare a înșelăciunii crește importana disponibilităii, pregătirii. Iar
acesta este exact motivul pentru care creștem nivelul de disponibilitate și pregătire a forelor noastre. Inducerea în eroare conduce [la nevoia] creșterii [calităii în domeniul] intelligence, surveillance
and reconnaissance1. Acesta este motivul pentru care un element important al planului de aciune
în privina disponibilităii este creșterea capacităilor noastre în domeniul intelligence, în timp ce
forele speciale de operaii ar putea fi extrem de importante într-o situaie hibridă. Prin urmare,
aceasta face parte din adaptarea pe care parcurgem acum în scopul de a ne crește capacitatea de
a lupta împotriva războiului hibrid (Stoltenberg, 2015)2.

Ceea ce devine cu adevărat interesant este faptul că termenul „război hibrid” nu este prezent în doctrina
Gherasimov, fapt ușor de constatat prin simpla lectură a textului. Șeful Statului Major General al Federaiei
Ruse nu trimite explicit nici măcar o singură dată pe parcursul textului „Ценность науки в предвидении Новые
вызовы требуют переосмыслить формы и способы ведения боевых действий” (2013) la conceptul de „război hibrid”, ci sugerează conceptul de război non-liniar și cel de război de generaie nouă (New Generation Warfare, concept căruia J. Chambers îi dedică un amplu studiu în 2016). În afara simplei observaii asupra lipsei
sintagmei гибридная война din doctrina Gherasimov, problema asocierii ulterioare dintre numele generalului
rus și războiul hibrid în sine a fost analizată în multiple studii, începând cu celebrul articol „Learning from Today’s Wars. Does Russia Have a Gerasimov Doctrine?” al lui Roger N. McDermott din 2016. Aceste studii întăresc faptul că amintitul concept este unul străin (alien) concepiei ruse, îneles din interiorul Federaiei Ruse
ca aparinând statelor vestice: „Din păcate, războiul hibrid este un concept străin în teoria militară rusă și în abordarea rusească asupra războiului hibrid; aproape toate analizele militare rusești ale conceptului atribuie existena și parametrii săi statelor occidentale”3 (McDermott, 2016:97), dar convenabil propagandei în anterior
menionata dezinformare prin disimulare doctrinară. Dacă din acest punct de vedere există consens, nu același lucru se poate spune despre originea termenului. Specialistul american în studii militare eurasiatice al
Jamestown Foundation, Roger N. McDermott, alocă întâietate în definirea termenului prin strategia de combatere a ameninărilor hibride elaborată de Uniunea Europeană în 2016 (pentru că cercetătorii ruși fac trimitere în analizele lor la EC Press Release din 6 aprilie 2016), în timp ce ali specialiști, spre exemplu Sebastian
Rinelli și Isabell Duyvesteyn consideră că asocierea conceptului s-a produs mai degrabă cu aciunile Rusiei în
Donbass decât cu doctrina Gherasimov și aparine Organizaiei Nord-Atlantice, în NATO Review din 20144
(Rinelli & Duyvesteyn, 2018:21):

Gherasimov numește acest concept mai degrabă război non-liniar decât război hibrid. De fapt, eticheta „hibrid” pentru aciunea Rusiei în Ucraina a fost atribuită pentru prima dată de NATO în NATO
Review Magazine (2014), în timp ce războiul hibrid sau non-liniar nu face parte în mod explicit din
doctrina militară a Rusiei (Ven Bruusgaard 2016). Despre această interpretare eronată a lui Gherasimov de către NATO se poate spune că exemplifică o „veche problemă” de „inducere în eroare a
adversarului” (Fettweiss 2015). Prin urmare, conceptualizarea războiului hibrid rusesc s-a putea
baza pe ipoteze discutabile despre presupusa abordare inovatoare rusă a conflictului care se încadrează în acest model de eșec pe termen lung al înelegerii Rusiei (Fettweiss 2015, p.159)5.
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2. Războiul hibrid din perspectiva lui Gherasimov. Așadar, iată-ne în ipostaza în care se probează faptul că intenia Rusiei de a descuraja NATO, fie și prin această asumare doctrinară cu intenia inducerii în eroare,
este de actualitate – o afirmă și anterior menionata cercetătoare Kristin Ven Bruusgaard în studiul său „Russian Strategic Deterrence”: „Intenia Rusiei de a desfășura operaii hibride în stil ucrainean împotriva unei ări
NATO este incertă, dar hotărârea de a descuraja NATO să nu interfereze cu interesele de securitate ale Rusiei este certă” (Ven Bruusgaard, 2016:7)6 –, dar în care există semne de întrebare privitoare la asignarea conceptului de război hibrid perspectivei Șefului Statului Major General al Armatei Federaiei Ruse. Ven
Bruusgaard, de pildă, pune viziunea rusă asupra confruntării exprimată prin vârful aisbergului numit doctrina
Gherasimov sub umbrela conceptului de sderzhivanie, sinonim cu „descurajare” (deterrence), dar utilizat în
perioada Războiului Rece în expresia ‘sderzhivanie putem ustrasheniya’ sau „descurajare prin intimidare” (deterrence through intimidation). Practic, războiul de nouă generaie la care se raportează Rusia este unul care
trimite, dincolo de descurajarea nucleară (realizată în perioada Războiului Rece prin ustrasheniya, intimidare),
la descurajarea non-nucleară, dar mai ales la cea non-militară (un concept eminamente rusesc și eminamente
nou), îneles actualmente a reprezenta гибридная война. Practic, ceea ce este cu adevărat nou și sugerat de
doctrina Gherasimov este acest concept de descurajare non-militară (conceput de eminenele cenușii militare
ale Kremlinului), în asociere cu un alt vechi concept din doctrina americană a administraiei Eisenhower, acela
de represalii7. Descurajarea non-militară se realizează, însă, în spectrul militar, prin intermediul operaiilor informaionale, iar explicaia asocierii cu sintagma „non-militar” presupune pe de o parte o înelegere a aplicării
puterii soft, chiar dacă acest lucru se realizează prin instrumentarul puterii hard, iar pe de alta includerea conceptului „paramilitar” în cel de „non-militar” (a se vedea, de exemplu, existena așa numiilor „omulei verzi” sau
вежливые люди, cum îi numesc rușii, adică „oameni politicoși”, îmbrăcai în uniforme, dar fără însemne ale
vreunei armate, purtând armament și echipamente militare rusești și acionând pe frontul din Estul Ucrainei).
Întâlnim așadar în aciunile și proiecia strategică ale armatei ruse mai degrabă un limbaj al descurajării și aciunii subversive și subtile cu scopul descurajării – inclusiv această dezinformare prin disimulare doctrinară –
decât o punere în aplicare a unei doctrine coerente a „războiului hibrid”.
Să revenim la „războiul hibrid” din perspectiva rusă și la supraaprecierea și suprainterpretarea doctrinei
Gherasimov, în contextul anexării Crimeii de către Federaia Rusă. Analiștii occidentali au căutat în doctrina
Gherasimov, subliniază McDermott (2016:99), explicaie pentru orice aciune a Rusiei, și în special pentru
„amestecul și utilizarea de către Rusia a puterii hard și a puterii soft”8, fapt ce a condus la înelegerea denaturată a aplicării conceptului de „război hibrid” prin intermediul doctrinei și la crearea unui mit:

Analizele occidentale au transformat curând articolul într-un argument al susinerii teoriei conform
căreia Gherasimov discuta despre adoptarea de către Rusia a conceptului de război hibrid ca un instrument nou la dispoziia statului. Astfel, mitul capacităii de război hibrid rusesc a fost inclus în comentariile occidentale și în discuiile politice despre modalităile de consolidare a capacităilor de
apărare faă de Rusia (McDermott, 2016:99)9.

Asocierea conceptului de „război hibrid” cu generalul Gherasimov nu este întâmplătoare, deoarece ulterior publicării cunoscutului articol „Ценность науки в предвидении Новые вызовы требуют переосмыслить формы
и способы ведения боевых действий”, șeful Statului Major General Rus și-a însușit conceptul în cauză, utilizându-l, inclusiv în chiar titlul unui articol apărut în aceeași publicaie, Военно-Промышленный Курьер/ VoennoPromîșlennîi Kurier. Acest nou articol, intitulat „По опыту Сирии” („Din experiena Siriei”), poartă subtitlul
„Гибридная война требует высокотехнологичного оружия и научного обоснования”, adică „Războiul hibrid
necesită armament high-tech și justificare știinifică” și trimite la concept în dezbatere ca și cum ar fi unul propriu, asumat în aparatul doctrinar rus și întrebuinat ca atare. Mai mult, conceptul de „război hibrid” din perspectiva generalului Valerii Gherasimov este utilizabil ca răspuns la agresiunile hibride ale Occidentului (mitul
reactiv deja fusese instalat prin intermediul articolului din 2013), ceea ce înseamnă pe de o parte că prin vocea
Șefului Statului Major General, Federaia Rusă nu recunoaște aciunile hibride ofensive proprii (începând cu
cele din Donbass), iar pe de alta, din aceeași perspectivă, consideră că unei ameninări hibride nu i se poate răspunde doar prin instrumentar hard, sau doar la nivelul puterilor soft, ci (numai) în varianta hibridă.
Să înelegem că acest concept de „război hibrid” din perspectivă rusă, sau de гибридная война, în înelesul punerii în practică și ulterior al asumării drept concept propriu, se referă mai degrabă la abordarea neortodoxă, lipsită de reguli, decât la înelesurile conceptului american definit de Hoffman în 2007, dar utilizat
pentru prima dată în 2002 de maiorul William Nemeth, într-un îneles diferit de cel acceptat actualmente de doctrina americană și NATO10, privitor la modul de ducere al războiului, ca mixtură de trăsături ale confruntării (și
ordinii sociale) moderne și tradiionale.
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3. AmeninDările hibride într-o abordare cuprinzătoare. Alexandru Herciu avea dreptate când se referea
la preferina utilizării conceptului de „ameninare hibridă” în raport cu cel de „război hibrid”. Ameninările hibride
(hybrid threats în terminologia NATO) reprezintă un termen prevalent în doctrina aliată, fără însă ca hybrid
warfare să fie înlocuit. NATO trimite în egală măsură la conceptele de ameninare hibridă, metode hibride de
război și război hibrid, ilustrativ în acest sens fiind un text intitulat „NATO’s response to hybrid threats” (2019),
care cuprinde în titlu și în primul paragraf cele trei sintagme anterior amintite:
Metodele hibride de război, cum ar fi propaganda, înșelătoria, sabotajul și alte tactici non-militare au fost
folosite de mult timp pentru a destabiliza adversarii. Ceea ce este nou în ceea ce privește atacurile observate
în ultimii ani sunt viteza, amploare și intensitatea lor, facilitate de schimbările tehnologice rapide și de interconectivitatea globală. NATO are o strategie privitoare la rolul său în combaterea războuiului hibrid și este gata
să apere Aliana și toi aliaii împotriva oricărei ameninări, fie conveniale, fie hibride11.

Termenul hybrid threats s-a impus, într-o abordare cuprinzătoare, excedând perspectiva lui Hoffman (de
confruntare care presupune caracterul regulat și neregulat al aciunii militare). În noua abordare, ameninările
hibride presupun setul de ameninări aflate în zona de intersecie a aciunilor convenionale, neconvenionale,
teroriste și ale criminalităii, în conformitate cu viziunea lui Simon Purton în 2009, exprimată în cadrul International Symposium on Military Operations Research (ISMOR):
Războiul hibrid
din perspectiva lui Hoffman (2007)

AcDiuni
neconvenDionale

AcDiuni convenDionale

AmeninDări
hibride

AcDiuni
teroriste

Criminalitate

Fig. 1 Diferena război hibrid – ameninări hibride,
într-o abordare plecând de la perspectiva lui Simon Purton (2009:8)

Ameninările hibride au determinat Organizaia Atlanticului de Nord să coopereze cu Uniunea Europeană în
această zonă prioritară de interes comun. Dacă NATO a reacionat imediat după anexarea Crimeei și a adoptat o strategie de răspuns la războiul hibrid – termen utilizat cu prevalenă în primii ani după apariia doctrinei
Gherasimov – și pe fondul proaspăt lansatului concept strategic la summit-ul de la Lisabona (2010): „angajare
activă, apărare modernă”, sau mai concret, implicând angajamentul NATO de a „descuraja și apăra împotriva
oricărei ameninări prin agresiune și împotriva provocărilor emergente care amenină securitatea fundamentală
a aliailor, luai individual, sau a Alianei în ansamblu” (NATO, 2010)12, Uniunea Europeană a răspuns printrun „Joint Framework on Countering Hybrid Threats”, la propunerea înaltului reprezentant (High Representative)
al Common Security and Defence Policy (CSDP), care a avut rolul de a impune terminologic conceptul de ameninare hibridă, într-un îneles nu îndepărtat de perspectiva NATO și de proiecia originară a lui Frank Hoffman:
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Ameninările hibride combină aciunile convenionale și neconvenionale, militare și non-militare, care pot
fi utilizate în mod coordonat de către actorii statali și non-statali pentru a atinge obiective politice specifice.
Campaniile hibride sunt multidimensionale, combinând măsuri coercitive și subversive, utilizând atât instrumente și tactici convenionale, cât și neconvenionale. Ele sunt concepute cu scopul de a fi greu de detectat
sau de atribuit. Aceste ameninări intesc vulnerabilităile critice și încearcă să creeze confuzie pentru a împiedica luarea de decizii în mod rapid și eficient (EEAS, 2018)13.

Reacia europeană la ameninările hibride presupune conștientizare, rezilienă și răspuns (awareness, resilience and response), o serie de aciuni fiind puse în aplicare începând cu 2015, printre care constituirea EU
Hybrid Fusion Cell sau a European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats la Helsinki (2017).
NATO a adoptat conceptul european de ameninare hibridă, utilizat în paralel cu „hybrid methods of warfare”,
și s-a alăturat acestei perspective printr-o declaraie comună, semnată la Varșovia în 8 iulie 2016 de președintele Consiliului Europei, de președintele Comisiei Europene și de secretarul general al NATO, prin intermediul căreia se urmărește răspunsul eficient la provocările emanate din sud și din est, adică să:
Sporim capacitatea noastră de a contracara ameninările hibride, inclusiv prin consolidarea rezilienei, lucrând împreună la analiza, prevenirea și detectarea timpurie, prin schimbul de informaii în timp util și, în măsura posibilului, prin schimburile de intelligence între structuri; respectiv prin cooperarea în comunicarea
strategică și în răspuns. Dezvoltarea unor proceduri coordonate prin intermediul instrumentarului fiecăruia
dintre noi va contribui substanial la implementarea eforturilor noastre (EU-NATO joint declaration, 2016)14.

Practic, reacia de răspuns comun, produsă într-un termen relativ scurt în urma punerii în acord asupra înelesurilor comune, a condus și la o formă de abordare cuprinzătoare – rezultat al cercetării realizate în cadrul
Centrului de Excelenă de la Helsinki –, pe care o reproducem mai jos:
AmeninDări hibride

(Actori statali sau non-statali)

Răspuns naDional integrat

(abordarea întregii societăi)

Analiza, detectarea și
descurajarea ameninărilor
Conștientizarea situaiei

Securitatea cuprinzătoare

Răspuns internaDional integrat
(Cooperarea UE-NATO)

Autoevaluarea, pregătire, rezilienă
VulnerabiltăDi la ameninDările
hibride
(Funcii critice ale intei)

Fig. 2 Abordarea cuprinzătoare pentru contracararea ameninărilor hibride propusă de Hybrid COE,
apud Hagelstam, 2018
În arhitectura doctrinară românească, hibriditatea acională privește deopotrivă ameninările hibride, în potenialitatea lor, cât și războiul hibrid, ca reper acional în raport cu care ar trebui pregătite capabilităi specifice.
Carta Albă a Apărării din 2020, în descrierea mediului internaional de securitate, ia în calcul apariia de conflicte asimetrice și hibride drept rezultat al activării unor conflicte îngheate, iar în ceea ce privește riscurile și
ameninările la adresa securităii naionale „tendina de amplificare a aciunilor de tip convenional, asimetric și
hibrid” (CAAp, 2020:12). În cadrul documentului, ameninările hibride sunt asociate tehnologiilor emergente și
disruptive cu rol în remodelarea aciunilor militare, fapt ce necesită dezvoltarea de capabilităi moderne de apărare și creșterea rezilienei naionale (în special) a rezilienei societale:
Totodată, evoluiile cu implicaii de ordin securitar, accentuate de pandemia de COVID-19, din domeniul
gestionării riscurilor și ameninărilor din mediu virtual, ne impun, cu necesitate, crearea și dezvoltarea de
capabilităi specializate, la nivelul Forelor Armate, pentru contracararea agresiunilor informaionale, a propagandei cu scop destabilizator și campaniilor de tip hibrid. (CAAp, 2020:15).
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Prin urmare, documentul elaborat de Ministerul Apărării Naionale se caracterizează printr-o abordare echilibrată a termenului, în deplin acord cu proieciile la nivel euro-atlantic.
În mod similar, Strategia Naoională de Apărare a nării pentru perioada 2020-2014 are o abordare echilibrată,
referindu-se atât la aciunile de tip hibrid, cât și la ameninările hibride. Aciunile hibride sunt rezultat al comportamentului agresiv al Federaiei Ruse, fapt ce necesită o creștere a nivelului de interoperabilitate al forelor
armate române și la întărirea capacităii instituionale de combatere a unor asemenea aciuni (SNAp, 2020:6),
sau rezultat al evoluiilor din domeniul tehnologic care conduc la diversificarea riscurilor, cu posibile efecte destabilizatoare în cadrul aciunilor hibride, dar și la necesitatea răspunsului rezilient al ării:
Sunt necesare eforturi consistente pentru transformarea pe mai departe a ţării noastre într-un stat rezilient,
capabil să se raporteze eficient, proactiv şi adecvat la impredictibilitatea evoluţiilor din mediul de securitate global (convenţionale, economico-financiare, dar şi cibernetice, de tip hibrid sau asociate pandemiilor şi schimbărilor de mediu) şi care să poată să gestioneze, consecvent şi eficient, orice riscuri şi ameninţări
conexe (SNAp, 2020:8).

În mod natural, această rezilienă societală privind capacitatea instituiilor și societăii în ansamblu de a rezista și a se adapta la evenimente violente, dar și capacitatea de a reveni la normalitate, necesită dezvoltarea
unui set de instrumente pentru consolidarea rezilienei, inclusiv raportarea firească la realitatea conflictualităii hibride.
Ameninările hibride, ca potenialitate, sunt aduse în dezbatere în raport cu o serie de provocări la adresa
securităii naionale. Obiectivele naionale de securitate privesc, printre altele, creșterea capacităilor interne de
combatere a ameninărilor asimetrice și hibride și creșterea nivelului de rezilienă în raport cu aceste ameninări. Printre tendinele majore cu potenial de afectare și influenare a mediului de securitate în perspectiva anului 2024 se numără și aceste ameninări hibride, iar printre riscurile și vulnerabilităile care privesc sistemul
naional de securitate se numără și ameninările hibride, incluse în categoria de riscuri emergente. Totuși, din
această perspectivă, nu discutăm simpla luare în considerare a ameninării hibride, manifestându-se potenial
în zona de intersecie a criminalităii și aciunilor convenionale, neconvenionale și teroriste, ci este adus în primplan „riscul adaptării operaţiunilor ofensive cu caracter hibrid la evoluţiile tehnologice, printr-o diversificare continuă a modalităţilor de acţiune şi a resurselor coordonate, în scopul afectării intereselor naţionale,
inclusiv de securitate” (SNAp, 2020:28).
Această nouă strategie naională de apărare schimbă întrucâtva perspectiva, deoarece în documentul anterior, din 2015, abordarea presupune o referire preponderent la ameninările hibride, atât în ceea ce privește
descrierea mediului global de securitate, cât și în ceea ce privește riscurile și vulnerabilităile la adresa securităii naionale, respectiv direciile de aciune și principalele modalităi de asigurare a securităii naionale
(SNAp,2015).

4. Concluzii. Privind în ansamblu, utilizarea unei terminologii confuze produce efecte majore referitor la
constituirea și dezvoltarea unor capabilităi adecvate de răspuns, la consolidarea rezilienei societale (în special în ceea ce privește capacitatea și timpul de revenire la starea de normalitate sau de funcionalitate statală).
De aceea, o așezare temeinică în problematica utilizării raionale a termenilor, în acord cu o clarificare suplimentară prin operaionalizarea acestora, este firească în intenia de a obine și menine un nivel ridicat de rezilienă societală.
Din fericire, documentele oficiale românești nu utilizează exclusiv unul dintre acești termeni și evită crearea
de confuzii asupra sferei sau extensiunii termenului. Cele două concepte, „război hibrid” și „ameninare hibridă”, au extensiuni diferite, adică sunt aplicabile în cadre diferite, iar înlocuirea termenului „război hibrid” cu
acela de „ameninare hibridă” ar conduce la confuzii privitoare la aplicabilitatea lor. Prin urmare, atât aparatul
doctrinar NATO, cât și proiecia românească actuală asupra hibridităii sunt adecvate, capabile să ofere răspunsuri eficiente și să înlăture orice posibilitate de disimulare doctrinară, fie prin trimiterea la înelesuri modificate ale termenilor (a se vedea redefinirea aparatului doctrinar american în raport cu cerinele de răspuns ale
Federaiei Ruse, începute prin doctrina Gherasimov), fie prin trimiterea la o sferă mai largă de aciuni (cum ar
fi aciunile teroriste, de pildă). Este ilustrativă în acest sens poziia NATO, care a îmbrăișat conceptul de hibriditate încă din 2010, cu trei ani înainte de apariia doctrinei Gherasimov, propunând conceptul de „contribuie militară la combaterea ameninărilor hibride” (Military Contribution to Countering Hybrid Threats, MCCHT),
privitor la hibriditatea proiectată începând cu 2007 de Frank Hoffman: „Ameninările hibride sunt cele pe care
le prezintă adversarii, cu capacitatea de a utiliza simultan mijloace convenionale și neconvenionale în mod
adaptativ pentru a-și atinge obiectivele” (Bi-SC Input, 2010:2)15. Este necesară, prin urmare, combaterea cu
instrumente știinifice a alinierilor ocazionale și în necunoștină de cauză a celor care, încercând să studieze
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hibriditatea acională în teatrele de operaii contemporane, asociază înelesul unei conflictualităi generalizate convenabil perspectivei ruse și amplificate de
asimilarea termenilor NATO într-un cadru permisibil
dar și în acord cu proiecia neoclausewitziană specifică realismului politic al anilor ’60-’70 ai secolului trecut, creând astfel confuzii și contribuind, cel mai
adesea în necunoștină de cauză, la disimularea doctrinară intenionată de la Kremlin.

Note:
1
Traducerea „intelligence, supraveghere și recunoaștere”
este foarte rar utilizată în raport cu structura C4ISR, în care,
de regulă, subsistemul C4 beneficiază de traducerea românească „comandă, control, comunicaii, calculatoare”, iar subsistemul ISR își menine forma din limba engleză. Din aceste
considerent am optat pentru a nu traduce în românește sintagma: „intelligence, surveillance and reconnaissance”.
2
„[…] I would like to underline that hybrid warfare is
nothing new. The hybrid warfare is about the combination of
military means and non-military means. It’s about covert
actions and overt actions, it’s about deception, and actually
I think the first hybrid warfare we know is the Trojan Horse,
so we have seen it before, but the new thing is that it’s larger
scale, it’s taking place close to our borders, so we have to
focus more on the concept of hybrid warfare. And that’s
exactly what we are doing. For instance, reduced warning
time deception increases the importance of readiness,
preparedness. And that’s the reason why we are increasing
the readiness and preparedness of our forces. Deception
also increases the need for intelligence, surveillance and
reconnaissance. That’s the reason why one important element of the readiness action plan is to increase our
intelligence capabilities, and special operation forces might
be extremely important in a hybrid situation. So this is part of
the adaptation which we are now undergoing, is to also increase our ability to fight hybrid warfare”, în engleză în original.
3
„Unfortunately, hybrid warfare is an alien concept in
Russian military theory and in its approach to modern
warfare; almost all Russian military analyses of the concept
ascribe its existence and parameters to Western states”, în
engleză în original.
4
Este recomandabilă urmărirea videoclipului intitulat
„Hybrid war – hybrid response?” din 1 iulie 2014, realizat de
NATO Review, care ridică problema răspunsului optimal al
NATO la provocarea unei angajări care presupune utilizarea forelor speciale, a campaniilor de informare și a
backdoor proxies în conflictul din Donbass. Din perspectivă
rusă, răspunsul la această întrebare avea să vină categoric
din partea generalului Valerii Gherasimov: la ameninări
hibride răspunsul trebuie să fie prin intermediul războiului
hibrid. În prezentarea introductivă este asignat termenul de
„război hibrid” concepiei Rusiei de ducere a noului tip de
război: „At the point during the Ukainian crisis, Russia had
40,000 troops line dup in the Ukrainian border, but when it
came to sowing instability in Ukraine, it was not conventional
forces who were used, but rather unorthodox and varied
techniques, which have been dubbed hybrid warfare”.
Totuși, NATO Review nu reprezintă vocea oficială a NATO,
fapt exprimat în materialele video realizate: „The opinions
expressed in NATO Review do not necessarily reflect those
of NATO or its member countries”.

5
„Notably, Gerasimov calls this concept non-linear
warfare rather than hybrid warfare. In fact, the label ‘hybrid’
for Russia’s approach in Ukraine has been assigned for the
first time by NATO in the NATO Review Magazine (2014),
while hybrid or non-linear warfare is not explicitly a part of
Russia’s military doctrine (Ven Bruusgaard 2016). This
misinterpretation of Gerasimov by NATO can be said to
exemplify an ‘age-old problem’ of ‘misleading the
enemy’(Fettweiss 2015). Hence, the conceptualization of
Russian hybrid warfare might rest on questionable
assumptions about the supposed innovative Russian
approach to conflict fitting into this longer term pattern of
failing to understand Russia”, în engleză în original.
6
„Russian Strategic Deterrence”: „Russia’s intention to
conduct a Ukraine-style hybrid operation against a NATO
country is uncertain, but its determination to deter NATO
from encroaching on Russia’s security interests is clear”, în
engleză în original.
7
Prin intermediul acestei meniuni facem trimitere la strategia americană a administraiei Eisenhower, cunoscută sub
numele de Massive Retaliation, adoptată în 1954.
8
„Russsia’s mix and use of hard power and soft power”,
în engleză în original.
9
„Western analyses soon transmogrified the article into
supporting the theory that Gerasimov was discussing
Russia’s adoption of hybrid warfare as a new tool at the
state’s disposal. Thus, the myth of Russian hybrid warfare
capability became embedded in Western commentary
and political discussion on how to strengthen defense
capabilities vis-à-vis Russia”, în engleză în original.
10
În 2002, William J. Nemeth propunea conceptul ipotetic de „război hibrid” (Nemeth, 2002:v) în acord cu un alt concept, de „societate hibridă”. „Războiul hibrid” din perspectiva
lui Nemeth presupune existena unor fore hibride, rezultat al
societăii având aceleași caracteristici (adică de amestec al
valorilor moderne și tradiionale), încadrând confruntarea în
Războiul de Generaia a Patra, care implică aciuni întâlnite
în confruntarea hibridă în îneles actual, și anume acelea de
război de insurgenă-contrainsurgenă. Forele militare hibride beneficiază, în opinia lui Nemeth, de superioritate
acională în raport cu forele occidentale în câmp limitat:
„Operationally, hybrid military forces are superior to western
forces within their limited operational spectrum. Their main
strength lies in the hybrid’s ability to employ modern
technology against its enemies as well as its ability to
operate outside the conventions governing war, which
continually restrains its modern foe” (Nemeth, 2002:70).
11
„Hybrid methods of warfare, such as propaganda,
deception, sabotage and other non-military tactics have long
been used to destabilise adversaries. What is new about
attacks seen in recent years is their speed, scale and
intensity, facilitated by rapid technological change and global
interconnectivity. NATO has a strategy on its role in
countering hybrid warfare and stands ready to defend
the Alliance and all Allies against any threat, whether
conventional or hybrid”, în limba engleză în original.
12
„deter and defend against any threat of aggression, and
against emerging security challenges where they threaten
the fundamental security of individual Allies or the Alliance
as a whole”, în limba engleză în original.
13
„Hybrid threats combine conventional and unconventional, military and non-military activities that can be used in
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a coordinated manner by state or non-state actors to achieve
specific political objectives. Hybrid campaigns are multidimensional, combining coercive and subversive measures,
using both conventional and unconventional tools and
tactics. They are designed to be difficult to detect or attribute.
These threats target critical vulnerabilities and seek to
create confusion to hinder swift and effective decisionmaking”, în engleză în original.
14
„Boost our ability to counter hybrid threats, including by
bolstering resilience, working together on analysis, prevention, and early detection, through timely information sharing
and, to the extent possible, intelligence sharing between
staffs; and cooperating on strategic communication and
response. The development of coordinated procedures
through our respective playbooks will substantially contribute
to implementing our efforts”, în engleză în original.
15
„Hybrid threats are those posed by adversaries, with
the ability to simultaneously employ conventional and nonconventional means adaptively in pursuit of their objectives”,
în engleză în original. Practic, NATO ia în considerare hibriditatea acională începând cu 2009. Acest document are la
bază un raport din aprilie 2009, Allied Reach 2009 Final
Report, care identifică ameninările hibride în acord cu definiia propusă în cadrul Bi-SC Input din 2010.
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---------Colonel dr. Vasile CERBU, Divizia 2 Infanterie „Getica”

Introducere
Regiunea munilor Caucaz, deși se întinde pe o suprafaă apreciată ca fiind mică, a fost de-a lungul istoriei una din cele mai disputate zone. Formarea în
regiune a unor formaiuni statale puternice și de durată a fost influenată negativ de dispunerea geografico-strategică a acesteia, ceea ce a încurajat
disputarea ei de către numeroși invadatori. Aceștia au
fost, începând din antichitate, asirienii și romanii. Au
continuat apoi bizantinii, persanii, turcii, grecii sau
rușii, cei care au încercat să domine regiunea Caucazului și să o transforme într-o zonă de graniă. Chiar și
în vremurile când au fost înfiinate structuri statale independente, acestea au fost reduse ca întindere,
slabe și foarte ușor influenabile. Putem aprecia că din
aceste puncte de vedere istoria regiunii Caucaz se
aseamănă cu cea a Europei de Est și a Balcanilor. Altfel spus, este istoria tipică a unei zone de graniă. Și în
zilele noastre regiunea Caucazului este obiect de dispută, de interes, de intersecie a sferelor de influenă
ale unor puteri regionale sau globale cum sunt Federaia Rusă, Iran și Turcia, la care putem adăuga
China1. Statele din regiunea Caucazului de Sud (numită de unii analiști Transcaucazia) include trei state
(Georgia, Armenia și Azerbaidjan) pe teritoriul cărora
se manifestă două conflicte „îngheate” dintre care
unul „încălzit” recent, care face obiectul analizei noastre și anume cel dintre Armenia și Azerbaidjan având
ca obiect de dispută provincia Nagorno-Karabakh.

Figura nr.1: Hartă Transcaucazia.
Sursa:https://english.geopolitics.ro/wpcontent/upload
s/southcaucasusmap.jpg.
Aceste trei state au trei caracteristici majore care
le-au marcat întreaga lor istorie:
- sunt reduse ca suprafaă;

- nu dispun de cantităi mari de resurse naturale (cu
excepia Azerbaidjanului, care dispune de rezerve
mari de petrol, dar care este extras din platoul continental al Mării Caspice, platou delimitat între statele
riverane după lungi negocieri, finalizate în anul 2019;
- sunt înconjurate de state mai puternice și mai întinse teritorial, fiind astfel obligate să-și găsească protectori externi, ca garani ai propriei securităi.
Conflictul supus analizei (cel din Nagorno-Karabakh) are ca actori interni Armenia, provincia Nagorno-Karabakh autoproclamată stat independent cu
numele de Artsakh, Azerbaidjan, și actori externi, cei
mai importani fiind Federaia Rusă și Turcia.
1. Actorii interni ai conflictului
1.1 Armenia și Republica Artsakh
Armenia este primul stat din istoria omenirii care
adoptă creștinismul ca religie oficială în primii ani ai
secolului IV (tradiional este recunoscut anul 301). Statul armean modern este rezultatul unui proces istoric
desfășurat pe parcursul mai multor secole. Acesta a
evoluat de la statutul de mare imperiu în secolul I
(î.e.n) când se întindea de la Marea Mediterană, la
Marea Neagră și Marea Caspică, până la pierderea
identităii statale în secolul al XVI-lea, când a fost împărită între Imperiul Otoman și Persia Savafidă.

Figura nr.2: Harta Regatului Armean.
Sursa: https://www.lapunkt.ro/2018/07/armenia-istorie-cultura-identitate/
Armenia modernă a cunoscut apoi statutul de provincie în cadrul imperiului arist (includea provinciile
Erivan și Karabakh în 1828), a cunoscut o scurtă perioadă de independenă în perioada 1918-1920, iar ulterior a fost încorporată în URSS până în 1991, când
și-a declarat independena, pe fondul colapsului imperiului sovietic2.
Statul armean este pe poziii conflictuale în mod tradiional cu doi dintre vecinii săi, Turcia și Azerbaidjan.
Originea relaiilor ostile ale Armeniei faă de Turcia se
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regăsește în istoria comună a celor două state. Ocupaia turcă a teritoriului armean între secolul al XVIlea și sfârșitul Primului Război Mondial se combină cu
genocidul populaiei armene de pe teritoriul fostului
Imperiu Otoman3.

Armenia a solicitat public Turciei să recunoască atrocităile comise de autorităile otomane în timpul Primului Război Mondial și să fie recunoscut genocidul
armean. Turcia a refuzat să dea curs acestor solicitări, argumentând că Armenia exagerează dimensiunea efectelor evenimentelor. La meninerea acestei
situaii, un rol activ îl are și Federaia Rusă, care are
tot interesul în nerealizarea unei apropieri între Armenia și Turcia.

Figura nr. 3: Harta genocidului armean.
Sursa: https://abagond.files.wordpress.com/2011
/05 /armenian-genocide-map.gif

La acestea se adaugă și faptul că după Primul Război Mondial nu s-au pus în aplicare prevederile Tratatului de la Sevres, din 10 august 1920, semnat între
Marile Puteri și statele aliate (reprezentate inclusiv de
Armenia), prin care se includea în compunerea statului armean și teritoriile cunoscute sub numele de Armenia Vestică (ce includea provinciile Erzurum,
Trabzon, Van și Bitlis), grania urmând a fi arbitrată
de președintele SUA4.

Figura nr.4: Hartă Armenia conform tratatului de la
Sevres.
Sursa: https://www.ripleybelieves.com/img/worldfacts-2018/is-armenia-in-europe-or-asia.jpg
Toate aceste aspecte ale istoriei au lăsat o puternică amprentă asupra conștiinei armenilor din întreaga lume, amprentă care face ca și după 100 de
ani relaiile dintre cele două state să nu fie îmbunătăite semnificativ. Au fost numeroase situaiile în care

Figura nr.5: Harta Armeniei moderne
și Nagorno-Karabakh.
Sursa: http://www.araratonline.com/en/2011/03/thearmenian-question-today-i/
Cu Azerbaidjan, Armenia are dispute de natură
doar teritorială. Obiectul acestei dispute este provincia Nagorno-Karabakh, pentru care cele două state au
purtat un război în perioada 1988-1994, câștigat de
Armenia cu sprijin consistent din partea Federaiei
Ruse. Războiul s-a încheiat cu un armistiiu, imediat
de Federaia Rusă, în urma căruia teritoriul provinciei
a rămas oficial azer, dar fără a fi guvernat de la Baku,
ci de un regim local5. Pentru a se asigura condiii optime de apărare a provinciei au fost anexate acesteia
și șapte districte azere, astfel Azerbaidjanul pierzând
aproximativ 20% din suprafaă, iar aproximativ
1.000.000 azeri din teritoriile anexate fiind expulzai.
În urma unui referendum desfășurat în 2018, provincia
Nagorno-Karabakh și-a declarat independena sub numele de Republica Artsakh, cu capitala la Stepanakert. Noul stat nu a fost recunoscut decât de
republicile secesioniste din Caucaz și de Autoproclamata Republică Transnistreană și de 10 din statele din
compunerea SUA. Noua republică avea o populaie
de aproximativ 150.000 locuitori, majoritatea armeni, și
o suprafaă de 11.500 km2, limba oficială fiind armeana. În fapt, noua republică a funcionat doar cu
sprijinul statului armean.
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Figura nr.6: Harta Republicii Nagorno-Karabakh
(Artsakh). Sursa:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Artsakh_Current_en.png/30
0px-Artsakh_Current_en.png
1.2 Azerbaidjanul
În comparaie cu Armenia, statul azer beneficiază
de resurse consistente de petrol și gaze naturale și un
relief mai puin muntos, ceea ce permite practicarea
agriculturii pe scară largă și în regim intensiv. Dezavantajul constă în faptul că este înconjurat numai de
state care constituie ameninări la propria securitate.
Totuși, acest dezavantaj este exploatat de conducătorii azeri care și-au asigurat o mare libertate de
aciune prin folosirea rivalităilor existente între vecinii
săi ca și între marile puteri și prin exploatarea resurselor energetice. Această stategie este completată cu
asigurarea unor relaii solide de prietenie cu un stat
puternic care să protejeze Azerbaidjanul împotriva
aciunilor ostile în special ale Armeniei și Federaiei
Ruse, dar și ale Iranului.

Figura nr. 7: Harta Azerbaidjanului.
Sursa:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/89/Nagorno-Karabah.png
În ultimi ani, această foră externă este reprezentată de Turcia, cu care are relaii foarte apropiate, concretizate prin semnarea în 2010 a unui Acord de
Parterneriat Strategic și de Sprijin Reciproc6. Prin
acest acord, Turcia se obligă să acorde sprijin statului
azer în caz de agresiune externă, prin orice mijloace.
Acest acord poate fi considerat ca fiind o contrapondere la tratatele economice și militare încheiate de Armenia cu Federaia Rusă.

2. Actorii externi ai conflictului
Cei mai importani actori externi, cu interese mari în
regiunea Caucazului și în rezultatul conflictului din
Nagorno-Karabakh, sunt Federaia Rusă și Turcia. La
aceștia se adaugă Iranul, dar poate fi menionată și
China.
FederaDia Rusă este interesată în mod deosebit de
valoarea geopolitică imensă a Armeniei, deoarece
constituie un cap de pod la sud de Munii Caucaz. Prin
acest cap de pod sunt inute în șah toate statele din regiune. Chiar dacă și-ar dori, în relaiile cu Federaia
Rusă, Armenia nu are multe opiuni, deoarece este
dominată complet de aceasta și nu are alternativele
unei alte fore externe care să-i garanteze securitatea7.
Urmare a acestei dominaii, Federaia Rusă a obinut recent prelungirea dreptului de utilizare a infrastructurilor militare armene și a staionării trupelor
(aproximativ 5000 militari) în baza militară de le
Gyumri, până in 2044. Totodată poate folosi facilităile
bazei militare aeriene armene de la Erebuni, unde are
dislocată o consistentă capabilitate aeriană. De asemenea, Federaia Rusă deine majoritatea activelor armene de infrastructură energetică, de transport pe
calea ferată și de telecomunicaii. La aceste aspect,
pentru a o ine captivă, Federaia Rusă a impus Armeniei statutul de membru al Organizaiei Tratatului
de Securitate Colectivă (OTSC), a Forei Colective de
Reacie Rapidă și de membru al Uniunii Economice
Eurasiatice. Toate aceste organisme internaionale
sunt conduse de Federaia Rusă, conferind Armeniei
statutul de stat client. Privind Nagorno-Karabakh, interesul Federaiei Ruse nu este de a rezolva conflictul
ci de a-l prelungi și a nu i se clarifica statutul provinciei,
în felul acesta justificându-și rolul militar și prezena în
regiune. În relaia cu Azerbaidjanul, provincia este folosită ca instrument de șantaj diplomatic, în primul
rând prin ajutorul militar pe care-l asigură Armeniei, inclusiv în domeniul informaiilor, dar și prin influenarea
climatului politic intern din Georgia, care joacă rolul de
culoar energetic pentru resursele energetice azere.
Interesul Federaiei Ruse, apreciez că nu este de a
domina Azerbaidjanul, obiectiv care ar fi complet nerealist, ci de a-i bloca sau submina acele proiecte prin
care acest stat și-ar câștiga o prea mare libertate de
aciune. Un exemplu în acest sens este proiectul gazoductului Nabucco, ce a constituit un eșec. Un alt
obiectiv al Federaiei Ruse în Caucaz este subminarea
influenei în creștere a Turciei în Azerbaidjan.
Turcia este al doilea actor extern ca importană în
evoluia evenimentelor din Caucaz. Importana acestui actor este dată de faptul că este principalul aliat al
Azerbaidjanului, animat de dorina de a-și crește
influena în regiune și a-și deschide un culoar de
acces spre zona Mării Caspice8. Totodată, Turcia dorește să se manifeste ca lider al lumii musulmane prin
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promovarea și impunerea politicii sale externe numită
neo-otomanism, dar și a sprijinului statelor cu origini
turcice, politică numită panturcism.
Relaia Turciei cu Azerbaidjanul poate fi caracterizată ca fiind „o naiune, două ări”, pornind de la faptul că ambele popoare vorbesc limba turcă și și-au
asumat laicismul, convenabil pentru ambele state, cu
toate că din punct de vedere confesional există o diferenă majoră: turcii sunt sunnii hanefii iar azerii sunt
șiii. La aceste interese se adaugă și cele economice,
reprezentate de faptul că statul azer este principalul
furnizor de gaze naturale al Turciei.
În această ecuaie a intereselor în Caucaz, se situează și Iranul, Israelul dar și China.
Iranul are pe teritoriul său o comunitate azeră
foarte numeroasă, de aproximativ 10 milioane, mai
mare chiar decât populaia Azerbaidjanului. De asemenea, prin faptul că găzduiește capabilităi de informaii israeliene, manifestă neîncredere în relaiile cu
vecinul său de la nord9.
Israelul este principalul furnizor de armament modern al Azerbaidjanului. De asemenea are o importantă componentă de spionaj pe teritoriul azer,
capabilităi prin care sunt obinute informaii care vizează Iranul10
Și China este interesată de evoluia situaiei generale în regiune deoarece dorește să-și promoveze și
să investească în infrastructura specifică proiectului
„one belt, one route”, care include și Regiunea Caucazului de Sud.

3. Originile conflictului, cauze și evoluDie
Conflictul din Nagorno-Karabakh are foarte lungi rădăcini istorice și etno-culturale. Regiunea a cunoscut
o evoluie etnică, religioasă, economică și istorică sinuoasă.
În vremuri străvechi, regiunea Nagorno-Karabakh
făcea parte din Regatul Armean, unii istorici considerând-o chiar leagănul civilizaiei armene (așa cum Kosovo este considerat de către sârbi leagănul civilizaiei
sârbe). Raporturile etnice s-au schimbat de-a lungul
istoriei evoluând de la o majoritate armeană, până în
secolul XVI, la una musulmană și revenind ulterior la
o majoritate armeană după intrarea provinciei în compunerea Imperiului rus în 1813.
Problemele dintre Armenia și Azerbaidjan au apărut
la sfârșitul Primului Război Mondial, când cele două
state și-au declarat independena devenind subiect de
drept internaional prin Tratatul de la Paris. Între acestea au apărut dispute teritoriale care nu au fost rezolvate pe cale diplomatică, apelându-se la mijloace
militare. Mărul discordiei a fost zona Karabakhului de
Munte, locuită majoritar de armeni, care a fost încorporat în republica Azerbaidjan ca și provincia Nachichevan, situată între Armenia și Iran și locuită
majoritar de populaie azeră.

Aciunile militare au fost de o violenă și cruzime
extremă, efectele fiind suportate și de populaia civilă,
în special armeană. Acestea au culminat cu cucerirea
în primăvara anului 1920 a orașului Shusha - capitala
provinciei, aciune finalizată cu masacrarea a aproximativ 25000 armeni și cu distrugerea prin foc a zonei
armene a orașului.11 Trupele sovietice au intrat în cele
două state în vara anului 1920, ulterior ostilităile încetând.
Autorităile militare bolșevice iniial au încercat să
rezolve problemele teritoriale și etnice prin încorporarea provinciei Karabakhul de Munte, împreună cu alte
două regiuni- Zangezur și Nachichevan, în Armenia.
Această decizie nu a fost de natură a mulimi pările
aflate în conflict, iar prin tratatele de la Kars și Moscova din 1921, Stalin - emisar al Poporului pentru Afaceri Naionale și Ataturk - liderul noii republici Turcia,
decid ca provincia Nagorno-Karabakh să intre în compunerea Republicii Socialiste Sovietice Azerbaidjan cu
o largă autonomie și cu capitala la Shusha. Prin
această decizie se poate aprecia că Stalin a făcut
Azerbaidjanului, ceva ce poate fi numit „un cadou
otrăvit”. Această decizie a fost confirmată ulterior prin
mai multe decizii luate la nivel central în URSS.
La 7 iulie 1923, Biroul Caucazian din cadrul Sovietului Suprem al URSS emite un decret de formare a
Regiunii Autonome Nagorno-Karabakh, cu statut autonom, în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Azerbaidjan (RSSA). Și Constituia URSS din 1936
confirmă statutul de autonomie a Regiunii Autonome
Nagorno-Karabakh, în cadrul RSSA. Constituia
URSS din 1977, în articolul 87, stipula că în cadrul
acesteia, există 8 regiuni autonome, printre care și Nagorno-Karabakh ca parte componentă a RSSA. Ultimul act în care se menionează statutul Regiunii
Nagorno-Karabakh ca regiune autonomă în cadrul
RSSA este Legea RSS Azerbaidjan cu privire la Regiunea Autonomă Nagorno-Karabakh (RANK).12
De-a lungul istoriei comune a RSS Armenia și a
RSS Azerbaidjan în cadrul URSS, reprezentanii populaiei armene din Nagorno-Karabakh fac continuu
demersuri către autorităile centrale ca RANK să fie inclusă în RSS Armenia. Toate aceste demersuri au fost
catalogate de autorităile de la Moscova ca fiind un
atentat la securitatea și unitatea teritorială a URSS și
au fost suprimate cu duritate. Această atitudine a fost
până la sfârșitul anilor ‘80, când la conducerea URSS
a ajuns Mihail Gorbaciov, cel care a promovat
glasnost și perestroica, politici care au permis manifestarea unor tendine centrifuge, au generat procese
și conflicte interetnice și teritoriale în spaiul sovietic,
procese care în final au avut ca efect colapsul uniunii.
Ca punct iniial al conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan, având ca obiect de dispută Regiunea Autonomă Nagorno-Karabakh, a fost un eveniment, la
prima vedere fără mare însemnătate, petrecut în vara
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anului 1987 într-un sat din nordul Azerbaidjanului,
numit Chardakli14, care a asigurat în al II-lea Război
Mondial peste 1200 militari, din care 2 aveau să
ajungă mareșali și 8 generali. Evenimentul a fost generat de o încercare a autorităilor locale de a schimba
președintele de colhoz, armean fiind, cu un altul care
era azer. Actul a stârnit opoziia populaiei localităii,
majoritar armeană. Organele de ordine au intervenit
în foră, o parte din capii revoltei fiind arestai15.
Aciunile în foră a autorităilor locale au fost interpretate de comunitatea armeană din Azerbaidjan, și
în special din RANK, drept antiarmene. Reprezentani
ai comunităii armene din RSSA au fost trimiși la Moscova pentru a solicita intrarea RANK în compunerea
RSS Armenia. Au loc greve, mitinguri și alte acte de
nesupunere, sub pretextul separării de Azerbaidjan.
La 20 februarie 1988, Consiliul Deputailor Poporului din RANK, majoritari armeni, au luat decizia de
transferare a RANK din compunerea RSS Azerbaidjan în compunerea RSS Armeană.16
La 1 decembrie 1989, Sovietul Suprem al RSS Armenia adoptă o rezoluie prin care aprobă reunirea
RSS Armenia cu RANK (decizie care nu a fost anulată până în prezent). Dar această decizie era în contradicie cu prevederile Constituiei URSS din 1977
care prevedea că modificarea granielor republicilor
unionale nu se putea face decât prin acordul acestora,
condiie care nu era întrunită în acest caz, aspect
apreciat ca neconstituional și de hotărârea Sovietului
Suprem al URSS din 10 ianuarie 199017.
În 1991 se produce colapsul URSS. Prin acordul de
la Minsk din 8 decembrie 1991 se constituie Comunitatea Statelor Independente (CSI). Acordul este semnat de majoritatea fostelor republici unionale, mai puin
de statele baltice și de Georgia. Acordul este întărit de
Declaraia de la Alma-Ata semnată pe 21 decembrie
1991, prin care statele CSI își respectau și
recunoșteau integritatea teritorială reciprocă și inviolabilitatea frontierelor existente.18
Paralel cu aciunile politice, au loc acte violente în
teren. Pe 22 februarie 1988 au loc confruntări violente
la Askeran, oraș în RANK, între protestatarii armeni și
azeri, înregistrându-se mori și rănii de ambele pări.
La scurt timp, pe 27 februarie 1988, are loc programul
de la Sumqayit, oraș în apropiere de Baku, având ca
intă populaia armeană aflată pe stradă sau în propriile locuine. Cifrele victimelor acestui act barbar nu
se cunosc cu exactitate. Sunt istorici care menionează sute de victime, aceștia fiind în special armeni.
Dar Procuratura Generală a URSS prezintă numărul
victimelor ca fiind 32 (26 armeni și 6 azeri).19
Violenele sunt oprite de trupele unionale care au
întrebuinat structuri dotate cu tancuri și alte tipuri de
blindate. Ulterior acestui program, aciunile violente se
domolesc pe teritoriul celor două republici, reizbucnind
cu mare violenă în a doua jumătate a anului 1991,

generalizându-se în provincia Nagorno-Karabakh în
iarna anului 1992, fiind purtat de armatele armeană
(spriijnită cu armament, muniie și consilieri de Federaia Rusă) și azeră (alături de care au luptat și mujahedini afgani).20
Războiul a intrat într-o fază de înghe în 1994, când
s-a ajuns la un acord de încetare a focului (nu un
acord de pace), încheiat la Bișkek (Turkmenistan),
după o serie de victorii ale armenilor. În afara regiunii
Nagorno-Karabakh, având o suprafaă de aproximativ 4500km2, au fost anexate și culoarul Lachin, care
permitea legătura între Armenia și regiune, și alte 7
districte, având o suprafaă de aproximativ 7500km2.
În urma acestui conflict, Azerbaidjanul pierdea controlul asupra a 20% din teritoriul său. De asemenea în
zona de conflict s-au înregistrat mari pagube materiale, aproximativ 30000 de mori, 50000 rănii și
1000000 de azeri din Nagorno-Karabakh și Armenia
și 350000 de armeni de pe teritoriul Azerbaidjanului
și-au părăsit casele.

Figura nr. 8: Hartă cu Nagorno-Karabakh cu districtele anexate în urma războiului din 1991-1994.
Sursa:
https://i.pinimg.com/736x/4b/60/68/4b6068c4c
48391f7692720a14ec5ca75—armenia-azerbaijanmilitary-equipment.jpg
Ciocnirile între forele implicate în conflict au continuat cu regularitate de-a lungul liniei de demarcaie și
chiar în zona frontierei comune azero-armeană. Au
fost totodată mai multe încercări de rezolvare a conflictului pe cale diplomatică (neîncununate cu succes),
cele mai importante fiind cele ale OSCE prin grupul de
la Minsk, constituit din Federaia Rusă, SUA și Frana.
4. Contextul intern și internaDional al declanșării ultimelor acDiuni militare
În perioada care a precedat ultimele aciuni militare
din toamna acestui an, din regiunea Nagorno-Karabakh, contextul internaional specific acestuia se
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prezintă ca fiind deosebit de complicat și pot afirma
net defavorabil pării armene. Nici una din marile puteri (Federaia Rusă, SUA și China) nu au dorit acest
conflict „dezgheat”, dar totuși acest lucru s-a petrecut.
FederaDia Rusă este furnizor de armament pentru
ambele state implicate în conflict. Volumul tranzaciilor
sale cu Armenia la preuri prefereniale este în ușoară
creștere, fiind principalul furnizor al acesteia.
Tranzaciile cu armament cu Azerbaidjanul sunt în
scădere, în condiiile în care în ultimii cinci-șase ani
acesta și-a orientat achiziia de armament modern
spre Israel și alte state occidentale (60-70% din volumul tranzaciilor). Pentru Federaia Rusă, Armenia are
o importană vitală, fiind un cap de pod la sud de Caucaz, are dislocate baze militare pe teritoriul său, conduce instituii în care este membră și Armenia. De
asemenea, cu ambele state Federaia Rusă are
schimburi economice de amploare.21
Relaiile din ultimii ani între autorităile centrale ruse
și autorităile armene s-au răcit, în condiiile în care
guvernul aflat la putere la Erevan a venit la putere în
urma unei revoluii colorate, cu tendine de ieșire,
într-un ritm destul de accelerat, de sub dominaia Moscovei și orientarea politicii externe spre NATO și UE.
Totodată, vechea conducere de orientare pro-rusă
face obiectul unor anchete de mare amploare.
Această atmosferă politică din Armenia nu este compatibilă cu planurile Moscovei.
O altă problemă care a generat nemulumirea
F. Ruse o reprezintă funcionarea în Armenia a unor
organizaii civice, printre care și filiale ale Fundaiei
Soroș, lucru care nu este permis în majoritatea statelor foste republici sovietice. La acestea se adaugă și
faptul că presa are o mai mare libertate de exprimare,
putându-se publica articole critice la adresa președintelui Vladimir Putin și F. Ruse. Fostul președinte
Armen Sargsyan, este aspru criticat în mass-media
deoarece a permis F. Ruse o mult prea mare libertate
de aciune în Armenia, avand ca efect achiziia activelor cele mai importante din infrastructura energetică,
de transport și de comunicaii.
De asemenea, F. Rusă nu puteau să sprijine direct
Armenia deoarece nu aceasta era atacată de armata
azeră, ci o republică secesionistă, iar implicarea în
război alături de partea armeană ar fi generat o deteriorare dramatică a echilibrului fragil de putere cu Turcia.
SUA erau ocupate cu campania electorală și cu
desfășurarea alegerilor prezideniale.
Turcia este principalul aliat al Azerbaidjanului,
reușind în ultimii ani să-și extindă influena atât în
Orientul Mijlociu cât și în Nordul Africii. În Caucaz își
promovează cu perseverenă, alocând resurse importante, cele două concepii politice de bază: neootomanismul și panturcismul.22

În ultimii ani președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia oferă sprijin necondiionat
Azerbaidjanului pentru eliberarea Nagorno-Karabakh,
sprijinul putând fi atât în echipament militar performant
cât și în personal. Acest sprijin a fost exprimat public
chiar cu puin timp înainte de declanșarea ultimelor
evenimente, dar și pe timpul desfășurării acestora.
După finalizarea exerciiilor militare turco-azere din
iulie-august 2020, un grup semnificativ de militari turci
au rămas pe teritoriul Azerbaidjanului. Misiunea acestora probabil a fost de a coordona procesul de planificare al operaiilor care urmau să se desfășoare de
către armata azeră. O parte dintre aceștia au avut rol
de instructori ai militarilor azeri.
Efectivele rămase au inclus un grup tactic de valoare batalion (200 militari), un grup de consilieri la
Baku (90 militari care au asigurat și legătura între eșaloanele brigadă-corp de armată pe timpul desfășurării
conflictului), 120 de tehnicieni și piloi la baza aeriană
de la Gabala, 50 de instructori la corpul de armată din
Nachichevan, 50 instructori de aviaie la baza aeriană
de la Yevlakh, 20 de operatori de UAV pe aerodromul
de la Dallar, 50 de instructori de stat major la Corpul 4
Armată de la Pirekeshkul precum și 20 de instructori la
baza navală și Școala militară navală Gaydar Aliyev
din Baku.
În perioada premergătoare reînceperii conflictului,
existau indicii potrivit cărora numeroși mercenari libieni
și sirieni erau deja dislocai în Azerbaidjan, gata de a
începe lupta. În același timp se desfășura o întinsă
campanie de recrutare de mercenari, de către compania militară privată turcă SADAT. Principalele centre de recrutare funcionau în localităi din nordul
Siriei24.
5. Ultimul război din Nagorno-Karabakh
Conflictul reizbucnit pe 27 septembrie 2020 între
Azerbaidjan și Armenia pentru Nagorno–Karabakh
(Artsakh) este unul rămas nerezolvat de aproximativ
30 ani, atunci când URSS s-a dezmembrat. Acesta
are nu doar motive de natură istorică, ci și importană
istorică nu doar pentru Federaia Rusă și Turcia, ci și
pentru Uniunea Europeană. În fond, în acest mic teritoriu aflat în dispută de peste treizeci de ani, dar și în
jurul acestuia, s-a desfășurat o catastrofă umanitară,
disproporionată faă de dimensiunile sale, dar în același timp pot afirma fără riscuri mari de a greși, este și copleșitoare dacă luăm în calcul suferinele suferite de
armeni începând în special din primii ani ai secolului XX.
Crucea Roșie Internaională a raportat sute de mii
de persoane afectate, atrocităi greu de imaginat întro lume normală comise de ambele pări, executarea
unor prizonieri și uciderea unor civili armeni de către
militarii azeri, ceea ce poate conduce la ideea comiterii unor crime de război și la o încercare de purificare
etnică. Toate aceste aspecte ne pot conduce de
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asemenea la concluzia că este un război al răzbunării pentru Azerbaidjan, pentru pierderile suferite în
timpul războiului din perioada 1991-1994 și o încercare de recucerire a RANK printr-un efort militar
copleșitor. Pentru armeni, acest conflict în care este
implicată și Turcia, dar și mercenari musulmani sirieni
și libieni, este o replică dureroasă a genocidului armean comis de Imperiul Otoman acum un secol, dar
și de către Azerbaidjan25.
Pentru a înelege desfășurarea evenimentelor este
necesară o prezentare sumară a raportului de fore și
mijloace între cele două pări implicate în conflict. Armenia și republica Artsakh (Nagorno-Karabakh) au,
luate împreună, o populaie de aproximativ 3,1 milioane de locuitori, fore armate cu efective de aproximativ 63.000 militari, o rezervă activă de aproximativ
640.000 rezerviști și un buget militar de 625 milioane
dolari. Ca echipamente eseniale dispun de 480 de
tancuri (în special T-72 și T-55), 1320 diferite tipuri de
blindate (BTR, BMP, etc. majoritatea de producie sovietică rusă), 21 avioane de luptă (15 MIG -29, 2 Su25 și 4 Su-30 SM modele noi rusești), 22 elicoptere de
atac (Mi-24), avioane fără pilot uman la bord/UAV/(un
număr necunoscut de provenienă rusă mai veche),
aproximativ 500 piese de artilerie autopropulsată și
tractată (inclusiv Gvozdica, Akatsia și Ghiatsint), 120
sisteme de artilerie reactivă (de provenienă sovietică).
De asemenea, mai dispun de 24 sisteme de rachete
tactice (fără posibilitatea de a fi echipate cu încărcături
nucleare) de tip Tochka, inclusiv 4 sisteme de tip
ISKANDER. Pentru apărarea împotriva intelor aeriene dispun de sisteme de rachete antiaeriene de tip
S300, Krug, S125, S75 , S200, Tor, Buk, OSA, Igla,
Strela10 și Strela 2 și numeroase sisteme de artilerie
AA de diferite tipuri și calibre26 .
Azerbaidjanul are la o populaie de aproximativ 10,1
milioane de locuitori, o armată de 67.000 de militari
activi și o rezervă de aproximativ 850.000 rezerviști.
Bugetul apărării este de aproximativ 2,3 miliarde dolari, ceea ce echivalează cu bugetul de stat al Armeniei. Ca echipamente eseniale dispune de 765 tancuri
(din care 100 tipul T-90S rusești), 2600 diferite tipuri
de blindate (majoritatea de producie rusă BTR- 82,
BMP-30 dar și 376 unităi modele de producie occidentală, Israel și Turcia), 15 MIG-29, 38 elicoptere de
atac (model Mi-24) și un număr necunoscut de sisteme de avioane fără pilot cu diferite destinaii, de producie turcească (Bayraktar TB 2 și Anka–S) și
israeliană (Skystriker și Harop). De asemenea, dispune și de aproximativ 675 sisteme de artilerie autopropulsată sau tractate (majoritatea de producie rusă)
și 450 sisteme de artilerie reactivă (de producie rusă,
dar aproximativ 40 % sunt noi, de producie turcească
sau israeliană). Pentru combaterea intelor aeriene
dispune de un număr necunoscut (se apreciază ca
fiind foarte mare) de sisteme de rachete rusești, în

general noi sau modernizate (S-300 PMU 2 Favorit,
S -125, TOR- M2, Buk, etc.) sau israeliene (Barak sau
Spayder)27.
Analizând aceste cifre se desprinde concluzia că
Azerbaidjanul a avut un avantaj atât cantitativ cât și
calitativ asupra Armeniei și RANK. Avantajul calitativ a
fost generat de sistemele noi de armament și blindate
achiziionate din Federaia Rusă, dar, în special, cele
achiziionate din occident, Turcia și Israel. De asemenea avantajul a fost creat și de achiziia unui număr
mare de sisteme aeriene fără pilot, foarte performane, destinate culegerii de informaii despre intele reprezentate de concentrările de fore și sistemele de
armament ale adversarului, dar și pentru lovirea cu
mare acuratee ale acestora28.
Probabil Azerbaidjanul și-a propus pentru asigurarea succesului în acest conflict, un obiectiv maximalcucerirea întregii regiuni Nagorno-Karabakh (RANK)
și a celor șapte districte care o înconjoară, anexate în
urma războiului din perioada 1991-1994 și un obiectiv
minimal–cucerirea celor șapte districte pierdute, în
1994, iar dacă era posibil și a unei suprafee cât mai
mari din RANK. Ambele obiective erau realiste și erau
rezultatul unei analize pertinente a situaiei din teren,
a raportului cantitativ și calitativ de fore și mijloace și
a contextului internaional29. Din analiza terenului în
RANK rezultă că pe teritoriul acestuia se înscriu trei
culoare de mobilitate/ direcii de interzis de la est la
vest, care se subscriu celor trei defilee și un culoar de
mobilitate orientat nord-vest, sud-est pe care se înscrie o comunicaie importantă rutieră, comunicaie
care joacă rolul de comunicaii de rocadă, facilitând
manevra de fore și mijloace pentru contracararea
aciunilor adversarului pe cele trei direcii probabile de
interzis30.

Figura nr.9: Culoare de mobilitate în Nagorno-Karabakh.
Sursa: https://www.voltairenet.org/article211291

Dispozitivul de luptă al forelor azere în aria de operaii RANK a fost constituit din două grupări principale
de lovire, una de importană mai redusă și de o rezervă strategică. Gruparea de lovire numărul unu era
compusă din Corpul 1 Armată (valoare 6 brigăzi
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mecanizate și mari unităi de sprijin de luptă și sprijin
logistic), întărit cu unităi de sprijin de luptă din Corpul
5 Armată și a acionat pe direcia din nord (direcia de
aciune Tartar, Aglar, Chardakli). Gruparea de lovire
numărul doi compusă din Corpul 2 Armată (5 brigăzi
mecanizate, mari unităi și unităi de sprijin de luptă și
sprijin logistic), întărit cu unităi de sprijin de luptă (artilerie și rachete) din Corpul 5 Armată a acionat pe direcia sud (Fizuli, Shusha).
Pentru direcia de aciune centru (Agdam, Asskeran)
a fost constituită o grupare de valoare brigadă mecanizată întărită /Corpul 5 Armată cu scopul desfășurării
unor aciuni ofensive demonstrative și a unor atacuri
cu obiectiv limitat. Într-o poziie centrală în dispozitivul
de luptă, a fost dispusă rezerva strategică compusă din
Corpul 3 Armată (valoare 5 brigăzi mecanizate, mari
unităi și unităi de artilerie și rachete, geniu și apărare
antiaeriană). Corpul 4 Armată (valoare 4 brigăzi mecanizate și mari unităi și unităi sprijin de luptă) era izolat în provincia Nachichevan, în sud-vestul Armeniei.

Figura nr. 10: Planul de operaoii al armatei azere
27 septembrie-09 noiembrie 2020.
Sursa: https://www.voltairenet.org/article211291
Din analiza aciunilor desfășurate de armata azeră
rezultă că probabil planul de operaii al acesteia presupunea trei etape. În etapa I-a obiectivul era ruperea
apărării pe cele două direcii principale de aciune și
realizarea unor pătrunderi în adâncimea dispozitivului
de apărare armean pe adâncimi de 20-30 km. În etapa
a II-a obiectivul probabil al aciunilor era dezvoltarea
ofensivei în adâncime, respingerea contraatacurilor,
cucerirea orașelor Shusha și Stepanakert și încercuirea grupărilor de fore armene care ar fi continuat rezistena pe aliniamentul principal de apărare. În etapa
a III-a obiectivul probabil era neutralizarea/ capturarea
grupărilor de fore încercuite și consolidarea succesului pe teritoriul întregii provincii.
Scenariul întrebuinării forelor azere a presupus următoarele aciuni principale: constituirea grupărilor de
fore și realizarea dispozitivului de luptă, în ascuns,
prin executarea pe scară largă a unor măsuri de

inducere în eroare; aciuni intense de culegere de informaii în special prin folosirea UAVs și grupurilor de
cercetare în adâncime; declanșarea aciunilor ofensive pe direciile principale de aciune concomitent cu
aciuni intense de sprijin cu foc ale aviaiei, artileriei și
rachetelor; neutralizarea sistemelor de apărare antiaeriană armene prin procurarea de informaii cu UAVs
și lovirea cu acuratee a acestora cu sistemele de lovire de înaltă precizie; introducerea grupurilor de fore
speciale și de cercetare – diversiune în adâncimea
dispozitivului armean, cucerirea / distrugerea unor
obiective importante, blocarea unor comunicaii și
crearea unei stări de panică și nesigurană inclusiv
prin desfășurarea de aciuni psihologice; exploatarea
succesului ofensivei pe anumite direcii și ameninarea cu încercuirea a forelor aflate în apărare.
Realizarea obiectivelor etapei a I-a s-a dovedit relativ dificilă, deoarece apărarea armeană pe aliniamentul de contact era deosebit de puternică, constând
în poziii/raioane fortificate pregătite din timp. De asemenea partea azeră nu era presată de factori internaionali sau interni care să impună realizarea acestora
în timp foarte scurt. Ca urmare, prin folosirea sistemelor UAVs, sistemelor ce lovire cu armament de
înaltă precizie și a forelor speciale și de cercetare-diversiune s-a reușit trecerea la ofensivă, ruperea apărării armene în special pe direcia sud, doar după ce
erau întrunite condiiile de succes, iar ulterior dezvoltarea ofensivei în adâncime și cucerirea orașului
Shusha, oraș apreciat de azeri ca fiind leagănul propriei civilizaii.
Acum, la scurt timp după încheierea ostilităilor militare și a armistiiului semnat de Federaia Rusă, Armenia și Azerbaidjanul, apreciez că se disting o serie
de concluzii. Prin achiziia de sisteme de armament
nou și performant, în special din Turcia și Israel, Azerbaidjanul a desfășurat aciuni diferite calitativ de precedentele, reușind să-și copleșească adversarul prin
superioritatea tehnologică pe câmpul de luptă. Acest
avantaj tehnologic a fost realizat prin întrebuinarea
sistemelor UAVs turcești (Bayraktar TB2 și Anka-S)31
și israeliene (Harop și Sky-Striker)32 și a sistemelor de
rachete, în special israeliene (tip Spike, modele noi).
De asemenea a surprins prin cantitatea și modul de
întrebuinare a forelor speciale și a celor de cercetarediversiune, folosite în special pentru misiuni de tip
„caută și distruge” și pentru dirijarea loviturilor executate cu artileria și cu rachetele asupra obiectivelor importante din adâncimea tactică 35. Modul de planificare
și desfășurare a aciunilor militare precum și
întrebuinarea sistemelor UAV poartă amprenta doctrinară turcă, în special seamănă cu aciunile executate de armata turcă în Siria de nord pe timpul
operaiei „Spring Shield” în 2018. Probabil acest mod
de aciune a fost exersat pe timpul ultimelor exerciii
desfășurate în comun în cursul anului 2020.
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focului pe toate fronturile din RANK începând cu
10.11.2020 ora 00.00. Linia de demarcaie este aliniamentul pe care se găseau forele la momentul intrării în vigoare a acordului. Armenia urmează să
cedeze succesiv cele 7 raioane azere anexate în urma
războiului din perioada 1991-1994.

Figura nr. 11: Hartă Nagorno-Karabakh după
acordul de încetare a focului din 09 noiembrie 2020.
Sursa: http://institutions.mondediplo.com/IMG/
spip_fr/png/karabakh.png
Forele armate armene au fost copleșite de superioritatea tehnologică a adversarului și de sistemele
moderne ale acestuia. A ieșit în evidenă vulnerabilitatea grupărilor de fore terestre constituite din unităi
de tancuri și blindate în faa supravegherii aeriene și
lovirii cu UAVs. Aceeași vulnerabilitate au dovedit-o și
sistemele armene de apărare antiaeriană de producie
rusească, de generaie mai veche.
De asemenea forele armene au fost lipsite de platforme de senzori adecvai și de capabilităi de război
electronic. Prin întrebuinarea UAVs și a forelor speciale și de cercetare-diversiune azere, dificil de descoperit/localizat, s-au produs mari pierderi forelor
militare armene, a fost posibilă crearea de breșe în
apărare, a fost afectat sistemul de comandă-control
armean și s-a creat o stare de nesigurană ce a avut
ca efect o retragere nedisciplinată și neregulată a
acestora de pe linia frontului.
Un efect al acestui mod de operare a fost cucerirea
relativ ușoară a orașului Shusha, apreciată de muli
specialiști ca fiind aciunea cu cel mai mare impact psihologic asupra populaiei armene, cea care a dus și la
încheierea rapidă a armistiiului de către partea armeană. Neacceptarea semnării acordului de către partea armeană putea avea ca efect cucerirea în timp
scurt a capitalei Stepanakert, încercuirea armatei armene din Nagorno-Karabakh și blocarea culoarului
Lachin prin care se realizează legătura cu Armenia.
6. ArmistiDiul din noiembrie și împactul acestuia
asupra actorilor implicaDi în conflict
După aciuni militare deosebit de intense, cu durata
de 43 zile, liniștea s-a reinstalat în Nagorno-Karabakh
odată cu semnarea pe 09.11.2020 a acordului de încetare a focului între Armenia și Azerbaidjan, imediat
de Federaia Rusă. Acordul de o pagină, în nouă
puncte, conine o serie de ambiguităi și lasă nerezolvată problema de bază – cea a statutului provinciei
RANK. În acord se stabilește încetarea completă a

Figura nr.12: Hartă Nagorno-Karabakh conform
acordului de pace din 09 noiembrie 2020.
Sursa: https://english.iswnews.com/16243/mapsof-russias-observation-posts-in-nagorno-karabakhreleased/
Federaia Rusă asigură și dislocă un contingent de
fore de meninere a păcii, de-a lungul liniei de contact, cu un efectiv de 1960 militari, dotat cu armament
de infanterie, 90 de transportoare blindate și 380 autovehicule și tehnică specială aferentă. Contingentul
rus se dislocă simultan cu retragerea forelor armene,
iar durata mandantului este de 5 ani, dacă niciuna din
pările semnatare nu declară cu 6 luni înaintea expirării, intenia de a-l renegocia.
Pentru asigurarea eficienei aciunilor de meninere
a păcii se înfiinează un centru de coordonare a
meninerii păcii/încetării focului. Nu sunt informaii privind locul de dispunere, încadrarea cu personal,
cine-l asigură și modul de funcionare a acestuia. De
asemenea se menine culoarul Lachin care face legătura între Armenia și RANK, fără a afecta Shusha, cu
o lăime de 5 km. Prin acord se stabilește ca pările
semnatare să stabilească în următorii trei ani un plan
de construire a unor noi comunicaii de-a lungul coridorului Lachin care să facă legătura între Stepanakert
și Armenia. Menionez faptul că la acest moment calea
de comunicaie din Stepanakert spre Armenia trece
prin Shusha, cucerită de azeri, fiind dificil de anticipat
cum se va realiza circulaia persoanelor, autovehiculelor și mărfurilor armene, în ambele sensuri. Responsabilitatea garantării circulaiei pe această
comunicaie aparine Azerbaidjanului. Întoarcerea refugiailor în RANK și în districtele adiacente se face
sub controlul Biroului Înaltului Comisar ONU pentru refugiai. În acord se mai prevede schimbul de prizonieri
de război și a altor persoane deinute, retrocedarea
trupurilor morilor în război și deblocarea tuturor legăturilor de transport și economice în regiune. De asemenea prin acord se mai prevede construirea de noi
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căi de comunicaii între Nakhichevan și Azerbaidjan
care să treacă prin sudul Armeniei, nefiind menionate
detalii în acord 36.

Figura nr. 13: Harta cu dispunerea posturilor de
control rusești în Nagorno-Karabakh la 10 noiembrie2020.
Sursa: https://english.iswnews.com/16243/mapsof-russias-observation-posts-in-nagorno-karabakhreleased/
Principalul beneficiar a situaiei rezultate în urma
acordului este Azerbaidjanul. Acesta și-a recâștigat
cele 7 districte care se învecinează cu RANK și în
plus chiar teritorii din RANK, inclusiv Shusha care are
valoare istorică și culturală pentru poporul azer. Pe
moment, realizarea obiectivului său minimal pare mai
avantajoasă decât a celui maximal, pentru a cărei realizare ar fi trebuit consumate mai multe resurse
umane, materiale și financiare, ar fi erodat credibilitatea președintelui Ilham Aliev, ar fi adus ara la remorca
Turciei, ceea ce ar fi însemnat compromisuri greu de
acceptat. De asemenea și-a păstrat relaii foarte bune
și cu Federaia Rusă, problemele interne în RANK
(care nu sunt puine în acest moment), fiind în
responsabilitatea acesteia.
Turcia este o altă beneficiară a conflictului. Principalul său câștig este promisiunea construirii coridorului de legătură între Nakhichevan și sudul
Azerbaidjanului, o ambiie cheie a azerilor dar și a turcilor. Totuși Federaia Rusă nu a acceptat înfiinarea
de posturi turcești de meninere a păcii în RANK, ci
doar cooptarea reprezentailor turci în Centrul de monitorizare a focului (care sigur nu va fi in interiorul granielor RANK).
Federaia Rusă este de asemenea unul din principalii câștigători ai ultimului război. Aceasta a reușit un
succes diplomatic răsunător după ce iniial părea că
este depășită de evenimente. Prin acest acord și-a
consolidat poziiile și influena atât în Armenia, dar și
în Azerbaidjan. A salvat Armenia, și-a reimpus autoritatea asupra acesteia și chiar dacă au fost retrocedate
cele șapte districte din vecinătatea RANK, a păstrat
autoritatea armeană asupra RANK. Totodată a impus
prezena militară consistentă în RANK, ceea ce
consolidează autoritatea și influena Rusiei în tot

Caucazul de Sud. De asemenea și-a sporit autoritatea asupra familiei Aliyev, deoarece a scăpat-o de presiunea turcă. Impunerea intereselor turce în sudul
Caucazului depind de Rusia în mare măsură, în special prin garantarea de către aceasta a culoarului dintre Nakhchivan și Azerbaidjan, care trece prin sudul
Armeniei. Mai menionez că a reușit să impună acordul prin eliminarea celorlali doi membri ai Grupului de
la Minsk, Frana și SUA.

Concluzii:
După aciuni militare letale de patruzeci și trei de
zile, o relativă liniște s-a așternut asupra regiunii, urmare a acordului tripartit. Acordul lasă nerezolvată
problema de bază – cea a statutului regiunii, aceasta
fiind de fapt problema cea mai importantă a disputei
dintre cele două pări de mai bine de 100 de ani.
Apreciez că această neclarificare este intenionată,
nerezolvarea fiind un instrument de meninere a
presiunii și a influenei ruse în toată regiunea Caucazului.
Acordul de la Moscova din 09 noiembrie 2020 reprezintă în fapt o oficializare a „Planului Lavrov” pentru regiunea Nagorno-Karabakh din 2010, dar în
condiii mai dificile pentru partea armeană, în sensul
că o parte a provinciei, incluzând Shusha, este pierdută. Acordul a fost semnat și este în curs de implementare împotriva intereselor Franei și SUA precum
și a altor state europene care ar fi dorit o soluie multilaterală a problemelor.
O altă problemă nerezolvată, care probabil va suscita interes și va declanșa multe discuii în regiune, dar
și pe plan internaional, este cel al patrimoniului cultural armean, în special a celui religios, care a rămas în
teritoriile care au fost cedate pării azere. Este o problemă care a fost sesizată de muli experi internaionali, care în analiza lor au plecat de la precedentul
creat în Nakhichevan, unde monumentele armene au
fost distruse aproape în totalitate. Cu sigurană problema este departe de a fi rezolvată. Diferii actori vor
încerca să tulbure lucrurile și să-și promoveze propriile
interese. Un exemplu este cel al Franei, a cărui senat
a adoptat pe 24 noiembrie 2020 o rezoluie prin care
recomanda guvernului aciuni rapide de recunoaștere
a independenei Republicii Artsakh în graniele sale
existente înainte de 27 noiembrie 2020. Este un exemplu care probabil va fi urmat și de alte aciuni similare
sau având scopuri contrare.
În încheiere, putem afirma că liniștea s-a așternut în
regiune, odată cu prima ninsoare și încheierea acordului, dar rănile, atât cele vechi cât și cele noi, vor fi
greu de închis. Armenia rămâne o ară răvășită de
război, sărăcită cultural, fără parte din teritorii și cu o
populaie traumatizată de război și de neputina
conducătorilor săi.

- 80 -

TEORIE MILITARĂ

NOTE:
1
cf. Tudor, Emanuel, Ionescu, Georgia, Armenia și Azerbaidjan
- o scurtă analiză geopolitică, disponibil on-line pe geopolitics.ro/georgia-armenia-și-azerbaidjan-o-scurtă-analiz-geopolitică/,
accesat pe 14 noiembrie 2020.
2
cf. ro.wikipedia.org/wiki/Armenia, accesat pe 10 noiembrie 2020.
3
Genocidul armean a fost comis între aprilie 1915 și iulie 1916
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China poate constitui un bilet de
securitate economică a României
în vremurile care vor veni?

--------Colonel (r.) dr. Mihai GOIA

RelaDiile diplomatice româno- chineze, 70 de ani,
istorie și actualitate
Deși legăturile oficiale româno-chineze s-au stabilit
târziu, ele nu au apărut totuși brusc, pe un teren gol,
necunoscut. Cunoștine și date despre China în
România sunt oferite de cronicarul moldovean Grigore
Ureche (1583-1647) în „Letopiseul ării Moldovei”,
unde se amintește de marea ară Hina sau Catai
(numele Chinei cunoscut în străinătate în acea
perioadă istorică), de imensa întindere și bogăie a
acesteia, precum și de hărnicia și iscusina locuitorilor,
făuritori de lucruri foarte apreciate în vreme, precum
mătasea strălucitoare, brocartul cu fir de aur și argint,
porelanurile fine, orezul gustos cu bob mare.1
Nu puini sunt aceia care cred că cele mai durabile
monumente menite să evoce momente istorice sau
eroice le reprezintă opera scrisă. Plecând de la
această afirmaie, am putea aprecia că începuturile
relaiilor româno-chineze coincid cu vizita la curtea
imperială din Beijing a solului arului Rusiei, Alexei
Mihailovici, a ilustrului diplomat și cărturar român
Nicolae Spătaru Milescu (n. 1636, Vaslui - d. 1708,
Moscova), din 1676 (din păcate misiunea sa a urmărit,
în principal, promovarea intereselor Rusiei), dar care

marchează indirect primele contacte între români și
chinezi. De la marele cărturar ne-au rămas două
opere scrise, de o valoare excepională, unicate în
epoca în care au fost realizate. Este vorba de lucrarea
„Călătoria de la Tobolsk, capitala Siberiei, până la
hotarul Chinei, între acestea și despre pământurile ei”cunoscută în literatura de specialitate sub titlul „Jurnal
de călătorie în China”- și de cea intitulată „Descrierea
celei dintâi pări a pământului, numită Asia, în care se
află și împărăia Chinei, cu orașele și provinciile sale”tipărită în numeroase ediţii sub titlul „Descrierea
Chinei”. Cările sale despre „Imperiul din centrul lumii”
au avut un impact major atât în epoca sa cât și mai
târziu, contribuind la o mai bună cunoaștere a Chinei
atât în România, cât și în Europa. După cum
subliniază cercetătorul Corneliu Bărbulescu,
„...Descrierea Chinei poate fi socotită o monografie
exemplară, în care datele istorice, geografice și
statistic administrative au fost îmbinate cu expunerea
elementelor de cultură materială și apoi legate strâns
de aspectul economic, în așa fel încât în mod firesc
să se vorbească de instituiile sociale, de ideologia,
arta populară, tradiiile, obiceiurile, legendele, firea și
ocupaiile poporului chinez.”2
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Călătoria și misiunea lui Milescu Spătaru în China
s-a realizat sub numele rusificat de Nicolae Gavrilovici
Spatarii și cel „botezat” de chinezi „Mi-ku-lai”. Numele
Mi-ku-lai nu i-a fost dat întâmplător, ci a fost intuit de
chinezi, mult mai apropiat de originea românească a
solului rus. De altfel, chinezii sunt foarte perspicaci și
transcriu inteligent în limba chineză numele unor
persoane, localităi sau ări, inând cont de
caracteristica și simbolul principal al acestora. Astfel,
România este denumită Luo-ma-ni-ya, cu semnificaia
Cea de-a doua fiică a Romei (poate una din cele mai
frumoase nume pe care-l poartă ara noastră în lume).3
Marco Polo (1254-1324) a prezentat pentru prima
dată în Europa o descriere de mare acuratee despre
China (cultura, mentalitatea și obiceiurile chineze).
Alte informaii despre China aflăm din traducerea, în
anul 1795 la Iași de către Amfilohie Hotinul, a
manualului de geografie al profesorului Bouffier „De
obște geografie”, dar și prin întocmirea unui manual
despre ările lumii incluzând China, de către Costea
Dascălu la școala din Șcheii Brașovului.
În 1898 este realizată prima prezentare despre
China în cadrul Societăii române de geografie, de
către inginerul român Bazil G. Assan, călător în
Extremul Orient.
„Războiul din Extremul Orient” este lucrarea marelui
istoric Nicolae Iorga, în care sunt prezentate date și
analize importante despre „Împărăia din centrul lumii”.
O interesantă lucrare „Aspecte ale civilizaiei și
gândirii chineze de la origine până în prezent” este
realizată în 1917 și reeditată în 1937, de către
profesorul Mihai Negru.
Vasilescu Nottara, călător temerar, publică în 1930
o carte bine documentată despre China, denumită
„Străbătând China de la Shanghai la Beijing”.4
Dar, să vedem și începutul relaiilor românochineze prin ochii marelui învăat român, Nicolae
Milescu. În acest sens, în volumul „Descrierea Chinei”,
Nicolae Spătaru Milescu va consemna, printre altele:
„Chinezii au darul de a trudi și muncesc fără încetare...
Pe ogoare, pe câmpii și în orașe muncesc atât de
mult, încât nici nu se poate spune. Oamenii obișnuii
din fire, sunt obișnuii cu munca încă din anii de
tineree, așa încât la ei vei vedea foarte puini oameni
bolnavi, slăbănogi și cerșetori... Ogoarele sunt lucrate
peste tot, încât nu poi afla o altă ară în care câmpiile
să fie așa de întinse și rânduite ca cele îngrijite cu
măiestrie chinezească... Se poate spune că pământul
Chinei este o piatră nestemată într-un inel... Unde sunt
nisipuri neroditoare, acolo chinezii le fac fertile prin
măiestria lor”5. Nicolae Milescu a fost omul din spatele
tronului, cel pentru care drumul spre Orientul
Îndepărtat nu a fost decât un fir de mătase și cel care
a lăsat busola arătând spre cultură.
Un moment important al relaiilor româno-chineze
l-a constituit anul 1880, când principele Carol I.

aducea la cunoștina statelor europene și principalelor
puteri ale lumii, inclusiv împăratului Chinei,
independena României, proclamată în timpul
războiului din 1877-1878 și confirmată de tratatul de la
Berlin din 13 iulie 1878, recunoscut de toate puterile
europene.
Schimbul de scrisori dintre Carol I și împăratul
Chinei constituie primul moment al stabilirii de relaii
oficiale dintre cele două ări, iar China se numără,
astfel printre primele state din lume care au răspuns
pozitiv la notificarea nașterii României cu noul statut
de stat independent pe mapamond.
În ianuarie 1881, după cum arată profesorul dr.
Romulus Ioan Budura, Legaia României de la Paris,
sub semnătura lui Mihail Kogălniceanu, făcea
cunoscut ministrului român al Afacerilor Străine, Vasile
Boerescu, faptul că reprezentantul diplomatic al Chinei
la Sankt Petersburg îi comunicase că a fost rugat „să
prezinte Alteei Sale Imperiale Principelui Domnitor
Carol felicitările Majestăii Sale Imperiale și urările
Sale calde de prosperitate și bunăstare ării și
poporului României”. Schimbul de mesaje oficializa
astfel recunoașterea reciprocă de către cele două
state și învedera atitudinea mutuală binevoitoare a
celor două guverne.6
În 1905 cunoscutul istoric român Nicolae Iorga
expune, de-a lungul a 51 de pagini, în lucrarea sa
„Războiul din Extremul Orient”, făcea o prezentare
amplă a istoriei, culturii și tradiiilor civilizaiei chineze,
îndemnând la o dezvoltare a relaiilor româno-chineze.
Problema stabilirii de relaii diplomatice se pune
mult mai târziu, spre sfârșitul anilor ‘20 și începutul
anilor ‘30 ai secolului trecut, din iniiativa Ministerului
Român al Afacerilor Străine, la sugestia
reprezentantului guvernului român în Extremul Orient
(URSS).
În iulie 1928, Aurel-Ion Vassiliu, de la Legaia
României la Tokyo, a fost împuternicit să facă
demersurile necesare, în vederea înfiinării Legaiei
României în China. În martie 1930, ministrul Chinei la
Berlin, care înaintase Guvernului său un raport despre
vizita ce o întreprinsese la București, a comunicat
ministrului român că a fost autorizat să încheie cu
România un tratat de arbitraj, amicioie și conciliere, de
genul acelora pe care inteniona să le semneze cu toi
vecinii Rusiei. Inteniile României de a stabili relaii
diplomatice cu China au fost temporizate mereu de
Rusia și Japonia.
Atitudinea Guvernului român faă de China a
continuat să fie influenată muli ani de politica faă de
această ară a puterilor europene și a Statelor Unite
ale Americii, care, de abia la cumpăna dintre
anii `30 și `40, vor înelege să se solidarizeze cu
China, în războiul de rezistenă pe care îl ducea
singură, de aproape zece ani, împotriva agresiunii
japoneze.
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Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, accesat la
data de 23.08.2020, am găsit că „Primele contacte
oficiale româno-chineze au avut loc la Paris, în anul
1880, între Mihail Kogălniceanu și reprezentantul
Chinei în capitala Franei. Relaiile diplomatice au fost
stabilite la data de 18 octombrie 1939, între România
și Republica China. Acestea au fost întrerupte la 10
iulie 1941, ca urmare a recunoașterii de către guvernul
român a guvernului de la Nanjing, format din elemente
pro-japoneze. România a fost a treia ară care a
recunoscut R. P. Chineză în octombrie 1949. Ulterior,
relaiile diplomatice au fost stabilite la 5 octombrie
1949, la rang de ambasadă.”. Dar trebuie menionat
că în toată perioada de comunizare intensă a
României, după 1949, legăturile cu China n-au
funcionat, a treia ară mare a lumii fiind
cvasiinexistentă în aciunile pe plan extern ale noilor
diriguitori de la București.
Data de 5 octombrie 1949, deschide un nou capitol
de dezvoltare ascendentă a legăturilor bilaterale între
cele două ări în toate domeniile, aspectele economice
le vom înfăișa succint în paragraful următor.
Perioada de apogeu istoric a relaiilor românochineze în plan politico-diplomatic, economic și
cultural știinific a fost 1968-1978. Astfel, România,
timp de un deceniu, era apreciată de partea chineză
ca a patra ară prietenă după R.D.P. Coreană,
Cambodgia și Albania. Acest lucru s-a reflectat pozitiv,
atât în dialogul politic, cât mai ales în schimburile
economice.
Dar vă invit să părăsim excursul istoric, oricât de
interesant ar fi, pentru a ajunge în contemporaneitate
unde un asemenea drum se deschide în interesul
reciproc al relaiilor româno-chineze.
România poate beneficia de un bilet de
securitate economică din partea Chinei ?
Perioada 1989-1990 este caracterizată ca o etapă
rece și de atitudine arogantă a noilor revoluionari
români faă de China. Chinezii manifestă răbdare, dar
relaiile economice scad vertiginos, de la valori în jur
de 1 miliard de dolari, la 388 milioane de dolari (în
1990). În schimb, România nu a mai achitat nimic din
datoria pe care o avea faă de China, de aproape 800
milioane de dolari.
Respectarea drepturilor omului în China
(prezintă Ion Buzatu în lucrarea „Istoria relaiilor
României cu China din cele mai vechi timpuri și până
astăzi”), potrivit standardelor americane sau ărilor
occidentale, este o problemă complexă și dificilă,
pornind de la circumstanele obiective ale Chinei de
ordin demografic, istoric, economic.
China, în istoria recentă a considerat România o
perioadă destul de lungă, ca ară cu o conducere
nestatornică și oportunistă.
Ulterior, luând în considerare interesele sale pe
termen lung în Europa de răsărit, mai ales în domeniul

comercial - exporturile sale fiind foarte competitive și
avantajoase - a făcut o nouă mișcare diplomatică,
arătând „că ceea ce a fost reprezintă o etapă a
trecutului, iar cele două pări trebuie să-și îndrepte
privirea spre viitor și să depună eforturi în comun
pentru dezvoltarea relaiilor româno-chineze.
China și România trebuie să colaboreze economic!
China a îneles că războaiele moderne sunt
războaie economice, că ările nu pot fi supuse prin violenă, dar pot fi cucerite economic.
China a demonstrat prin politicile lansate de-a lungul acestui proces de reformă economică și socială
că, împletind priorităile naionale și obligaiile internaionale, poate fi un actor responsabil, asumat.
China a triumfat acolo unde Occidentul nu pare
să aibă soluii. E timpul ca lumea să afle asta. Și
Beijingul face tot ce e posibil ca lucrul acesta să se
afle. E vremea Chinei!
China, în plan social este povestea unei oări de
succes:
- Aproximativ 800 de milioane de oameni scoși din
sărăcie în ultimele decenii, cu o clasă de mijloc în definire și afirmare, cu reforme profunde în economie, în
educaie și asistenă medicală și, bineîneles, peste
toate, cu o notabilă dezvoltare tehnologică.
- China ca actor global se declară o ară în curs de
dezvoltare, își asumă responsabilităi sporite în plan
internaional, devenind în ultimii ani un contribuitor net
la bugetul și la pachetul de responsabilităi al ONU.
- China furnizează o contribuie notabilă în creștere
la reconstrucia post-conflict și la trupele de meninere
a păcii, fiind un jucător important, parte a efortului
internaional articulat de a răspunde constructiv și
angajant la tot ceea ce înseamnă provocările aduse
de schimbările climatice.
- China a obinut o victorie cheie în lupta împotriva
pandemiei. Între timp, a obinut rezultate bune și în
dezvoltarea economică și socială.
- China continuă să se deschidă mai larg către
lume, iar în clasamentul global al mediului de afaceri
China a avansat de la locul 78 în 2018 la 31 în 2020,
fiind pentru doi ani consecutiv printre primele zece
economii cu cel mai rapid ritm de reformă din lume. În
prima jumătate a acestui an, valoarea totală a comerului de mărfuri al Chinei a depășit 14 trilioane de
yuani, iar exporturile au înregistrat o creștere pozitivă
timp de trei luni consecutive din aprilie până în iunie.
Investiiile externe au înregistrat progrese constante,
incluzând 57,1 miliarde de yuani de investiii nefinanciare directe de către companiile chineze din 54 de ări
de-a lungul traseului „Belt and Road”, o creștere
anuală de 23,8%.
- Încă din anul 2012, autorităile chineze au atras
într-un dialog economic 11 state membre ale UE din
Europa Centrală și de Est (Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria,
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România, Bulgaria, Croaia și Slovenia), dar și cele 5
entităi din Balcanii de Vest, state non-UE și aspirante
la integrare (Serbia, BIH, Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord).
- China nu poate fi îngenuncheată, deoarece sistemul ei este eficace și că nu doar scoate din sărăcie
sute de milioane de oameni fără liberalism și democraie – prima infirmare chineză a canonului occidental -, dar îi și protejează pe aceștia de un virus criminal
care face ravagii în lumea euro-atlantică… Căci Occidentul, confruntat cu aceeași provocare, se bâlbâie îngrozit! Iar China, victorioasă și generoasă, vine,
benevolentă ca o anaconda flămândă, să îl ajute.
Adică, să îi reamintească, cu elegană asiatică, că e
mai bună decât toi. (în timp ce SUA au ajuns la
70.000 de cazuri de noi infecii într-o zi, China a înregistrat, recent, 12, toate de import, și asta după vreo
două luni în care nu a fost niciun caz intern; a vaccinat
9 mil. de locuitori în 5 zile).
- O Chină despre care spune Josep Borrell, Înaltul
Reprezentant pentru politică externă și de securitate
și vicepreședinte al Comisiei Europene, că „din nou,
s-a angajat că dorește să fie prezentă în lume și să
joace un rol mondial, dar nu are ambiii militare și nici
nu vrea să folosească fora în conflicte militare”.
- China își intensifică semnificativ investiiile în regiune de ceva vreme, devenind treptat un jucător
foarte relevant prin punerea în operă a unor diverse
proiecte economice, acest lucru fiind realizat în mod
foarte bine organizat și printr-o platformă clară.
- UE este cel mai important partener comercial al
Chinei din 2004, în timp ce China este al doilea partener comercial însemnat al UE (14,5% din valoarea totală a schimburilor extra-comunitare), după SUA
(17,6%). Volumul total al comerului dintre China și UE
a ajuns în 2015 la 520 miliarde euro (faă de 467 miliarde euro în 2014), ceea ce reprezintă schimburi comerciale bilaterale în valoare de 1,4 miliarde euro pe zi.
- Interesele chineze sunt integrate orientării generale de promovare a produselor proprii pe piaa europeană/UE, de identificare a punctelor de penetrare în
alte zone cu potenial de consum și de implicare în
proiecte semnificative în domenii strategice (infrastructură de energie și transport).
Alte atuuri ale Chinei:
La sfârșitul anului 2019, China era marele competitor global al S.U.A., cu „potenial semnificativ de
transformare în hegemon al emisferei sudice și,
parial, al celei nordice, chestiune care ar fi putut determina revenirea sistemului internaional la bipolaritate. Argumentele care susin această afirmaie sunt:
– populaia (1, 393 miliarde – în 2018), aproape un
sfert din populaia planetei;
– accesul la resurse minerale; deine o treime din
rezervele lumii, între care cele mai mari sunt de cărbune (1000 miliarde tone), petrol(427miliarde tone),

gaze naturale (125 m3), minereu de fier, minerale neferoase și rare (ce întrec ca rezervă toate celelalte ări
ale lumi), precum tungsten, antimoniu, molibden,
plumb, mercur etc;
– un teritoriu imens (9 572 900 milioane km2 sau
6,5% din uscatul globului) a treia ară de pe mapamond, după Rusia și Canada;
– poziionarea strategică;
– ambiia unui popor ce are în spate un trecut glorios, o istorie și o civilizaie de 5000 de ani;
– spiritul de sacrificiu;
– conducerea autoritară și concentrarea puterii în
mâinile unui grup restrâns;
– legi draconice care păstrează ordinea și disciplina;
- cea mai evoluată ară în domeniul resurselor
energetice alternative- în 2020, 60% din staiile de încărcare a mașinilor electrice se află în China;
- un sistem politic mai bine adaptat acestor „vremuri
de război”;
- China are unele aciuni acolo unde Occidentul nu
pare să aibă soluii;
- a treia putere militară a lumii, cu cea mai mare rezervă de mobilizare și cu serviciu militar obligatoriu,
de 2 ani;
- actor global, membru permanent al Consiliului de
Securitate al ONU, care a reușit să își menină relaii
pozitive cu toate celelalte spatii civilizaionale, cu
excepia spaiului japonez;
- marile programe strategice precum Belt and Road
Iniţiative (BRI) - Drumul și Centura Mătăsii, preluarea
controlului strâmtorilor maritime și al punctelor de constricie maritimă7, preluarea controlului Africii subsahariene prin vaste programe de investiii și prezena
militară permanentă, programul spaial și cel de înarmare;
Cu toate acestea, dependena de importurile de resurse energetice, suprapopularea și procentul semnificativ al populaiei afectate de sărăcie și
subdezvoltare, precum și interactivitatea culturală, generată de limba și de alfabetul dificile, reprezintă frâne
importante în procesul de transformare hegemonică a
statului chinez. Dar, avantajul strategic al controlului
zonei pivot sudice subsahariene și al bazinelor Oceanului Indian și sudului Oceanului Pacific, mai ales în
condiiile unei eventuale materializări depline a proiectului Drumului și Centurii Mătăsii, îi oferă Chinei atât
resursele energetice și minerale cât și spaiul vital pentru populaia sa, în permanenă creștere. Acest avantaj strategic ar putea fi dublat dacă Beijing-ul ar reuși
să pecetluiască o aliană cu Moscova, cu care se află
în complementaritate din multe puncte de vedere.”8
Această miză uriașă, în primul rând de întărire a
imaginii și încrederii populaiei în fora indestructibilă a
partidului dar și de potenare a naionalismului tinerei
generaii, a fost reafirmată de președintele Xi, care a
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spus că guvernul este obligat să îndeplinească obiectivele centenarului partidului. Mai mult, în luările sale
de cuvânt, președintele Xi a susinut că actualul haos
economic global cauzat de coronavirus reprezintă o
oportunitate de a reseta legăturile comerciale ale Chinei şi de a-i reconstrui influena internaională. Ceea
ce înseamnă că guvernul chinez va adopta un plan
de măsuri menit să îi asigure, cu orice preD,
creșterea economică.
Mai mult, redresarea economică a Chinei înainte de
finalul anului 2020, laolaltă cu măsurile economice de
mare anvergură adoptate de administraia americană,
vor calma piaa internaională și vor diminua efectele
economice ale pandemiei. În orice caz, analiștii în domeniu se așteaptă că strategia economică a Chinei să
pivoteze către dezvoltarea „noilor infrastructuri” precum reele 5G, staii de încărcare pentru vehicule electrice, programe de eficienă energetică asigurând
tranziia ării către o economie de înaltă tehnologie,
bazată pe servicii.
Pe parcursul istoriei, China și România au legat o prietenie profundă, care a rămas neschimbată în ciuda tulburărilor.
România a fost cea de-a treia ară care a recunoscut Republica Populară Chineză, a doua ară care a
contribuit la industrializarea Chinei, la startul industriei
de bunuri de larg consum și petrochimice, care a avut
o contribuie importantă la reforma agrară a Chinei, un
jucător important, un prieten sincer și un facilitator eficient al normalizării relaiilor sino-americane. În urmă
cu 50 de ani, o fabrică devenită acum un simbol al Chinei moderne, Sino-Truck, începea să construiască, în
urmă cu 40 de ani, în colaborare cu Roman Brașov,
primele camioane moderne din China. România a fost
printre primele ări care au construit fabrici de televizoare sau frigidere în China.
Comunităile de afaceri din cele două ări ar trebui
să spună adevărata poveste a dezvoltării relaiilor economice și comerciale bilaterale dintre China și România, astfel încât mai multe întreprinderi și oameni să
poată învăa despre beneficiile reciproce și bunăstarea socială aduse de cooperarea dintre cele două ări,
să sporească încrederea în investiii și să creeze o atmosferă socială bună pentru întreprinderi.
Relaiile bilaterale cu China sunt subsumate direct
și pot beneficia de oportunităile oferite de cadrul Parteneriatului Strategic UE-China, dar și de vectorii de
dezvoltare oferii de aceștia. Interesele comune ale
Chinei și ale UE sunt mult mai mari decât divergenele.
Prin poziionarea sa geografică, România poate
oferi încă oportunităi de cooperare în domeniul economic, agricol, comercial, turistic, educaional, sportiv
și cultural, nevalorificate încă la potenialul real.
China reprezintă principalul partener comercial al
României din zona asiatică, atât în ceea ce privește
importurile cât și exporturile, reprezentând totodată si
unul dintre principalii exportatori de capital în investiii

străine la nivel mondial, clasându-se însă pe locul 19
în topul investitorilor străini în România (FDI), astfel
consolidarea și dinamizarea relaiilor sino-române
reprezintă o prioritate în eforturile de dezvoltare a
cooperării cu ările din Asia.
Niște cifre și niște informaii pot da fiori, chiar dincolo de un punct, celor care se uită mai departe de
ziua de mâine.
China este singura mare economie care va înregistra creștere economică anul acesta și următorii,
distana dintre 1,2% creștere în 2020 în economia chineză, și -3.6% scădere în cea americană, meninându-se, probabil, încă vreo doi ani; în timp ce în
SUA, și nu numai, industria auto încă e pe minus, Ford
a produs în China cu 25% mai multe mașini. Consumul de pe piaa chineză este pe un alt trend decât în
alte pări; pentru că în dezbaterea prezidenială americană s-a atins subiectul trecerii la surse alternative
de energie electrică, probabil trebuie menionat și faptul că proiectele chineze pentru energie verde merg
până în anul 2060.
Deficitul bugetar al statelor occidentale a crescut
exponenial în perioada crizei, al SUA este de 6 ori mai
mare (3,1 trilioane de dolari) decât media ultimilor doi
ani ai Administraiei Obama (500 miliarde dolari). La
începutul anului viitor, datoria naională a SUA va depăși PIB-ul american. Acestea sunt informaii din
presa americană.
Din păcate, constatăm pe de o parte o lipsă de apetit a mediului de afaceri românesc pentru piaa chineză, pe de alta, o timorare accentuată faă de
aceasta, generată fie de distană, fie de mărimea
pieei, fie de barierele de comunicare sau cele comerciale netarifare, și o departajare mai delicată, în funcie
de libertatea pe care o primim de la SUA sau Germania.
Interesul operatorilor economici români în realizarea de investiii în China este unul scăzut și se justifică
pe considerentele menionate anterior, la care aș mai
adăuga procedurile complicate, cultura instituională
diferită, birocraia uneori excesivă, bariera lingvistică și
de comunicare, diferenele modelului corporatist.
O zonă care continuă să rămână privilegiată în
China și care oferă oportunităi imediate de creștere
prin facilităile de care se bucură este cea de IT, care
cred că poate reprezenta o nișă de interes pentru
companiile românești, indiferent de mărimea și profilul
acestora. Interoperabilitatea, alături de identitatea
electronică, este cea mai mare problemă a României.
Da, potrivit Speedtest, în septembrie 2020, încă suntem pe locul 3 în lume la viteza internetului prin cablu.
Dar la viteza internetului mobil? Ei bine, aici suntem
pe locul 44, nesatisfăcător. Bulgaria, vecina de peste
Dunăre, spre exemplu, e pe locul 9 în lume la viteza internetului mobil - viteza internetului e crucială pentru
mediul de afaceri - mai ales în contextul pandemiei -
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care într-o societate democratică și capitalistă asigură
cel mai mare număr de locuri de muncă. Într-o formă
sau alta, într-o măsură mai mare sau mai mică, afacerile
din România și de oriunde sunt dependente de internet.
Ne aflăm în faa unui nou punct de cotitură în tehnologie, afaceri și în viaa cetăeanului de rând din România, adoptarea standardului de comunicaii 5G.
Relaiile economice între România și China vor continua să se amplifice în condiiile în care vor fi alocate
resurse adecvate de analiză a pieei, a oportunităilor
și de promovare adecvată, iar abordarea pieei chineze va fi mai pragmatică și concentrată pe nișe cu
potenial adaptat ofertei românești de export.
Este nevoie, poate în și mai mare măsură, de mai
mult curaj, interes și determinare din partea unor investitori români care să privească spre China ca o
zonă cu potenial de creștere și expansiune continue
și care să beneficieze sau să maximizeze avantajele
oferite de cadrul general de cooperare economică, financiară și investiională UE-China.
Prin promovarea construciei iniiativei „Belt and
Road”- Denumirea oficială, Centura economică a drumului mătăsii și Strategia de dezvoltare a drumului
mătăsii din secolul XXI (o strategie globală de dezvoltare a infrastructurii adoptată de guvernul chinez în
2013 pentru a investi în aproape 70 de ări și organizaii internaionale - o încercare de a îmbunătăi
conectivitatea regională, dată intă de finalizare anul
2049, nou motor global de creștere prin conectarea și
apropierea Asiei, Europei și Africii) și a mecanismului
de cooperare China-Europa Centrală și de Est, relaiile
economice și comerciale bilaterale dintre China și România au arătat o nouă atmosferă. Comerul bilateral
a atins un nivel record de 6,68 miliarde de dolari, iar
rata de creștere de 19,2% a fost cea mai ridicată rată
de la criza financiară. Centrul European de Servicii
Tehnice înfiinat de compania Huawei, proiectul ZTE
Smart City din orașul Mioveni, proiectul de energie eoliană a grupului New Era din orașul Babadag şi multe
alte investiii de succes ce continuă să apară. Întreprinderile chineze și-au realizat propria dezvoltare şi
în același timp au promovat și dezvoltarea societăii
locale. De exemplu, compania Huawei a creat peste
1.700 de locuri de muncă în România, cu plăi fiscale
de peste 150 milioane dolari și peste 200 milioane dolari în achiziiile locale și a pregătit multe talente IT prin
programe de schimb și formare. Întreprinderile mici și
mijlocii reprezintă noua foră a dezvoltării economice și
sociale, precum și o sursă importantă de antreprenoriat. Numărul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă
mai mult de 90% din numărul total al întreprinderilor
din ambele ări.
Structura tradioională a schimburilor comerciale bilaterale
Principalele produse românești exportate pe piaa
chineză: echipament energetic (componente pentru

hidrocentrale și termocentrale), mașini-unelte, echipamente electrice (reele de bază), rulmeni, cilindri laminor, piese și componente auto, anvelope auto,
instrumente și aparatură optică, produse chimice și îngrășăminte complexe NPK, materiale și articole plastice, cherestea de fag și panouri din lemn, metale
comune, cupru electrolitic, concentrat și deșeuri de
cupru și alte metale neferoase, confecii și tricotaje,
carne și organe animale, vinuri, etc.
Există un interes în creştere pe piaa chineză pentru importul din România de produse agro-alimentare
de origine animală și vegetală (carne de vită și de
ovine, carne de porc și produse procesate din carne
de porc, bovine vii pentru reproducie, lucernă uscată,
grâu, porumb, miere de albine, zahăr din sfeclă de
zahăr etc.). Pentru aceste produse autorităile chineze
solicită obinerea, în prealabil, a accesului pe piaa chineză și confirmarea certificatelor sanitar - veterinare
și fito-sanitare.
În primele luni ale anului 2019, volumul comerului
bilateral România-China a fost de 1,99 miliarde de dolari, o creștere anuală de 6,8%, reducând tendina
descendentă în pofida pandemiei. O companie chineză a semnat un contract pentru construirea șoselei
de centură din Zalău, devenind primul proiect de proiectare și construcie de autostrăzi întreprins de China
în România prin licitaie deschisă.
China prezintă și oferă:
- surse de materii importante, necesare economiei
naionale;
- surse de tehnologie nouă;
- posibilităi de investiii în România;
- piaă vastă de desfacere a mărfurilor românești;
- posibilităi de iniiere și desfășurare a unor aciuni
de cooperare economică;
- credite financiare cu dobânzi mici;
- sprijin politic în diverse situaii, prin statutul R.P.
Chineze de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și de superputere mondială în devenire rapidă.
România prezintă, deși nu prioritar, un interes notabil pentru China, vizând:
- păstrarea în noua etapă de schimbări radicale a
situaiei mondiale, a relaiilor tradiionale de prietenie
și colaborare cu România, relaia Chinei cu România
este una specială, tradiională, care s-a bucurat
de multe momente deosebite în trecut, ceea ce i-a
adus prestigiu și a făcut ca, de-a lungul timpului, să
fie privită cu admiraie și respect, considerarea
României ca prima ară prietenă în Europa de Est
și un cap de pod favorabil Chinei în zona est-europeană;
- ocuparea pieei românești, cât mai mult posibil, cu
produse chinezești, în special ale industriei ușoare, de
calitate mai scăzută, aflate în stoc sau supuse contingentării în S.U.A. și Uniunea Europeană;
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- sprijinirea consolidării comunităilor chineze din
România, integrate, îndeosebi, în domeniul comerului și al serviciilor;
- iniierea unor aciuni de cooperare de anvergură
mai mare în România, ca ară membră a U.E.;
- meninerea României în cadrul ărilor sprijinitoare
ale poziiei Chinei faă de problema Taiwan-ului;
- în România există, de asemenea, un număr semnificativ de persoane în vârstă de 50-60 de ani, favorabile dezvoltării permanente și corecte a relaiilor cu
China, dar care nu ocupă funcii de decizie și influenă,
fiind copleșii de noul val de oportunism pro-occidental;
Imprimarea unui caracter pragmatic, sănătos, al
funcionării legăturilor economice, fără apelarea de
partea română la încercări de eludare a principiilor
economiei de piaă funcionale - meteahnă mai veche,
perpetuă în anumite cazuri și în perioada actuală - va
asigura creșterea schimburilor economice, bilaterale,
în avantajul reciproc - stimulând, totodată, și unul din
interesele majore ale Chinei pentru zona Europei de
Est, inclusiv pentru România.
România merge din obișnuină ca pe ouă în politica
ei externă, nu neapărat pentru că ar avea temeri în relaia cu China, ci mai degrabă din același vechi complex de periferie, care a învăat-o să încerce să se
pună bine cu toată lumea.
Interesul major al promovării strânse a legăturilor
cu China derivă din avantajele economice, financiare,
politice și chiar strategice, pentru ara noastră.
Cu sau fără legături cu România, China a fost, este
și va fi o mare putere și civilizaie, dar sigur că fără relaiile cu China, România va fi văduvită de un sprijin și
un suport suplimentar pentru interesul naional pe plan
economic, financiar, medical, cultural, politic și chiar
strategic.
Legăturile româno-chineze, cu statutul României de
membră N.A.T.O. și în Uniunea Europeană, vor avea
o influenă mare, întrucât România va fi obligată să urmeze poziiile celor două aliane, dar cred că, România, printr-o bună diplomaie caracteristică în momente
de cumpănă istorică, poate primi de la China un bilet
de securitate economică, pentru a răzbate cu bine în
vremurile care vor veni.

Concluzii
Perspectiva relaiilor Republicii România cu Republica Populară Chineză cred că trebuie văzute și din
analiza unor fenomene, procese și tendine din lumea
de azi, ca și din proiectul pentru cea de mâine, pe care
le conine cartea „Covid -19 Marea Resetare”, scrisă
de Klaus Shwab și Thierry Malleret, influente personalităi ale faimosului Forum Economic Mondial de la
Davos. Cartea a fost lansată în luna iunie a acestui an
şi comentată de doi importai jurnaliști, Octavian Știreanu și Șerban Cionoff,9 din care amintim:

- O frază semnificativă de care conducătorii României, cititorul trebuie să ină seama, este cea care
spune că „pandemia reprezintă o fereastră rară, dar
îngustă, de oportunitate care va influenoa, reimagina
și reseta lumea de azi”. Este vorba, evident, despre
confruntarea globalism - suveranism. Confruntare în
care, după cum prea bine se cunoaște, protagoniștii
Forumului de la Davos se situează în mod categoric în
tabăra globaliștilor, iar China agreează globalizarea.
Aceste opiuni pe care autorii cării menionate le numesc „Marea Resetare” (globalism n.n.) care va aduce
„o lume mai inclusivă, mai rezistentă și mai durabilă în
viitor” și „Marea Inversare” (suveranism, n.n.) în care
nu vom avea decât „mai multă sărăcie, mai multă fragmentare și mai puin comer”. În acest scop, cartea
scrisă de Klaus Schabb și Thierry Malleret, personalităi marcante ale elitei decidente de la Davos, preconizează și schimbări care vor fi necesare și care vor fi
analizate și, foarte probabil, aprobate de reuniunea din
ianuarie viitor.
China este un actor global responsabil, este singura
putere globală care vine cu o proiecie foarte clară privind nivelul de dezvoltare pe care și-l propune să îl
atingă în 2049, adică în următorii 30 de ani. China se
angajează să promoveze globalizarea economică și
să accelereze formarea unui nou model de dezvoltare
în care atât ciclurile interne, cât și cele internaionale
joacă un rol important.
La data de 30 ianuarie 2018, conform datelor
ONRC în România exista 12.636 societăi comerciale
cu participare chineză la capitalul social subscris, valoarea totală acestuia ridicându-se la 403 milioane
USD (0,67% din totalul investiiilor străine în România). R. P. Chineză se clasează pe locul 19 în topul
ărilor care au investit în ara noastră.
Cu o populaie de 1,4 miliarde și venituri medii care
depășesc 400 milioane de dolari, China este cea mai
mare piaă globală, cu cel mai ridicat potenial. Economia chineză a crescut cu 3,2% în trimestrul doi din
2020, comparativ cu perioada similară din 2019, în
urma redeschiderii fabricilor şi a magazinelor.
Relaia Chinei cu România este una specială, tradiională, care s-a bucurat de multe momente deosebite
în trecut, ceea ce i-a adus prestigiu și a făcut ca, de-a
lungul timpului, să fie privită cu admiraie și respect.
Relaiile economice între România și China vor continua să se amplifice în condiiile în care vor fi alocate
resurse adecvate de analiză a pieei, a oportunităilor
și de promovare adecvată, iar abordarea pieei chineze va fi mai pragmatică și concentrată pe nișe cu
potenial adaptat ofertei românești de export. Pandemia a accentuat și mai puternic sărăcia din România,
ară plasată pe locul 31 în Europa după puterea de
cumpărare. Cred că România trebuie să iasă mai
curajos în lume alături de China, să nu se înece în
problemele de politică internă și în luptele ideologice
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dintre partidele politice. O astfel de situaie ar fi exact
pe placul celor care ne in azi de lesă.
România este într-o poziie similară Chinei de acum
ceva ani în urmă. Este nevoie poate de mai mult curaj,
interes și determinare din partea unor investitori români care să privească spre China ca o zonă cu potenial de creștere și expansiune continue și care să
beneficieze sau să maximizeze avantajele oferite de
cadrul general de cooperare economică, financiară și
investiională UE-China.
Da, China este obligată să intre pe piaa europeană, dar asta înseamnă să se certifice ca furnizor
conform standardelor europene și să respecte procedurile europene. În această ciocnire a marilor puteri
ordonatoare, China- S.U.A.-Rusia, România are ocazia să joace inteligent și în interesul ei.

Materialul a fost prezentat în sinteză la SEMINARUL STIINnIFIC „China o nouă putere mondială în secolul al XXI-lea”, desfășurat online, Coorganizator
Fundaoia EURISC, în parteneriat cu „Middle East Political and Economic Institute”, în data de 28.10.2020.
De asemenea, articolul va fi inclus într-o lucrare cu
titlul amintit mai sus, sub egida Editurii Militare, în primele luni ale anului 2021.
Note:

Ion Buzatu, Istoria relaţiilor României cu China
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Editura Meteor Press, București, p. 63
2
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Bărbulescu)
3
Ion Buzatu , Op. cit., p. 67
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6
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Mănăstirea Cârnu
- o oază de liniște -

-------- Plutonier adjutant principal Sandu POPA, Divizia 2 Infanterie „Getica”, membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România
Profitând de vremea frumoasă a lunii noiembrie,
am vizitat Mănăstirea Cârnu, cel mai vechi lăcaș de
cult din judeQul Buzău.
La aproximativ 70 km de municipiul Buzău, pe drumul ce leagă Buzăul de Brașov (DN10), în satul MărunQișu, în apropierea orașului Pătârlagele, drumul
cotește la dreapta spre satele Măguricea și Tega.
Drumul este excelent, dar ultimii 3 km sunt pe un
drum forestier îngust, accesibil cu mașina, dar pe
care i-am făcut pe jos datorită peisajului mirific al
zonei încă neexploatată turistic și a frumoasei panorame autumnale a văii Buzăului.
Există câteva indicatoare, dar ca reper, inclusiv
din DN10, este o semeaQă cruce metalică, înaltă de
câQiva metri, care este amplasată pe vârful dealului, în
apropierea mănăstirii, amintind de Crucea Eroilor
Neamului de pe Caraiman.
Mănăstirea o găsim într-un adevărat colQ de rai, cu
peisaje multicolore ale pădurii îmbrăcată cu haine de
gală care îQi taie respiraQia. Cei care au nevoie de
multă liniște pot veni aici să își încarce bateriile. Acest
loc de poveste găzduiește de secole o frumoasă mănăstire, atestată documentar în vremea voievodului
Petru cel Tânăr.
Mănăstirea Cârnu este așezată la marginea pădurii, pe culmea dealului Blindisel și este cârmuită de
maica stareQă stavroforă Justina Gheonea, iar ieromonahul Nicodim Bozonc este duhovnicul mănăstirii
- adevărate enciclopedii ale lăcașului de cult.

Astfel am aflat că Mănăstirea Cârnu este cel mai
vechi așezământ monahal de pe Valea Buzăului, pe
locul unora dintre cele mai vechi sihăstrii din zona Buzăului, datând din anul 1546. Biserica veche a mănăstirii are hramul „SfinQii Arhangheli Mihail și Gavriil”
și a fost ctitorită de voievodul Petru cel Tânăr,
împreună cu mama sa - Doamna Chiajna.
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Biserica a fost zidită în stilul muntenesc, cu o turlă
cilindrică și cu un pridvor deschis susQinut de șase
stâlpi din lemn. Trecerea vremii și patina lăsată de cei
care i-au călcat pragul (picturile au fost vandalizate
de-a lungul timpului, multe dintre portretele sfinQilor
purtând semnăturile celor care au dorit să-și marcheze vizita prin profanare) ne arată că biserica a traversat momente foarte dificile, fiind la un moment dat
aproape de demolare în perioada comunismului.

Secularizarea lui Cuza va duce la desfiinQarea
Schitului Cârnu în anul 1864 și totul se va ruina treptat, timp de aproape 150 de ani. Chiliile au dispărut
total și conform relatărilor maicii stareQă, biserica a
fost uneori folosită ca adăpost pentru animale.
Tot de la maica stareQă am aflat că denumirea lăcașului de cult este din timpul unei invazii turcești,
când doamna Chiajna s-a ascuns în turla mănăstirii
cu documentele importante ale /ării.
Datorită spa/iului îngust, doamna Chiajna a stat cu
nasul lipit de zid, ceea ce a dus la strâmbarea nasului dumneaei; de la această legendă fiind și numele
lăcașului de cult.
Biserica, deși este micuQă, pare plină de har,
înăuntru fiind o liniște aparte, dar cu o rezonanQă a
marilor catedrale, contribuind la crearea unei atmosfere propice rugăciunilor. Catapeteasma din lemn de
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tei datează din secolul al XVI-lea și poartă urmele necruQătoare ale trecerii timpului, lemnul lucrând în voia
Domnului, fiind înnegrit și pe alocuri picturile scorojite.
Tot aici am aflat că o perioadă în această mănăstire
a vieQiut și Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi (de la
NeamQ) care pentru sfinQenia vieQii sale, numele lui era
cunoscut în toate Qările ortodoxe.
Anul 1990 constituie pentru Mănăstirea Cârnu o recunoaștere a importanQei acestui sfânt lăcăș, iar din
iniQiativa arhiepiscopului Epifanie, la Mănăstirea
Cârnu, au fost construite două paraclise, necesare
rânduielilor vieQii liturgice și monahale din mânăstire.

Tot atunci s-au construit mai multe chilii, dar și
câteva camere pentru drumeQii obosiQi, precum și
anexe gospodărești, fiind dovadă că frumuseQea și patrimoniul spiritual îl putem găsi în cele mai neașteptate locuri.
Deși este cea mai veche biserică din judeQul Buzău,
încă nu a putut fi inclusă într-un proces de restaurare
a picturilor care acoperă zidurile naosului și altarului
bisericii vechi, cu scopul de a conserva opera de artă

legată de menQinerea patinei originale și a stării de spirit specifice secolului al XV-lea.
Plecăm cu promisiunea că vom mai vizita mănăstirea unde am fost primiQi cu ospitalitate și bucurie de
maica stareQă stavroforă Justina Gheonea, ieromonahul Nicodim Bozonc și cele patru măicuQe.
Aici aveQi ocazia de a vă desprinde de haosul cotidian pentru a beneficia de adevărate lecQii de învăQat
de la acești oameni, care, în singurătatea lor, se simt
liniștiQi și recunoscători că pot împărtăși viaQa lor cu
Dumnezeu, oameni care și-au dedicat existenQa divinităQii și pentru a crea o lume mai bună, într-un loc în
care există o energie aparte care ne influenQează starea de spirit spre bine.
Călătorul este încântat de peisajele fantastice ale
dealurilor Buzăului, însă măicuQele înalQă rugăciuni
spre divinitate și pentru ca dorinQa lor să devină realitate: drumul ce leagă altarul de închinăciune mănăstiresc de sat să intre în rând cu drumurile mirenilor și
să fie asfaltat. Uneori nu doar divinitatea rânduiește, ci
și omul poate contribui la îndeplinirea acestei năzuinQe: drumul spre Mănăstirea Cârnu să fie asfaltat.
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Schimbare de comandă la Batalionul 3 Geniu
„General Constantin Poenaru”

La sediul Batalionului 3 Geniu „General Constantin
Poenaru”, a avut loc în data de 29 octombrie ceremonia de predare-primire a comenzii unităQii.
Astfel, locotenent-colonelul Marian Caloian a predat comanda și Drapelul de Luptă locotenentcolonelului Teodor Jipa.
La eveniment au participat comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica”, general-maior Dragoș-Dumitru
Iacob, invitaQi din cadrul altor structuri militare precum

și personal din cadrul Batalionului 3 Geniu „General
Constantin Poenaru”.
În cuvântul de încheiere, fostul comandant al batalionului, locotenent-colonel Marian Caloian, a adresat
mulQumiri întregului personal pentru sprijinul acordat.
Sublocotenent Nicoleta PANĂ

Ceremonie de trecere în rezervă a subofi/erului
de comandă al Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Joi, 29 octombrie, a avut loc ceremonia de trecere în
rezervă a subofiQerului de comandă al Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, maistru militar principal Cornelia Mihalcea.
Această zi va rămâne în memoria colegei noastre,
drept ultima ca militar activ în cadrul Armatei României.
După o carieră militară de peste trei decenii, presărată și
cu alte repere importante precum jurământul faQă de Qară,
absolvirea Şcolii de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Gheorghe
Lazăr” din Sibiu, misiunile internaQionale executate în
Kosovo și Afganistan, numirea în funcQia de subofiQer de
comandă la nivel divizie, a ajuns și la acest moment de
final de carieră – trecerea în rezervă.
Într-un cadru restrâns, având în vedere contextul
epidemiologic actual, maistrul militar principal Cornelia
Mihalcea a fost felicitată de comandantul marii unităQi,
generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob, care i-a oferit cu
această ocazie câteva însemne onorifice, ca recunoaștere
a loialităQii faQă de instituQia militară, pe care a slujit-o atâta
vreme cu credinQă și devotament.
Primirea livretului militar care atestă trecerea în rezerva
armatei a oficializat despărQirea de statutul de militar activ
și intrarea într-o nouă etapă a vieQii pe care i-o dorim plină
de bucurii, sănătate și fericire alături de cei dragi.
Maistru militar principal Iulian CADULENCU

- 94 -

MOZAIC BUZOIAN

Scriitorii buzoieni, laureaQi ai Concursului Naţional
de Creaţie Literară „Fascinaţia Mării”

Cercul Militar ConstanQa a organizat, în perioada 15
iunie - 23 octombrie, Concursul naQional de creaQie
literară „FascinaQia mării”, care a ajuns la cea de a
VII-a ediQie.
CompetiQia din acest an s-a desfășurat online, în
contextul pandemiei de COVID-19, iar concurenQii au
fost din instituQii militare și civile de învăQământ, din instituQii de cultură și nu numai.
Juriul având, în componenQa sa, personalităQi marcante ale literaturii române, a fost prezidat de comandorul în rezervă Ananie Gagniuc (scriitor și umorist),
iar membrii celor două secQiuni ale concursului au fost
Ion Roșioru (scriitor, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România), și GarofiQa Jianu (scriitor, coordonator membru al Cenaclului literar „Mihail
Sadoveanu”), la SecQiunea „Poezie”, iar la SecQiunea
„Proză scurtă” Costin Antonescu (scriitor și critic
literar) și Adrian Nicola (membru al Cenaclului literar
„Mihail Sadoveanu”).
Juriul a desemnat câștigătorii:
La secQiunea „Poezie”, Ștefan Teodor Cabel (Cercul
Militar Buzău), trofeul secQiunii; Sandra-Georgiana
Butnariu (ConstanQa), locul I; Cosmina Andreea Vintilă (Școala Militară Maiștri Militari a ForQelor Navale,
ConstanQa), locul al II-lea; Cornelia Vîju (Brăila), locul
al III-lea; Enea Gela (Craiova), menQiune;
La secQiunea „Proză scurtă”, Mircea Tănase (Cercul
Militar Buzău), trofeul secQiunii; Caliopi-Alina Dinu
(Alexandria), locul I; Viorica Velica (Cercul Militar
Buzău), locul al II-lea; Beatrice-Cristina Preda
(București), locul al III-lea; Denisa Elena Dună
(București), menQiune.
Totodată, au fost acordate și șapte premii speciale,
după cum urmează:
Premiul pentru originalitate în abordarea temei,
lui Andrei-Daniel Codreanu (Colegiul NaQional Militar
„Dimitrie Cantemir”, Breaza);
Premiul pentru expresivitate stilistică, elevei
Luiza Gabriela Bouroș (Colegiul NaQional Militar
„Alexandru Ioan Cuza”, ConstanQa);
Premiul pentru contribu,ie la dezvoltarea spiritualită,ii Pontului Euxin, pentru Mihaela Cojocaru
(ConstanQa);
Premiile Revistei „Litere Euxine” pentru Constantin MîndruQă (Cercul Militar Pitești) și Oana-Anca
Preda (Topoloveni, Argeș);
Premiul special al juriului lui Alin-Valentin Mocanu
(Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, ConstanQa);
Premiul special al Cercului Militar ConstanQa lui
Tudor Cicu (Cercul Militar Buzău); Premiul Cenaclului
literar „Mihail Sadoveanu” pentru Bianca-Costinela
Gearîp (ConstanQa) și Radu Leonte (Colegiul NaQional
Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia).
Redac,ia
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25 Octombrie

- Ziua Armatei României în garnizoana Buzău -

-----Maior Silviu BĂDILIȚĂ, Divizia 2 Infanterie „Getica”
InstituQia
Prefectului
JudeQul Buzău, în colaborare
cu Garnizoana Buzău, a organizat duminică, 25 octombrie,
o serie de manifestări prilejuite
de aniversarea Zilei Armatei
României.
Pinând cont de restricQiile
impuse de contextul epidemiologic actual, activităQile s-au
desfășurat în format restrâns,
fără participarea publicului și
au constat în două momente
festive ce au cuprins oficierea
unui serviciu religios și
depunerea de coroane în
memoria eroilor patriei la
„Monumentul Eroilor Neamului”, din Bulevardul Nicolae
Bălcescu, precum și la Cimitirul Eroilor din municipiul
Buzău.
În cadrul ceremonialului militar și religios de la Cimitirul
Eroilor, a fost Qinut un
„Te Deum” oficiat de un
sobor de preoQi în frunte cu
Înaltpreasfinţitul
Părinte
Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, care a omagiat
spiritul de jertfă și credinQa
militari-lor români.
Prezent la eveniment a fost
și Președintele Camerei DeputaQilor, oficialităQi locale și
judeQene, militarii garnizoanei
Buzău, familii ale eroilor
buzoieni căzuQi în teatrele de
operaQii.
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La final, comandantul garnizoanei Buzău, general-maior
Dragoș-Dumitru Iacob, a dat
citire cuvântului ministrului
Apărării NaQionale cu ocazia
Zilei Armatei României și au
fost depuse coroane de flori la
Domul Central din Cimitirul
Eroilor.
La mulQi ani Armatei
României, precum și tuturor
militarilor și familiilor lor!
***
Moment simbolic în istoria
poporului român, înscris în
calendarul sărbătorilor noastre
de suflet, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei
României, o zi de cinstire pentru eroismul si jertfele prin
care, de-a lungul vremii, oştirea
noastră şi-a îngemănat faptele
de arme cu soarta neamului
românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea
naţională şi integritatea teritorială a statului român.
La 25 octombrie 1944, Armata Română elibera ultima
localitate românească de sub
ocupaţie străină: oraşul Carei.
Acţiunile militare purtate de armata română în bătălia pentru
Ardeal alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul transilvan cu numeroase jertfe. Mii
de militari din cadrul Armatei a
IV-a, comandată de bravul
general Dăscălescu, şi trupele
Armatei I ale generalului
Atanasiu au căzut vitejește în
luptele sângeroase de la
Sfântu Gheorghe, Târgu
Mureş, Oarba de Mureş,
Păuliş, Turda, Cluj-Napoca,
Oradea, Satu Mare şi Carei, în
total peste 50.000 de oameni
(morţi şi răniţi).
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Ziua Veteranilor din Teatrele de Opera/ii
în garnizoana Buzău

------Maistru militar principal Iulian CADULENCU, Divizia 2 Infanterie „Getica”
InstituQia Prefectului - JudeQul Buzău, în colaborare
cu Garnizoana Buzău, au desfășurat activităQi
dedicate Zilei Veteranilor din Teatrele de Opera/ii,
miercuri, 11 noiembrie, la Cimitirul Eroilor din
municipiul Buzău și la Monumentul Eroilor din Teatrele
de Opera/ii din comuna Smeeni, din judeQul Buzău.
Pinând cont de restricQiile impuse de contextul epidemiologic actual, activităQile s-au desfășurat în format
restrâns, fără participarea publicului și au constat în
depuneri de coroane atât la mormintele eroilor căzuQi
în teatrele de operaQii cât și la monumentul dedicat
acestora din localitatea Smeeni.
De asemenea, la ora 11.00, au fost trase clopotele
în toate bisericile și capelele construite în incinta
unităQilor militare.
După momentul de reculegere și oficierea serviciului religios la Monumentul Eroilor din Teatrele de
Opera/ii din comuna Smeeni, comandantul garnizoanei Buzău, generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob,
a dat citire mesajului ministrului Apărării NaQionale cu
prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Opera/ii.
Ceremonia s-a încheiat cu intonarea de către
Muzica reprezentativă a Diviziei 2 Infanterie „Getica” a
Imnului Eroilor și depunerea de coroane de flori.

Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr. 150 din
22.10.2014, privind modificarea și completarea OUG
nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului
armatei participant la acQiuni militare și acordarea unor
drepturi acestuia și urmașilor celui decedat.
România se alătură, astfel, Australiei, Canadei, Statelor
Unite ale Americii, precum şi altor state din Europa care, la
11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa pentru militarii întorşi din
misiuni şi îşi comemorează eroii.
Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei
şi intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a
Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma
căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau
condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918.
Semnificaţia acestei zile pentru Armata României este
legată şi de faptul că, pe data de 11 noiembrie 2003, a căzut
la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogoraşi, primul
militar decedat în teatrul de operaţii din Afganistan.
În ţara noastră se sărbătoreşte şi Ziua Veteranilor de
Război, pe data de 29 aprilie, în onoarea tuturor militarilor
români care au luptat şi şi-au dat viaţa, pe timpul celor două
conflagraţii mondiale, pentru apărarea independenţei,
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României.
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Vânătorii de munte la ceremonia de
resfin/ire a „Crucii comemorative a
Eroilor români din Primul Război Mondial”

------Căpitan Mariana DINU, Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”

Militarii aparQinând Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmizegetusa” și Brigăzii 61 Vânători de Munte
„General Virgil Bădulescu” au participat în data de 30
noiembrie (Ziua Sfântului Andrei – ocrotitorul României) la ceremonia de resfinQire a „Crucii comemorative
a Eroilor români din Primul Război Mondial” de pe Caraiman, organizată de Ministerul Apărării NaQionale.
Activitatea s-a desfășurat în contextul manifestărilor
organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Na/ionale a României și cu ocazia finalizării, cu opt luni înainte de termenul prevăzut în graficul de lucrări contractat, a
lucrărilor de restaurare și reabilitare a monumentului
istoric.
„Crucea comemorativă a eroilor români din Primul
Război Mondial”, așa cum este denumită oficial Crucea de pe Muntele Caraiman, reprezintă unul din simbolurile naQionale ridicate pentru preQuirea militarilor
eroi căzuQi la datorie pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial!
Și spune asta chiar înscrisul săpat în piatra plăcii
comemorative, „Ridicatu-s-a acest monument întru
slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi în Primul
Război Mondial 1916-1918 pentru apărarea patriei –
construit între anii 1926-1928”.
Se spune despre monument că a fost realizat în
urma unui vis pe care l-ar fi avut Regina Maria, în care
a văzut MunQii Bucegi „stropiQi cu sângele eroilor”. Însă
totul s-a păstrat la stadiul de legendă, întrucât nu
există vreo dovadă în acest sens. În urma unui articol
apărut în Ziarul „Tricolorul” - Bușteni, în anul 1922,
reiese faptul că iniQiativa a aparQinut comunităQii locale
din Bușteni.

De asemenea, Crucea Caraiman a fost desemnată
de către Guinness World Records, ca urmare a
demersurilor pe care Alexandru Dan Bartoc le-a făcut
în anul 2013, cea mai înaltă cruce din lume amplasată
pe un vârf montan. - „Cea mai mare cruce este de 39,5
metri înălQime (129 picioare și 7 inci) cruce care stă la
altitudinea de 2.291 m (7.516 picioare) sus pe
Muntele Caraiman din MunQii Bucegi ai CarpaQilor de
Sud ai României. ÎnălQimea include soclul de beton,
înalt de 8 m (26 de picioare și 2 inci) placat cu piatră
pe care stă crucea.”- Traducere după Guinness World
Records.
Lucrările de reabilitare a „Crucii comemorative a
Eroilor români din Primul Război Mondial”, monument
istoric situat în MunQii Bucegi, la altitudinea de
2.291 m, în apropiere de Vârful Caraiman, au fost contractate de Ministerul Apărări NaQionale, în calitate de
administrator legal al monumentului.
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Lucrările executate au constat în sablarea tronsoanelor metalice, a soclului și platformei de acces la monument și acoperirea anticorozivă a întregii structuri
metalice. De asemenea, au fost finalizate amenajările
interioare, au fost montate lămpile electrice și instalaQiile interioare de iluminat și a fost realizată instalaQia
de ventilaQie în subsol. În seara zilei de 14 septembrie
2020, de sărbătoarea Sfintei Cruci, luminile au fost
aprinse pentru prima dată pe Cruce după începerea
lucrărilor de restaurare.
A fost, de asemenea, amenajat un spaQiu tehnic în
care au fost amplasate bazine de colectare a apei de
ploaie și un generator ce va permite menQinerea unei
temperaturi constante în cele două camere unde au
fost amenajate săli de expoziQii.
Astfel, la etaj, prin imagini, este rememorată construcQia acestuia, ce a început în urmă cu 92 de ani, iar
la parter este amenajată o expoziQie dedicată Primului
Război Mondial, eroilor neamului și bătăliilor de pe
Valea Prahovei.
Obiectivul general al proiectului a fost promovarea
istoriei și identităQii naQionale prin conservarea, protejarea și valorificarea unui monument cultural și istoric
de referinQă pentru România, „Crucea comemorativă
a Eroilor români din Primul Război Mondial”.
Obiectivele specifice au vizat, pe de o parte, restaurarea, reabilitarea, conservarea monumentului și
amenajarea unui spaQiu expoziQional în cadrul monumentului și, pe de altă parte, creșterea numărului de
vizitatori la monument cu minim 6%, în primul an după
finalizarea lucrărilor.
Activitatea pregătitoare s-a desfășurat pe
parcursul a doi ani, 2016 - 2018, interval în care s-au
desfășurat procedurile legale privind transferul administrativ al Crucii Caraiman de la orașul Bușteni la

MApN, întocmirea documentaQiilor tehnice, întocmirea
și depunerea cererii de finanQare pe fonduri europene,
semnarea contractului de finanQare, atribuirea prin licitaQie a contractului de lucrări, obQinerea avizelor legale pentru fiecare etapă. Ulterior parcurgerii
numeroșilor pași procedurali, în toamna anului 2018 a
fost semnat contractul de lucrări de restaurare, reabilitare şi conservare a Crucii Caraiman şi de amenajare a spaţiului expoziţional din cadrul acesteia.
Lucrările propriu-zise de restaurare a monumentului s-au desfășurat pe parcursul a 11 luni, preponderent în perioada caldă, astfel: o lună în anul 2018, cinci
luni în anul 2019 (iulie – noiembrie 2019), cinci luni în
anul 2020 (iulie – noiembrie 2020).
Proiectul a fost cofinanQat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Valoarea proiectului a fost de 19.159.031, 29 lei,
dintre care 15.946.043,78 lei reprezintă finanQare din
fonduri europene, iar 3.212.987,51 lei este valoarea
cofinanQării proprii pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Proiectul a fost implementat de Secretariatul general al Ministerului Apărării NaQionale, cu sprijinul
DirecQiei Domenii și Infrastructuri.
Astfel, monumentul și-a recăpătat întreaga splendoare, iar în data de 30 noiembrie 2020, în ajunul sărbătoririi Zilei Na/ionale a României, a fost resfinQită.
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