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Prov.univ.dr. Dorian VLĂDEANU brela s-au dezvoltat cele mai elaborate concepte stiintifice si reali1. Scurte considerații introductive
zari tehnologice.
Au trecut 100 de ani de la prima conflagratie Cu sau fara umbrela
mondiala, de la spargerea imperiilor, de la apari- statelor nationale, conflictele de la simple parutia germenilor celor mai cumplite dictaturi din ieli „diplomatice” pana la cele mai sangeroase
epoca moderna si contemporana, de la aparitia razboaie au abia în alta instanta, ca motivatie,
primei harti a natiunilor unei Europe devastate poate nationalismul cel atat de hulit.
de secole de razboaie, intrigi, colonialism, aliante
si tradari de cea mai joasa speta la cele mai Aflata multe secole sub imperiul conflictelor
„înalte nivele”, depopulata de un razboi mondial religioase, Europa Occidentala nu s-a gandit nici
nimicitor si de o gripa spaniola venita ca un ul- o clipa sa „dizolve” religia, credinta atator popare, iluzoria idee ca astfe s-ar fi pus capat conflictim avertisment divin.
telor (dar, cine stie, poate ca undeva se lucreaza
Anul 1918 a fost anul recunoasterii internatio- si la asa ceva). Orice si oricine este vinovat de
nale a unor stari de fapt care durau de secole si suferinta si razboaie mai putin lacomia si egoischiar de milenii – vorbitori de aceeasi limba, cu mul endemic al unora sau altora din vectorii puaceleasi traditii, cu aceiasi stramosi, cu aceeasi terii, vizibili sau nu.
matrice culturala s-au regasit, in sfarsit, sub acoperisul aceleiasi case, sub obladuirea aceleiasi Fara un criteriu anume ci numai din consideguvernari, la masa sau la razboi, împreuna cu rente care, speram, tin pana la urma de învatatufratii lor de ginta. Ştatele natiune au devenit cel rile istoriei, învataturi care nu au vrut, nu vor si
mai trainic adapost al popoarelor dar si cel mai nu vor putea sa si le însuseasca mai nimeni din
mare dusman al lacomiei spiritului revansard si decidentii politici, dar pe care avem pretentia sa
le îndesam, pana la exasperare, în mintile copiirevizionismului îngust (altfel nici nu poate fi!).
lor nostri de pe bancile scolii, în speranta ca poaCu un decalaj de 2-3 decenii, marea majoritate te, dintre ei, vor ajunge cativa si la nivelul maria statelor nationale existente astazi pe harta Eu- lor decizii fara însa a mai uita din amarul lumii,
ropei au avut certificatele de nastere semnate în povestit la scoala de profesori, cu mai mult sau
epoca definita de sfarsitul sec. XIX si începutul mai putin talent, cu mai multa sau mai putina
sec. XX.
traire.
Credem ca o analiza comparata a istoricului Unul din patriarhii istoriei mondiale, Nicolae
aparitiei catorva din aceste state ne poate creea Iorga, spunea, cu multe decenii în urmă, că
o imagine mai completa si o întelegere mai adan- „cine uita, nu merita!”.
ca a ceea ce s-a petrecut atunci si a ceea ce se doreste astazi, adica parcurgerea unui traseu in- Fara un criteriu anume ci numai din speranta
vers în ipoteza falsa ca o constructie continenta- (iluzorie) ca, în cele din urma, decidentii politici
la este incompatibila cu spiritul statelor nationa- vor tine cont de învataturile istoriei (dar nu atale, ale unui nationalism considerat astazi în mod ta cata mai stiu ei) am selectat cateva repere din
artificial si interesat vetust, anacronic, generator istoria constituirii unor state ca Finlanda, Italia,
de conflicte si animozitati perpetue, uitandu-se Romania, Polonia, Germania.
ca sub umbrela statelor nationale s-a construit Din istoria fiecarui stat trebuie învatat, si, în
diversitatea culturala, atat de apreciata, a zeci si plus, în fata lectiilor pe care istoria ni le preda zi
sute de milioane de oameni, ca sub aceeasi um- de zi, trebuie sa stam precum la predicile de du5
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minica, atenti, plini de respect (poate si de zel),
drepti si neclintiti. Şi tot ca la slujbele de duminica, lecturile de felul acesta trebuie predate si
reamintite, daca nu foarte des, cel putin din cand
în cand (cine stie, poate ca doar asa va ramane
cate o amintire în mintea si sufletele celor care
conduc destinele lumii – daca mai au asa ceva).
2. Italia

si împotriva oricui, pentru unirea Italiei (au fost
momente cand însusi Napoleon al III-lea a fost
condamnat la moarte – în 1855 a fost cat pe ce sa
fie asasinat, chiar daca, în tinerete, Napoleon al
III-lea, a luptat alaturi de carbonari).
Figuri legendare, precum Giuseppe Mazzini si
Giuseppe Garibaldi, alături de prinţul Victor
Emmanuel al II-lea, au avut roluri foarte importante în unificarea Italiei, alaturi de cel mai
mare Giuseppe: Giuseppe Verdi.

Prabusirea imperiului napoleonian a marcat un
impuls pe linia înfiintarii statului italian, impuls Plecata din Regatul celor doua Şicilii, insurectia
carbonarilor (1820-1821) a fost urmata de insuvenit din doua directii diferite.
rectia Piemontului (1821), insurectie care a avut
a. pe de o parte, Eugène de Beauharnais, cu ca obiectiv unificarea Italiei sub Casa de Şavoia
acordul Austriei, a încercat o perioada sa preia (atunci s-a adoptat si tricolorul italian, al Reputronul Italiei si, pe de alta parte,
blicii Cisalpine). Insurectia a fost însa învinsa de
b. Joachim Murat, mareşal al împăratului, austrieci.
a chemat patriotii italieni sa se stranga sub co- A urmat apoi insurectia din Modena, condusa
manda sa si sa înfiinteze statul italian.
de Ciro Menotti (1831) si sprijinita (verbal) de
Trebuie sa readucem aminte ca Congresul de la regele Ludovic Filip al Frantei. Trupele austriece
Viena (1815) a pus Italia în starea de dinainte de au intervenit brutal, insurectia a fost învinsa iar
cuceririle lui Napoleon, adica o Italie faramitata, Menotti, executat. In ciuda eforturilor armatelor
o Italie a „regiunilor” si alte asemenea diviziuni imperiului habsburgic, rezistenta în Piemont a
administrative fara relevanta si forta politica, continuat.
militara si economica.
In 1859, trupele franceze si sardinienii, condusi
de
Napoleon al III-lea, au învins, pe 4 iunie, în
Franz Metternich declara cu emfază: „Italia
nu este nimic mai mult decat o expresie geogra- batalia de la Magenta, trupele austriece conduse
fica” (uitand, se pare, ca doar cu cativa ani mai de Ferencz Gyulai (s-ar parea ca într-o anumita
înainte, nici nu îndraznea sa clipeasca sau sa se parte a imperiului habsburgic, întotdeauna femeile au fost luptatoare cu mult mai mult succes
arate în fata lui Napoleon).
decat barbatii...). Dupa cateva zile (pe 24 iunie)
Două categorii de oameni au pus în mişcare a mai avut loc o batalie (la Şolferino) în care ausîntreg edificiul necesar construirii viitorului stat triecii au fost, din nou, învinsi, retragandu-se
italian: intelectualii nationalisti si patriotii itali- apoi spre Venetia.
eni grupaţi când în jurul unei figuri marcanA fost momentul în care între carbonari si Nate, cand în jurul alteia (cum a fost Garibaldi).
poleon al III-lea au aparut divergente ireconciliaAlessandro Manzoni a scris una din cele mai bile întrucat acesta din urma, în secret, a cazut la
frumoase lucrari proto-nationaliste din toate o întelegere cu austriecii (ceea ce a condus si la o
timpurile: Promessi Şposi (publicata în 1827).
revolta a sardinienilor).
Unul din cele mai puternice nuclee pro-unire Totusi, dupa aproape patru decenii de lupte
ale Italiei au fost carbonarii, iar unul din cei mai (1860), Regatul Italiei cuprindea Piemontul, Şaracerbi adversari ai unificarii a fost Vaticanul dinia si Regatul celor Doua Şicilii.
(condus în acea perioada de Pius al IX-lea).
Garibaldi a cucerit Şicilia în numele lui EmCarbonarii (vanzatorii de carbune) erau un fel manuel al II-lea în asa numita „expeditie a celor
de organizatie secreta înfiintata în sudul sarac al 1000” iar apoi, în marsul lui spre Nord, a ajuns la
peninsulei, luptand la sacrificiu, oriunde, oricand Cosenza, la sfarsitul lui august (1860), la 5 sep6
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tembrie la Eboli (langa Şalerno), apoi la Napoli.

rea la Piemont.

Dupa învingerea armatelor papale, Victor Emmanuel al II-lea devine comandantul armatelor italiene iar pe 17 martie 1861, a fost proclamat rege al Italiei, iar zece ani mai tarziu (27
martie 1871), Roma a fost declarata capitala Italiei.

j. 1860, 20 martie – Piemontul a anexat statele din centrul Italiei cedand francezilor Nisa si
Şavoya. In septembrie, Piemontul învinge Ştatele Papale iar în octombrie Garibaldi a predat Italia regelui Emmanuel al II-lea.

k. 1861 – Şicilia si Napoli au votat unirea cu
A fost sfarsitul Risorgimento. Pentru o scurta Italia;
recapitulare a evenimentelor, care pot parea
l. 1862 – Garibaldi esueaza în expeditia asudestul de stufoase, subliniem înca o data, succint, pra Romei, fiind oprit de aliatii francezi;
calendarul desfasuratorului evenimentelor desm. 1870 – Francezii se retrag din Roma, care
crise mai pe larg pana aici:
este ocupata de italieni;
a. 1820-1821 – insurectia carbonarilor în Şin. 1871 – Roma devine capitala întregii Italii
cilia;
unite.
b. 1821 – insurectia Piemontului – liderul
miscarii, Şantorre di Şantarosa, a vrut sa-i alunge Unirea a fost un vis istoric al tuturor italiepe austrieci si sa unifice Italia sub Casa de Şavo- nilor, vis devenit realitate după aproape şase
decenii de lupte, trădări, victorii, înfrângeri
ia;
şi sacrificii supreme.
c. 1821 – revolta pentru unificarea Italiei se
Bucuria unirii a fost însa întunecata treptat de
extinde în întreaga Peninsula;
dimensiunea problemelor sociale si economice,
d. 1831 – revolta din Modena – înabusita de de adancimea si cuprinderea saraciei, de clocotul
austrieci; urmeaza revoltele din Ştatele Papale, surd al nemultumirilor unei imense mase de tala randul lor, înabusite de armatele austriece si rani si muncitori pauperizati.
papale.
Investigatiile guvernului italian au durat sapte
e. 1832 – Giuseppe Mazzini a fondat organi- ani (pana în 1877) si au relevat o situatie econozatia „Tanara Italie”;
mica deplorabila. Proprietarii de pamanturi,
f. 1848 – Revolutia din Palermo (12 ianuarie). marii latifundiari castigau imens dar nu contriLa 10 februarie, Ferdinand al II-lea da o consti- buiau aproape deloc la dezvoltarea Italiei.
tutie Neapolelui, si urmeaza:
Inceputul secolului XX, respectiv perioada ime-

- 4 martie: Carol Albert da Piemontului o diat urmatoare sfarsitului primului razboi monconstitutie;
dial, au agravat si mai mult situatia deja grava în
- 14 martie: papa Pius al IX-lea da o consti- plan social si economic a Italiei fiindca atat
pierderile umane (peste 615000 soldati cazuti
tutie statelor papale;
pe campurile de lupta, cam tot atatia civili si pes- 22 martie: Venetia se proclama Republica. te 400000 de invalizi si mutilati), cat si lipsa mag. 1849 – Carol Albert abdica în favoarea lui teriilor prime, coruptia endemica, somajul cu
Victor Emmanuel al II-lea si, în acelasi an, trupe- doua cifre si cresterea de patru ori a datoriei stale austriece au preluat Florenta iar proaspata tului au împins Italia în pragul catastrofei.
Republica Venetia s-a predat, la randul ei, austri- Intrata într-o criza profunda, economia Italiei a
ecilor.
început treptat, treptat sa reactioneze. Alianta
dintre sindicatele patronatului si sindicatele anh. 1850-1854 – Garibaldi a fost exilat;
gajatilor a pus bazele primelor structuri corpoi. 1859 – Franta si Piemontul lupta împotriva ratiste. În 1934 au fost stabilite, prin lege, 22
Austriei si, la 4 iunie, obtin victoria. La 10 no- de corporatii care cuprindeau principalele raiembrie, Toscana, Parma, Modena doreau anexa7
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muri ale economiei.
Prin urmare, corporatismul a fost, la originea,
sa o doctrina socio-politica care a încercat institutionalizarea politica a grupurilor profesionale,
ideea de baza fiind participarea salariatilor la
gestiunea întreprinderilor, reglementarea activitatilor profesionale si respectul traditiei, altfel
spus, corporatismul voia sa introduca un fel de
„armonie” între salariati si patroni ca raspuns la
ofensiva tot mai puternica a miscarilor de stanga
si a tendintelor de bolsevizare. Bucuria unirii nu
a putut fi, însa, învinsa de avatarurile politicienilor vremurilor care au urmat.
3. Germania
Şfantul Imperiu Roman avea în componenta sa
peste 300 de entitati politice germanofone dar,
dupa înfrangerea Rusiei si Prusiei de catre Napoleon, în urma pacii de la Jena (1806) , Napoleon a
dictat personal textul tratatului prin care Imparatul german era obligat sa dizolve Şfantul Imperiu Roman (lucru pe care germanii nu-l vor uita).

Şub stapanirea Imperiului Francez, nationalismul german a crescut exponential (1804-1815),
fiind sustinut în plan ideologic de filozoful german Johann Fichte. Waterloo a însemnat sfarsitul dominatiei franceze dincolo de Rin si, implicit, în Europa. Reuniti în Congresul de la Viena
(1815), Austria, Rusia si Anglia nu au acordat
atentie cererilor Prusiei, drept pentru care marile imperii au stabilit o Confederatie germana
(1815-1866) condusa de Austria prin intermediul unei Diete Federale (Bundestag) care se întrunea la Frankfurt pe Main. In semn de recunoastere a casei imperiale a Austriei si a Casei
de Habsburg, presedintii acestui parlament au
fost regii Austriei (a fost singurul caz din istorie
cand regii au fost si presedinti!).
Blocada Angliei împusa de Napoleon a dus la un
declin economic al întregii Europe iar campania
din Rusia i-a costat pe germani peste 125000 de
soldati, ceea ce a alimentat în plus nationalismul
danez, reactie care a coagulat si mai puternic
spiritul germanic.

Germaniei, în 1818, ministrul prusac de finante,
Hans, Conte von Bülow, a conceput aşa numitul Zollverein, un fel de uniune vamala care a legat între ele numeroase teritorii prusace si ale
familiei Hohenzollern, conducand, pe de o parte,
la diminuarea pana la disparitie a unei concurente economice nebenefice între multitudinea
de statulete germane si, pe de alta parte, la aderarea la Confederatia germana a noi si noi entitati politice germane (de-a lungul a peste 30 de
ani s-au alaturat uniunii si alte state germane
ceea ce a permis dezvoltarea mult mai rapida a
unor regiuni ca Renania, Ruhr, Şaar).
Detenta economica, în urma aplicarii uniunii
vamale (Zollverein), a fost remarcabila, astfel ca:
- daca în 1816 erau circa 3.800 km de drumuri cu „suprafata tare”, pana în 1852, lungimea
acestora a crescut la 16.600 km;
- prima linie ferata avea 6 km si a fost construita în 1835 (pe traseul Nurnberg – Furth),
functionand doar pe timp de zi; dupa 3 ani, lungimea cailor ferate era de 144 km, dupa 5 ani (în
1840) existau 462 km, iar pana în 1860 lungimea cailor ferate pe teritoriul Confederatiei germane era de 11.157 km (peste 11.000 km de cale
ferata au fost construiti doar în 25 de ani, la dotarea tehnica specifica sec. XIX !);
- pana în 1846, pe raurile germane Dunare,
Elba, Weser si pe lacul Konstanz functionau peste 180 de vapoare si o retea vasta de canale.
Toate aceste eforturi pentru dezvoltarea infrastructurii veneau ca o materializare a ceea ce Heinrich von Gagern, duce de Nassau, politician
si partizan al unificarii germanilor sub umbrela
unui singur stat, scria: „Drumurile sunt venele si
arterele corpului politic”. Pe alte meridiane nu sa aflat nici astazi acest lucru, pana la urma, elementar...
Domeniul economic a fost secondat de aproape,
în ideea sustinerii unificarii, de cel cultural.

Frații Grimm au scris un dicţionar uriaş, au
cules numeroase teme si povesti populare care
au relevat asemanarile si fondul comun al povestilor din diferite regiuni (în sprijinul arguAlaturi de componentele politica si militara, ca- mentelor de unitate de traditii între provinciile
re au actionat în spiritul si în sprijinul unificarii noului stat).
8
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August Heinrich Hoffman, prin scrierile sale,
exprima nu doar unitatea lingvistica a poporului
german ci si unitatea lui geografica (celebrul
cantec al germanilor, Deutschland, Deutschland
uber Alles). Au urmat Alexander Humboldt, Richard Wagner, şi mulţi alţii.
In 1832 a avut loc primul festival al germanilor,
la Hamburg, unde au participat peste 30.000 de
oameni, veniti sa sarbatoreasca fraternitatea,
libertatea si unitatea nationala. Educatia, si nu
baricadele, constituiau în viziunea germanilor puntile de legatura între diferitele segmente
sociale si etnice de pe cuprinsul statelor germane.
Dar si în Germania, ca peste tot în Europa acelei
perioade de renastere nationala, au fost suficiente greutati, tradari si lupte interne. Evenimentele care au frant dar nu au înfrant eforturile de
unificare a Germaniei au fost, pe de o parte, legate de luptele cu imperiul habsburgic iar, pe de
alta parte, au provenit din sfera fierberilor sociale cauzate de marile migratii (urmare a industrializarii) dar si de foametea adusa de mana cartofului (1840).
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represiunea lor);
- a promovat o serie de politici antisociale
(aplicarea de masuri de forta împotriva oricaror
revendicari organizate ale salariatilor, a interzis
partidul social democrat, s.a.).
Bismark a pus bazele Realpolitik-ului modern. Politicile Germaniei pentru următorii
o suta de ani au fost transant exprimate în celebrul sau discurs, „Sange si fier”, expus la 30 septembrie 1862, dupa ce a devenit Ministru
Presedinte: „Marile chestiuni ale timpului nu se
vor rezolva cu discursuri şi cu decizii ale majorității – aceasta a fost marea greşeală din
1848 şi 1849, ci prin fier şi sânge”.
Atunci s-au pus primele baze solide ale noului
stat german dar si ultimele retusuri ale Realpolitik-ului care bantuie lumea si astazi. Şi Bismark
continuă: „Altminteri, Prusia ar fi o grămadă
de disperați care vor să asiste la singurul lucru la care se pricep: răsturnări de guverne”.
Şa readucem aminte ca Bismark a fost, începand cu 1862, prim-ministru al Prusiei, apoi, din
1867, Cancelar al Confederatiei Germaniei de
Nord, iar din 1871, Cancelar al Germaniei unite.

Totusi, în 1849, Parlamentul de la Frankfurt a
oferit titlul de Kaiser regelui Prusiei, Frederic Pana în 1864, Germania învinsese definitiv ireWilhelm al III-lea, deşi iniţial acesta a refuzat dentismul danez (în razboiul în care Prusia era
aliata cu Austria) pentru ca apoi, în cel mai pur
(la presiunile Austriei si Rusiei).
stil occidental, aliata cu italienii, Germania sa înAcelasi Parlament a reusit sa scrie si o Consti- vinga Austria (1866). Austria, ajutata de ... Şaxotutie, astfel ca întreaga Confederatie avea, înain- nia (!), a fost învinsa în batalia de o zi de la Kote de unire, si împarat si o constitutie, fapt iarasi niggratz (desi a promis ajutor Germaniei, Franta
mai rar întalnit în istoria ultimului mileniu.
a sprijinit, în acelasi spirit occidental, Austria,
Ratarea unificarii în 1848 a avut ca efect ama- atitudine pe care Germania nu o va uita).
narea ei pana în 1871. Pana atunci însa, sub ma- Şfarsitul dominatiei Austriei în statele germane
na si inteligenta lui Otto von Bismark, viitoarea au dus la mutarea atentiei acesteia în Balcani.
Germanie a avut de dus o serie de lupte grele din Dar prea mult zel nationalist ajunge pana la urcare a iesit mereu învingatoare (pana în 1918). ma sa dauneze grav sanatatii ... politice si geopoIn plan politic, Bismark a avut marele avantaj
de a nu fi afiliat niciunui partid politic. Partidul
lui a fost Germania unită. A preluat o parte
din ideile liberalilor privind programele educationale, asigurarile sociale, legile electorale,
dar a aplicat si o serie de masuri ultraconservatoare:

litice.

Noua Confederatie a Germaniei de Nord avea
deja propria Constitutie, drapel, imn, structuri
guvernamentale si administrative. Şub conducerea lui Bismark, Prusia învinsese Austria, dar
crease şi un spirit anti-prusac foarte puternic
în statele pan-germane (majoritatea statelor ger- a aplicat permanent un program de persecu- mane respingeau politicile de forta ale Prusiei).
tare a minoritatilor catolice (care a mers pana la
9
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Pana în 1870, devenisera clare cele trei reguli numita Tabara a Mizeriei). Guvernul francez s-a
de bază ale doctrinei politice a lui Bismark:
dizolvat, împaratul Napoleon al III-lea a abdicat
a. Prin forța armelor, un stat puternic poa- iar Franta s-a proclamat republica.
te oricând contesta vechile alianțe, poate în- Noua conducere a Frantei nu a capitulat, ceea
călca oricînd orice tratat, poate trece peste ce a determinat armatele germane sa cucereasca
orice alianțe şi orice înțelegeri privind sfere- Parisul. Şi, pentru ca umilinta sa fie suprema,
le de influenta;
printii, generalii si ministrii germani l-au proclab. Prin manevre diplomatice abile, un li- mat pe Wilhelm Imparat al Germaniei în sala
der „bun” poate crea un mediu propice prin care oglinzilor de la Palatul Versailles (18 ianuaun stat adversar sa fie „invitat” sa declanseze, rie 1871).
primul, un conflict sau un razboi, determinand A fost singurul împarat uns în capitala altui stat
astfel statele din aliantele defensive sa vina în decat cel de resedinta din istoria lumii ultimului
ajutorul asa-zisei „victime” a agresiunii straine mileniu. Franta a mai pierdut, în plus, Alsacia si
(!);
Lorena si a platit daune de razboi echivalente cu
c. Prusia era singurul stat din Confederaţie cele impuse de N. Bonaparte Prusiei în 1807, dusi dintre toate celelalte state germane capabil a pa pacea de la Jena si Tilsit, acceptand, ca
le proteja pe toate de agresiunile straine sau a „premiu” si administrarea germana a Parisului
dar si a unei parti din nordul Frantei.
promova politici expansioniste.
Intre timp, si în Peninsula Iberica revolutia din
1868 o înlaturase pe regina Isabella a II-a; tronul, ramas liber, a revenit în cele din urma, lui
Leopold de Hohenzollern – Sigmaringen
(încurajat si sprijinit de Bismark, deoarece
aceasta ar fi însemnat înconjurarea Frantei cu
dinastii germane). Franta a respins oferta prin
ministrul sau de externe, Gramont, duce de Agenor, care a remis Germaniei un ultimatum.

Actul unificării Germaniei s-a încheiat astfel
în cea mai luxoasă agresiune armată, în celebra sală a oglinzilor din Versailles. Noul Imperiu German avea 25 de state (din care trei
erau orase hanseatice); este ceea ce s-a numit
„Şolutia Germania Mica” – fara Austria.
Ştatele componente ale Imperiului German au
fost: Prusia(cu capitala Berlin), Bavaria (capitala
la Munchen), Şaxonia (Dresda), Wurttemberg
(Ştuttgart); deasemenea, din imperiu mai faceau
parte si ducatele Baden (capitala Karlsruhe),
Hessa (Darmstadt), Şaxa-Coburg, Gotha, Brunswich, Anhalt, orasele hanseatice Hamburg, Bremen, Lubeck si teritoriile imperiale Alsacia si
Lorena.

Cateva manevre inabile a ambasadorului
Frantei la Berlin, urmate de cateva manevre abile ale lui Bismark (cazul asa-numitei Depese de
la Ems), au înfuriat opinia publica franceza care
a început sa ceara razboi (conform regulii nr. 2 a
politicii lui Bismark, regula enuntata anterior),
printre altele si pentru stergerea rusinii de la Odata formata, Germania unita, într-un ritm
Şadowa (sau Koniggratz).
dificil de înteles si de urmat si astazi, a trecut la
Mizand pe ajutorul Austriei, Franta, din fost ali- constructia uneia din cele mai performante ecoat, s-a trezit în razboi cu toate statele germane; nomii din lume (pe termen lung) sustinuta nu
aplicand tacticile de lupta ale lui N. Bonaparte, doar financiar, ci si de un învatamant si o cerceMoltke, comandantul armatelor germane, a tare ştiințifică care au ținut Germania deceînvins în mod sever armata franceza în cateva nii în şir în fruntea lumii ştiințifice.
batalii (Şpicheren, Worth, Mars la Tour si Grave- Intre 1871-1875 au fost înfiintate 1.000 socielotte) astfel ca, brusc, „s-au trezit” în mars fortat tati comerciale si industriale. In 1875 a aparut
spre Metz si Paris.
Reich Bank, care a emis moneda Germaniei
Împăratul Franței a căzut prizonier împreu- (marca). In 1884 a fost adoptata o lege care nu
nă cu întreaga armată franceză (sechestrată permitea unei întreprinderi sa-si depuna actiuîntr-o tabara de prizonieri improvizata, asa- nile la bursa pentru a o feri de speculatii. Con10
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centrarea industriala era un proces în plina des- participat peste 30.000 de germani;
fasurare.
6. In 1849, Parlamentul de la Frankfurt a ofeKrupp si Thiessen cumparau mine, mijloace de rit titlu de Kaiser regelui Prusiei, Frederic Wiltransport, întreprinderi, etc. In 1881 apare pri- helm al III-lea;
mul cartel în producerea potasiului. Cartelul
7. Acelasi parlament redacteaza (1850) Conproducea 50% din carbunele Germaniei (fiind al stitutia Confederatiei Germane;
treilea producator de carbune la nivel global).
8. Otto von Bismark devine prim-ministru al
In paralel, s-a dezvoltat un sistem foarte puter- Prusiei (1862);
nic de cercetare stiintifica si multe întreprinderi
9. Pana în 1864, Confederatia Germana
si-au creat propriile institutii si laboratoare
(precum concernul Bayer). Ştiinta germana deti- „rezolva” definitiv problemele iredentismului
nea suprematia pe plan mondial, astfel ca s-a danez;
ajuns ca pana si Premiul Nobel sa fie decernat de
10. Leopold de Hohenzolern – Şigmaringen
comisii alcătuite exclusiv din savanți ger- ajunge pe tronul Şpaniei,provocand astfel un
mani.
conflict diplomatic si militar între Franta si GerPana la începutul sec. XX, Imperiul German de- mania;
venise deja posesorul uneia din cele mai mari
11. Razboiul franco-prusac (1870-1871) solflote militare si comerciale ale lumii. In domeni- dat cu:
ul electrotehnicii si electricitatii, piata era domi- victoria germana si tratatul de la Frankfurt;
nata de concernele Şiemens si AEG iar în industria farmaceutica, concernele Merck si Şchering
- sfarsitul celui de-al doilea Imperiu Francez;
devenisera concurenti foarte puternici pe plan
- abdicarea lui Napoleon al III-lea;
mondial.
- formarea celei de-a treia Republici FranceIntre timp însa, relatiile dintre Bismark si Kaize (4 septembrie 1870);
ser se deteriorau accelerat din cauza intolerantei
- încoronarea împaratului Imperiului Gerlui Bismark în raport cu partidele de stanga (în
special Partidul Şocial Democrat, cel mai mare man în Şala Oglinzilor, Palatul Versailles – 18
ianuarie 1871;
partid de stanga de la Atlantic la Urali).
- pierderea provinciilor Alsacia si Lorena.
In 1890, artizanul unificarii si constructiei noului Imperiu German se retrage din viata politica,
12. Retragerea lui Bismark din functia de Canavand cel mai îndelungat mandat de prim- celar al Imperiului German (1890).
ministru din istoria politica a Europei fara a fi
Asadar, Germania nu poate exista fara land-uri
fost vreodata membru al unui partid politic.
iar land-urile nu pot supravietui fara Germania.
Rezumand, unificarea Germaniei a avut urmatorul „calendar” sintetic:
4. Finlanda
1. Infiintarea Confederatiei Germane formata
din 39 de state în urma tratatului de la Viena Procesul structurarii statului Finlandez s-a de(1815);
rulat pe parcursul unui mileniu si a început un2. Infiintarea Dietei Federale (Bundestag) – deva prin anul 1155, cand prima cruciada a avut
ca scop cucerirea Finlandei de catre suedezi,
1815;
aflati sub conducerea regelui Eric cel Şfant sub
3. Infiintarea „uniunii vamale”, Zollverein;
pretextul crestinarii.
4. Dezvoltarea exploziva a infrastructurii de Poporul finlandez nu este însa de acord nici cu
transport terestru si fluvial (1816-1860);
invazia, nici cu crestinarea fortata, drept pentru
5. Festivalul unirii (Hamburg, 1832) la care a care, în 1238, are loc o a doua cruciada asupra
11
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Finlandei condusa de Birger Jarl care cucereste o
parte mai mare a teritoriului rezistentilor finlandezi si întemeiaza primul episcopat, la Turku,
care este si cel mai vechi oras al Finlandei, întemeiat în 1200.
In anul 1240, printul Norgorodului, Iaroslav,
intervine pentru eliberarea finlandezilor de stapanirea suedeza (înca de atunci, rusii aveau vocatia de eliberatori ai popoarelor, pentru ca apoi
sa-si însuseasca si tarile si popoarele).

suferinte. In timp ce Carol al XII-lea al Suediei
se razboia cu Polonia, tarul Petru cel Mare înainteaza pe teritoriul finlandez (iar Carol al XII-lea
cade prizonier la turci)!
În 1703 s-au pus bazele Sankt Petersburgului pe un teritoriu ce aparținea Suediei, urmare a cuceririi acesteia de catre Rusia, în urma
Marelui Razboi Nordic (1700-1721).

In 1710, cetatea Vupuri cedeaza iar în 1721 trec
sub dominatie ruseasca toate teritoriile cucerite
In batalia de pe Neva, suedezii sunt înfranti de suedezi în epoca cruciadelor.
(1240) dar, sub conducerea lui Tyrgil Knutsson,
In 1743, Şuedia a trebuit sa mai cedeze înca o
suedezii revin în 1293, într-o a treia expeditie, parte din teritoriul Finlandei cuceritorilor rusi
cuceresc Karelia si întemeiaza fortareata Vupuri. iar Gustav al II-lea, în tentativa sa de a le recupeAbia sub ocupatia suedeza se apreciaza ca Fin- ra prin razboiul din 1788, va suferi o înfrangere
landa a iesit din oranduirea comunei primitive severa.
intrand direct în feudalism (ceea ce la alte popoare si natiuni a durat milenii, la finlandezi a Dupa pacea de la Tilsit (1807), Şuedia a cedat
Rusiei si alte teritorii finlandeze iar în 1808durat doar 4-5 generatii !).
1809 se proclama Marele Ducat al Finlandei, caIn 1323, Finlanda a fost divizata între Şuedia si re a reusit sa-si pastreze o forma autonoma de
Rusia, iar în 1362 participa la alegerea noului guvernamant.
rege, fiind astfel admisa în 1397 în Uniunea de la
Kalmar (uniunea statelor scandinave), uniu- In cele din urma, tarul Alexandru I a ridicat Finne care cuprindea, deasemenea, Norvegia si Şue- landa la „rangul de natiune”. Nu dupa mult timp,
dia (de care apartinea si o parte a teritoriului Helsinki este declarata capitala Finlandei
(1812).
finlandez).
A venit însa anul fatidic, 1495, cand rusii pa- Trebuie subliniat ca politica ducatului de a ratrund pana la Ostrobothnia, iar danezii debarca mane fidel Rusiei în sec. XIX, i-a ajutat pe finlanla Turku (unde jefuiesc catedrala si incendiaza dezi sa-si poata construi propriul stat.
castelul).
In 1860, Finlanda îsi bate propria moneda ceea
In 1523, Şuedia iese din Uniunea de la Kalmar; ce a însemnat, în fapt, o forma mai pregnanta de
regele Gustav-Sava, alungând ocupanţii de manifestare a unei autonomii tot mai largi.
toate semintiile (1524), adopta Confesiunea de Tot în a doua jumatate a sec. XIX, au aparut si
la Augsburg ce va deschide drumul reformei lui primele forme politice de organizare doctrinara
Martin Luther în tarile scandinave.
respectiv:
Dupa moartea lui, la tron va urma fiul sau, - Partidul Finlandez – sustinator al valorilor ru„duce de Finlanda”, Jean al III-lea, care va ridica rale, traditiei si partizani ai idealului national;
Finlanda la rangul de „mare ducat”. Aventura
suedeza, de cucerire a tarilor baltice si a Poloni- - Partidul Şuedez – sustinator al legaturilor cu
ei, va crea mari nemultumiri si rascoale în tara Occidentul.
(mai ales rascoala taraneasca finlandeza, cunos- De altfel, dezvoltarea tot mai extinsa a relatiilor
cuta ca „razboiul batelor”).
cu Occidentul a dus la aparitia de frictiuni între
In 1640, regina Christina a Suediei pune bazele Rusia si Finlanda drept care, în 1917, aceasta din
primei universitati din Finlanda, la Turku dar, urma îsi declara independenta. Lenin a recunosodata intrata în secolul XVIII, Finlanda cunoaste cut suveranitatea noului stat.
o noua si lunga perioada de declin, de lupte si
12
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avut semnificația unui război de eliberare
deoarece atunci au reusit expulzarea trupelor
sovietice din tara (în bunul obicei rusesc, Lenin a
recunoscut initial suveranitatea dar nu a retras
si trupele stationate pe teritoriul Finlandei).

Bilantul razboiului sovieto-finlandez a fost dramatic. Pe de o parte, Finlanda a avut circa 23 mii
de morti, 44 mii raniti si 1.000 de prizonieri. Pe
de cealalta parte, URŞŞ a înregistrat peste 160 de
mii de morti, 265 de mii de raniti si peste 3.000
Cel de-al Doilea Razboi Mondial a gasit o tara de prizonieri.
optimista, un popor pacifist, nepregatit în fata Tratatele semnate cu URŞŞ în 1947 si 1948 cuviitoarelor atacuri ale URŞŞ-ului, noua organiza- prindeau, pe langa obligatia platii unor despagure a vechiului imperiu (dar parca mai nesatul, biri de razboi (ca si cum Finlanda a atacat URŞŞ
mai lipsit de omenie si mai perfid ca oricand) ... si nu invers), si extinderea concesiunilor teritoriIn mod preventiv, pentru mentinerea starii de ale.

pace pe teritoriul tarii, guvernul Finlandei a
semnat un armistitiu (ultimativ) cu URŞŞ prin
care a permis instalarea unei baze rusesti pe teritoriul ei si, de asemenea, pentru a-si pastra independenta, cedand în acelasi timp si 10% din
teritoriu (!).

Finlanda a cedat o mare parte din Karelia Finlandeza, Şalle si Petsamo, inclusiv porturile Viborg (Vupuri) si portul Lunahamari; peste
400.000 de finlandezi au fugit din teritoriile predate Rusiei bolsevice, dar, cu pretul a peste
93.000 de soldati si civili ucisi, Finlanda si-a pasToate acestea s-au întamplat însa dupa ce bra- trat independenta.
vul popor finlandez condus de un guvern hotarat Finlanda este înca un stat care a reusit sa-si
a purtat un cumplit razboi împotriva celui mai conserve independenta în lupta cu regiunile rosii
mare imperiu de pe întreaga planeta.
sau de la Rasarit fara a-si uni (înca) toate teritoIn 1939, între URŞŞ si Finlanda izbucneste un riile care-i apartin de drept.
razboi ce se va solda cu sute de mii de morti în Recapituland, avem urmatorul desfasurator al
doar un an de lupte. Prin urmare, combatantii evenimentelor care au condus la aparitia si fierau:
intarea unui stat unitar, independent dar înca
a. Republica Democratică Finlanda, cu o neîntregit:

armata de 180.000 de soldati condusi de genera- 1155: Are loc expeditia (cruciada) lui Eric
lul Carl Gustaf Mannerheim (general care-si fa- cel Şfant, teoretic pentru crestinarea Finlandei;
cuse stagiul în Primul Razboi Mondial în luptele
- 1238: Are loc a doua cruciada, condusa de
din curbura Carpatilor, apreciind în mod deose- Birger Jarl, în urma careia se întemeiaza primul
bit eroismul si spiritul de sacrificiu al ostasilor oras al Finlandei, Turku, si prima episcopie;
romani);
- 1240: In încercarea de a ocupa gurile Nevei,
b. URSS, ale căror unităţi militare dislocate suedezii ataca Novgorodul; sunt învinsi de cneapentru razboiul cu Finlanda totalizau un numar zul Iaroslav; în ciuda victoriei, nu a înaintat pe
de 450.000 de soldati, condusi, la început de Kliteritoriul Finlandei;
ment Vorosilov (înlaturat, din ordinul lui Ştalin,
- 1293: Are loc a treia cruciada, condusa de
dupa esecurile repetate de pe frontul finlandez)
aceasta data de Tyrgil Knutsson, în urma careia
si înlocuit ulterior cu Şimion Timosenko.
suedezii cuceresc Karelia si întemeiaza fortaUrmare a declansarii acestei agresiuni, URŞŞ a reata Vupuri;
fost exclusa din Liga Natiunilor. Finlanda a rezis- 1323: Finlanda este divizata între Rusia si
tat pana în martie 1940, cand a fost obligata sa
Şuedia;
semneze tratatul ale carui principale cerinte au
fost, dupa cum s-a mentionat mai sus, cedarea a
- 1397: Partea „suedeza” a Finlandei adera la
10% din teritoriu („zeciuiala” ruseasca), a 20% uniunea statelor scandinave (Uniunea de la Kaldin capacitatile sale industriale si înfiintarea mar);
unei baze militare rusesti.
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- 1495: Jean (Ioan) al III-lea, regele Şuediei, secole a avut universitate, ajungand astazi unul
ridica Finlanda la rangul de Mare Ducat;
din cele mai civilizate state ale lumii;
- 1640: regina Christina a Şuediei pune bazele
d. În continuare, Finlanda are multe din
primei universitati din Finlanda, la Turku;
teritoriile care i-au apartinut de-a lungul istoriei,
- 1703: Şe pun bazele orasului imperial Şankt în granitele altor state, între acestea Federatia
Petersburg, pe un teritoriu ce a apartinut Şuedi- Rusa detinand, evident, primul loc.
ei;

- 1710: Cetatea Vupuri este cucerita de trupele rusesti;

5. Polonia

Regele Mieszko a ales să fie botezat creştin
- 1721: Teritorii vaste din „Finlanda suedeza” în anul 966 si a unificat triburile slave occidentasunt preluate de Imperiul Rus;
le. Dupa el a urmat fiul sau, Boleslav cel Viteaz,
- 1743: Şuedia cedeaza Rusiei noi teritorii fin- care, în 1025, a devenit primul rege al Poloniei.
landeze;
A urmat Mieszko al II-lea în timpul caruia tanara
monarhie poloneza s-a prabusit (datorita tra- 1788: Gustav al III-lea al Şuediei, în asanumitul Razboi al Nordului, declara razboi Rusi- darilor interne si interventiilor externe, mai ales
ei pentru recuperarea teritoriilor cedate în 1743, ale împaratului Şfantului Imperiu Roman, Conrad al II-lea).
dar este învins;

- 1807: In urma pacii de la Tilsit (între Napo- Monarhia a fost rasturnata de Cazimir, fiul lui
leon si Alexandru I), Şuedia cedeaza noi teritorii Mieszko al II-lea (ajutat de Imparatul Henric al
III-lea al Germaniei, dar si de printul Iaroslav cel
finlandeze;
Intelept al Rusiei), care a recuperat cateva terito- 1808: Tarul Rusiei proclama Marele Ducat al rii importante (Mazoria, Şilezia, Pomerania).
Finlandei, ca parte a imperiului;
Ş-au scris toate aceste detalii pentru a întelege
- 1809: Finlanda este ridicata la „rangul de un lucru esential: înca de la nasterea sa, Polonia
natiune”;
a avut doi „naşi”, Germania şi Rusia.
- 1812: Helsinki devine capitala Finlandei;
A urmat la tron fiul lui Cazimir, Boleslav al IIlea
cel Generos (cunoscut şi ca cel Îndrăzneţ
- 1860: Finlanda bate propria moneda si tot
atunci apar primele doua mari grupari politice; sau cel Crud). A fost un mare constructor de lacase de cult religios iar în plan extern a urmarit
- 1917: In urma preluarii puterii de catre sa fie înconjurat doar de state fidele sau prietebolsevici, apar tot mai multe frictiuni între Fin- ne, ceea ce pana la urma l-a pus în conflict cu
landa si Rusia bolsevica;
Henric al IV-lea, regele Germaniei (care avea alt
candidat pentru tronul Ungariei decat Bela I, un- 1939-1940: Razboiul sovieto-finlandez.
chiul lui Boleslav al II-lea) dar si cu cnezatele ruIn urma parcurgerii acestui desfasurator de
sesti (în 1069 a avut o campanie militara împoevenimente, sunt de notat cateva idei importantriva Kievului).
te:
Incoronat ca rege al Poloniei în 1076, pierde
a. Constituirea statului Finlandez a fost un
Pomerania de Vest, urmare tocmai a conflictelor
proces îndelungat (a durat aproape un mileniu);
aparute pe axa est-vest.
b. Înainte de a fi un stat unitar şi indepenA urmat o perioada de consolidare a regatului
dent, a avut moneda si capitala;
în sec. XIV sub dinastia Jagiellona (1386-1572),
c. La venirea suedezilor, în 1155, populaţia perioada în care au fost aduse sub controlul code pe teritoriul Finlandei nu iesise înca din co- roanei regilor Poloniei teritorii ale fostei Rusii
muna primitiva. Cu toate acestea, dupa cateva Kieviene aflate atunci sub control lituanian).
14
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In acelasi timp, au avut însa loc si teribilele lupte cu teutonii, încheiate cu pacea de la Thorm
(1410, dupa batalia de la Marienburg) si nasterea Ducatului Prusiei, nucleul dur al Germaniei
de mai tarziu (la aceste batalii a luat parte si Alexandru cel Bun, Domnul Moldovei).

towski iar în 1768 are loc Confederaţia de la
Bar sau asa-numita revolta a unei grupari nobiliare numita „sleahta” împotriva Rusiei si a regelui
Poloniei, vasalul de facto al acesteia. Miscarea a
fost înabusita în 1772 si a fost urmata de prima
împartire a Uniunii între Rusia, Prusia si Austria
Polonia a continuat sa lupte în est si sud-est cu Habsburgica (la a carei salvare, Polonia contriCnezatul Moscovei, cu turcii, cu tatarii, cu dom- buise cu aproape un secol în urma).
nitorii Moldovei medievale.
Prima împartire a Poloniei, „consfintita” prin
tratatul
de la Viena în timp ce regatul era sub
In 1505 s-a înfiintat parlamentul polonez
(Şejm), astfel ca puterea politica si administrati- ocupatia trupelor habsburgice, ruse si prusace, s
va a fost transferata din mana regelui în mainile -a facut „frateste”, astfel ca:
nobilimii; s-a marcat, astfel, începutul perioadei
- Prusia a preluat Warmia, Pomerania, Malcunoscute sub denumirea de Libertatea de Aur. bork, Chelmo si unele districte din Polonia Mare;
Dupa începutul acestei noi ere în politica Polo- Rusiei i-au revenit Livonia si asa-numita Runiei medievale, încet, dar tot mai temeinic, Polo- sie Alba (Vitebsk, Polotsk si Mscilav);
nia a intrat într-o panta descendenta, într-un de- Austria „s-a ales” cu partea cea mai mare:
clin politic, militar si economic tot mai vizibil.
Galitia, o parte din Polonia Mica, Zator si OswieApogeul regatului Poloniei a fost atins în 1569, cim.
cand, dupa acordul de la Lublin, s-a format Uniu- Dupa aceasta împarteala, Polonia a pierdut cirnea Polono-Lituaniana, stat federal si destul de ca 30% din teritoriu si peste 4 milioane de locuiputernic în perioada în care Europa nu era înca tori.
sub imperiile habsburgic si spaniol.
Ulterior ocuparii teritoriilor, „cei trei”, respectiv
Conflictele interne dintre diferitele partide ale Rusia, Prusia (oare de unde vine asemanarea de
nobilimii polone au dus la accelerarea declinului nume) si Austria au cerut Şejm-ului polonez sa
Poloniei, mai ales din a doua jumatate a sec. XVII. ratifice, sa recunoasca printr-un acord asumat,
Dupa rascoala cazaceasca din 1648, (care a cu- teribilul rapt teritorial.
prins sudul si estul Uniunii) a urmat invazia ŞueParlamentarii care s-au opus au fost arestati de
deza.
reprezentantii Rusiei si trimisi în Şiberia. Pana
In urma razboaielor cu Rusia si cazacii, Ucraina la urma, istoria noteaza ca tratatul a fost semnat
a fost divizata (partea sa estica revenind Rusiei). datorita unor „colaborationisti” interni (Michael
Desi a participat la despresurarea Vienei Radziwill, episcopii Mladzieyowski, Massalski,
(1683), declinul Poloniei a continuat si cu Ostrowsski si alti politicieni din aceasta catego„ajutorul” vecinilor ei de ieri (si de astazi).
rie).
Domnia a doi regi din dinastia saxona Weltin,
Augustus al II-lea şi apoi, Augustus al III-lea
si implicarea Poloniei în Marele Razboi al Nordului au condus la prabusirea definitiva a
„republicii nobiliare”. Intre timp, Prusia a preluat Şilezia (de la monarhia Habsburgica).

La 18 septembrie 1773, tratatul de cedare a teritoriilor a fost semnat de Şejm-ul Poloniei. In
1793 (23 ianuarie), Prusia si Rusia au semnat un
acord prin care trebuiau, pe de o parte, sa blocheze o serie de reforme politice în Polonia si, pe
de alta parte, sa mai „transeze” cateva parti din
ce mai ramasese din Uniunea Lituano-Polona,
parti care însemnau cam cat suprafata de astazi
a Poloniei, si anume: 250.000 Kmp reveneau Rusiei si 58.000 kmp, Prusiei.

Din 1764 pana în 1795 s-au mai încercat o serie
de reforme interne dar care au provocat reactii
ostile si raspunsuri militare din partea vecinilor.
In 1764 ajunge pe tronul Poloniei, sprijinit de
Ecaterina a II-a a Rusiei, Stanislav August Ponia- Concret, Rusia a primit (mai bine zis, si-a luat)
15
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Voievodatul Kiev-ului, Wraclaw, Podole si Minsk
precum si parti din voievodatele Vilnius,
Nowogrodek, Livosk Brest si Volhyanian, teritorii pe care Ecaterina a II-a le-a organizat în doua
viceregate: Minsk si Izyaslav.

Uniunea Polono-Lituaniana a fost, astfel, stearsa definitiv, pentru totdeauna, de pe harta politica a Europei si stearsa este si astazi (sa fie oare
si rezultatul perpetuarii în timp a unei mezaliante – ca sa nu-i spunem altfel – între ... Inaltele
Prusia si-a însusit orasele Gdansk, Thorn, Voie- Parti Contractante ?!...).
vodatul Gniezus, Poznan, Şieradz, Kalisz, Plock, In 1807, într-un exces „amoros”, Napoleon a
cat si alte parti din Voievodatul Cracovia, Rawa înfiintat Ducatul Varsoviei care a disparut însa
si Masovia.
dupa Congresul de la Viena (1815), ocazie cu caŞi, conform „traditiei”, dizlocarile de teritorii au re s-a nascut „Polonia Congresului”, un fel de refost din nou aprobate de Şejm, Polonia pierzand gat dominat de Rusia. Mai corect exprimat, noul
Regat al Poloniei se afla într-o „uniune personapeste 5 milioane de suflete.
la” cu Imperiul Rus, regele fiind în directa suborCeea ce a mai ramas era doar un „stat-tampon”, dine a tarului (care conducea de facto asacu un rege marioneta si cu o armata poloneza numitul regat).
bine pazita de vigilentele garnizoane rusesti.
Elitele poloneze (scriitori, nobili, politicieni) au
Incercarea Şejm-ului de a da o noua Constitutie devenit revolutionarii secolului XIX participand
s-a soldat, din nou, cu o alta împartire a Poloniei si la revoltele din Prusia, Rusia, Austria însa, dusi cu constituirea asa-numitei Confederatii de la pa zdrobirea insurectiei din 1831, autonomia
Targowice, în care magnatii pro-rusi, avand si Congresului Regatului a fost desfiintata de Rusia
sprijinul tacit al Austriei, au învins tabara pro- Tarista iar polonezii s-au confruntat cu:
Constitutie, deschizand în acelasi timp calea ca- deportarea;
tre a treia împartire a Poloniei.
- confiscarea proprietatilor;
In 1794 s-a declansat revolta Kosciuszko a carei

înfrangere a pecetluit a treia împartire (dar nu si
- serviciu militar fortat;
ultima) a Poloniei la care au participat, din nou,
- închiderea universitatilor,
Prusia, Austria si Rusia (triste terminatii mai au
denumirile celor doua imperii si a numelui celui iar dupa revolta din 1863, a fost impusa si rusificarea scolilor secundare poloneze (suna cunosde-al treilea Reich).
cut pentru cei care au avut de-a face, de-a lungul
Rusia a mai luat 120.000 kmp, Prusia 55.000 iar istoriei, cu „întunericul luminii de la rasarit” ...).
Austria 47.000 kmp, în total aproape cat RomaPrusia a procedat similar pe „dominioanele”
nia de astazi (242.000 kmp).
proaspat acaparate dar a acordat o mai mare
Folosind termeni din dictionarul politic con- atentie învatamantului pe care l-a germanizat
temporan, se poate aprecia ca tot ce s-a întam- complet, în timp ce Austria a fost mai concesiva
plat în Polonia anilor 1764-1793 a fost practic în sensul ca polonezilor li s-a permis sa aiba reun proces de „regionalizare” în mai multe trepte. prezentanti în Parlament si sa formeze propriile
Citam dintr-un articol al unui document secret universitati (Cracovia si Lvov fiind recunoscute
(la acea vreme) semnat de cei trei din „coalitia în întregul Regat Regent al Poloniei – noua denude împartire”; „Avand în vedere necesitatea de a mire a ce mai ramasese în Polonia de altadata).
elimina tot ceea ce ar putea reînvia amintirea In urma Revoltei din Noiembrie din 1830, cerexistentei Regatului Poloniei, acum ca anularea curile conservatoare poloneze au deturnat si traacestui corp politic a fost efectuat, Inaltele Parti dat miscarea, ducand la un razboi în toata regula
Contractante (sic!) sunt de acord şi se obligă cu trupele rusesti, razboi în care mii si mii de posa nu includa niciodata în titlurile lor, numele lonezi au fost ucisi, luati prizonieri, deportati.
sau denumirea Regatului Poloniei, care va fi su- Atunci a început si marele exod polonez catre
primata din prezent pentru totdeauna”.
vest, dar mai ales catre ŞUA.
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A urmat „Revolta din Cracovia” (1846), care s-a movate (o treime din populatia Poloniei erau mifinalizat prin încorporarea Republicii Cracovia în noritati) si-au deteriorat rapid relatiile cu toti
Imperiul Austriac.
vecinii (si asa încordate), cu centrele de putere
Au urmat un sir de revolte, insurectii si alte mai îndepartate (Franta, Liga Natiunilor) dar si
miscari ale nationalistilor polonezi pe întreg ori- cu Cehoslovacia, Lituania, Ucraina.
zontul de timp 1860-1863.

Ce a urmat în viata politica interna dupa
Dupa Primul Razboi Mondial, curios lucru, aparitia noii Republici? Istoria consemneaza:
„Inaltele
Parti
Contractante”
devenisera
- un legislativ fragmentat si fara majoritati
„Invinsele Parti Contractante”, chiar daca Rusia stabile (existau patru partide mari si zeci de alte
plecase acasa de buna voie (proces care nu avea factiuni politice mici);
însa a se mai repeta).
- coruptia a devenit endemica;

Prin Legea din 5 Noiembrie 1916, Imperiul Ger- guvernele se succedau unele dupa altele;
man si Austro-Ungaria au proclamat reanfiinta- armata pusese gand rau politicienilor.
rea unui Regat al Poloniei pe teritoriile cucerite
de la ... rusi (cata „marinimie”), amnezia în politi- Pe cale de consecinta, Pilsudski da o lovitura de
ca fiind principalul atribut al politicienilor stat si preia conducerea statului (sustinut fiind si
(uitasera cu totii ca pana nu demult împarteau de factiuni stangiste).
aceeasi prada, este drept, pe sub mese diferite,
In 1939, Polonia a fost din nou rupta între Gerdar ... o împarteau totusi împreuna)...
mania si Rusia. Aveam asadar, pe de o parte 39
Cu sustinerea puternica din partea lui Widrow divizii poloneze slab dotate, 16 brigazi, 4.300
Wilson, independenta Poloniei a fost proclamata tunuri, 880 de tancuri si 400 avioane (ceea ce ar
oficial în iunie, 1918, de Antanta.
reprezenta efective de circa 950.000 de soldati si
Cea de-a treia Republică Polonă s-a nascut ofiteri), iar, pe de alta parte:
practic dupa retragerea trupelor germane din
- Germania (cu 56 divizii, 4 brigazi, 10.000
Varsovia si intrarea generalului Pilsudski (10 tunuri, 2.700 tancuri, 1.300 avioane – ceea ce a
noiembrie, 1918).
însemnat un efectiv de 1.800.000 soldati si
Dar avaturile Poloniei erau departe de a se fi ofiteri) si
sfarsit. Intre anii 1919-1921 a avut loc razboiul
- U.R.Ş.Ş. (cu 33 divizii, 11 brigazi – ceea ce ar
ruso-polonez, cand fortele armate poloneze au însemna circa 800.000 de soldati si ofiteri) si
înaintat catre Lituania, Ucraina si Belarus.
- Şlovacia (cu 3 divizii – circa 50.000 de solIn iunie 1920, polonezii au ajuns pana la Minsk dati si ofiteri).
si Kiev, dar la contraofensiva bolsevicilor s-au
retras astfel încat frontul de nord ajunsese din Şintetizand, cei 950.000 de soldati polonezi trenou la marginea Varsoviei. Contraofensiva gene- buiau sa înfrunte pe doua fronturi cei 2.650.000
ralului Pilsudski a dus la ocuparea orasului Vilni- de soldati ai armatelor invadatoare (fara a mai
us si deteriorarea pe termen lung a relatiilor cu lua în calcul diferentele nete între dotarea armatei germane si cea a Poloniei); sa facem mentiurusii.
nea ca, la acea vreme, Şlovacia era un stat marioPacea de la Riga (1921) a lasat rusilor Minsk-ul, neta).
Camenita-Podolia si Berdih. Ucrainenii au ramas
Germania ataca Polonia pe 1 septembrie 1939
fara stat si s-au simtit tradati de polonezi.
iar Rusia Şovietica pe 17 septembrie (conform
Dupa aceasta aparenta revigorare si repunere pactului Ribbentrop-Molotov).
pe harta, varfurile politicii, administratiei si armatei polone s-au trezit în prezenta unui fals Şi asa s-a nascut ... Şfatul secret polonez. Dupa
sentiment ca ar fi din nou un fel de mare putere, 21 iunie 1941, Germania a cucerit si partea
autosuficienta si care, prin politicile etnice pro- detinuta de sovietici, iar dupa 1944, sovieticii au
17
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pus mana pe întreaga Polonie, contribuind deci- mare parte din populatiile vecine, ajungand sa
siv la ... „eliberarea” ei !...
fie temut chiar si de romani”.
In urma razboiului din 1939 au fost ucisi peste Conform istoricului Iordanes, Burebista îsi în65000 de soldati polonezi, 450000 au cazut pri- cepe domnia cu vreo patru ani înainte de moarzonieri la germani si 240000 la sovietici.
tea dictatorului roman Lucius Cornelius Şulla
Şfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial a Felix si, prin actiunile sale politice si militare, îsi
dus la constituirea actualului stat polonez, cum construieste un regat care se întindea în sud paaltfel decat sub obladuirea unuia din cei doi nasi na dincolo de Dunare (Muntii Haemus), în vest
eterni ai Poloniei: Rusia (Şovietica, ce-i drept, pana în limita muntilor Tatra (inclusiv campia
Panonica), în est pana la tarmurile Pontului Eudar tot Rusia) .
xin (Marea Neagra) iar în nord pana la mlastinile
Pripetului (sud-estul Belarusului).
6. ROMÂNIA

Parte din acest imens teritoriu îl constituie astazi Romania si anume tinuturile dacilor liberi
6.1. Coordonate istorice fundamentale
(singurul popor din istoria antica ce nu a cunosUnul din patriarhii istoriei universale si natio- cut, pana la invazia romana, sclavia) precum si al
nale, Nicolae Iorga, sublinia, în stilul marilor pro- getilor (dacii de la sud de muntii Carpati).
clamatii peste veacuri, ca: „Unirea national – politică de la anul 1918 nu se cuvine să fie în- Acest teritoriu (de peste 300.000 kmp) a reprefatisata, nici macar în parte, ca un dar, coborat zentat ceea ce astazi am numi „nucleul” imperiuasupra neamului romanesc din încrederea si lui lui Burebista, avand în istorie acelasi rol pe
simpatia lumii civilizate, nici ca o alcatuire în- care l-a avut Prusia pentru Germania.
tamplatoare, rasarita din greselile dusmanilor de Şarind peste cateva secole, intram în evul meveacuri. Unirea romanilor trebuie înfatisata în- diu timpuriu care se considera a fi început odata
totdeauna – potrivit adevarului – ca urmare fi- cu retragerea trupelor romane (270 e.n.). Au
reasca a unei pregatiri istorice de sute de ani, în urmat cateva secole de migratii pe un teritoriu
cursul carora, acest popor de eroi si mucenici a care se întindea în est pana la Marea Neagra si
izbutit sa-si apere cu uimitoare staruinte saracia Nipru, în vest pana în Campia Panonica
si nevoile si neamul, ramanand, împotriva tutu- (respectiv pe Tisa), în nord pana în Marmatia si
ror navalirilor barbare si vremelnicelor stapaniri Dniesber (teritorii care apartin astazi Ucrainei),
straine, în cea mai stransa legatura cu pamantul iar în sud pana la Dunare. Teritoriul era organistramosesc”.
zat în zece regiuni istorice (ducate, voievodate).
Şa ne întoarcem însa, pentru putin timp, în era Nu facem aici detalierea unor etape si procese
istorice dar trebuie subliniat ca în secolul al XIzbuciumatei si sangeroasei antichitati.
lea, zona de vest a fost încorporata în Regatul
Din cauze neelucidate (dar nu în totalitate), ra- Ungariei (respectiv Banatul, Crisana si Transilvamane un mare mister faptul ca nu se afirma mult nia), estul (de la Nipru pana la Carpatii Orientali)
mai apasat ceea ce istoria a consemnat de mile- organizandu-se în ceea ce s-a numit Tara Moldonii, prin vocile si scrierile celor mai eruditi oa- vei (sec.XIV), iar sudul, Tara Romaneasca
meni ai acelor timpuri, si anume ca în Europa (delimitata la nord de crestele Carpatilor Meridisecolului I î.Hr. erau doua mari imperii si nu onali, în sud, Dunarea, iar în est Marea Neagra).
doar unul: imperiul roman si imperiul dacoŞa mentionam, spre eterna aducere aminte, ca
getic condus de marele rege Burebista.
primul mare rege si întemeietor al Ungariei a
Conform spuselor lui Ştrabon, getul Burebista fost Ştefan cel Şfant, la origine roman ortodox
(82 – 44 î.Hr.), a ajuns în fruntea neamului sau, „l din Transilvania, după cum şi faptul că cei
-a înaltat atat de mult prin exercitii, abtinerea de mai vestiți şi importanți conducători ai Regala vin si ascultare de porunci încat în cativa ani a tului Ungariei au fost români: Iancu de Hunefaurit un stat puternic si a supus getilor cea mai doara (cunoscut în sec.XV drept Ioan Getul,
18
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devine regent al Ungariei în 1446), Matei Corvin
(fiul lui Ioan Getul, rege al Ungariei între 14581490) si Nicolaus Olahus, al carui tata era un nepot al lui Ioan Getul, ajuns regent al Ungariei.
Desi s-au încercat tot felul de explicatii, ramane
înca un mister (nu tocmai greu de descifrat, dar
foarte greu de acceptat) unitatea limbii romane
din provinciile istorice (Ardealul, Moldova, Muntenia si Dobrogea) în ciuda a secole de interferente cu popoarele migratoare, în ciuda eforturilor stapanirilor mai mult sau mai putin vremelnice, care s-au straduit secole la rand sa stearga
identitatea poporului roman autohton, identitate
ale carui temeiuri fundamentale au fost limba,
credinta si originea comuna. Cele trei temeiuri
fundamentale au constituit germenii ideii multimilenare de unire a romanilor de dincolo si dincoace de munti, germeni activati de figuri proeminente ale istoriei si culturii din una sau alta
din provincii.
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A urmat apoi Marele Razboi despre care Nicolae Iorga scrie că: „A fost drama poporului
roman. Gandul nostru se duce mai ales catre acei
bieti sateni romani din vaile Ardealului, de pe
campiile manoase ale Banatului si Ungariei, din
Muntii Maramuresului, care, ca ai lor si ai nostri,
de acelasi sange, din preajma Manastirilor Bucovinei, s-au dus sa-si verse sangele pentru steagul
care este al unuia sau a altuia dar al natiei romanesti nu e.”
Intrata în razboi de partea Antantei, în 1916,
într-o prima faza, Romania sufera înfrangere dupa înfrangere din partea trupelor germanobulgare, pierde Capitala iar Curtea Regala si Guvernul se retrag în nord-estul tarii, la Iasi. Nu este aici si acum locul de a analiza starea si dotarea
armatei romane de la acele evenimente. Cert este ca eroismul soldatilor si inspiratia ofiterilor
superiori au adus stralucitele victorii ale Armatei Romane din vara anului 1917, de pe aliniamentul Marasti – Marasesti – Oituz, vara în care
pe tot frontul cuvantul de ordine era „Pe aici nu
se trece”. Maresalul August von Mackensen ( pe
a carui cusma era prins capul de mort care va
deveni, mai tarziu, emblema trupelor ŞŞ), obsedat de glorie si afirmare, a suferit una din cele
mai dezastruoase înfrangeri din lunga sa cariera
militara.

Primele tentative de unire politica au pornit
înca de pe timpul lui Stefan cel Mare, domnul
Moldovei (1457-1504) urmat apoi de figura de
soldat martir al lui Mihai Viteazul (1593-1601).
Şa ne reamintim cuvintele de învatatura ale lui
Nicolae Iorga: „De la 1600, nici un român n-a
mai putut gandi unirea fara uriasa sa personalitate, fara palosul sau securea lui ridicata spre
cerul dreptatii, fara chipul lui de curata si desa- A urmat înfrangerea Puterilor Centrale si dezvarsita poezie tragica.”
membrarea Imperiului Austro-Ungar. Rusia si-a
Dupa mai bine de doua secole, intelectualii si retras trupele de pe front. La 11 noiembrie 1918,
politicienii care alcătuiau elita secolului XIX Germania capituleaza, iar dupa o suita de
în Principatele Romane au organizat, în conditii „oscilatii politico-diplomatice”, Romania reusespolitice si militare extrem de grele, Revolutia din te sa intre în tabara castigatorilor.

1848 care sustinea, la loc de frunte, si unirea tu- Intr-un discurs din 1917, tinut în Parlamentul
turor romanilor.
Romaniei, Nicolae Iorga decreta peste timp si
In 1859 s-au unit doua din cele trei principate, timpuri: „Este astăzi în România o singură
respectiv Moldova si Tara Romaneasca, sub chestiune, toate celelalte sunt ajutatoare pentru
sceptrul aceluiasi domnitor, Alexandru Ioan Cu- dansa: chestiunea liberarii teritoriului national,
chestiunea revansei noastre biruitoare. Şingura
za.
chestiune care trebuie imediat rezolvata, prin
Dupa instaurarea monarhiei de Hohenzollern, bratele unite ale noastre si ale fratilor de peste
Romania a intrat într-o noua etapa de moderni- hotare, este a dreptului romanimii de a se impuzare, urmare a reformelor initiate de Al.I.Cuza si ne ca stapani în orice colt al pamantului pe care l
continuate de Regele Carol I, sub domnia caruia -a locuit.”
Romania „Mica” si-a dobandit independenta
Realizarea unirii nu se poate face nici cu o ma(1877).
na de militari, nici cu o ceata exaltata de razvra19
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titi, mai mult sau mai putin instruiti si educati, ci
doar prin intermediul întregii natiuni. Nu poate
exista însa unitate si nici o unire nu rezista în
fata corozivei imoralitati. Şi aici trebuie sa reamintim cuvintele de învatatura ale marelui istoric: „Moralizarea unei societati se face nu coborând oamenii trecutului după interesele zilei
de azi, ci silind pe oamenii de astăzi a se ridica la înălțimea oamenilor trecutului.” Uşor
de zis...
Revenind la campurile de lupta armata si diplomatica, sa notam ca în timpul unor evenimente
care vor deturna în mod neprevazut istoria Europei si a lumii, iesirea din razboi a Rusiei duce
la prabusirea Frontului de Est si la pacea de la
Bucuresti (în primavara anului 1918). Din partea Romaniei, negocierile se poarta de filogermanul Al.Marghiloman, agreat de Puterile Centrale
si, fara vreun aranjament diplomatic premergator, s-a deschis brusc si larg usa unirii cu Basarabia. Discutiile dintre Chisinau si Bucuresti s-au
întetit începand cu 20 martie 1918, cand Marghiloman s-a întalnit cu Ion Inculet (presedintele
Şfatului Tarii), Daniel Ciugureanu (presedintele
Consiliului de Ministri) si Pantelimon Halippa
(Vicepresedinte al Şfatului Tarii), miezul dur al
politicienilor din Basarabia.
Ion Inculet (ex-agent al lui Kerenski) vroia o
unire cu pastrarea unei autonomii depline. Pe 26
martie 1918, ora 10:00, Marghiloman ajunge la
Chisinau dar nu a vazut nici un semn de sarbatoare, nici o manifestare pro-unire si noteaza în
jurnalul sau: „Nici o vointa si mai ales un tembelism mai mult decat oriental, daca asa ceva este
cu putinta.” A doua zi, pe 27 martie 1918, a avut
loc, totusi, votul pentru unire: 35 abtineri, 3 împotriva si 86 de voturi pentru unire. „Toti sunt
asa miscati încat nu pot vorbi”, noteaza Marghiloman a doua zi dupa ce ajunsese în Chisinau si
întalnise starea redata mai sus.

Poate ca înainte de a vorbi si despre unirea
Transilvaniei si Banatului, ar fi bine sa parcurgem în regim de blitz-view zbuciumata istorie a
acestui tinut, cel putin începand cu secolul XVIII.
In urma razboaielor cu turcii, Bucovina apartinea Imperiului Habsburgic „de facto” din 1774;
„de jure” acest lucru s-a întamplat în urma conventiei dintre turci si austrieci, semnata în 26
aprilie/7 mai 1775, obtinuta prin mituirea de
către ambasadorul austriac a unor funcționari de la „Înalta Poartă”. La 13 februarie
1848, o delegatie de bucovineni cere mai multa
autonomie si crearea unui ducat romanesc, „iar
împaratul sa poata purta si titulul de mare duce
al romanilor.” La 4 martie 1849 ei obtin statutul
de autonomie al Bucovinei în imperiul austriac.
Este creata Dieta ducatului Bucovina care se
întruneste pentru prima data la 6 aprilie 1861,
romanii fiind majoritari. Emigratia spre ŞUA si
afluxul de migranti încurajat de stapanirea austriaca, au determinat ca, în cele din urma, ucrainienii (rutenii) sa detina 38,88% în 1910, romanii 34,38%, germanii 21,24%, cca 4,45% polonezi si restul unguri.
Dar la 4/17 august, între Franta, Marea Britanie
si Rusia, pe de o parte si Romania, pe de alta parte, se adopta un tratat secret în care se promit
Romaniei Transilvania, Basarabia si Bucovina
(tratativele fiind initiate de Ionel Bratianu). Pe
partea cealalta, Puterile Centrale semnasera la
începutul aceluiasi an, pe 27 ianuarie/9 februarie, la Brest-Litovsk, un tratat de pace cu Rusia
aflata în febra revolutionara, prin care aceasta
admitea, pana la stabilirea unor frontiere definitive, ocuparea, administrarea si exploatarea de
catre germano-austrieci a tarilor baltice, a Poloniei rusesti, Bielorusiei si Ucrainei în schimbul
autonomiei partiale a populatiilor slave din anumite teritorii ale Germaniei si Austriei, anume
Poznania, Şilezia de Şus, Galitia si Bucovina. Tratatul nu a fost recunoscut nici de Antanta si nici
de Romania si oricum, cateva luni mai tarziu, nu
a mai fost valabil datorita înfrangerii Puterilor
Centrale.

Bucovina, care apartinea de Austro-Ungaria,
prin convocarea Congresului General al Bucovinei (în componenta caruia erau si polonezi dar si
austrieci) a votat „unirea neconditionata si pe
vecie a Bucovinei, în vechile hotare, pana la Ce- Pe 3 noiembrie 1918, romanii si ucrainienii din
remus, Colaciu si Nistru, cu Regatul Romaniei.” Ducatul Bucovinei revendica simultan unirea
Era în ziua de 3 noiembrie 1918.
tinuturilor unde erau majoritari cu Regatul Ro20
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maniei, respectiv cu nou proclamata Republica
Populara Vest-Ucraineana, frontiera fiind negociata deoarece ambele comunitati revendicau
orase importante precum Radauti, Şiret, Cernauti.
Pe 12/25 octombrie 1918, la Cernauti a fost înfiintat Comitetul Regional Ucrainean cu scopul
de a reprezenta Bucovina în Rada Nationala
Ucraineana, iar la 19 octombrie/1 noiembrie
1918, la Lvov (Galitia), Rada Nationala Ucraineana a proclamat Republica Populara a Ucrainei
Occidentale. Noul stat revendica si partea de
nord-vest a Bucovinei, cu orasele Cernauti, Şiret
si Ştorojinet.
In replica, pe 14/27 octombrie 1918, la initiativa a doi intelectuali de anvergura (Sextil Puscariu şi Iancu Flondor), la Cernăuţi s-a convocat
o adunare nationala romana numita „Adunarea
Constituanta” care, sub presedintia lui Dionisie
Bejan, a ales un Consiliu Naţional format din
50 de membri din toate judetele si paturile sociale avandu-l ca presedinte pe Iancu Flondor
(descendent al unor vechi familii boieresti din
Moldova). In tot acest timp, nu trebuie uitat ca
Bucovina era „de jure” sub autoritatea guvernatorului austriac Joseph Etzdorf. Pe 24 octombrie/6 noiembrie 1918, asa-zisul Guvern ucrainean a dispus ocuparea, cu ajutorul militiilor
ucrainiene, a Palatului administrativ din Cernauti, iar reprezentantii Radei l-au somat pe guvernatorul austriac sa le predea puterea în teritoriile ucrainiene din Bucovina precum si în orasul
Cernauti. Guvernatorul a cedat, a semnat iar
Omelian Popowicz a devenit presedinte al partii
ucrainiene a Bucovina.
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dupa înca doua zile (29 octombrie/11 noiembrie
1918), Divizia 8 Română condusă de generalul Iacob Zadik, a intrat în Bucovina si a ocupat
Cernautiul, „pentru a ocroti viata, avutul si libertatea locuitorilor de orice neam si credinta împotriva bandelor de criminali care au început
opera lor de distrugere” (trupele romane au intrat în Cernauti dupa ce în prealabil Aliatii si-au
dat acordul printr-o telegrama din 6 noiembrie
1918). Trupele ucrainiene au parasit Cernautiul
iar Popowicz a abandonat puterea si a parasit
teritoriul Bucovinei (nu erau dispusi sa-si dea
viata pentru un teritoriu care nu era si nu este al
lor). Ilie Lazar (maramuresan) a facut ca sa fluture primul steag romanesc pe turnul Primariei
din Cernauti. Pe 15/28 noiembrie, Consiliul National Roman convoaca Congresul General al Bucovinei sub presedintia lui Iancu Flondor care,
cu sprijinul minoritatilor poloneze si germane, a
votat unirea cu Romania (majoritatea reprezentantilor ucrainieni si evrei bucovineni au refuzat
sa participe la sedinta Congresului General al
Bucovinei pe care-l socoteau nereprezentativ).
Congresul a trimis o telegrama omagiala regelui
Ferdinand care este numit „Rege si Domn Liberator si Purtator de grija al Bucovinei”. Regele
Ferdinand a legalizat actul unirii prin decretul
nr.3744/18/31 decembrie 1918 publicat în Monitorul Oficial nr.217 din 19 decembrie 1918/1
ianuarie 1919. I.C. Bratianu s-a referit la revendicarile Romaniei asupra Bucovinei în fata reprezentantilor Antantei la Conferinta de la Paris.
Tratatul de pace cu Austria s-a încheiat la ŞaintGermain en Laye, pe 10 septembrie 1919. Referitor la Bucovina, conform articolului 59 din tratat, „Austria renunta în ceea ce-o priveste, în favoarea Romaniei, la toate drepturile si titlurile
asupra partii fostului Ducat al Bucovinei”, iar
conform art.61, Romania prelua sarcinile financiare ale fostului Imperiu al Austriei.

Pe 27 octombrie/9 noiembrie 1918 (trei zile
mai tarziu) în Cernauti si-a facut aparitia un detasament de 180 militari romani sub comanda
sublocotenentului Ilie Lazăr care, din proprie
initiativa ofera sprijin autoritatilor provizorii
romane (detasamentul lui Lazar facea parte din Pe de alta parte, în ciuda piedicilor puse de ofiRegimentul 8 husari din armata imperiului cialitatile maghiare, are loc la 1 decembrie 2018
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia,
habsburgic).
prezidata de Pop de Basesti, în prezenta a 1.228
Consiliul Național Român din Bucovina a so- de delegati si a zeci de mii de romani veniti în
licitat ajutor Guvernului Romaniei aflat la Iasi toiul iernii, care cum au putut, din toate colturile
dar Marghiloman n-a promis decat ajutor armat tarii unde s-a decis unirea cu țara. Dar Unirea
nu si sprijin politic si diplomatic. Asa se face ca nu era încă recunoscută de Marile Puteri şi
21
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nici de statele vecine (Ungaria, Ucraina şi Rusia Şovietica). Datorita presiunii populare foarte
mari, Armata Romaniei a trebuit sa ocupe Şatu
Mare, Carei, Şalonta, Oradea Mare, continuand
ofensiva pana pe Tisa. Nici Puterile Occidentale
nu au fost mai deschise în a recunoaşte România Mare, iar ŞUA a recunoscut unirea cu
Basarabia abia în 1933 (dar si atunci într-o formulare nu prea clara).
Şi iarasi trebuie sa apelam la înteleptele cuvinte
ale lui Nicolae Iorga: „Maine, dupa ce vom hotarî
soarta pamanturilor la care ne uitam de atata
vreme, nu cu ochii plini de foame ai cuceritorului
salbatic, lacom de alte tari, ci cu ochii duiosi ai
fratelui care se uita la brazda pe care de doua
mii de ani fratele sau munceste, cu sudoare
amestecata cu sange, pentru ca ridicandu-se de
jos, sa primeasca pe fata loviturile de palme ale
stapanilor sai. Oare crede cineva ca s-a ispravit?
Nu! Problema romaneasca face parte dintr-o
problemă mondială – si prea des uitam. Unirea
va trebui consolidata printr-o activitate complexa, permanenta, profunda, de durata, deoarece
una este a ocupa un teritoriu, alte este a-l pastra
militar si alta este a sti sa-l mentii.”
Este o datorie morala si o cinste fara margini în
a aminti cateva din figurile epocale care au înscris Transilvania pe traiectoria ireversibila a
Unirii: Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voievod,
Iuliu Hossu, Emil Hațeganu, Vasile Goldiş, Aurel Vlad, Iosif Jumanca, toţi intelectuali şi politicieni patrioti care, daca nu au avut norocul a
muri înainte de 1945, au murit în teribilele temnite instituite de comunismul sovietic, de ocupatie.

moram sau sarbatorim Centenarul economiei
romanesti?
Romania Mare a mers prin istorie, a învins timpurile si a ramas mare doar în masura în care
oamenii de stat au fost mai mulți şi mai puternici decât oamenii politici dar şi în măsura
în care economia a fost sau nu dezvoltata la dimensiunea care sa sustina infrastructura unei
tari mari. Istoria politica dar si cea economica
din ultimul secol a fost o succesiune de ascensiuni pline de sacrificii si prabusiri dramatice, fie
ca a fost razboi, fie ca a fost pace pe continentul
european, pentru care interesele mediului extern nu pot reprezenta nici singura cauză şi
nici singura explicație.
Dupa Marea Unire, Romania Mare avea de rezolvat o multitudine de probleme economice
dintre care doua erau în zona de maxima urgenta:
- Refacerea ramurilor industriale distruse de
razboiul care a nimicit si destinul a peste 1 milion de romani;

- Integrarea de teritorii cu traditii si potentiale economice diferite.
Dupa Primul Razboi Mondial, finantele tarii
erau dezorganizate, în industrie mai functionau
doar un sfert din capacitati, stocurile de hrana
erau epuizate, agricultura era „la pamant” si în
plus, aveau de platit despagubiri uriase Ungariei.
Nu ar fi lipsit de interes să ne reamintim câteva detalii importante despre subiectul despăgubirilor şi datoriilor României după Război.

„Mostenirea financiara” lasata de prima conflagratie mondiala Romaniei Mari se poate structu6.2. Evoluția economică a României după ra în:
Marea Unire
- despagubiri de razboi;
Motivele pentru care acest paragraf nu a fost
- datorii de razboi si
întitulat „Centenarul economiei Romaniei” vor
- datoria flotanta a Romaniei.
reiesi într-un mod foarte explicit din cele ce vor
fi analizate si prezentate succint.
„Comisia Reparatiilor” stabilita de Aliati (si din
Experienta economica romaneasca din ultimul care Romania nu facea parte) a evaluat pierderisecol este imensa, unica si plina de învataturi le de capital uman si fizic la peste 150 miliarde $.
pentru o natiune ai caror conducatori nu prea au Prin Acordul de la Şpa, semnat la 16 iulie 1920
fost dispusi sa învete. Şe pune întrebarea: come- de guvernele Angliei, Frantei, Belgiei, Italiei, Ja22
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poniei si Portugaliei, s-a dispus ca sumele ce urmau a fi primite ca reparatii de la Germania sa se
distribuie astfel: Anglia – 20%, Franta – 52%,
Italia – 10%, Belgia – 14%, Japonia si Portugalia
– cate 0,75%, iar Romania, Grecia, Iugoslavia si
celelalte state nesemnatare ale acordului – 6,5%
(toate la un loc, ceea ce a facut ca Romaniei sa-i
revina 1%, procent ridicat ulterior la...1,1%).

Intre timp, statelor învinse Austria si Ungaria,
în cel mai „curat” spirit „comunitar”, li s-a acordat un moratoriu, fiind astfel practic scutite de
orice plata a despagubirilor de razboi timp de 20
de ani (pana în 1943), în timp ce Romania a trebuit sa plateasca integral si în regim de urgenta
cele 230 milioane franci aur drept compensatii
pentru teritoriile alipite la Romania Mare, plus
Comisia Reparatiilor a stabilit la 1 mai 1920, miliardele de coroane ale datoriei publice ale
datoria Germaniei catre Aliati cu titlu de despa- fostului imperiu.
gubiri de razboi: 132 miliarde marci aur platibili Guvernul Romaniei a protestat împotriva Acorîn 30 de ani (prin urmare, Romaniei i-ar fi reve- dului de la Şpa, dar efectele au fost nule. In connit 1,3-1,4 miliarde marci aur).
cluzie, Romania a fost singura tara din continRomania a mai avut dreptul de a încasa 1,1% gentul „Aliaților” care a avut dubla ipostază,
din despagubirile de razboi platibile de Austria de țară creditoare față de statele învinse, dar
si Ungaria, astfel ca pana în 1928 trebuie sa înca- şi cea de debitoare, atât față de statele învinseze 7,2 milioane marci aur anual, iar în 1928 gătoare, dar mai ales față de cele învinse.
trebuie sa încaseze 22 milioane marci aur. Pana
în 1925, Romania a primit în total doar 39 milioane marci aur (sub 5% din cat ar fi trebuit sa
primeasca de la Germania, Austria, Ungaria si
Bulgaria).

In concluzie, sumele platite de Romania tarilor
învinse şi învingătoare au fost de peste 25-30
de ori mai mari decât cele încasate de la țările învinse şi dimensiunea însumată a pierderilor nete a fost de peste 35 miliarde lei aur.
Pe de alta parte, prin Tratatele de la Şaint Ger- Avem, asadar „experiente” serioase în afaceri
main si Triannon, pentru teritoriile anexate de la europene... si nu de ieri, de azi!
defunctul Imperiu Austro-Ungar, Romania tre- Cu o populatie de aproximativ 16 milioane de
buia să plătească 230 milioane franci aur în suflete si o suprafata de 295.641 kmp (de la
folosul şi conturile Austriei şi Ungariei. La 137.000 kmp, înainte de unire), economia Romaacestea s-au mai adaugat:
niei Mari a reusit sa se stabilizeze relativ repede
- o cota parte ce s-a aplicat Romaniei din dato- (pana în 1923) dar procesul nu ar fi fost posibil
ria publica a statului austro-ungar în valoare de fara finalizarea a doua mari directii strategice:
500 milioane coroane aur, peste un miliard de Realizarea celei mai mari reforme agrare
coroane de hartie, peste 35 milioane marci aur, din lumea acelei perioade (s-au expropiat
precum si o anuitate de 654.000 mii coroane;
66% din terenurile mosierilor), beneficiind de ea
- valoarea bunurilor statului austro-ungar în peste 1,4 milioane tarani (dintre care, în primul
Romania si transferate ei, adica peste un miliard rand, mobilizatii, vaduvele de razboi, taranii fara
pamant si taranii cu mai putin de 5 ha);
de lire sterline.
Şa nu uitam faptul ca în timpul razboiului au Creşterea ponderii şi importanței capitalumai avut loc doua evenimente cu încarcatura fi- lui românesc prin legiferarea, de către liberali, a exploatarii bunurilor statului si a bogatiinanciara:
lor naturale sub imperiul unor restrictii severe
- Romania a contractat o datorie de peste 2 impuse capitalului strain.
miliarde lei aur si
In acest sens, sa citam din spusele celui care a
- Pierderea tezaurului – 4 miliarde $.
întemeiat Camera de munca, a fost parlamentar
Nu mai mentionam aici si datoria flotanta a Ro- si ministru, Grigore Trancu: „Vin la noi negustori
straini, fac afaceri de sute de milioane, se îmbomaniei (de cca. 20 miliarde lei).
gatesc în vreme scurta si pleaca din tara cu averi
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fantastice. Acestia platesc statului 200 lei paten- ales ca noile provincii au adus contributii importa fixa plus o mica suma proportionala la chirie.” tante în industria metalurgica, industria lemnuDupa Marea Unire, potentialul economic al Ro- lui, industria materialelor de constructii.
maniei Mari a crescut la mai mult decat dublu, Astfel, în 1938-1939, pentru prima dată ponastfel ca:
derea sectorului industrie-transporturi- Şuprafata agricola a crescut de la 6,5 la 14,5 construcții a depăşit-o pe cea a sectorului
agro-silvic atât în creşterea produsului social
milioane ha;
cat si în cea a venitului national.
- Fondul forestier a crescut de aproape 3 ori
In ciuda acestor succese remarcabile, agricultu(de la 2,6 la 7,4 milioane ha);
ra a ramas, pana în 1939, cea mai importanta
- Reteaua feroviara aproape s-a triplat ramura a economiei, exporturile Romaniei inter(crescand de la 4.200 la peste 11.000 km);
belice fiind alcatuite preponderent din:
- Anumite industrii (chimica, electrica) au
crescut si cu 400%.
Statul român s-a implicat masiv în importul
de utilaje si materii prime necesare reconstruirii
si relansarii economice a Romaniei, sprijinind
direct înfiintarea multor întreprinderi metalurgice si constructoare de masini, cum ar fi Uzinele
Malaxa si Titan – Bucuresti, IAR – Brasov, etc,
astfel ca Romania anilor 1920 a înregistrat unul
din cele mai mari ritmuri de crestere economica
din lume (5,5% anual).

- cereale brute;
- busteni si cherestea prelucrata primar;
- petrol.
Nivelul saraciei, analfabetismului si starea precara de sanatate a populatiei ne situau si atunci
între „primele” tari din Europa, iar decalajele de
dezvoltare dintre Romania si Europa Occidentala interbelica au ramas mari, evidente si conservate pana în ziua de astazi.

Şi în perioada interbelica Romania detinea o 6.3. Guvernarea şi marea corupție în Româserie de pozitii fruntase în lume:
nia Mare
- Detinea primul loc în Europa si al saselea în Nu poti fi nici prietenul si nici aparatorul prolume în extractia de petrol;
priei tari daca te faci ca nu-i vezi si marile slabi- In 1937 ocupa al doilea loc în lume la extrac- ciuni, marile puncte slabe si sa nu încerci, cu intia de gaz metan;
strumentele tale specifice, sa le analizezi, sa le
- Detinea a doua pozitie în Europa la produc- cunosti si pe cat posibil, sa lupti pentru îndepartarea lor.
tia de cereale si locul 5 în lume;

- Detinea primul loc în lume la productia de Marea coruptie interbelica a avut la loc de frunte personaje politice de cel mai înalt rang (nu
floarea soarelui.
nivel!), începand cu regi si printi ai Romaniei si
In perioada 1938-1939, Romania ajunsese sa îsi continuand cu prim-ministri, ministri si parlaasigure cca 80% din necesarul de produse mentari. Dam doar cateva exemple:
industriale din producția internă, producând
a. La firma ŞKODA (producătoare de armaîn tara locomotive, instalatii petroliere (al doilea
ment)
era angajat chiar fiul primului ministru,
producator mondial dupa ŞUA), autobuze, avioaVaida Voievod, cu un salariu lunar de 30.000 lei/
ne, etc.
luna (de peste doua ori mai mult decat un minisDupa 1918 s-au dezvoltat în ritm accelerat in- tru din acea vreme). Contractele de achizitie a
dustria electrotehnica (430%), chimica (320%) armamentului s-au facut la preturi cu 25% mai
si alimentara (204%). Mare parte din exporturi- mari, astfel ca la un contract în valoare de 5 milile de materii prime brute au trecut din zona arde lei, comisionul s-a ridicat la peste 20 milioaexporturilor în cea a consumului intern, mai ne lei, iar prejudiciul adus statului roman la 900
24
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milioane lei;
b. Afacerea Fokker avea ca obiectiv dotarea armatei romane cu avioane de lupta. In
1924, prințul Carol (viitorul Rege Carol al IIlea) a fost numit inspector general al aviaţiei.
Profitand de pozitia sa (astazi s-ar numi trafic de
influenta), Carol obtine un credit de 500 milioane lei cu care trebuiau achizitionate 150 de avioane de recunoastere si 60 de avioane de vanatoare. In caietul de sarcini era însa si o clauza
care specifica faptul ca avioanele trebuiau sa se
afle deja si în flotele aeriene ale altor armate, dar
si ca avioanele trebuiau sa fie noi, neutilizate de
fortele aeriene ale altui stat.
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au dat lui Carol al II-lea 100 milioane lei (sunt
cunoscute celebrele cuvinte: „Majestate, industria grea va este profund recunoscatoare si va
roaga sa primiti aceasta suta de milioane ca o
modesta contributie pentru operele de asistenta
sociala ale Palatului”). Nu trebuie uitate nici partidele de poker de la Şinaia unde participau si cei
doi industriasi si unde nu era loc decat pentru
un singur castigator: Carol al II-lea. Pana la urma, Auschnitt, cazut în dizgratia regelui, este
condamnat în 1939 la 6 ani, scapa în 1942 prin
comutarea sentintei în munca silnica în interesul
comunitatii – munca pe care o desfasoara în fostele lui fabrici;

d. Falimentul Marmorosch Bank, bancă înfiintata în 1848, care a purtat numele de Banque
de Roumanie si a fost condusa de Jacob Marmorosch – este un alt exemplu de coruptie la nivel
înalt. In 1920 era cea mai puternica banca comerciala din Romania, avand 25 de sucursale în
Regat si patru în strainatate (Paris, Istanbul, Viena si New York). Urmare a crizei din 1928-1933,
banca intra în faliment fiind salvata de interventia puternica a Bancii Nationale Romane. Ulterior, Marmorosch Bank a obtinut concesiunea sarii
Carol nu a reziliat însa contractul (a platit 100 si a tutunului, domenii aflate pana atunci în momilioane lei dar în schimb Romania nu a primit nopolul statului.
nici un fel de avion, ci tot felul de echipamente –
corturi, lazi pentru transport si mult, mult know- Implicat în lupta politica de varf, patronul banhow!). Cum însa armata avea nevoie de avioane, cii, Aristide Blank, l-a sprijinit pe Carol sa-si redobandeasca tronul, ajungand astfel consilierul
s-au contractat în regim de urgenta 50 de aeronave la firma olandeza Fokker. Ş-a constatat însa economic al regelui. Reconstructia Palatului Reca reprezentantul (lobbyistul) care intermediase gal, aducerea Elenei Lupescu si îmbogatirea faafacerea Fokker era acelasi cu cel care interme- miliei acesteia i se datoreaza aceluiasi bancher.
diase afacerea Şiskin-Armstrong. Justitia îsi face Ofensiva economica a bancherului a continuat:
repede datoria, dar numai pana la Carol, care statul roman îi vindea fabrici si obiective indusscapa de audiere (plecand în Italia). Ş-a întors în triale la preturi derizorii, tot statul îl credita pentru a le cumpara, iar Banca Nationala îi acorda
1930, ca rege (si avea, prin urmare, imunitate
ajutorul, fiind si ea escrocata cu cecuri false, fara
regala).
acoperire. Dincolo de noile palate pe care si le-a
c. Afacerea Malaxa-Auschnitt – Malaxa si construit si obiceiul de a-si servi musafirii din
Auschnitt erau doi concurenţi, iar lupta din- vesela de aur masiv, a trecut si la cumpararea
tre cei doi giganti industriali din perioada inter- celor mai proeminente figuri politice ale vremii,
belica avea la baza mita, santajul si traficul de inclusiv Nicolae Titulescu, caruia i-a oferit un
influenta (lucruri consemnate de nenumarate ori credit de 14 milioane lei. Un raport secret al Şode presa vremii). Malaxa avea baza productiva în cietatii Natiunilor arata ca banca lui Blank avea
Bucuresti iar Auschnitt în Resita, competitia un deficit de 1,8 miliarde lei, iar prabusirea ei ar
dandu-se pe domeniul comenzilor militare. Prin fi însemnat o catastrofa economica nationala.
intermediul Elenei Lupescu, ambele corporatii i- Pentru a evita colapsul ce le-ar fi putut induce
Carol propune autoritatilor romane discutii cu
firma Şiskin-Armstrong (Marea Britanie) în a
carei oferta era un avion în faza de prototip si nu
beneficiase nici macar de probele de rezistenta
statica. Comisia a propus efectuarea tuturor probelor pentru achizitia avioanelor engleze, teste
efectuate si la care aripile mai multor avioane sau rupt, iar maiorul Şanatescu s-a prabusit cu
avionul în timpul unui scurt zbor de proba
(avionul s-a rupt în aer).
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criza mondiala din 1929-1933, regele Carol al IIlea a obligat Banca Nationala sa acopere deficitul
iar Primaria Bucurestiului sa cumpere cu 500
milioane lei un teren din Otopeni a lui Aristide
Blank. Nici Guvernul nu a scapat de presiunile
regale, fiind obligat sa concesioneze Regia Monopolului de Ştat bancii. Numirea lui Mihail Manoilescu la conducerea Băncii Naţionale, economist de talie europeana si adversar declarat al
practicilor lui Aristide Blank, a schimbat însa
cursul evenimentelor. In 1931 deficitele bancii
Blank ajunsesera la 3 miliarde lei. Pentru a preîntampina falimentul zgomotos al bancii, Guvernul a propus transformarea bancii într-o banca
de stat pentru a-i acoperi deficitul, dar guvernatorul Bancii Nationalea respins propunerea, astfel ca la 31 octombrie 1931, Marmorosch, Blank
& Co. da faliment. Banca a fost desfiintata în
1948 iar Aristide Blank a fost condamnat la 20
de ani de temnita grea. La presiuni externe foarte mari, a fost eliberat de regimul comunist de
ocupatie si a plecat în Occident.

-23.06.1862;

Ş-ar parea ca în orice timp a fost imposibil sa se
vorbeasca despre coruptie în afara guvernarii si
despre guvernare în afara coruptiei. Calitatea
unei democratii este însa indisolubil legata, printre altele, si de randamentul guvernarii, iar acesta este direct dependent de stabilitatea guvernamentala.

Gheorghe
28.09.1939.

- Lascar Catargiu, prim-ministru între 11.0513.07.1866;
- Alexandru C.Golescu, prim-ministru între
02.02-18.04.1870 si
- Emanoil Florescu, prim-ministru între
04.04-26.04.1876,
astfel ca durata medie a unui mandat pentru
intervalul de timp mentionat a fost de 1,15 ani.
b. În intervalul 1900-1945 au fost 45 primministri, iar printre cele mai scurte mandate leau avut:
- Constantin Coanda, prim-ministru între
24.10-29.11.1918;
- Arthur Vaitoianu, între 27.09-30.11.1919;
- Take
19.01.1922;

Ionescu,

între

17.12.1921-

- Barbu A.Ştirbey, între 04.06-20.06.1927;
Argesanu,

între

21.09-

Cele mai durabile mandate au revenit unor figuri politice de seama precum Ion I.C. Bratianu
(un mandat de patru ani, între 19.01.1922 si
29.03.1926) care a urmat unui alt mandat de 4
ani (11.12.1914 – 28.01.1918), Gheorghe TataŞa facem o scurta analiza a acestei caracteristici rescu (04.01.1934 – 28.12.1937, perioada în capentru un orizont mai lung de timp, care începe re s-au succedat 4 guverne), maresalul Ion Antodupa Mica Unire si se încheie la 100 de ani de la nescu (04.11.1940 – 23.08.1944).
Marea Unire (respectiv 2018) si pentru trei vec- Durata medie de viață a unui guvern a fost
tori definitorii ai oricarei guvernari, respectiv de aproape un an.
primul-ministru, ministerul de finante si minisc. A urmat perioada 1945-1989, perioada
terul transporturilor.
în care s-au succedat 18 guverne; cel mai lung
In perioada definita de intervalul de timp 1862 mandat l-a avut Ion Gh. Maurer, prim-ministru în
-2018 au fost 88 de prim-ministri în 156 de ani, mai multe guverne, între anii 1961-1974 (27 feceea ce arata o durata medie a mandatului de cca bruarie), respectiv Constantin Dascalescu (19821,77 ani (aproximativ 21 de luni). Ştructurand 1989);
aceste informatii pe intervale distincte de timp,
d. Între 1990-2018 au fost 21 de guverne şi
obtinem o imagine destul de reala asupra
23
de prim-ministri, din care trei mandate au
„stabilitatii” guvernamentale invocate mai sus.
acoperit integral ciclurile electorale. Daca din cei
a. Pentru intervalul 1862-1899 s-au perin- 28 de ani post-revolutionari scadem cei 12 ani
dat 33 de prim-ministri, cele mai scurte mandate aferenti mandatelor integrale de prim-ministri,
apartinand unor nume precum:
raman 16 ani acoperiti de 19 prim-ministri, adi- Apostol Arsache, prim-ministru între 08.06 ca mandatele sub un an au fost foarte frecvente.
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Dupa mai bine de un secol si jumatate, din care
- Mihai Popovici: 23.02-13.03.1920;
aproape o jumatate de secol am facut parte din
- Barbu A.Ştirbey: 04.06-06.06.1927;
asa-zisul lagar comunist, este aproape o certitu- Iuliu Maniu: 15.10-26.10.1929;
dine ca, în ciuda unor progrese economice si politice de etapa, Romania a avut si are mari defici- Ion Raducanu: 07.06-08.06.1930.
te în comportamentul şi cu responsabilitatea
Cele mai îndelungate mandate le-au avut:
politică de tip democratic.
- Emil Costinescu: 18.07.1907 – 20.12.1910 si
Daca am continua investigatiile de aceasta natura si la nivelul a doua ministere fundamentale 04.01.1914 – 11.12.1916;

în orice guvern sau guvernare, respectiv ministe- Vintila Bratianu: 19.01.1922 – 27.03.1926.
rul de finante si cel al transporturilor, vom gasi
Şe poate constata ca în perioada „mandatelor
poate o parte din explicatiile care au facut ca, din
lungi” s-au putut promova reforme legislative si
punct de vedere economic, Romania sa conserve
actiuni cu rol strategic benefic pentru economia
cele mai neonorante locuri în panoplia statelor
Romaniei Mari (sau Mici).
europene.
c. În perioada 1945-1989 nu există mandaÎn perioada 1862-2018 au fost 159 de mite scurte; au existat însa cele mai lungi mandate
nistri de finante (în 157 de ani), ceea ce înseamdin istoria contemporana:
na ca durata medie a unui mandat de ministru al
- Aurel Vijoli: 19.03.1957 – 16.07.1968;
finantelor a fost de sub un an.
- Florea Dumitrescu: 19.08.1969 –
a. Între 1862-1900 au fost 60 de miniştri
de finante. Au existat si mandate de 4-5 zile! Cu 07.03.1978.
titlul de exemplu, printre cele mai scurte mandad. Între 1990-2018 au existat 26 de mante le-au avut:
date (prin urmare, perioada medie a unui mandat a fost de 11 luni si cateva zile, deci sub un
- Alexandru Moruzi: 22.01-27.01.1862;
an). Au existat doar doua mandate care au aco- Grigore Bals: 27.01-01.03.1862;
perit întreg ciclul electoral:
- Alexandru Catargi: 11.03-24.03.1862.
- Florin Georgescu: 19.09.1992-11.12.1996;
Şingurul ministru care a acoperit o perioada
- Mihai Tanasescu: 28.12.2000-28.12.2004.
mai îndelungata a fost Petre Havrogheni:
Pentru Ministerul Transporturilor statisticile
11.03.1871 – 07.01.1875.
arata ca în perioada 1862-2018 au fost 144 de
Din cele 60 de mandate, 36 au avut o durata
mandate de ministru, distribuite astfel:
sub 100 de zile, 18 mandate au avut o durata
a. În perioada 1862-1900 au fost 55 de mimai mare de 100 de zile dar mai mica de 1 an. Cu
alte cuvinte, 90% din mandate au fost sub 1 an. nistri, durata medie a unui mandat fiind de
aproape un an. Mandatul cel mai scurt a fost cel
b. Între 1900-1945 au existat 58 de mial lui George Vernescu, ministru al transporturinistri; durata medie a unui mandat a fost de 1,3
lor între 05.01-19.01.1877, iar mandatul cel mai
ani. Din totalul de 58 de mandate, 19 au fost sub
lung a fost cel al lui Constantin Olanescu (1684
100 de zile, iar 24 au avut o durata între 100zile, adica 4 ani si 22 de zile: 21.02.1891 –
365 zile. In acest caz, 74% din mandate au avut o
03.10.1895).
durata de pana la 1 an de zile. Dintre ministrii cu
Ştatisticile arata, în raport cu durata mandatecele mai scurte mandate se pot mentiona:
lor, ca au fost:
- Fotin Ionescu: 29.01-27.02.1918 si 24.10- 20 mandate sub 100 zile;
29.10.1918;
- Ioan Popescu: 27.09-06.10.1919;

- 23 mandate între 100-300 zile;

- Ion Angelescu: 06.10-28.10.1919;

- 12 mandate mai mari de un an.
27
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b. În perioada 1900-1944 au fost 48 ministri, durata medie a unui mandat fiind de 331
zile. Cel mai scurt mandat a fost al lui Nicolau
Pompiliu (14.01-24.01.1940), iar cel mai lung al
lui Constantin Angelescu (1071 zile, adica 2 ani
si 341 zile, între 04.01.1914-10.12.1916).

Prin urmare, o analiza obiectiva si fara patimi
politice de stanga sau de dreapta, a traseului
parcurs de economia Romaniei în ultimii 100 de
ani, avand ca jaloane temporale anii 1918, 1938,
1989 si 2018 releva o serie de „salturi” care, curios lucru, nu ne-au propulsat înainte ci ne-au
Daca ne raportam la aceeasi clasificare în ra- cam tinut pe loc (în cel mai fericit caz). Concluziport cu durata unui mandat, atunci avem urma- onand, putem scrie ca:
toarea structurare:
a. Și în 1918 şi în 1989, dar mai ales în
2018,
potentialele crize economice (mai mult
- numarul mandatelor sub 100 zile: 11
sau mai putin stimulate) au reprezentat si repre- numarul mandatelor pana într-un an: 20
zinta certitudini de necontestat;
- numarul mandatelor peste un an: 17
c. În perioada 1945-1989, mandatul cel
mai scurt a fost de 178 zile, iar mandatul cel mai
lung a fost de 2529 zile (6 ani si 339 zile – Dumitru Şinulescu). In total au fost 15 ministri structurati dupa lungimea mandatelor astfel:
- numarul mandatelor sub 100 zile: nici unul
- numarul mandatelor între 100-365 zile: 2
- numarul mandatelor peste 1 an: 13

Durata medie a unui mandat a fost de 1210 zile
(3 ani si 137 zile).
d. În perioada 1990-2018 au fost 26 ministri, durata medie a unui mandat fiind de 357
zile. Cel mai scurt mandat a fost de 62 zile
(Traian Basescu, 12.12.1996 – 12.02.1997). Dupa durata mandatelor, avem urmatoarea grupare:
- 4 ministri au avut mandate sub 100 zile;
zile;

- 17 ministri au avut mandate sub un an de

- 5 ministri au avut mandatul mai mare de
un an de zile.
Evident, analizele de mai sus se pot generaliza
si la nivelul celorlalte ministere. Fragmentarea
guvernamentala a fost întotdeauna asociata cu
fragmentarea si spargerea proiectelor si strategiilor pe termen lung. A fost un noroc divin ca
am reusit sa avem realizari ca Podul Anghel Şaligny (Cernavoda), metroul, electrificarea unei
parti a cailor ferate, realizarea uneia din cele mai
mari flote comerciale din lume (360 vase comerciale).
28

b. În 1919, România se confrunta cu o criză
alimentara profunda post-razboi, importul de
alimente fiind o povara uriasa la acea vreme
pentru bugetul Romaniei Mari. In 1989 întreaga
tara se confrunta tot cu o criza alimentara dar
care, de aceasta data era provocata de exporturile din industria alimentara si agricultura;
c. Constituţia din 1923 a înlocuit principiul
laissez faire, laissez passer cu interventionismul
de stat si a „împins mai la margine” principiul
proprietatii sacre si inviolabile, înlocuindu-l cu
„principiul proprietatii ca functie sociala”. Fara
aceste redirectionari ale principiilor fundamentale ale actiunilor economice, aflate exclusiv la
cheremul capitalurilor speculative externe, Romania Mare nu ar fi facut progresele rapide din
perioada interbelica. Victor Slavescu, unul din
marii economisti romani, nota în 1929:
„Capitalul strain sa lucreze în casa romaneasca,
nu capitalul romanesc în casa straina. Un capital
de colaborare este oricand bine primit dar un
capital de exploatare coloniala, manat de gandul
unor castiguri speculative nu se poate bucura de
o primire simpatica.” Toate aceste directii de politica economica favorabile în primul rand Romaniei s-au atenuat brusc dupa 1989 si sunt
aproape de disparitie în 2018, la un secol de la
punerea bazelor Romaniei Mari;
d. Eforturile de industrializare accelerată
au fost continue, chiar daca în regimuri politice
opozabile, dar numai pe orizontul de timp 19181989. Şacrificiile poporului roman au fost teribile, si înainte si dupa 1945, dar inconstienta, iresponsabilitatea si tradarea au fost principalele
instrumente de lucru ale politicienilor de dupa
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1989;
e. Dacă în 1938 România îşi asigura din
productia proprie 80% din necesarul de consum
casnic si industrial, daca în 1989, conform lui
Martin Armstrong – preşedinte al Princeton
Economics International, România îşi asigura
aproape în totalitate întreg consumul industrial
si casnic si era singura tara din lume fara datorii
la institutiile bancare internationale, s-a ajuns ca
în 2018 sa importe 80% din alimente (inclusiv
legume, fructe si carne pentru care exista productie interna), a închis, distrus sau ras de pe
fata pamantului, în conditii de pace, peste 4000
de întreprinderi (foarte mari, mari, mici sau mijlocii) favorizand emigrarea a peste 4 milioane de
suflete, forta de munca activa si disponibilizata
de masurile unor politicieni care, culmea
„democratiei”, sunt alesi si realesi fara a exista
vreo explicatie rationala pentru aceasta amnezie
perpetua a masei electorale.
Toate acestea (ca si multe alte asemenea
„realizari”) au facut ca Romania sa se pozitioneze în anul 2018, din punct de vedere economic,
cultural, educational si al sanatatii, pe penultimul loc din Europa, loc pe care nu îl ocupa nici
macar în 1918.
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Dupa 1989, consumul intern de peste a crescut
la 116.000 tone dar exploatarile piscicole mai
aduc doar 10.000 tone peste (restul se importa).
Luciul de apa exploatat a scazut la cca 94.000 ha
(23% din cat se exploata la sfarsitul anului
1989), iar pescuitul oceanic romanesc nu mai
exista.
Trecand pe alte coordonate, ale industriei, sa
reamintim ca în 1989 produceam 40.000 tractoare/an, în 2006 se mai produceau 3.300, iar în
2018 – nici unul (s-a ras de pe fata pamantului
fabrica de tractoare de la Brasov, ca de altfel si
fabrica de autocamioane).
In 1989, Romania nu exporta un singur bustean
sau o singura scandura, avand una din cele mai
puternice industrii de mobila din Europa. In
2018, exportul de busteni si cherestea detin
99% din exportul de material lemnos (restul fiind mobila).
Şi tot Martin Armstrong ne arata ca în 1989 Romania avea cel mai mare excedent la export pe
cap de locuitor (cam ce are Germania astazi).

Comemorăm sau sărbătorim centenarul
economiei româneşti?!... Din perspectiva istorica s-ar parea ca speranta de „a fi ce-am fost si
chiar mai mult decat atat”, se traduce, dupa un
Aşadar, comemorăm sau celebrăm 100 de secol, în „abia de mai suntem ce am fost si chiar
ani de economie în România Mare?!... Este o mai putin de atat...”
întrebare la care, cu siguranta, raspunsul poporului roman (atat cat a mai ramas) va fi întot- Din perspectiva celor 100 de ani putem asadar
deauna opus raspunsului pe care îl vor da politi- spune ca:
cienii, cel putin în urmatoarele 3-4 decenii.
a. Am avut permanent marca unei incapacita
ti de crestere a gradului de valorificare a
Şi fiindca a venit vorba de flota comerciala a
Romaniei sa facem un scurt remember al pisci- imenselor resurse pe care le-a avut si le mai are
culturii în Romania, sector dezvoltat permanent Romania;
din 1918 pana în... 1989.
b. Niciodată potenţialul dat de resurse nu
La 31.12.1989 statisticile aratau ca, în plan in- a sustinut o dezvoltare economica fundamentatern, se exploatau 450.000 ha de luciu de apa, ta, continua, neîntrerupta, care sa permita o
7.600 km de rauri interioare si 1.075 km de Du- transformare permanenta a avantajelor companare, exploatare care aduceau anual 60.000 de rative în avantaje competitive;
tone de peste, din care 50.000 erau comercialic. Indiferent de jafurile inerente unor perizate în stare proaspata (restul fiind industriali- oade de razboi si ocupatie cu care s-a confruntat
zat la fabricile specializate din Galati, Tulcea, Şu- aceasta tara pe parcursul istoriei ei în general si
lina, Constanta). Aceleasi fabrici mai primeau a ultimei sute de ani în special, permanent, siste120.000 tone peste oceanic. Romania exporta matic s-au facut simtite elemente ale unui
100.000 tone/an si asigura, din productie pro- „model” de dezvoltare cu un anumit tipic, indifeprie, cca 100.000 tone consum intern.
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rent de sistemul politic si ideologic, model care mele si este foarte cautat în Occident, iar pe sanare un set invariabil de trasaturi:
tierele si în fabricile din Romania nu poate, cu
- tendinta de dezvoltare extensiva, cu frec- salariul castigat, sa-si plateasca întretinerea si sa
vente situatii nefiresti de întrerupere si/sau ne- -si trimita copiii la scoala, în acelasi timp?

finalizare a obiectivelor, cu bataie pe termen
- De ce un tanar inginer dintr-o întreprindere
lung si foarte lung;
care produce si vinde apa potabila are un castig
- o inertie mare la nivelul sectoarelor manu- net de 350 euro/an, iar colegul lui din Anglia,
facturiere si, daca nu de respingere atunci cel care vinde apa cu acelasi pret, are un castig net
putin o reticenta la impactul dar mai ales la cau- lunar de 2500 euro?
tarea cailor de implementare a progresului, cul- De ce soferul unui autobuz din Bucuresti,
mea, la nivelul unuia din cele mai inteligente po- care transporta de cel putin trei ori mai multi
poare ale planetei;
cetateni pe zi decat colegul lui din Berlin, castiga
- permanenta exporturilor produselor cu de 10 (zece) ori mai putin, în conditiile în care
grad mic de manufacturare, de prelucrare pe preturile combustibililor sunt sensibil egale?

fondul utilizarii extensive si adeseori împotriva Lista întrebarilor poate continua dar, oricat de
legilor oamenilor si a legitatilor naturii a resur- simple ar fi, nu exista minte de politician în anul
selor de materii prime, semifabricate si produse 2018 care sa poata da un raspuns corect si adeneprelucrate (de felul cerealelor, materialului varat.
lemnos, etc);
Nici o globalizare si nici o integrare nu a putut
- cresterea decalajelor între zonele istorice determina guvernele din Italia, Polonia, Germasi diferitele regiuni ale tarii, chiar daca au fost si nia, Finlanda, tari ale caror geneze au fost analiperioade în care acestea s-ar parea ca au mai zate comparativ, sa „produca” politici atat de disfost reduse;
tructive la nivelul propriilor tari precum s-a în- influenta fatala si letala a factorului politic tamplat în Romania.
prin intruziunea lui în cele mai fine mecanisme
si în cele mai elitiste institutii ale tarii, fara ca
acestia sa aiba minimum de calitati morale si
profesionale pentru a accede în astfel de locuri;

Ramane asadar fara raspuns întrebarea: Şarbatorim sau Comemoram Centenarul de la faurirea
Romaniei Mari? Ne este frica, dar si rusine, sa
raspundem la aceasta întrebare.

- incapacitatea apararii pe termen lung a intereselor tarii si a generatiilor viitoare.

7. Concluzii

Justificarile permanentelor esecuri venite dinspre spectrul politic care acuza, mai voalat sau
mai direct, „calitatile” mioritice ale poporului
roman, apartenenta lui la religia crestinortodoxa, nu s-au justificat si nu se pot justifica,
neavand nici un suport rational obiectiv.

Exemplele analizate arata cat se poate de clar
faptul ca ideea constituirii statelor nationale nu
a fost specifica, sa spunem, doar natiunilor care
alcatuiau conglomeratele administrative ale unui
imperiu sau altul, ci si a acelor entitati politice
care au fost sau au devenit mari puteri militare,
Nici un politician nu poate raspunde la cateva economice si geopolitice.
întrebari elementare, simple, cum ar fi:
Deasemenea, eforturile depuse de puterile ace- De ce un agricultor roman care este proprietarul a 10 ha de pamant în tara lui castiga mai
bine daca merge la colegul lui, agricultorul spaniol, la cules capsuni, care are doar 4 ha de pamant?

lor vremuri de a sterge din istorie sau din memoria colectiva ideea de stat sau regat autonom
(dupa expresia lui Metternich), s-au lovit de lupta generatiilor de patrioti si intelectuali, fiind învinsi în cele din urma de sacrificiul sutelor de
- De ce muncitorul roman doboara toate nor- mii de suflete în confruntarile care au durat decenii.
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Este, daca nu imposibil, atunci cel putin o impietate strigatoare la cer sa vii astazi cu afirmatii
care nu sugereaza, ci au pretentia ca demonstreaza cat de pagubos, vetust si primitiv este
nationalismul. Şa-l citam din nou pe Nicolae Iorga, părintele istoriei românilor: „Cultura integrala, materiala, universala ca substrat al progresului uman si ca suma matematica a lui, poate
exista pe deplin prin schimburile internationale,
care desfiinteaza hotarele de fapt fara a încalca
vreunul. Dar civilizatiile – continua patriarhul
istoriei universale – fara de care cultura nu se
poate produce, dezvolta si mentine, au nevoie de
vetrele lor deosebite care sunt statele mici, iar
selectia prin forta se opreste la limitele umanitatii.”
Şa extragm cateva idei din cele prezentate, privind procesele de unificare a tarilor selectate,
fara un criteriu anume.
Congresul de la Viena (1815) a introdus si experimentat o „Italie a regiunilor” sau, dupa expresia lui Metternich: „Italia nu este nimic mai
mult decat o expresie geografica.” Insistam asupra acestei expresii si nu întamplator. Intelectualii si patriotii au pus în miscare procesul unificarii Italiei împotriva tuturor imperiilor, împotriva tuturor marilor puteri si tuturor combinatiilor geopolitice urzite de acestea. Pornita între
1821-1822, lupta pentru unificarea Italiei avea
sa dureze peste jumatate de secol, perioada plina
de evenimente politice, lupte cumplite si sacrificii de mucenici ai natiunii. Aflati în fruntea lor,
Garibaldi si Verdi au ramas nume cu rezonante
pozitive multiple în constiinta universala.
Bucuria unirii a fost însa întunecata, dar nu învinsa, de saracia teribila si coruptia endemica
manifeste la cote si dimensiuni greu de imaginat
(imediat dupa unire).
Germania a demarat procesul unificării cam
în aceeasi perioada (1818) si a început practic
prin aplicarea acelui Zollverein, dar procesul nu
a fost nici simplu, nici liniar, ci dimpotriva.
Perseverenta, incoruptibilitatea, munca asidua
si fermitatea dusa pana la duritate si chiar dincolo de limitele acesteia au fost coordonatele activitatii emblematicului Bismark, omul care nu a
fost membru al niciunui partid politic şi poa-
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te tocmai de aceea a avut şi cel mai îndelungat mandat de prim-ministru din ultimele două secole, dar şi cel mai mare proiect al Germaniei: unificarea.
Incoronarea Kaiserului ca împartat al Germaniei la Paris, în Palatul Versailles, ramane o imagine istorica a ceea ce a fost, ce este si ce va fi Germania.
Finlanda, ţara slab populată dar cu locuitori
si conducatori curajosi, a avut o îndelungata perioada (aproape un mileniu) de aglutinare si
nastere ca tara, cu o intensificare a proceselor în
perioada 1812-1860 (cand Finlanda îsi bate prima moneda). Daca Polonia a fost la intersectia
intereselor Germaniei si Rusiei, Finlanda a fost
în permanenta la intersectia intereselor statelor
nordice (Şuedia si Norvegia) si Rusia. Declaratia
de Independenta fata de Rusia, în anul 1917,
poate fi considerata actul de nastere a statului
finlandez. Curajul si tenacitatea poporului finlandez vor ramane peste veacuri exemple de lupta,
fiindca au dat înca o data proba puterii unei natiuni mici împotriva celui mai mare imperiu al lumii, ba mai mult, a determinat excluderea acestuia din Liga Natiunilor (aspect ignorat de Ştalin,
dar nu si de istorie); judecata istoriei nu te ucide
imediat, dar te condamnă pe veci.
Finlanda ramane doar una din tarile Europei
ale carei teritorii sunt înca sub ocupatie straina,
urmare nefireasca a bunului plac cu care marile
puteri au tratat în permanenta vecinii linistiti
dar nesupusi.
Polonia este ţara „asistată” încă de la naşterea ei de cei doi nasi, nu doar ai ei, ci si ai Europei: Germania si Rusia. Infiintarea parlamentului
polonez înca din sec. XVI a marcat începutul erei
denumite „libertatea de aur” dar nu mult dupa
aparitia democratiei medievale poloneze au aparut germenii a ceea ce avea sa atraga decaderea
regatului polonez si suferinte inimaginabile poporului polonez, secole la rand si anume coruptia, tradarea si fracturarea vietii politice în zeci si
sute de grupari si grupuscule antagonice. Polonia a fost unul din statele Europei care a experimentat din plin si de nu mai putin de trei ori
procese de împartire între marile puteri si imperii ale vremii (Prusia, Rusia si Austria), o varian31
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ta primitiva de „regionalizare” (ca sa ne exprimam în limbajul politic contemporan). Rezultatul a fost aparitia unui stat marioneta. Polonia
poate reprezenta pentru orice viitor politician,
care se doreste a fi si om de stat, un exemplu etalon privind consecintele tragice ale perpetuarii,
secole la rand, a intereselor de grup versus interesele tarii si ale natiunii pentru care „lupti”, un
exemplu etalon a ceea ce nu trebuie sa faca o clasa politica, indiferent de epoca istorica la care ne
referim.

Dupa proclamarea reînfiintarii regatului Poloniei (1918), desi a avut secole de suferinta si, repetam, a fost împartita de trei ori, coruptia, fragmentarea politica si tradarea au pus iarasi stapanire pe abia înfiintatul nou stat iar consecintele
nu au întarziat sa apara: Polonia a fost din nou
împartita între aceeasi nasi „binefacatori”: Rusia
sovietica si Germania nazista.
Asemenea Finlandei si Poloniei, si în aparitia
Romaniei Mari, întreg procesul de unificare a
fost îndelungat, sangeros, greoi, neterminat si
fara ca generatiile de politicieni care s-au succedat de atunci (mai ales dupa 1989) sa fi învatat
ceva din lectiile dure ale istoriei. Ca dovada a
acestei stari de lucruri sta faptul ca niciodata în
ultima suta de ani Romania nu a fost, la atatea
capitole si pentru decenii la rand, în coada statelor europene. La desindustrializare, la emigratie,
la mortalitate, la analfabetism, la incidenta bolilor cronice, la nivelul de saracie, suntem pe primele pozitii. La dezvoltarea economica, cercetarea stiintifica, învatamant, sanatate, speranta
medie de viata, venitul mediu, la numarul kilometrilor de autostrada, si lista poate continua,
suntem pe unul din ultimele trei locuri, permanent.
Şuntem însa mereu, mereu prinsi într-o ofensiva mediatica pentru te miri ce lucru, ba se taie
panglici la receptia unui lift la un spital (doar liftul este nou, nu si spitalul), ba se însira politicieni si ministri la taiatul altor panglici cand se
mai receptioneaza fie vreun stadion în panta, fie
vreo 200 de metri de autostrada (care are grija
sa se surpe imediat dupa plecarea „înaltelor” fete
politice).
Undeva,

Nicolae

Iorga

concluziona:
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„Adeseori, cei mai focosi oratori sunt cei mai putin gata sa faca pentru tara si neamul lor cel mai
simplu sacrificiu.” Cum sa fie iubit marele istoric
de lumea politica (indiferent de timp si epoca)?
Şi Romania, si Italia, Germania, Polonia sau Finlanda au trecut cu dureri si sacrificii pe care astazi doar ne închipuim ca le stim, prin cele doua
razboaie mondiale (ca de altfel, mai toate statele
lumii). Au trecut si prin razboiul rece si acum ne
aflam într-un razboi generalizat, fiecare cu toti si
toți cu fiecare, pe care l-au numit, într-o exprimare sintetica si care sa nu ne acuze, razboiul cu
terorismul. Şa ne reamintim cum caracteriza Nicolae Iorga perioada celor două războaie
mondiale cand afirma ca: „în pofida unei propagande abil întretinute prin care se insufla credinta de lupta pentru înalte idealuri nationale si
umanitare, razboiul între marile puteri demonstra lacomia capitalurilor în cautare de debuseuri, nevroza unei burghezii stricate, delirul unei
prese destrabalate si fara vreo raspundere, turbarea baloasa a demagogilor care umbla dupa
reputatie cu pretul nenorocirii sutelor de mii de
vaduve si de orfani, crima rece, calculata a unor
diplomati si ofiteri alergand dupa cariere stralucite peste rauri de sange si lacrimi..., imperialismul tot asa de brutal ca si calcaiul unui betiv care striveste teasta unui ranit.”
Ş-a schimbat ceva astazi? A învatat omenirea
ceva din dramele ultimului secol? Putem schimba vreun cuvant din spusele marelui învatat? Nu!
Romania Mare a fost o realitate nascuta nu din
vise, ci din nazuinta, lupta si sacrificiul a sute de
mii de romani, fie ei ostasi, tarani, intelectuali,
muncitori, politicieni sau copii... Acest fundament este indestructibil, ca si constructia statului unitar în sine.
Incheiem aceste randuri cu profetia profesorului de istorie al umanitatii si al romanilor, Nicolae Iorga: „Și să ştiţi că urmaşii noştri, în ciuda tuturor puterilor lumii, supt acest steag pe
care în nestiuta durere si întuneric voi l-ati înaltat, desfasurat si sfintit, vor fi tot împreuna.”
La mulți ani, România Mare!
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Dr. Constantin CORNEANU
Președintele Consiliului-Director al
Asociației Europene de Studii
Geopolitice și Strategice
„Gheorghe I. Brătianu”
În evoluția statului român şi afirmarea
națiunii române ca parte componentă a lumii
democratice, civilizate, instituția Armatei Române a jucat un rol esențial fără de care nimic din efortul politico-diplomatic, şi nu numai, nu ar fi fost posibil. Renaşterea instituției militare, după un veac de dispariție din
istoria românilor (1711 – 1830), reprezintă
începutul unui lung proces de formare, consolidare, modernizare şi afirmare a statului
român, de împlinire a aspirațiilor naționale.
Sub povara marilor interese strategice

proces de declin iremediabil.
Habsburgii se vor angaja, mai apoi, dupa 1683,
într-o sustinuta actiune politica si militara de
eliberare a centrului si sud-estului Europei de
sub dominatia otomana, în conditiile existentei
unei Polonii care se zbatea în conflicte interne,
incapabila de-a se angaja în lupta pentru apararea fostului sau spatiu de influenta politica si militara. Totodata, tarul Petru cel Mare concepuse
o politica de modernizare a statului rus prin implementarea unor structuri socio-politice europene, avand dorinta de a stapani Constantinopolul, fosta capitala a Bizantului. Curtea imperiala
de la Şankt-Petersburg si-a propus, astfel, un
„program politico-militar menit a disloca un
Imperiu Otoman atât de temut în trecut”1, însa aflat în impas în prima jumatate a secolului al
XVIII-lea. Totodata, decaderea puterii Imperiului
Otoman si actiunile politico-militare antiotomane ale habsburgilor si rusilor au reprezentat un
catalizator al unor forte de emancipare din Moldova si Muntenia. Intr-un astfel de context geopolitic, Imperiul Otoman a luat decizia de a anula
unele atribute ale autonomiei celor doua state
romanesti prin încredintarea guvernarii acestora grecilor din cartierul Fanar al capitalei Imperiului Otoman.

Rivalitatea geopolitica dintre Imperiul Otoman
si Imperiul Tarist avea sa influenteze evolutia
istorica a Principatelor Romane, Moldova si
Muntenia, în tot cursul secolului al XVIII-lea, precum si în cel urmator. O rivalitate geopolitica
desfasurata în conditiile amplificarii procesului
de eliberare nationala a popoarelor asuprite de
catre Imperiile absolutiste. Moldova si Muntenia
aveau sa devina la sfarsitul secolului al XVIII-lea
parte componenta a „chestiunii orientale” în
conditiile în care Marile Puteri se aflau într-o
disputa acerba pentru mostenirea „omului bolnav de la Bosfor”. In drumul spre Constantinopol, Imperiul Habsburgic si cel Tarist considerau
ca Principatele Romane erau doar o etapa de
mars si, totodata, puteau fi un obiect de compensatie pentru cele doua imperii care se razboiau
cu „omul bolnav” al Europei. Asediul Vienei
Moldova si Muntenia încheiasera cu Imperiul
(1683) de catre armata otomana a reprezentat
Otoman, în secolul al XVI-lea, o „pace” care conapogeul puterii sultanului de la Constantinopol,
semna o suzeranitate otomana asupra celor dodupa care Imperiul Otoman avea sa intre într-un
ua principate romanesti astfel încat romanii de1. Apostol Ştan, Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Romane. 1774 – 1856, Editura Şaeculum I.O., Bucureşti, 1999, p. 5.
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veneau vasalii sultanului de la Constantinopol,
însa se mentinea, în schimb, autonomia politicoadministrativa a principatelor dunarene. Acest
lucru se realiza în pofida faptului ca avusesera
loc o serie de amputari ale frontierelor initiale
ale celor doua state, anumite teritorii fiind transformate în raiale: Turnu, Giurgiu, Braila, Tighina. O astfel de solutie politico-diplomatica a permis conservarea în permanenta a statalitatii romanesti ceea ce va favoriza, mai apoi, renasterea
politica si statala a romanilor în secolele urmatoare. Şpre deosebire de Grecia, Bulgaria, Albania, Şerbia si Ungaria, care aveau statut de pasalacuri sau provincii turcesti, Principatele Romane si-au mentinut propria identitate politicoadministrativa. Actele oficiale ale Imperiului
Otoman recunosteau intangibilitatea teritoriului
romanesc si administrarea lui de catre autohtoni. Mentionam faptul ca o serie de documente
otomane confirma faptul ca Principatele Romane
constituiau o zona distincta de imperiul propriuzis. „In noile împrejurari, desi actele acordate de
Poarta Otomană nu mai apăreau sub forma
de ahidnamele, termen sinonim cu acela de
capitulații, drepturile de autonomie ale Moldovei şi Ţării Româneşti au continuat să fie
confirmate sub forma beratelor şi hatișerifurilor de privilegii”2, adnota istoricul Apostol
Ştan.
In contextul în care razboaiele ruso-turce, la
care s-au asociat si austriecii, s-au desfasurat pe
teritoriul Principatelor Romane, acestea au fost
utilizate atat ca teatru de înfruntari militare, cat
si ca sursa de aprovizionare cu alimente, furaje,
forta de munca si ostasi pentru partile aflate în
conflict. Intr-un astfel de context apare în preocuparile diplomatice ale cancelariilor domnesti
din Iasi si Bucuresti vectorul rus, pe langa cel
habsburgic, menit a fi un sprijin în afirmarea
unei politici externe de independenta a celor doua Principate Romane, cu precadere a Moldovei
lui Dimitrie Cantemir. Unii dintre domnitorii romani din Tarile Romane percepusera Imperiul
Habsburgic si pe cel Tarist ca fiind „deopotriva
creştinismul şi europenismul, două puteri
viguroase decise să se opună islamismului”3.
2. Ibidem, p. 10 – 11.
3. Ibidem, p. 11.
4. Ibidem, p. 12.
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In dorinta lor de a-si elibera principatele de sub
suzera-nitatea otomana devenita din ce în ce mai
opresiva si dispusa oricand sa anuleze mica marja de autonomie politico-administrativa a Principatelor, domnitorii Şerban Cantacuzino si Gheorghe Duca au furnizat informatii importante
habsburgilor privind capacitatea de lupta a armatei otomane în timpul asediului Vienei, contribuind, astfel, la esecul efortului de a cuceri Viena
în campania anului 1683. Relatiile lui Constantin
Brancoveanu cu austriecii si cele ale lui Dimitrie
Cantemir cu rusii reprezinta parti componente
ale efortului principilor romani de a înlatura suzeranitatea otomana si de a se afirma în planul
relatiilor internationale cu un nou statut politico
-diplomatic. „Balansand sub raportul simpatiei
între Rusia şi Austria – scria istoricul Apostol
Ştan -, nota-bilitățile din Transilvania, Moldova şi Tara Românească s-au văzut rapid înşelate de cele două puteri. Stindardul creştin
arborat în timpul războaielor antiotomane
era, în fapt, o mască, întrucât deopotrivă Austria şi Rusia vizau o expansiune teritorială. În
raport cu românii, ca putere catolică Austria
era dezavantajată, mai ales după declanşarea
unei campanii de prozelitism în rândul românilor din Transilvania, când o parte dintre
aceştia erau trecuți la greco-catolicism prin
mijloace de coerciție. În ciuda deschiderii europene şi a legăturilor confesionale cu Roma,
sursa latinității noastre, uniunea din 1700
aducea austriecilor adversitatea românilor.
Căci aceştia, rezemați pe ortodoxie, identificau religia cu naționalitatea, întocmai ca marii lor voievozi din secolele anterioare, în
plus, după cucerirea Transilvaniei şi Banatului, aceiaşi imperiali îşi diminuau şi mai mult
influența morală şi politică în Principatele
Române din cauza anexiunilor teritoriale din
trupul acestora: Oltenia între 1718-1739, dar
mai ales Bucovina în 1775”4.
Afirmarea Rusiei tariste în prim-planul evolutiilor politico-militare din spatiul sud-est european
va inaugura existenta unei tumultoase relatii romano-ruse cu efecte dintre cele mai diverse, si
nu de putine ori tragice, în existenta celor doua
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state si popoare. Inca din secolul al XVI-lea a debutat partial un proces de colonizare a teritoriilor de la est de Nistru, care a avut initial un caracter spontan, neorganizat, fiind determinat de
asuprirea otomana si de greutatile materiale
existente în tara, de lipsa de pamant sau ca urmare a luptei dintre partidele boieresti. Istoriografia a retinut faptul ca romanii aveau sa aduca,
paradoxal, un aport masiv la constituirea
fortelor armate ruse si la dezvoltarea artei militare ruse, precum si a celei militare în general.
Primul val masiv de populatie romaneasca s-a
stabilit în Şlobodskaia Ucraina în contextul exilului fortat al principelui Dimitrie Cantemir dupa
batalia de la Ştanilesti (1711). In regiunile sudice
ale Imperiului Tarist erau stabiliti, la sfarsitul
secolului al XIX-lea, un numar de 244.100 de romani ceea ce însemna ca erau pe locul trei dupa
ucraineni si rusi. In 1707, tarul Petru I a ordonat
colonelului Apostol Chigheci sa formeze primul
regiment de husari din istoria armatei ruse, alcatuit tot din volohi (romani din Moldova si Tara
Romaneasca stabiliti dincolo de Nistru), în numar de 300 de oameni si care a primit denumirea de „Horonga Voloha”. Regimentele de husari
aveau sa stea la baza formarii cavaleriei usoare
regulate ca arma independenta din armata imperiala rusa5. Cele evidentiate mai sus ne îndreptatesc sa afirmam ca vectorul rusesc s-a aflat într
-o relatie politico-militara mult mai puternica si
complexa, cu spatiul Principatelor Romane, cu
mult înainte de pacea de la Kuciuk-Kainargi
(1774) sau de momentul în care „tous les esprits” aveau să ajungă sub influenţa ruşilor
dupa 1792. Prin Pacea de la Iasi (9 ianuarie
1792), Rusia tarista îsi va împinge frontiera de
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stat pana la limanul Nistrului devenind, astfel, un
factor extrem de important în evolutia politicodiplomatica a Principatelor Romane.
Trebuie subliniat faptul ca în perioada regimului fanariot în cele doua Principate Romanesti
puterea militara a acestora a fost modelata conform intereselor Imperiului Otoman, respectiv:
reducerea efectivelor, schimbarea compoziţiei naţionale în sensul predominării elementelor străine
asupra celor româneşti, restrângerea funcţiilor şi
limitarea lor la paza frontierelor, combaterea
contrabandei, asigurarea ordinii interne şi a serviciului la curtea domnească. Referindu-se la statutul Principatelor Romane, istoricul Leonid Boicu scria: „Vaduvite de independenta, cu un statut
juridico-politic de autonomie, dar grav alterat în practică, Principatele Române se află în
cursul secolului al XVIII-lea în poziția de obiect în raporturile politice internaționale şi
nu de subiect, tinzând însă către această superioară ipostază prin desfăşurări politice
subsidiare proprii sau antrenate fiind din exterior grație situației lor geopolitice particulare. Treptat, ele câştigă teren în conştiința
politică europeană ca etnie distinctivă şi organizare de stat individuală”6.
In contextul evolutiilor din Principatele Romane si-a înfrîngerii Revolutiei lui Tudor Vladimirescu din 1821, Imperiul Otoman a restabilit, în
iulie 1822, domniile pamantene în Principatele
Romane fara a-si retrage, însa, trupele din teritoriul romanesc. Ionita Şandu Şturdza în Moldova
si Grigore Dimitrie Ghica în Tara Romaneasca au
fost primii domni pamanteni dupa 1711. Rivalitatile ruso-otomane în ceea ce priveste statutul

5. In 1711 existau în armata rusa sase regimente de cavalerie usoara si doua horongve. La începutul anilor ’30 ai secolului al XVIIIlea aveau sa treaca de partea rusilor alti 500 de moldoveni, condusi de Vasile Bedreaga, completandu-se, astfel, efectivul Horongvei
Volohe. Dupa fuga lui Constantin Cantemir, fiul domnitorului Antioh Cantemir, din Moldova în Ucraina, în anul 1736, avea sa se impulsioneze procesul formarii Corpului Voloh. Crearea primului Regiment Moldovenesc de husari, la data de 14 octombrie 1741,
avea sa aiba drept baza existenţa Corpului Voloh al lui Constantin Cantemir. Regimentul Moldovenesc de husari era format din
1.063 de oameni, respectiv munteni şi moldoveni, îmbracaţi fiind cu caftane şi cuşme albe, pantaloni roşii, epancia de culoarea
albastriţei, iar pe steagurile unitaţii a fost pastrata simbolistica naţionala romaneasca alaturi de cea ruseasca. Primul steag al regimentului era de culoare azurie, ornamentat cu franjuri aurii, şi avea desenat un buzdugan auriu şi un vultur bicefal rusesc care ţinea
în gheare stema Moldovei cu cap de bour. Pe al doilea steag al Regimentului era o suliţa aurie pe care statea un vultur bicefal, fiind
amplasaţi pe steag, totodata, şi Şfinţii Constantin şi Elena care aveau cruci în maini. Pe partea opusa era reprodusa stema Moldovei.
Primul comandant al Regimentului Moldovenesc de husari a fost Constantin Cantemir. In anul 1764 se aflu în randurile armatei
imperiale ruse un numar de şapte regimente de husari alcatuite în exclusivitate sau în mare parte din romani: Regimentul Moldovenesc, Regimentul Galben, Regimentul Negru, Regimentul aşezat de husari Bahmut, Regimentele de lăncieri Elisavetgrad,
Dnepr, Doneţk (Ekaterinoslav), precum şi Regimentul sârb de husari alcătuit în mare parte din români. A se vedea pentru
mai multe amanunte: Anatol Leşcu, Romanii în Armata Imperiala Rusa, Editura Militara, Bucureşti, 2005, 232 p.
6. Leonid Boicu, Principatele Romane în raporturile politice internationale. Secolul al XVIII-lea, Editura Junimea, Iaşi, p. 116.

35

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.268, Marţi 20 Noiembrie 2018

politico-diplomatic al Principatelor Romane vor
genera un ultimatum rusesc pe 5 martie 1826,
astfel încat Poarta Otomana va accepta, în final,
sa negocieze cu Rusia tarista o restabilire a starii
anterioare de lucruri din Principate. Conventia
de la Akkerman din 25 septembrie 1826 dintre
Rusia tarista si Imperiul Otoman recunostea prin
art. 3 acordurile relative la privilegiile de care se
bucurau Moldova si Muntenia. Prin acest act se
consolida existenta celor doua entitati politice
distincte si se consacrau imunitatile si privilegiile de care dispuneau pe planul acordurilor internationale. In conformitate cu Acordul de la Akkerman, domnitorii din Principate urmau sa fie
desemnati de catre Adunarea Generala a Divanurilor si confirmati de catre sultanul de la Istanbul, astfel încat putem considera ca acest gest
reprezinta un element semnificativ de întarire a
autoritatii statale si de slabire a suzeranitatii
otomane.
Puterea protectoare (Rusia tarista) intervenea
pentru mediere numai în cazul în care Poarta
Otomana refuza sa confirme numirea alesului
Adunarii Generale a Divanurilor. Domnitorul nu
putea fi schimbat de catre otomani decat cu
acordul Rusiei tariste. Totodata, Conventia de la
Akkerman restabilea dreptul Principatelor Romane de a-si reforma anumite branse ale adminitratiei interne prin intermediul domnitorilor si
al Divanurilor. „Dreptul de a delibera si de a
adopta măsuri de reorganizare politicoadministrativă este un atribut al autonomiei
statale, confirmat de puterile suzerană şi
protectoare. Este evident că acest drept era
rezultatul intervenției Rusiei care, satisfăcând o doleanță a unor boieri reformatori,
încerca, totodată, să contribuie la reorganizarea politică a celor două state în vederea sporirii influenței ei”7, scria istoricul Apostol Ştan.
Actul aditional al Conventiei de la Akkerman
prevedea restituirea teritoriile recent smulse de
catre otomani si înglobate în raialele Braila,
Giurgiu si Turnu. Şe realiza, astfel, o prima încercare de lichidare a raialelor turcesti si de fixare a
frontierei cu Poarta Otomana pe talvegul Dunarii.
7. Apostol Ştan, op. cit., p. 54.
8. Ibidem, p. 53 - 54.
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Totodata, Poarta Otomana îsi reducea în mod
semnificativ prezenta militara pe teritoriul romanesc, beslii otomani nu mai aveau dreptul sa
intervina în treburile interne ale Principatelor si
nici sa întreprinda vreo actiune militara împotriva acestora. Principatele Romane urmau sa fie
scutite de plata tributului pe termen de doi ani
iar în viitor tributul nu putea fi mai mare decat
cele stabilite în hatiseriful din 1802. „Dispunand
de pondere politică şi militară în raporturile
cu Turcia - consemna istoricul Apostol Ştan -,
Rusia reuşea să impună acesteia promisiunea de a respecta mai riguros capitulațiile
voievodale, limitând suzeranitatea turcească,
dar sporind, totodată, influența ei din Moldova şi Ţara Românească. Reînnoindu-şi în chip
oficial dreptul de imixtiune în afacerile interne ale Principatelor Române, protectoratul
Rusiei se fortifica în detrimentul suzeranității otomane”8.
Încercări de reconstituire a puterii armate românești

Problema unei armate pamantene fusese luata
în consideratie în contextul dificilelor raporturi
dintre Marile Puteri ale timpului. Domnitorul
Constantin Ipsilanti, luase în calcul, în contextul
razboiului ruso-otoman din 1806 – 1812, organizarea unei armate de 20.000 de oameni, însa nu
va reusi sa înfiinteze decat doua regimente de
husari si doua regimente de ulani (cazaci), fiecare avand un efectiv de 1.200 de oameni. Totodata, se va crea un Corp de Voluntari condus de colonelul Miloradovici si format dintr-un regiment
de husari (1.000 de oameni) si 10 batalioane de
panduri. In 1812, pe masura ce rivalitatea rusootomana se amplifica, amiralul rus Pavel V. Ciceagov va propune un proiect de formare a unei
militii nationale romanesti cu un efectiv de
20.000 de oameni recrutati dintre sateni. Un
corp de 5.000 de panduri urma sa stationeze în
Oltenia, în timp ce alt corp de 15.000 de catane
va stationa în Muntenia. Totodata, se înfiintau si
garzile orasenesti. Proiectul nu s-a realizat, însa
nevoia unei armate pamantene, reorganizata,
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timp ce hatmanul Paladi va prezenta Divanului
de la Iasi un „Regulament pentru militia natională a Moldovei”. Cele trei regimente ale Țării
Romanesti aveau în compunere cate doua batalioane de infanterie (patru companii pentru fiecare batalion) si doua escadroane de cavalerie, fiecare batalion de infanterie avand un efectiv de
586 de oameni iar escadronul de cavalerie îngloba 190 de oameni. Infanteria reprezenta 76%
din compunerea unui regiment, în timp ce cavaleria însemna 24%. La 1 aprilie 1833, cele sase
batalioane de infanterie ale Tarii Romanesti erau
folosite pentru paza frontierei de stat: 11 companii pe Dunare si cinci spre Transilvania si Moldova, asigurand, totodata, paza ocnelor. Restul
companiilor erau folosite pentru ordinea interioara erau destinate sase companii la Bucuresti si
doua la Craiova.

Razboiul ruso-otoman izbucnit în aprilie 1828
avea sa se încheie la 2 septembrie 1829 prin
semnarea Tratatului de Pace de la Adrianopol.
Articolul 5 al Tratatului de la Adrianopol preciza
faptul ca Moldova si Muntenia, în temeiul capitulatiilor, se aflau sub suzeranitatea Portii Otomane, Rusia tarista garantand toate privilegiile si
imunitatile acordate fie prin „tratatele” mentionate, fie prin acordurile încheiate între cele doua
Mari Puteri sau prin hatiserifurile acordate de
catre otomani. In articolul cinci se preciza în
mod expres faptul ca Principatele Romane se vor
bucura de „liberul exercitiu al cultului lor, de o
siguranță perfectă, de o administrație națională independentă şi de o deplină libertate a
comerțului”9, precum si posibilitatea de a-si organiza „un numar de garzi înarmate pamantene”10.
In 1833 se va înfiinta în Tara Romaneasca ceea
ce
avea sa devina embrionul viitorului DepartaRaialele Turnu, Giurgiu si Braila erau lichidate
iar pe linia Dunarii se putea institui carantina ment Ostăşesc (Minister de Război), respectiv Adcare urma sa fie respectata si de crestini si de ministraţia Centrală (Dejurstva sau Dejurnia). Un
musulmani. Pichetele de graniceri romanesti an mai tarziu, în capitala Moldovei se va crea
preluau în paza linia de frontiera a Principatelor Ştabul Oştirii (Statul Major al Armatei), şeful
acestuia avand sarcina de a tine „buna randuiala
Romane. Monopul otoman asupra comertului
Principatelor Romane era înlaturat si Dunarea a cancelariei şi a priveghea toate socotelile
devenea, astfel, o artera importanta a comertului miliției”. În anul 1839, domnitorul Țării Roliber, prin care Principatele Romane urmau sa se manesti, Alexandru Dumitru Ghica (1834 lege de lumea occidentala. Prin acordul ruso- 1842) va înfiinta ,,Ştabul Domnesc” (Ştatul Major
turc de la Şankt-Petersburg, din 17 ianuarie Princiar – n. n.) care va avea trei sectii: 1) Sectia
1834, se preciza faptul ca militiile nationale si I – Personal; 2) Secţia a II-a – Comandament (se
vasele comerciale romanesti puteau arbora dra- ocupa de dislocări de trupe, paza frontierelor, copele si pavilioane distincte. Tributul era fixat, respondenţă cu autorităţile civile) şi 3) Secţia a III
prin acelasi acord, la suma de 6.000 de pungi, -a - Administraţie (care se ocupa de solde, echiparespectiv la 3.000.000 de piastri turcesti. Domni- ment, întreţinere, încasări şi plăţi). Ștabul Oştirii
torii din Principate urmau sa fie numiti pe viata, era completat cu un veterinar, un preot militar si
si nu numai pe sapte ani, însa Rusia tarista si Im- muzica stabului (un tambur major si 36 de muziperiul Otoman îsi rezervau dreptul de a inter- canti). Conducerea suprema a Armatei apartinea
veni în treburile interne ale celor doua tari ro- domnitorului, iar cea executiva era încredintata
manesti atunci cand politica promovata de catre hatmanului în Moldova si spatarului în Tara Romaneasca. In 1849, în Tara Romaneasca se va
domnitori afecta interesele acestora.
crea ca organism consultativ pe langa domnitor,
Pe 5 martie 1831, marele spatar Alexandru Ghi- Sfatul Ostăşesc, din care făceau parte toţi ofiterii
ca va prezenta spre aprobare Divanului Tarii Ro- activi în grad de colonel din garnizoana Bucumanesti un „Regulament ostasesc pentru militia resti. Sfatul Ostas esc se va întruni o data pe sappământenească a Principatului Valahiei”, în tamana si va discuta cele mai importante proble9. Ibidem, p. 80.
10. Colonel dr. Gheorghe Romanescu, colonel dr. Gheorghe Tudor, colonel (r) Mihai Cucu, colonel Ioan Popescu, Istoria Infanteriei
Române, vol. I, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 202.
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me de ordin militar.
In pofida îngradirilor si a marginirilor care erau
impuse noilor forte militare nationale prin prevederile Regulamentelor Organice, ostirile pamantene au fost supuse, treptat, unui proces de
modernizare. Unitatile de infanterie si cavalerie
vor fi separate abia în 1835, iar în 1843 va fi introdusa în organica Armatei si artileria. Dupa
Revolutia Romana de la 1848 – 1849 s-a sporit
numarul unitatilor de infanterie de la patru la
cinci regimente, în timp ce numarul divizioanelor de cavalerie a ajuns la trei. Artileria va primi
noi piese în dotare, iar Flotila de Dunare va avea
sase salupe si o goeleta.
In contextul evolutiilor politice interne si internationale de dupa Razboiul Crimeii (1853 –
1856), avand în vedere si prevederile art. 42, 43,
44 si 45 ale Conventiei de la Paris din 3 august
1858, s-au creat conditii favorabile de unificare a
armatelor celor doua Principate, chiar înaintea
unificarii celor doua state, respectiv: 1) un singur comandant peste ambele armate; 2) o culoare comună pentru steagurile celor două
armate; 3) dreptul de a întruni aceste armate
si 4) a le întrebuinta pentru apararea hotarelor.
Unificarea celor doua armate se va realiza dupa
24 ianuarie 1959 prin crearea Ştatului Major General la 12 noiembrie 1859 prin Inaltul Ordin de
Zi nr. 83 si, mai apoi, prin unificarea celor doua
Ministere de Razboi ale Principatelor. In tabara
de la Floresti-Prahova vor fi concentrati, în baza
Decretului din 14 aprilie 1859, 12.000 de ostasi,
formand 7 batalioane de infanterie, 1 batalion de
graniceri, 15 tunuri, 6 escadroane de lancieri si 7
escadroane de calarasi. Tabara de la Floresti
avea să fie un prim pas decisiv spre afirmarea puterii militare româneşti, modernizarea
şi consolidarea ei. O Misiune Militară Franceza ne va ajuta în acest proces de configurare, restructurare si modernizarea în sens occidental a
structurilor militare ale noului stat Romania.
In perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza
(24 ianuarie 1859 – 11 februarie 1866) se va
desfasura un proces de crestere a numarului de
regimente de infanterie la sapte, precum si apa-

ritia unui batalion de vanatori, fiecare regiment
avand cate doua batalioane a patru companii,
totalizand astfel un efectiv de 56 companii de
infanterie. La sfarsitul anului 1864, aceste regimente erau dislocate la Iasi, Craiova, Ismail, Bucuresti, Galati si Ploiesti. In 1868 se vor constitui
patru divizii teritoriale ale caror comandamente
au fost dislocate la Bucuresti, Iasi, Craiova si Galati. Fiecare divizie avea în compunere patru regimente de infanterie. In 1872, regimentele au
fost organizate pe patru batalioane de infanterie,
din care trei de linie (trupa) si un batalion de cadre. Un rol important în acest efort de modernizare a organismului militar romanesc avea sa-l
joace si principele Carol I (1866 – 1914).
„Inspectez mereu trupele şi anul acesta, mai
temeinic decât înainte, căci acum se introduc
regulamentele şi reformele prescrise de mine. De la instalarea taberei de la Furceni, starea oştirii s-a îmbunătățit simțitor şi alt spirit începe să domnească în corpul ofițerilor”11, îi scria principele Carol I catre tatal sau
Carol Anton pe 18 martie 1870.
Armata, garantul independenței de stat
In efortul de-a asigura modernizarea, progresul
si, mai apoi, independenta Romaniei, elitele politice ale timpului s-au preocupat si de întarirea
puterii armate, respectiv consolidarea capacitatilor de aparare ale statului roman. Organizarea
sistemului national de aparare s-a realizat în baza „Legii pentru organizarea puterii armatei” din
11 iunie 1868, urmata de cea din 21 martie
1872, în urma carora s-au structurat Armata
permanenta si Armata teritoriala (corpurile de
dorobanti si graniceri), secondate de catre Militii
(înglobau pe toti tinerii care satisfacusera serviciul militar si aveau cel mult 36 de ani împliniti),
Garda oraseneasca (pentru orase) si gloatele
pentru sate, ambele cuprinzand barbatii între 36
si 50 de ani. Articolul 38 al Legii din 21 martie
1872 va mentiona în mod expres faptul ca Armata teritoriala va avea în compunere si baterii de
artilerie, alaturi de regimente de infanterie
(dorobanti) si regimente de cavalerie (calarasi).

11. Dumitru-Dan Crîsmaru, Elita militara romaneasca în timpul lui Carol I (1866 – 1914), Editura Militară, Bucureşti, 2017,
p.105.
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In conditiile în care posibilitatile financiare ale
statului roman erau limitate, deservirea bateriilor de artilerie din cadrul Armatei teritoriale a
fost încredintata celor care aveau cunostinte minime, necesare însusirii instructiei artileristice,
respectiv pompierii militari.
In baza Decretului nr. 702 din 28 martie 1874
se vor constitui 9 baterii de artilerie teritoriala,
grupate în cadrul celor patru divizii teritoriale în
care era împartita Romania. Unitatile de artilerie
ale Armatei teritoriale vor avea în dotare tunuri
cu teava din bronz franceze, calibru 121,3 mm
(model 1858) si belgiene, calibru 86,5 mm
(model 1863), ambele cu încarcare pe la gura
tevii. Incepand din 1871, unitatile de artilerie ale
Armatei permanente vor dispune de tunuri
Krupp, cu teava din bronz, calibru 78,5 mm (48
de piese), urmate în 1875 de alte 48 de tunuri
Krupp cu teava din otel, calibru 87 mm. In 1877
vor fi achizitionate din Rusia tunuri grele de asediu Lavrov (model 1872), calibru 152,4 mm.
In contextul evolutiilor politico-diplomatice si
militare din sud-estul Europei, respectiv revoltele
antiotomane
din
Bulgaria,
BosniaHertegovina, Şerbia si Muntenegru din anii 1875
– 1876, precum si al implicarii Imperiilor Austro
-Ungar si Tarist în aceste procese, Romania se
pozitioneaza, pentru început, într-o neutralitate
binevoitoare popoarelor crestine din Balcani.
Şprijinul acordat de catre Romania, mai mult sau
mai putin discret, luptei popoarelor din Balcani
(înlesnirea trecerii revoluţionarilor bulgari şi voluntarilor ruşi peste Dunăre, adăpost şi hrană
pentru mii de refugiaţi sârbi, tranzitul armelor
din Rusia spre frontul din Balcani, sprijin pe linie
sanitară, respectiv trimiterea unei ambulanţe şi a
personalului medical în Serbia) a stârnit protestele Imperiului Otoman. In Nota-circulara din 20
iulie 1876 adresata agentilor diplomatici ai Romaniei aflati în strainatate, Mihail Kogalniceanu,
ministrul de externe în functie, va mentiona faptul ca romanii nu mai puteau sa ramana indiferenti la strigatele de durere care vin de pe malul
drept al Dunarii, ca „framantarea în sanul poporului creşte pe zi ce trece” si, totodata, „armata
română freamătă sub jugul disciplinei, doritoare să ia parte la luptă”.

www.ingepo.ro

Pe 24 septembrie 1876, Consiliul de Ministri al
Romaniei a decis concentrarea trupelor permanente si teritoriale pentru instructie si manevre,
chemand, totodata, si rezervele lor. Acoperirea
cheltuielilor acestei concentrari s-a facut prin
contractarea unui credit de 200.000 lei repartizati proportional pentru infanterie, cavalerie,
artilerie, geniu si unitatile din trupele nepermanente de dorobanti si calarasi. Un efectiv total de
37.730 de oameni, 120 de tunuri si 7.046 de cai s
-au aflat pe campurile de instructie si concentrare din toamna anului 1876. In toamna anului
1876 se vor constitui diviziile active cu efective
de razboi ale Armatei Romane avand drept obiectiv consolidarea apararii liniei Dunarii si controlul navigatiei pe fluviu. Avand în vedere perspectiva unei invazii otomane, au fost fortificate
sectoarele ce pareau foarte usor de fortat de pe
malul sudic al Dunarii, de catre trupele otomane,
precum si cele de la Gruia, Bechet, TurnuMagurele, Giurgiu, Braila, Barbosi si Calafat.
In cursul zilei de 29 septembrie 1876 se vor
desfasura în Crimeea, la Livadia, discutiile romano-ruse privind conditiile trecerii armatei ruse
prin Romania spre campurile de lupta din Balcani în perspectiva noului razboi ruso-turc ce se
prefigura. Pe 5 noiembrie 1876, ambasadorul
rus la Constantinopol, N. P. Ignatiev, îi va trimite
primului-ministru al Romaniei, Ion C. Bratianu, o
scrisoare confidentiala în care îi va mentiona
„gloriosul rol istoric pe care ea (România – n.
n.) e chemata sa-l joace în Orient”. În raportul
Marelui Duce Nicolae catre tarul Alexandru al IIlea, din 26 decembrie 1876, se va mentiona faptul ca „fara bunavointa efectiva a Romaniei de a
ne ajuta (pe noi ruşii – n. n.)” era imposibil dea fi întrunite conditiile necesare desfasurarii cu
succes a operatiilor antiotomane ale armatei ruse în Balcani. Marele Stat-Major rus va lua în
calcul, încă din 23 decembrie 1876, cooperarea militară a României, schițând desfăşurarea posibilă a dispozitivului şi efectivelor în
zona frontierei comune, precum şi posibilitatea subordonării acestor forțe Principelui
Carol I. Era o recunoaştere a existenței şi valorii strategice a Armatei Române în pofida
faptului că nu trecuse, încă, prin botezul focului.
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Guvernul de la Bucuresti va hotara, pe 31 martie 1877, mobilizarea Armatei Romane, iar pe 1
aprilie a fost convocat un Consiliu Princiar, cu
participarea Principelui Carol I, a membrilor Cabinetului si a altor personalitati politice ale vremii, în care se vor discuta perspectivele imediate
ale Romaniei: neutralitate sau participarea la
razboiul ruso-otoman pentru obtinerea independentei de stat. In pofida faptului ca liderii opozitiei politice au optat pentru o alta formula de obtinere a independentei de stat si pentru pastrarea neutralitatii, Principele Carol I si membrii
Cabinetului au optat pentru încheierea Conventiei militare romano-ruse si pentru cooperarea
militara cu Rusia tarista si popoarele balcanice
în lupta pentru dobandirea neatarnarii politice.
Pe 4 aprilie 1877, Mihail Kogalniceanu, ministrul
de externe al Romaniei, va semna alaturi de baronul Dmitri F. Ştuart, agentul diplomatic si consulul general al Rusiei tariste la Bucuresti, textul
Conventiei politice romano-ruse prin care se
stipula acordul pentru trecerea armatei ruse
spre Balcani prin teritoriul Romaniei. Rusia tarista se obliga sa respecte drepturile politice ale
statului roman, astfel cum rezulta din legile interioare si tratatele existente, precum si a mentine
si a apara integritatea actuala a Romaniei.

ofiteri si asimilati, 1.671 trupa). Acestor efective
li se adaugau 31 batalioane de infanterie si 4 escadroane de cavalerie (33.000 de militari) din
cadrul Militiei, 16.000 de oameni din cadrul Garzilor orasenesti, secondati de 4 baterii de artilerie, precum si recrutii contigentului 1877
(14.000 de oameni) ce vor fi chemati sub arme
cu începere din 15 iulie 1877. Din totalul fortelor
mobilizate (130.576 de oameni), un efectiv de
15.300 de dorobanti si calarasi vor ramane în
tara pentru paza frontierelor si asigurarea ordinii interioare.

Armata de Operatii numara la sfarsitul lui mai
1877 un efectiv de 67.576 militari (1.540 ofiteri
si asimilati, 60.135 trupa) grupati în 54 batalioane de infanterie, 48 escadroane de cavalerie si
24 baterii de artilerie. In structura acestei Armate se aflau mobilizati si 1.727 de pompieri (56

maniei în raporturile cu Imperiul Otoman si au
cerut guvernului sa lucreze ca „independenta ei
(Romaniei – n. n.) sa fie recunoscuta si garantata
de marile puteri europene”.

Camera Deputatilor si Şenatul Romaniei vor
ratifica Conventia politica romano-rusa în cadrul
sedintelor din 16 si 17 aprilie 1877, cu majoritate de voturi, în conditiile în care trupele ruse intrasera în Romania în seara zilei de 11 aprilie
1877. Rusia tarista va declara razboi Imperiului
Otoman pe 12 aprilie 1877. Trupele ruse aflate
în mars spre Balcani vor atinge linia Dunarii la
sfarsitul lunii mai 1877. In ziua de 26 aprilie
1877, artileria otomana din Vidin a bombardat
timp de trei ore Calafatul. Bateriile 1, 2 si 6 din
Regimentului 1 artilerie au ripostat din plin si au
tras 130 de proiectile. Adunarea Deputatilor, pe
29 aprilie 1877, si Şenatul Romaniei, pe 30 aprilie 1877, vor vota o motiune prin care vor aproPe 6 aprilie 1877 se va emite decretul de mobi- ba actele politico-diplomatice ale Guvernului de
lizare al Armatei Romane si, drept consecinta, se la Bucuresti si vor recunoaste existenta starii de
va stabili structura organizatorica a armatei mo- razboi dintre Romania si Imperiul Otoman.
bilizate, respectiv constituirea Corpurilor de Ar- Pe 9 mai 1877, Mihail Kogalniceanu, ministrul
mata I (Diviziile I si II infanterie) si II (Diviziile de externe al Romaniei, interpelat de catre depuIII si IV infanterie). Fiecare Divizie avea în com- tatul Nicolae Fleva cu privire la modul în care
punere: 2 brigazi de infanterie, 1 brigada de ca- puterile europene fusesera informate despre novalerie, 1 divizion de artilerie format din 3 bate- ile raporturi romano-otomane, a declarat în mod
rii, 1 coloana de munitii, 1 companie de geniu si solemn: „Suntem independenti; suntem natiune
1 ambulanta. In rezerva fiecarui Corp de Armata de sine stătătoare(...); nu am nici cea mai mise afla o rezerva de artilerie, respectiv un regi- că îndoială şi frică de a declara în fața reprement cu 6 baterii. In compunerea brigazilor de zentanțiunei naționale că noi suntem o națiuinfanterie si cavalerie intrau unitati din Armata ne liberă şi independentă”. Adunarea Depupermanenta si din cea teritoriala. In total au fost tatilor si Şenatul Romaniei au aprobat, în aceeasi
mobilizati 125.000 de oameni.
zi, motiunea care consfintea independenta Ro-
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tia strategica de acoperire a liniei Dunarii avand
drept obiectiv împiedicarea unui atac otoman la
nord de fluviu pentru a împiedica concentrarea
armatei imperiale ruse, astfel încat ziarul The
Times consemna, la 23 mai 1877, urmatoarele:
„Trupele române, protejând propria lor frontieră
pe Dunăre, au făcut un mare serviciu ruşilor, prin
faptul că au împiedicat pe turci să ocupe şi să fortifice capete de pod pe malul de nord al Dunării”.
Ofiterii si marinarii din Flotila Fluviala aveau sa
execute în mod admirabil misiunile încredintate
pe Dunare, astfel încat în noaptea de 13 spre 14
mai 1877 salupa torpiloare Randunica a scufundat monitorul otoman Duba Seifi , iar la 26 octombrie artileristii marinari au nimicit un alt
monitor otoman, Podgorita (una dintre navele
cu cea mai mare putere de foc de pe Dunare),
nava Socrate si un slep. Pe 25 octombrie 1877,
marinarii aveau sa instaleze barajul de mine de
la Nedeia, operatiune executata sub comanda
capitanului Mihail Draghicescu, cu scopul protejarii podului de la Turnu-Magurele pe timpul
desfasurarii operatiunilor militare.

mână în fața redutelor otomane de la Plevna12, Rahova şi Vidin, a fost un pas absolut
necesar şi firesc în drumul spre Marea Unire
din 1 Decembrie 1918. În aceste momente
istorice, Armata Română s-a aflat în linia întâi a marilor prefaceri naționale şi sociale, a
afirmării națiunii române şi a voinței ei de
libertate şi independență. „Campania armatei române din 1877 – 1878 a fost prima afirmare
a armatei române moderne într-o confruntare de
anvergură, având ca aliaţi şi adversari două mari
puteri ale timpului, confruntare în care armata
română şi Înaltul Comandament şi-au demonstrat
forţa combativă şi dorinţa de a sluji interesele supreme ale ţării. A fost totodată un examen sever,
ce a pus în evidenţă multe nereguli şi erori în ceea
ce priveşte funcţionarea comandamentelor, nivelul diferit de dotare şi instruire între unităţile armatei permanente şi cele ale armatei teritoriale,
organizarea cercetării, amenajarea operativă a
teritoriului etc.”13, consemnau istoricii militari
Ion Giurca si Maria Georgescu.

Războiul Independenței de Stat a României
(1877 – 1878) avea să reprezinte o nouă etapă din amplul efort făcut de generația celor
care încercaseră prin Revoluția Română din
1848 – 1849, prin Actele din 5 ianuarie şi 24
ianuarie 1859 şi, mai apoi, prin încoronarea
din 10 mai 1866 să confere națiunii române
rolul şi locul meritat între națiunile europene, precum şi un nou destin istoric marcat de
modernizare, progres şi unitate națională.
Cucerirea independenței de stat, cu arma în

Organismul militar și drumul spre Marea Unire din 1918
In Razboiul Independentei de Ştat, un numar de
10.000 de militari au fost înregistrati ca dand
jertfa de sange (ucisi, raniti sau dati disparuti),
dintre care 2.111 morti. Procentele pe arme releva urmatoarele pierderi: infanteria - 91,9%, artileria - 3,8%, cavaleria - 3,3% si geniu - 1,1%. In
perioada imediat urmatoare, avand în vedere
faptul ca Razboiul Independentei de Ştat eviden-

12. Pe masura ce trupele ruse duceau lupte grele pentru cucerirea Plevnei, la solicitarea Inaltului Comandament Rus, din 19 iulie
1877, trupele romane au început sa treaca Dunarea pentru a sprijini cel de-al treilea atac asupra Plevnei. In conditiile existentei
unui redan (un avanpost întarit) în fata Grivitei, care împiedica operatiunea de amplasare a artileriei romane si ruse la o distanta
favorabila executarii focului direct asupra pozitiilor fortificate ale otomanilor, Regimentele 13 dorobanti si 5 linie (infanterie) au
atacat redanul în dimineata zilei de 27 august 1877. Atacul romanesc va fi sprijinit de focul unei sectii a Bateriei 1 calareata din Regimentul 3 artilerie, condusa de sublocotenentul Artur Hartel, care se va pozitiona în sud-estul redanului si, mai apoi, de tunarii capitanului Gheorghe Lupascu care a dispus ca Bateria a 3-a din Regimentul 3 artilerie sa ocupe pozitii langa oamenii sublocotenentului
Artur Hartel. Ca urmare a tirului rapid si precis al artileristilor din Bateria a 3-a, redanul a putut fi pastrat. In dimineata zilei de 29
august 1877, Bateria a 3-a din Regimentul 3 artilerie reuseste, ca urmare a tirului sau, sa reduca la tacere artileria otomana din reduta Grivita nr. 1. Ca urmare a acestui succes militar, întreaga Bateria a 3-a din Regimentul 3 artilerie a fost citată prin Ordinul
de Zi nr. 53 din 28 august 1877 al Marelui Cartier General al Armatei Române, iar căpitanul Gheorghe Lupaşcu a fost decorat cu ordinul militar „Steaua României cu spade”. Imperiul Ţarist l-a decorat pe comandantul Bateriei a 3-a cu ordinele
militare „Sfântul Gheorghe” şi „Sfânta Ana”, iar restului Bateriei le erau acordate câte patru cruci ale ordinului militar rus
"Sfântul Gheorghe" şi medalia românească „Virtutea Militară”. Numele căpitanului Gheorghe Lupaşcu se află înscris, pentru
eternitate, în galeria puținilor ofițeri străini care au primit înalta distincție militară rusească şi al căror nume se regăsesc
în Sala Ordinului „Sfântul Gheorghe” din Kremlinul moscovit.
13. Ion Giurca, Maria Georgescu, Statul Major General (1859 – 1950). Organizare şi atribuții funcționale, Editura Militară,
Bucuresti, 2012, p. 73.
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tiase ca în lupta misiunile infanteriei se confunda cu misiunile Armatei, astfel încat succesele si
insuccesele infanteriei sunt de fapt victoriile sau
înfrangerile întregii Armate, se vor lua noi masuri de perfectionare a organismului militar
national.
Pe 8 iunie 1882 a fost emisa Legea asupra organizării comandamentelor armatei, care prevedea
împartirea teritoriului tarii, sub aspectul organizarii militare, în patru mari regiuni, aferente celor patru corpuri de armata, cu resedintele la Bucuresti, Craiova, Galati si Iasi. Astfel, Corpul de
Armata, care existase temporar numai în conditii
de razboi, devenea o mare unitate cu caracter
permanent, fiind compus din doua divizii de infanterie. Fiecare divizie era formata din patru
regimente de dorobanti, un regiment de infanterie de linie si un batalion de vanatori, o brigada
de calarasi (cu trei regimente), o brigada de artilerie, un batalion de geniu si un escadron de
tren, statele-majore si serviciile necesare pentru
campanie. Legea de organizare a comandamentelor din 1891 a permis uniformizarea instruirii
si pregatirii militarilor infanteristi ca urmare a
fuzionarii celor doua categorii de trupe de infanterie: unitatea de linie cu cea de dorobanti.
In perioada premergatoare Primului Razboi
Mondial (1914 – 1918), conducerea statului roman s-a preocupat de întarirea organismului militar în toate componentele sale. Şpre exemplu,
consulul Frantei la Galati nota, în septembrie
1883, ca ,,guvernul acorda întreaga sa atentie
perfecționării acestei arme (forţele navale
fluviale – n. n.) care, la un moment dat, ar putea
să aducă servicii serioase pe Dunăre”14. In
1893, acelasi consul al Frantei constata
ca ,,flotila romana este în stare sa manevreze pe
Dunăre, superioritatea sa rămânând incontestabilă față de alte state riverane”15.
In urma discutiilor de la Consiliul de Coroana de
la Şinaia, din 3 august 1914, Romania a dat de înteles celor doua tabere beligerante (Antanta si

Puterile Centrale) ca va ramane într-o neutralitate expectativa si ca îsi va apara granitele în caz de
agresiune. „In ansamblu însa, solutia neutralitatii
era cea mai puțin riscantă şi se putea dovedi
profitabilă; dar pentru destui dintre contemporani, principalul ei cusur consta tocmai în
riscul de a nu căpăta în cele din urmă nimic”16,
consemna istoricul Lucian Boia cu referire la confruntarile dintre antantofili si germanofili în acel
august 1914. In anii ce vor urma pana la intrarea
Romaniei în razboi, primul-ministru al Romaniei,
Ion I. C. Bratianu, va insista asupra faptului ca
pentru pacea viitoare a Europei, pentru stabilirea
unei noi ordini este necesar ca principiul nationalitatilor sa triumfe pentru toate statele europene
interesate, în speta si pentru Romania. Intr-un
interviu aparut, la data de 1 iunie 1915, în Jurnal
de Geneve, premierul României menţiona faptul că
Romania nu cere, de fapt, decat restitutio, în conditiile în care noua ordine politico-teritoriala, care urma sa succeada razboiului, nu se putea instaura fara victoria principiului nationalitatilor.
In dialogul politico-diplomatic secret initiat cu
reprezentantii Antantei, reprezentantii politicodiplomatici ai Romaniei au urmarit obtinerea a
trei lucruri esentiale: 1) recunoasterea dreptului
la desăvârşirea unității național-statale; 2)
intrarea în conflagrație la momentul dorit de
oamenii politici români şi 3) tratarea pe picior de egalitate la viitorul forum al păcii. În telegramele diplomatice înaintate la Quai d’Orsay,
contele Charles de Şaint-Aulaire, ministrul
Frantei în capitala Romaniei, scria ca vointa lui
Ion I. C. Bratianu este de a da razboiului un caracter national si de a-si ralia unanimitatea opiniei
publice. Şir George Barcalay, ambasadorul Marii
Britanii la Bucuresti, si atasatul militar britanic,
colonelul Cristopher Bidward Thomson, concluzionau ca Ion I. C. Bratianu, în negocierile cu Antanta, este de buna credinta, iar cererile sale sunt necesitati nationale. Ion I. C. Bratianu comunica, la
20 mai 1915, lui Camille Blondel, noul ministru al
Frantei la Bucuresti, ca revendicarile tarii sale

14. Contraamiral dr. Aurel Popa, Fortele Navale Romane (1820 – 2010) în Document, nr. 8 (94)/6454, p. 6.
15. Ibidem.
16. Lucian Boia, „Germanofilii”. Elita intelectuala romaneasca în anii Primului Razboi Mondial, editia a III-a, Editura Humanitas, Bucuresti, 2014, p. 45.
17. Ion Bulei, Arcul asteptarii 1914-1915-1916, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 197.
18. Glenn E. Torrey, Romania în Primul Razboi Mondial, Editura Meteor Publishing, Bucuresti, 2014, p. 47.
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„răspund nu numai aspirațiilor naționale pe
care România le-a revendicat în toate vremurile, dar şi necesităților de a preveni eficient,
prin stabilirea unor frontiere naturale şi serioase, conflicte între naționalități”17.
Intrarea Romaniei în Primul Razboi Mondial de
partea Antantei a fost unul dintre cele mai importante evenimente politico-militare ale anului
1916 si cu implicatii aparte în economia Marelui
Razboi. In clipa în care Kaizerul Wilhelm al II-lea
a aflat de intrarea Romaniei în razboi, în timp ce
juca scat, „si-a pierdut pe de-a-ntregul cumpătul”18 si a declarat ca razboiul este „categoric
pierdut”19. Inaltul Comandament German (OHL)
a fost la fel de surprins ca si Kaizerul, însa, totusi,
generalul Erich von Falkenhayn, seful OHL, nu
ignorase o astfel de perspectiva si se pregatise
pentru ea. Romania încerca sa profite de conjunctura momentului pentru a-si fauri unitatea
nationala, prin întregirea cu Transilvania, Bucovina, Banatul întreg pana la Tisa, ceea ce îl îndreptatea pe Ion I. C. Bratianu sa declare: „Se impune să ieşim din neutralitate, dar, pe de altă
parte, având drept ideal unitatea națională,
suntem datori să urmărim realizarea lui, căci
nu se ştie dacă în decursul veacurilor vom
găsi vreun prilej atât de prielnic ca cel de azi.
Iată de ce nu putem să mergem decât alături
de Aliați şi în contra Puterilor Centrale”20.
Ştrategia de razboi a Romaniei din august 1916
angaja Armata Romana nu doar într-un razboi pe
doua fronturi, ci si în ofensiva pe doua fronturi.
369.159 de oameni (65% din totalul fortelor operative) formand Armatele I, a II-a si de Nord trebuiau sa execute prevederile din planul de razboi
(Ipoteza Z) şi să ocupe Transilvania. Armata a III-a
romana cu un efectiv de 142.523 (25% din totalul
fortelor operative) urma sa respinga atacurile
bulgare asupra Romaniei si sa apere frontiera de
sud. Din totalul fortelor mobilizate la intrarea în
razboi, infanteria reprezenta 80,6%, adica
413.839 militari.

www.ingepo.ro

frangeri rusinoase, demoralizatoare si cu impact
strategic. Caderea Turtucaiei (25 august 1916)
va influenta decisiv operatiunile de pe frontul
din Transilvania. „Privind însa retrospectiv, este
limpede că amploarea dezastrului (de la
Turtucaia – n. n.) s-a datorat refuzului MCG
(Marelui Cartier General – n. n.) de a ordona o retragere strategică. Această decizie a avut la
bază considerente politice, nu militare, fiind
vorba în special de impactul pe care evacuarea Turtucaiei l-ar fi avut asupra moralului
marelui public”21, consemna istoricul american
Glenn E. Torrey. In pofida eroismului Marilor
Unitati si Unitati de infanterie, artilerie, cavalerie,
geniu, cai ferate, transmisiuni, sanitare, fluviale si
maritime, a stralucitelor manevre tactice din Batalia pentru trecatorile Carpatilor, a manevrei de
la Flamanda si a Bataliei pentru Bucuresti, bilantul din decembrie 1916 a fost dezastruos. Pe 9
februarie 1917, serviciile de informatii militare
austro-ungare raportau ca numai 23.000 de militari romani se aflau pe linia frontului stabilizat la
Portile Moldovei. Pierderile Armatei Romane au
fost socante: 163.515 morti, grav raniti sau disparuti si 146.600 luati prizonieri. Numai 194.945 de
oameni (adica 39% din cei mobilizati în august
1916) s-au prezentat în Moldova la unitatile lor
intrate în refacere si reorganizare. Totodata, serviciile de informatii militare austro-ungare estimau ca exista o rezerva de 400.000 de oameni
apti pentru mobilizare, înarmare si instruire. Trebuie mentionat faptul ca, totusi, ŞTAVKA (Marele
Cartier General rus) mobilizase pentru pastrarea
Frontului Romanesc un numar de 36 divizii de
infanterie (23% din totalul infanteriei ruse de la
Marea Baltica la Marea Neagra) si 11 divizii de
cavalerie (37% din totalul cavaleriei ruse de la
Marea Baltica la Marea Neagra) ceea ce a amplificat nemultumirea în Rusia fata de privatiunile si
suferintele razboiului. „In ciuda victoriei noastre
asupra României, ni s-a redus capacitatea generală de război”22, marturisea generalul Ludendorff.

Campania anului 1916 (august – decembrie) a In procesul de refacere si reorganizare a Armafost marcata de victorii surprinzatoare si de în- tei Romane (ianuarie – iulie 1917), au fost create
19. Ibidem.
20. Ion Gh. Duca, Amintiri politice, vol. I, Munchen, 1981, p. 274.
21. Glenn E. Torrey, op. cit., p. 89.
22. Ibidem, p. 185.
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15 divizii de infanterie în loc de 23, avand în
compunere cate doua brigazi de infanterie, a doua regimente, fiecare constituit pe cate 3 batalioane. Diviziile de la 1 la 10 infanterie aveau în
plus cate un regiment de vanatori cu doua batalioane. Batalionul de infanterie se compunea din
trei companii de puscasi si o companie de mitraliere cu opt piese. Compania de puscasi avea patru plutoane a doua sectii, opt pusti mitraliere si
un efectiv de 194 oameni. Totodata, fiecare divizie de infanterie avea în organica o brigada de
artilerie, doua escadroane de calarasi, un batalion de pionieri si un detasament de jandarmi pedestri. Şe vor crea doua Armate în loc de cele
patru, respectiv Armata a II-a (Div. 1, 3, 6, 7, 8,
12) cu doua Corpuri de Armata (II si IV) si Armata I (Div. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15) cu patru
Corpuri de Armata (I, III, V si VI). Totodata, Romania a primit mari cantitati de arme si munitie
din Franta: 199 de avioane, 300 de vehicule,
220.000 de pusti, 4.500 de pusti automate,
2.700 de mitraliere, 80 de tunuri de 75 mm, 85
de tunuri de 120 mm, 1.945.000 de proiectile de
artilerie, 101.500.000 de cartuse de pusca,
1.370.000 de grenade si 600.000 de masti de
gaze. Toate acestea aveau sa contribuie la renasterea Armatei Romane pentru campania din vara anului 1917.

astfel valoarea militară şi sinceritatea cu care ei au cooperat”24. Ştatistica Bataliei de la Marasesti este extrem de sugestiva în sensul celor
enuntate de catre seful Marelui Cartier General
roman. Armata I romana a avut morti, raniti si
disparuti 610 ofiteri si 26.800 soldati, în timp ce
Armata a IV-a rusa a contabilizat 650 ofiteri si
25.000 soldati ca fiind morti, raniti si disparuti
în Batalia de la Marasesti. Putem concluziona ca
în pofida ideilor revolutionare care au favorizat
bolsevizarea armatei ruse de pe Frontul Romanesc, a modului lamentabil în care o parte a diviziilor ruse si-au facut datoria pe campul de lupta, victoria de la Marasesti s-a obtinut si gratie
sacrificiului de sange a peste 25.000 de militari
rusi. Fara sacrificiul lor, fara atitudinea lor
exemplara pe campul de lupta, istoria Bataliei de
la Marasesti ar fi fost putin diferita.

In contextul generat de amplificarea evenimentelor revolutionare din Rusia, respectiv lovitura
de stat bolsevica din 25 octombrie 1917 si, mai
apoi, iesirea Rusiei din razboi (martie 1918), Romania a fost nevoita sa accepte Armistitiul de la
Focsani (9 decembrie 1917) si Pacea de la Bucuresti (7 mai 1918). Organismul militar romanesc
a trecut prin momente critice legate de demobilizarea a 300.000 de oameni, a faptului ca statul
roman era lipsit, astfel, de un instrument al puBatalia de la Marasti (11 – 19 iulie 1917) avea terii sale în ciuda existentei a înca 100.000 de
sa fie, dupa cum marturisea generalul Alexandru oameni sub arme.
Averescu, comandantul Armatei a II-a, „prima In contextul generat de evolutiile din arena revictorie adevărată din istoria armatei române latiilor internationale din primavara-toamna
moderne”23. 1.469 de morti, 3.052 de raniti si anului 1918, Romania a reusit sa readuca la tru367 de disparuti au consemnat jurnalele de lupta pul tarii Basarabia prin decizia Şfatului Tarii din
ale Armatei a II-a. Bataliile de la Marasesti (24 27 martie 1918. Armata romana a reprezentat în
iulie – 19 august 1917) si Oituz (26 iulie – 22 au- acele momente un sprijin pentru asigurarea segust 1917) aveau sa reprezinte „micul nostru curitatii teritoriului romanesc dintre Prut si NisVerdun”. Pe 25 august 1917, generalul Con- tru, a sigurantei personale a membrilor Şfatului
stantin Prezan, seful Marelui Cartier General ro- Tarii în fata amenintarilor teroriste ale bolseviman, a transmis un ordin de lupta catre Armate- cilor care refuzau sa accepte noua realitate izvole I si a II-a romane în care a mentionat faptul ca rata din noile conditii geopolitice. Trupele romaanumite evaluari facute aliatilor rusi sunt ne- ne au fost remobilizate pentru razboi la 10 nodrepte si ofensatoare la adresa onoarei armatei iembrie 1918 si au trecut Carpatii, din nou, penruse deoarece, dupa cum este cunoscut, „numai tru a asigura securitatea populatiei civile romaCorpurile VII şi VIII au pierdut aproape nesti din Transilvania, precum si linistea si sigu30.000 de oameni morți şi răniți...dovedind ranta celei din Bucovina. Actele de Unire de la
23. Ibidem, p. 227.
24. Ibidem, p. 253.
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Cernauti (28 noiembrie 1918) si Alba-Iulia (1
decembrie 1918) reprezinta o încununare si a
eforturilor si sacrificiilor facute de institutia militara în împlinirea idealului întregirii.
Armata și România în vâltoarea marilor prefaceri geopolitice
Avand în vedere marile probleme pe care le nascuse sfarsitul Primului Razboi Mondial, dar mai
ales prevederile Tratatului de la Versailles, Romania va adera la politica de securitate colectiva
si va lupta pentru a o impune pe continent în speranta iluzorie ca va mentine pacea si stabilitatea.
Va încheia o serie de aliante si va crea întelegeri
cu statele vecine, întelegeri menite a garanta pacea în zona. In deceniile de dupa 1918, cheltuielile militare ale Romaniei vor reprezenta doar 16%
din bugetul statului, în raport cu alte tari: Franta
(28%), Polonia (30%), Ungaria (30%), Turcia
(37%), Iugoslavia (27%), Rusia (28%), Italia
(38%), Germania (40%). In 1931, bugetul Ministerului Apararii a fost redus cu peste 50%, ajungand sa reprezinte 14,66% din bugetul de stat.
Esuarea Conferintei dezarmarii si iesirea Germaniei naziste din Şocietatea Natiunilor, acordul
naval anglo-german din 18 iunie 1935, agresiunea Italiei asupra Etiopiei, precum si alte manifestari ale puterilor revizioniste si revansarde au
contribuit la erodarea stabilitatii continentale, a
pacii si securitatii.
In dimineata de 7 martie 1936, 54.000 de soldati germani vor trece frontiera impusa la Versailles si vor reocupa Zona Rhenana. Incepea marea
drama europeana. Pe 21 septembrie 1938, Consiliul de Ministri al Cehoslovaciei a acceptat „cu durere, forţat de împrejurări şi de insistenţele succesive şi presante ale guvernelor francez şi britanic”25, decizia luata la Londra la 18 septembrie
1938, care prevedea sacrificarea Cehoslovaciei.
Acordul de la Munchen (29 - 30 septembrie
1938) a facilitat acapararea regiunii sudete de
catre Germania si a constituit o grea lovitura pentru Romania. Devenise foarte clar faptul ca Marea
Britanie nu va ajuta în caz de razboi nici una din-
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tre tarile Europei Centrale si dunarene, precum si
a celei de sud-est. Franta se situa pe o pozitie similara celei britanice.
Ca urmare a acordului de la Munchen si a noilor
primejdii care amenintau integritatea teritoriala,
factorii politici si militari de decizie de la Bucuresti au elaborat si au aprobat, în cursul lunii octombrie 1938, al treilea plan de înzestrare al Armatei, esalonat pe o perioada de 10 ani. Şe aloca
cheltuielilor de aparare suma de 70.376.000.000
lei, cu un plus de 41.405.045.093 lei fata de planul anterior din 1935, efortul principal urmand a
fi îndreptat spre apararea frontierei de vest. Şumele aprobate au fost repartizate astfel: urgenta
I, Frontul de Vest: 40.916.000.000 lei (58,13%);
urgenta a II-a, Frontul de Est: 15.751.000.000 lei
(22%); urgenta a III-a, Frontul de Şud:
13.709.000.000 lei (19%)26. Totodata, Marele
Ştat-Major roman, în baza hotararilor Consiliului
Şuperior al Apararii Nationale, a ordonat începerea construirii de fortificatii la granita de vest. Au
fost realizate simultan ample dispozitive de lupta
în teren pe întinderi de sute de kilometri patrati,
prin urmatoarele lucrari: 134.115 km de sant obstacol; 159.475 km retea obstacole infanterie;
33.113 km retea obstacole; 165.515 km retele de
transmisiuni; 29.900 km retele de comunicatie;
115.700 km transmisiuni aeriene, care a cuprins
teritoriul judetelor Arad, Bihor, Şatu-Mare, pana
la Muntii Maramuresului. Armamentul din dotare
era automat, în majoritate de fabricatie cehoslovaca: mitraliere ZB 7,92 mm, pentru fortificatii;
pusti mitraliere ZB de 7,92 mm, tunuri si obuziere de diferite calibre. Centura de fortificatii de pe
frontiera dinspre Tisa avea menirea sa apere securitatea tarii împotriva unei agresiuni germanomaghiare. La 5 ianuarie 1939, Şerviciul Şecret de
Informatii al Armatei a înaintat Marelui ŞtatMajor roman un raport de sinteza (15 pagini) vizand „Expansiunea germana în sud-estul Europei
către gurile Dunării”. Conducerea politicomilitara a Germaniei aprecia, în noua conjunctura
politica de dupa Munchen, ca expansiunea spre
sud-estul Europei era cea mai usoara si mai favorabila.

25. Viorica Moisuc, Premisele izolarii politice a Romaniei 1918-1940, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 109.
26. A se vedea: Vasile T. Ciubancan, Apararea frontierei de vest a Romaniei, deziderat naţional. Adeziuni clujene interbelice (II), în
Acta Musei Napocensis, XIX, 1982, p. 206.
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In zorii zilei de 15 martie 1939, pe o furtuna de
zapada, circa 200.000 de soldati germani au trecut noua frontiera germano-ceha. La ora 09.00,
primele elemente motorizate germane au intrat
în periferiile orasului Praga. Noua configuratie
geopolitica a Europei a determinat guvernul Armand Calinescu sa cheme sub arme mai multe
contingente de rezervisti pentru completarea
fortelor de aparare a frontierei de Vest. Anterior
acestor evenimente, intrase în vigoare, la 16 decembrie 1938, Legea pentru crearea zonelor militare şi pentru măsurile necesare apărării. Aceste
zone erau de trei categorii: 1) de fortificatii; 2) de
interes militar si 3) de granita. Titlul IV al Legii
prevedea masuri speciale pentru aeronautica si
marina. In conditiile în care factorii de risc evoluau rapid, nevoia de a avea un flux informativ
„direct şi imediat”, care să reflecte situaţia de pe
întregul teritoriu, l-a determinat pe seful Marelui
Ştat-Major roman, generalul Dumitru Popescu, sa
ordone, la 20 martie 1939, intensificarea actiunii
de urmarire informativa a elementelor si organizatiilor teroriste, diversioniste, precum si lichidarea lor înainte de a-si dezvolta actiunea si trimiterea în judecata.

de a se întari capacitatea de aparare a Romaniei,
de asigurare a securitatii sale. „Cred ca daca s-ar fi
ţinut seama de alarma dată la timp de Serviciul
«S», asupra intenţiilor agresive ale Germaniei, raporta locotenent-colonelul Petrescu - chiar la
începutul primăverii, astăzi, cu un efort în personal
şi cu o înţelegere mai justă a situaţiei, renunţând la
prea multă scrupulozitate pentru un material cunoscut ca excelent, am fi avut în ţară tot materialul
de infanterie cu care am fi putut dota la perfecţie
armata noastră. (...) Reiese, din toate acestea, marea bunăvoinţă pe care cehii au avut-o pentru a ne
înarma şi a ne ceda cât mai mult din materialul lor
de război”28.
Dupa declansarea celui de-Al Doilea Razboi
Mondial, la 1 septembrie 1939, Romania s-a declarat neutra (6 septembrie 1939), însa evenimentele aveau sa se succeada cu repeziciune, uimind Europa si, uneori, chiar pe protagonistii
dramei. Din însarcinarea regelui Carol al II-lea,
Ion Gigurtu a facut o vizita la Berlin pentru a transmite Guvernului german dorinta de neutralitate
a Romaniei. Masurile de ordin militar adoptate de
vecinii Romaniei, mai ales ale Guvernului sovietic,
au facut obiectul convorbirilor purtate cu maresalul Goring. Acesta a raspuns trimisului regal ca
„atâta timp cât Reich - ul va fi în relaţii prieteneşti
cu Sovietele nu trebuie să ne temem de Rusia”29.
Avand în vedere gravitatea situatiei si posibilitatea unei rapide deteriorari a ei, Marele Ştat-Major
roman a luat masuri pentru întarirea frontierei de
Est. Prin Directiva Operativa nr. 6 din 10 septembrie 1939, s-a constituit Armata a III-a romana, cu
misiunea de a împiedica trecerea Nistrului de catre unitatile sovietice si de a întarzia înaintarea
spre Vest a acestora, în cazul unui atac mai important. De asemenea, Armatei a III-a romana îi
revenea misiunea ca, în retragerea spre sud, sa
bareze, treptat, trecatorile spre vest de Carpati, cu
scopul de a împiedica patrunderea fortelor germane în Basarabia, existand teama unui atac concomitent germano-sovietic asupra Romaniei30.

Ca urmare a raportului din 5 ianuarie 1939, al
Şerviciului Şecret, s-a ordonat, de catre Ministerul
Apararii Nationale si Marele Ştat-Major, efectuarea unui „sondaj” în capitalele europene, de catre
locotenent-colonelul Gheorghe Petrescu - atasat
tactic al Ministerului Apararii Nationale si Marelui Ştat-Major pe langa Şerviciul Şecret de Informatii al Armatei -, pentru ca „personal, sa examineze la faţa locului ipotezele asupra urmărilor
acestor evenimente, ajutat - pe de o parte - de reprezentanţii noştri diplomaţi şi militari acreditaţi
pe lângă statele respective şi - pe de altă parte prin luarea contactului direct cu serviciile secrete
de informaţiuni ale armatelor respective”27. Raportul înaintat, la 21 martie 1939, de locotenentcolonelul Gheorghe Petrescu, dupa vizitele efectuate la Varsovia, Praga, Berlin, Londra si Paris, nu
era deloc îmbucurator în ceea ce priveste evolutia In contextul evolutiei relatiilor internationale
viitoare a relatiilor internationale si perspectiva
27. Cristian Troncota, op. cit., p. 262.
28. Ibidem, p. 265.
29. AMAE, fond 71, Germania, vol. 78, f. 97 - 99 (Raportul privind calatoria lui I. Gigurtu în Germania).
30. AMR, fond MŞtM, dosar nr. 143, f. 162 – 165 (Nota Marelui Ştat-Major cu privire la constituirea Armatei 3 romane).
31. AMR, fond 5.418, dosar nr. 1.833, f. 4.
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dupa 23 august 1939 si 1 septembrie 1939, conducerea politica si militara a Romaniei hotarase,
înca din cursul lunii mai 1940, rezistenta cu orice
pret pe linia Nistrului „fara gand de retragere”.
Propunerea comandantului Armatei a IV-a romane de a se elabora o serie de studii si a se organiza exercitii pentru o eventuala retragere sub presiunea inamicului de la Est a fost respinsa, pentru
a „nu se semana îndoiala în sufletele comandanţilor care trebuiau să se bată pe Nistru”31. La
10 aprilie 1940, Comandamentul Armatei a IV-a
romane a înaintat esalonului superior (Grupul de
Armate nr. 1) studiul intitulat: „Trecerea Armatei
a IV-a din Basarabia peste Prut, sub presiunea
inamicului, contând pe forţele disponibile”32. Cererea de a se începe imediat sporirea trecerilor peste Prut, avand în vedere o posibila retragere, a
facut obiectul unei noi interventii, la 17 aprilie
1940, pe langa Grupul de Armate nr. 1, care a solicitat Marelui Ştat-Major luarea de masuri în
acest sens. In ciuda demersurilor Marelui ŞtatMajor pe langa Ministerul Lucrarilor Publice, nu s
-a întreprins nimic.
Grupul de Armate nr. 1 a ordonat, la 18 aprilie
1940, Armatei a IV-a sa execute recunoasteri în
vederea organizarii de capete de pod la est de
Prut, pentru a putea ajuta trupele în cazul unei
posibile retrageri. Ordinul a fost executat cu
promptitudine. Pe 25 mai 1940, conducerea Armata a IV-a romane a convocat, la Tecuci, comandantii corpurilor de armata din subordine, pentru
a-i informa asupra modului de retragere a marilor unitati din subordine în caz de presiune din
partea sovieticilor. Comandantul geniului Armatei a IV-a romane a primit ordin sa înceapa repararea podurilor umblatoare si sa pregateasca poduri pe plute. Comandamentul Armatei a IV-a va
elabora un plan de actiune în caz de agresiune la
frontiera de Vest. Planul prevedea evacuarea teritoriilor în doua faze: în perioada de tensiune politica si în perioada mobilizarii.
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Autoritatile politice si militare de la Bucuresti
trecusera la întocmirea, în mai 1940, a planurilor
de evacuare a teritoriilor revendicate de sovietici,
intitulate codificat „Tudor-1980”33 si „Mircea1980”34. Ambele planuri preconizau ca, „în principiu, organele militare şi administrative nu părăsesc teritoriul lor decât atunci când trupele operative sunt pe punctul de a-l evacua în întregime”35.
Pentru asigurarea loialitatii „familiile funcţionarilor respectivi se evacuau anticipat”36, iar trupelor
operative le revenea obligatia „de a înştiinţa, la
timp, aceste organe asupra momentului retragerii
şi să le asigure mijloacele de transport necesare”37.
Planurile „Tudor-1980” şi „Mircea-1980” urmau
sa fie definitivate pana la 1 iunie 1940. Evolutia
evenimentelor din Basarabia a împiedicat finalizarea si punerea în aplicare a acestor planuri de
evacuare.
In cursul zilei de 25 iunie 1940, Şectia a II-a din
Marele Ştat-Major a avertizat esaloanele superioare ca agresiunea sovietica contra Romaniei este din ce în ce mai probabilă, în condiţile în care
activitatea aeriana a sovieticilor la frontiere luase
aspectul unei veritabile agresiuni. Pe baza rapoartelor informative venite de la unitatile aflate
la frontiera de Est, recunoasterilor aeriene si a
altor informatii, Marele Ştat-Major roman a confirmat, putin dupa miezul noptii de 24 spre 25
iunie 1940, Grupului de Armate nr. 1 ordinul sa
efectueze, în zori, zboruri de recunoastere pe toata lungimea Nistrului, fara trecerea frontierei. Şeful Marelui Ştat-Major, generalul Florea Tenescu,
a ordonat, personal, comandantilor Armatelor a
III-a si a IV-a romane sa se intre imediat în dispozitivul de aparare, cu toate trupele prevazute în
planurile de operatii. Generalul Nicolae Ciuperca,
comandantul Armatei a IV-a, a cerut lămuriri prin
reţeaua telegrafică Hugues: prin „imediat” trebuie
înţeles „în două-trei ore?” sau „imediat”, pur şi simplu. Generalul Ţenescu a ordonat: două-trei ore.
Comandamentele de la Roman, Bacau si Tecuci
au fost informate ca din ordinul ministrului Apa-

32. Ibidem, f. 1.
33. Planul se refera la evacuarea executata prin transport pe calea ferata în perioada de tensiune politica. Planurile de transport erau
marcate cu o bulina de culoare verde şi erau întocmite pe baza mersului trenurilor din timp de pace.
34. Evacuarea se executa pe calea ferata în perioada de mobilizare iar planurile de transport erau marcate cu o bulina de culoare roşie.
Mersul trenurilor din timp de razboi statea la baza întocmirii acestor planuri.
35. Mihai Pelin, Legenda şi adevar, Editura Edart, Bucureşti, 1994, p. 25.
36. Locotenent-colonel dr. Octavian Ungureanu, Evacuarea, Editura Academiei de Inalte Ştudii Militare, Bucureşti, 1999, p. 18.
37. Ibidem.
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rarii Nationale urmeaza a fi deplasate spre Est
unitatile de pontonieri-fluvii, tancurile si artileria
grea aflate în subordinea nemijlocita a Marelui
Cartier General.
In seara zilei de 26 iunie 1940, la ora 22.00, Molotov i-a înmanat, la Kremlin, ministrului Gheorghe Davidescu nota ultimativa privind cedarea
Basarabiei si a Bucovinei de Nord. Concomitent
cu citirea ultimatumului sovietic de catre Molotov, la ora 22.00, a fost emis de catre Marele ŞtatMajor sovietic si Ordinul de Operatii nr. 001, care
urma a fi transpus în practica, la 28 iunie 1940, de
catre trupele ce aveau sa invadeze Basarabia si
Bucovina de Nord în cazul în care Romania nu ar
fi acceptat ultimatumul sovietic. La ora 03.00 generalului Vasile Atanasiu, comandantul Corpului
III Armata din Chisinau, i-a parvenit ordinul telegrafic cifrat nr. 10.367, semnat de generalul Ioan
Ilcus, ministrul Apararii Nationale. Ordinul era
foarte clar: intrati imediat în dispozitiv si fiti gata
de actiune azi, 27 iunie, în zorii zilei. Ordinul nr.
21.035 al Armatei a III-a romane privind intrarea
tuturor trupelor din Bucovina si Basarabia de
Nord în dispozitivele de aparare a fost emis la ora
03.15. Oficiile telefonice si telegrafice din Basarabia au fost puse sub paza militara. Armata a III-a
romana a raportat la Bucuresti, la ora 03.58, ca
ordinul de intrare în pozitiile defensive fusese
comunicat tuturor marilor unitati din subordine.
Dupa ora 04.00, în zorii zilei de 27 iunie 1940,
trupele sovietice, folosind noua ambarcatiuni de
capacitate mica, au trecut Nistrul în zona localitatii Corman. Pichetul de graniceri si plutonul de
cavalerie aflate în zona, dupa lupte grele, s-au retras si au ocupat o noua pozitie de lupta. La ora
05.30 trupele Diviziei 7 infanterie erau gata spre
a primi lupta. Pana la ora 07.50, ordinul Corpului
III Armata catre unitatile din subordine a fost primit si s-a trecut la ocuparea pozitiilor de lupta. La
sfarsitul operatiunii, la întrebarea „Executat Nistru?” s-a raspuns scurt: „Complet Nistru!”. In seara de 28 iunie 1940, Marele Ştat-Major roman a
dispus, prin ordinul telegrafic nr. 6.006, retragerea trupelor proprii din Basarabia si Bucovina de
Nord. Marele Ştat-Major a transmis Armatei a IVa romane Ordinul 6.008/c, care contura un plan
de ansamblu al retragerii trupelor romane din

cea mai mare parte a Basarabiei. Graba avea sa-si
puna amprenta asupra executarii planului de retragere si o suma întreaga de mari unitati si elemente neîndivizionate aveau sa fie ignorate de
mesajele care se încrucisau cu febrilitate pe firele
si retelele telefonice si telegrafice ale Armatei. Generalul Nicolae Ciuperca a emis Or-dinul de Zi nr.
84, prin care asigura pe toti ostasii Armatei a IV-a
romane ca decizia ceda-rii Basarabiei si Bucovinei
de Nord nu atinge onoarea lor militara si recomandandu-le sa respecte cu strictete toate ordinele primite.
La 3 iulie 1940, printr-un comunicat al Guvernului roman, a urmat denuntarea garantiilor anglofranceze. Romania se alatura fortelor Axei însa
era prea tarziu deoarece, la 16 august, la TurnuŞeverin, vor începe tratativele romano-ungare. In
perioada premergatoare Dictatului de la Viena,
factorii militari au raportat ca armata romana era
în totalitate gata sa apere Transilvania. In variantele operative ale Marelui Ştat-Major, din totalul
de 33 de divizii de infanterie si 41/2 divizii de cavalerie, pentru apararea frontierei de Vest erau
destinate 13 divizii de infanterie si o divizie de
cavalerie - cu misiunea de a opri, printr-o batalie
defensiva, atacul maghiar si a permite lansarea
contraofensivei, la care urmau sa participe 6 divizii de infanterie, toate carele de lupta si rezervele
de artilerie grea ale Marelui Cartier General.
Fronturilor de Est si Şud li se rezervau 13 divizii
de infanterie si 31/2 divizii de cavalerie, cu misiunea de a întarzia înaintarea trupelor sovietice si
bulgare si de a închide defileul Carpatilor.
Proiectul de operatii elaborat de Marele ŞtatMajor - Şectia Operatii, în 29 august 1940, mentinea planul operational initial (din 23 august
1940) si lasa greutatea optiunii, în cazul unor
evenimente neprevazute, factorului politic.
Pozitia de acceptare a „Arbitrajului de la Viena”,
adoptata de 4 din cei 5 reprezentanti militari
(contraamiralul adjutant Nicolae Pais, generalul
David Popescu, generalul adjutant Gheorghe Mihail, seful Marelui Ştat-Major, si generalul adjutant Ernest Baliff) în Consiliul de Coroana din 30
august 1940, apare „drept o inconsecventa greu
justificabilă”38.

38. Cornel Grad, Al doilea arbitraj de la Viena, Editura Institutului European, Iaşi, 1998, p. 65.
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Ca urmare a evenimentelor de la Viena precum
si a mutatiilor de ordin geopolitic si geostrategic,
în Romania s-a produs, la 4 septembrie 1940, o
grava criza de stat. La 6 septembrie 1940, ora
06.00, regele Carol al II-lea l-a chemat pe generalul Ion Antonescu pentru a-l informa ca renunta
la tron în favoarea fiului sau Mihai, acordand depline puteri în stat prim - ministrului care îsi asuma si titlul de „Conducator al Ştatului”. Generalul
Ion Antonescu nu a ratificat si nu a recunoscut
niciodata actul Arbitrajului de la Viena, la fel ca si
predecesorul sau, regele Carol al II-lea. Nu s-a publicat nici o recunoastere oficiala în „Monitorul
Oficial”, în acest sens.
Conducatorul Ştatului si factorii de comanda ai
Armatei Romane au fost sistematic informati despre evolutia raporturilor germano-sovietice, despre pozitia strategica a trupelor sovietice în Basarabia si Bucovina etc., informatii absolut necesare
în fundamentarea unor decizii politico-militare, a
planului de campanie si a directivelor operative
în perspectiva campaniei care urma sa înceapa.
Pe baza fluxului informational al ŞŞI si al Abwehr
referitor la intentiile strategice sovietice, Fuhrerul a acceptat implicarea Misiunii Militare Germane în planurile de operatii ale Armatei Romane,
astfel încat, în cazul unui atac sovietic, Armata
Romana urma sa ocupe pozitii de aparare pe linia
Prutului. In perspectiva producerii unor evenimente la frontiera de Est, Marele Ştat-Major roman a ordonat ca 8 divizii de infanterie, 3 brigazi
de cavalerie si 2 brigazi mixte, sa fie dislocate pe
timpul iernii (1940-1941), majoritatea în Moldova, într-un dispozitiv de stationare lung, cu posibilitatea de a putea face fata unui atac de la Est.
Divizia 13 motorizata germana urma sa sprijine
Armata Romana, iar Divizia 16 blindata sa ramana ca rezerva.
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Marelui Ştat-Major roman, precum si al experientelor campaniilor din 1939-1940. La 6 septembrie 1940, fortele militare romane însumau
1.014.315 militari (ofiteri, subofiteri si soldati),
iar la începutul lunii decembrie, cand s-a încheiat
oficial operatiunea de reorganizare, se aflau sub
arme 377.957 militari. La 16 octombrie 1940 sau desfiintat Ministerul Aerului si Marinei si Ministerul Inzestrarii Armatei, constituindu-se un
singur minister, respectiv Ministerul Apararii
Nationale, cu patru subsecretariate de stat: al Armatei de Uscat, al Aerului, al Marinei si al Inzestrarii Armatei.
In continuarea procesului de modernizare a Armatei si de adaptare la noutatile razboiului modern, s-a decis, la 25 septembrie 1940, ca Marele
Ştat-Major sa fie degrevat de sarcinile administrative si sa se ocupe de pregatirea operativstrategica a Armatei, elaborarea planurilor de
operatii, pregatirea cadrelor si instruirea trupei.
Pentru a realiza o unitate de doctrina la nivelul
întregii Armate, au fost organizate doua state majore, pentru Aeronautica si Marina, subordonate
sefului MŞtM. Şefii acestor state majore erau
subsefi ai MŞtM si asigurau pregatirea tacticoperativa a celor doua categorii de forte armate.
Marele Ştat-Major a continuat sa aiba în compunere sectiile Organizare-Mobilizare, Informatii,
Operatii, Dotare, Instructie, Transporturi. Prezenta Misiunilor militare germana si italiana a
impus transformarea Şectiei 7 - Invatamant Militar Şuperior în Şectia 7 - Legaturi Armate Aliate.
Dupa sosirea Misiunii Militare Germane în Romania (12 octombrie 1940), s-au constituit centre de instructie pe arme, cu scopul de a forma,
dupa procedeele germane, instructori si comandanti de subunitati, pana la batalion, inclusiv.
Trei mari unitati de infanterie (5, 6 si 13 infanterie) si Divizia Blindata s-au instruit în comun cu
unitati germane, ele fiind considerate „divizii model”. La Şcoala Şuperioara de Razboi au fost detasati consilieri germani, care au tinut prelegeri,
au elaborat aplicatii tactice si au prezentat
exercitii demonstrative.

La 18 decembrie 1940, Hitler va semna Directiva nr. 21 (Planul „Barbarossa”), care lua în calcul
participarea activa a Romaniei la razboiul contra
URŞŞ. Şarcina trupelor romane era de-a acoperi
atacul flancului sudic german si de a opera împreuna cu fortele germane care înaintau în Moldova. Intr-un astfel de context, planul de reorga- Programul de reorganizare a Armatei Romane,
nizare al Armatei Romane, dupa 6 septembrie stabilit de generalul Ion Antonescu, prevedea: 1)
1940, s-a nascut din studiul elaborat de generalul reducerea cadrului de pace şi de mobilizare la reIon Antonescu în anul 1934, pe cand era seful
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sursele demografice şi materiale după rapturile
teritoriale, adecvarea structurilor organizatorice
la resursele financiare ale statul; 2) dotarea marilor unităţi cu mijloace moderne de luptă (blindate,
armament antitanc şi antiaerian, motorizate etc.);
3) desfiinţarea tuturor comandamentelor care nu
au întrebuinţare la război; 8) crearea unor mari
unităţi omogene care să dispună de o bună mobilitate în câmpul tactic; 5) perfecţionarea programului de formare a cadrelor şi instruire a trupelor în
acord cu doctrina germană etc.

Resursele financiare alocate Armatei pentru reorganizare si întarire a capacitatii de lupta, în perioada septembrie - mai 1941, s-au cifrat la
20.504.999.906 lei, din care pentru înzestrare sau alocat 13.225.289.954 lei. In primavara anului
1941, potentialul mobilizabil al Romaniei se cifra
la circa 2.200.000 persoane, ceea ce reprezenta
32,9% din populatia barbateasca si 16,2% din
total. In planul de mobilizare pe 1941, în vigoare
la 22 iunie, efectivul total de militari se ridica la
1.139.604 de militari, din care 39.476 ofiteri,
57.002 subofiteri si 1.043.126 trupa. Planul de
mobilizare al Armatei cuprindea: Marele Cartier
General, 3 comandamente de armata, 11 comandamente de corp de armata, 214 formatiuni operative, 24 de formatiuni servicii operative, 41 de
comandamente, unitati si formatiuni de zona interioara.
In toamna anului 1940, s-au reorganizat structurile unitatilor luptatoare. Ş-a revenit la regimentul organizat pe 3 batalioane, de la structura pe 4
batalioane; compania de armament de însotire a
regimentului, transformata, în 1939, în companie
de armament greu cu pluton de aruncatoare si un
pluton tunuri de însotire a ajuns companie de mitraliere în 1941; grupa de lupta a fost încadrata în
iarna 1940-1941 cu 10 oameni, plutonul avand 4
grupe, în timp ce compania era compusa din 3
plutoane si o grupa de aruncatoare. Totodata, sau întarit companiile de cercetare de la regimente
cu aruncatoare si pusti mitraliere. In ciuda acestor eforturi de modernizare, regimentele de artilerie aveau sa pastreze înca prea multe piese de
calibru 75 mm, necompetitive în comparatie cu
obuzierele de 100 mm si 155 mm. Totodata, în
pofida unor masuri de motorizare, fortele mobile

si blindate ramaneau în numar redus. Trenurile si
coloanele motorizate de aprovizionare reprezentau cu adevarat raritati, majoritatea coloanelor
folosind tractiunea hipo. Aceste eforturi evidențiază faptul că demersul fundamental al
conducerii militare române consta în îmbunătățirea puterii de foc a Marilor Unități şi transformarea lor în veritabile forțe mobile şi manevriere. Reorganizarea Armatei a impus şi
restructurarea comandamentelor.
In februarie 1941, dupa o serie de discutii cu expertii Misiunii Militare Germane si cateva consfatuiri cu sefii de sectii din Marele Ştat-Major, sefii
de Ştat-Major ai Aerului, Marinei si Inzestrarii,
generalul Ion Antonescu a stabilit constituirea la
razboi a unui Mare Cartier General, împartit pe:
Esalonul I (cu organe de conducere a operatiilor
militare) si Esalonul II. Organizarea Marinei în
perioada de dupa 6 septembrie 1940, a cunoscut
unele modificari, în ideea întaririi capacitatii de
aparare a litoralului maritim, în cooperare cu Corpul II Armata dislocat în Dobrogea. In perspectiva
amenintarilor care veneau din Est, s-a realizat,
astfel, în bazinul Marii Negre si pe litoralul nordpontic, un sistem coerent de respingere a unor
eventuale debarcari, în care prima linie revenea
Marinei, cu mijloacele de care dispunea, iar în
adancime se sprijinea pe Marile Unitati ale Armatei de Uscat. Inca din martie 1941, teritoriul tarii
a fost împartit, din punct de vedere militar, în zone de frontiera, zone de fortificatii, zone de interes militar (precum zonele Resita, Muntenia, Dobrogea, Şiret, Iasi, Targu-Neamt).
Aflat la Munchen, la 12 iunie 1941, generalul Ion
Antonescu a fost informat oficial despre viitorul
atac german împotriva Uniunii Şovietice si i s-a
cerut agrementul pentru participarea trupelor
romane la noua campanie militara a Wehrmachtului. Generalul Ion Antonescu a fost de acord cu
participarea trupelor romane la Operatiunea
„Barbarossa”. Marele Ştat-Major roman aprecia
ca, în general, dispozitivul trupelor si al navelor
sovietice luase un caracter ce corespunde fazei
imediat premergatoare operatiilor militare ceea
ce impunea partii romane „sa-şi ia toate măsurile
«pentru a fi gata la orice împrejurare»”39. Opțiunea guvernului român de a participa la viitoa-

39. Generalul Antonescu primise, la 5 martie 1941, din partea mareşalului Goring, invitaţia de-a trimite 20 de divizii într-o acţiune anti-
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rea ofensivă germană se dovedea a fi singura
alegere, având în vedere numeroasele incidente de frontieră cu sovieticii, interesul
național legat de redobândirea a ceea ce fusese pierdut în iunie 1940, precum şi perspectivele unei noi invazii sovietice, respectiv ceea
ce istoriografia rusă de după 1989 a definit ca
fiind „atacul preventiv sovietic”, alias operațiunea „Furtuna” (invazia Europei Occidentale începând cu 6 iulie 1941). În aceste condiții, putem aprecia că România se afla, în iunie 1941, într-o situație limită, care periclita,
vital şi ultimativ, refacerea integrală a statului național.
Romania avea sa intre, la 22 iunie 1941, într-un
„conflict al continentelor, al civilizaţiilor, al raselor, al rezervelor economice mondiale”40, cu speranta ca viitoarea pace va reprezenta o solutie
de esenta istorica, de perspectiva si de organizare durabila, care sa poata aduce, în acelasi timp,
o solutie de echilibru al raselor si al continentelor, un sistem economic de organizare, de dominare si de distribuire a materiilor prime, un sistem de organizare politica si regionala, care sa
creeze functiuni si organisme noi, pentru ca popoarele sa-si poata salva existenta.
Trecerea Prutului, la 22 iunie 1941, a reprezentat o chestiune de demnitate națională,
rănită de evenimentele din 26-28 iunie 1940,
iar trecerea Nistrului a avut drept obiectiv,
dincolo de chestiunea războiului de coaliție,
a soluționării „problemei ruse” sau a necesităților militare imediate, eliminarea unei
uriaşe primejdii geopolitice: Ucraina Mare,
dornică de reînviere cu sprijinul celui de-al
III-lea Reich.
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orice întelegere a rolului si locului Romaniei, în
rezolvarea „problemei ruse”, a devenit imposibila. Tactica opozitiei politice interne, respectiv a
lui Iuliu Maniu, a generat imposibilul în ceea ce
priveste gasirea unei solutii unanim acceptate în
conditiile în care destinul nostru istoric ne împinsese în vartejul disensiunilor dintre Marile
Puteri. „Discretele” jocuri ale serviciilor secrete
aliate si propaganda de razboi a Natiunilor Unite
au bulversat opinia publica romaneasca si pe
factorii de decizie în stat, împiedicand, astfel,
obtinerea unui consens politic, în drumul care
trebuia urmat, precum si alegerea unei solutii de
salvare nationala demne si corecte. Esecul soluționării „problemei ruse”, reînvierea politicii „sferelor de interes” şi abilitatea conducătorilor politici sovietici, în special, aveau să
determine din partea Aliaților occidentali o
serie de concesii politice şi economice privind zona Europei Centrale şi de Est, consfințite la Yalta şi la Potsdam.
Ambitiile Maresalului Ion Antonescu de a realiza un „23 August”, în maniera proprie, derivau
dintr-o anumita conceptie privind onoarea si
demnitatea unui militar, a unui conducator de
stat si a unui popor, precum si a unei întelegeri
privind geopolitica locurilor. Curgerea timpului
a demonstrat ca modul în care ramai în constiinta colectiva a umanitatii, pozitiv sau negativ,
îti influenteaza relatiile si prieteniile viitoare.
Actul de la 23 august 1944 avea sa confirme, din
plin, faptul ca în Romania, dupa cum aprecia politologul Petre Ionascu, loviturile de stat „au fost
urmate totdeuna de mari calamităţi pentru
ţară”41, si ca „niciodata inconsecventa unei atitudini şi a unei lupte nu a fost apreciată sau admirată, nici de prieteni şi nici de duşmani”42.

Datorita bataliei Ştalingradului, iarna de la
cumpana anilor 1942-1943 avea sa devina o ve- In procesul de sovietizare si comunizare al Roritabila iarna a patimirii si a vrajbei noastre si maniei, mai ales dupa 6 martie 1945, guvernul a
pus în aplicare, la 18 august 1947, Legea nr. 293,
sovietica, ceea ce explica de ce Conducatorul Ştatului nu a fost surprins de destainuirilor lui Hitler de la Munchen din 12 iunie 1941.
Avand în vedere personalitatea şi experienţa politico-militara ale lui Ion Antonescu, este greu de crezut ca a fost surprins de cererea
lui Goring. Toate analizele informative privind dispunerea ofensiva a Armatei Roşii lasau sa se întrevada ca în scurt timp urma sa aiba
loc un eveniment extrem care va modifica raporturile de forţe existent în relaţiile internaţionale. Informaţia despre întalnirea din 5
martie 1941 a fost furnizata de istoricul Cristian Şcarlat (Apud Florin Constantiniu, Carnet de Istoric, în CNM, nr. 223, 11-17 decembrie
1995, p.7).
40. Discurs al lui Mihai Antonescu în şedinţa de guvern din 6 martie 1943 (Stenogramele de la manastire, în Romania Libera, 10
februarie 1998, p. 1).
41. Petre Ionaşcu, Valoarea actului de la 23 august 1500, în Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, vol. II, Iaşi, 1990, p. 452.
42. Ibidem.
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prin care au fost propusi pentru trecerea în rezerva, în mod esalonat, a peste 100 de generali ai
Armatei romane. In baza acestei legi, în intervalul septembrie 1947 - martie 1948, au fost trecuti în rezerva 83 de generali, 1.991 de ofiteri,
1.547 de subofiteri si 253 de maistri militari, în
total 3.874 de cadre militare, care „s-au dovedit
ostile politicii partidului şi guvernului democrat”.
Au fost trecute în rezerva, în perioada 19451947, 32.368 de cadre militare, dintre care
12.003 de ofiteri, 17.948 de subofiteri si 2.417
de maistri militari, ceea ce înseamna ca cel putin
doua treimi din cadrele militare existente în activitate la 9 mai 1945 au fost îndepartate din Armata, marea majoritate pe criterii politice. Putem conchide ca Armata romana a fost transformata în mai putin de trei ani într-un instrument
docil al noii puteri politice din Romania, usor de
manipulat în viitoarele actiuni politice ale Partidului Comunist Roman. Armata Romana avea sa
plateasca, astfel, un pret extrem de greu, în anii
deceniului stalinist, pentru vina de a-si fi facut
datoria fata de idealurile nationale, fata de Romania ca stat liber si independent.

In planurile strategice ale Kremlinului în Europa, Romania avea sa fie implicata, dupa 23 august 1944, prin folosirea: 1) ca baza militara sovietica avansata; 2) a economiei, în special resursele petrolifere si alimentare, ca surse pentru
întarirea potentialului sovietic; 3) a guvernului
roman ca marioneta în controlul asupra segmentului celui mai important al Dunarii, prin aceasta
reusind sa se controleze o artera principala a
transportului din Europa de Şud; 4) a fortei militare ca supliment la fortele armate ale Uniunii
Şovietice.
Reorganizare după model sovietic
In contextul derularii procesului de sovietizare
si comunizare a societatii romanesti, Romania a
fost împartita, la 1 iulie 1947, în patru regiuni
militare, dupa model sovietic, respectiv: Regiunea 1 Militara (Timisoara), Regiunea 2 Militara

(Bucuresti), Regiunea 3 Militara (Cluj) si Regiunea 4 Militara (Iasi). In 1953 se mai aflau în
functiune doar doua regiuni: Regiunea 2 Militara
(Bucuresti) si Regiunea 3 Militara (Cluj), unele
sarcini care reveneau regiunilor militare fiind
preluate de Corpurile de armata create în 1952.
Pe 1 mai 1960, au fost desfiintate si celelalte doua regiuni militare, în locul lor fiind recreate
mari unitati operative de tip armata: Armata a III
-a cu comandamentul la Cluj si Armata a II-a cu
comandamentul la Bucuresti. Incepand din
195143, o mare parte din resursele materiale si
financiare romanesti au fost consumate pentru
importurile de armament, tehnica de lupta si
munitii din URŞŞ, Cehoslovacia, Polonia si Ungaria, pentru construirea de fortificatii la granita
cu Iugoslavia si în partea de sud a litoralului romanesc al Marii Negre, precum si pentru diferite
importuri de masini-unelte si instalatii necesare
industriei nationale de aparare.
Ca urmare a celor hotarate la Conferinta de la
Moscova din 9 ianuarie 1951, Armata Romana a
trebuit sa adopte urmatoare structura organizatorica: trei comandamente de Regiuni Militare;
patru comandamente de Corp de Armata; zece
divizii de infanterie (sase cu cate 8.600 de militari, fiecare si patru divizii cu cate 4.000 de militari); doua divizii de vanatori de munte; doua
brigazi de cavalerie; o divizie de artilerie de ruptura, echipata cu obuziere si tunuri-obuziere cal.
152 mm; patru brigazi de artilerie grea
(obuziere si tunuri cal. 122 mm); trei brigazi de
artilerie antitanc; doua divizioane de aruncatoare de proiectile reactive R-2, care s-au importat
din Cehoslovacia; cinci divizii de artilerie antiaeriana si opt regimente de artilerie antiaeriana
independente, echipate cu tunuri fabricate în
URŞŞ si Ungaria; doua divizii de artilerie antiaeriana operativa; un corp de tancuri, organizat pe
regimente; o divizie si doua brigazi de tancuri
T34-76; un regiment de tancuri T34-85 si autotunuri grele IŞU 152; o divizie motomecanizata;
o divizie de aviatie de vanatoare reactiva, echipata cu 90 de aparate MiG-15; doua divizii de

43. Intr-o nota informativa privind evaluarea capacitatii de lupta a armatei romane la data de 1 mai 1951, sovieticii mentionau: „Ca
urmare a slabei pregătiri militare şi politice a unităţilor şi marilor unităţi, a prezenţei însemnate în cadrul corpului ofiţeresc a elementelor reacţionare, al nivelului scăzut de disciplină şi, de asemenea, a slabei baze tehnico-materiale, gradul de mobilizare şi de luptă al
armatei [române] rămân la un nivel scăzut ca şi mai înainte” (Apud N. V. Vasilieva, Războiul Rece şi formarea blocurilor militare, în
Document. Buletinul Arhivelor Militare Române, an VIII, nr. 4 (30)/2005, p. 29).
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aviatie de vanatoare, dotate cu avioane clasice
La-9; o divizie de aviatie de asalt, care urma sa
primeasca din Uniunea Şovietica 30 avioane Il10; o divizie de bombardament formata din 62
aparate Tu-2; patru regimente de aviatie independente (cu sase avioane de cercetarebombardament Tu-6, trei avioane de transport
Li-2, aparate de legatura Po-2 si Fieseler Fi-156
„Ştorch”, hidroavioane Heinkel-114; un regiment de parasutisti; patru regimente de pionieri; patru regimente de pontonieri; o brigada de
cai ferate si patru regimente de transmisiuni.
Marele Ştat-Major sovietic a decis sa se trimita
Marinei Militare Romane sase vedete torpiloare,
sase vedete blindate, doua distrugatoare, doua
submarine mici, trei baterii de artilerie de coasta (12 tunuri cal. 130 mm) si o statie de demagnetizare.
Marea unitate tactica de baza a ramas divizia
de infanterie în a carei organizare au fost introduse, treptat, subunitati (unitati) de tancuri si
autotunuri, sporindu-se posibilitatile de lupta si
de manevra. In contextul intensificarii procesului de înzestrare a Armatei cu mijloace motorizate de lupta si de transport, unitatile si marile
unitati de infanterie clasica au început sa fie
transformate în unitati mecanizate de arme întrunite, în cadrul carora ponderea trupelor de
infanterie propriu-zisa a scazut simtitor în favoarea infanteriei si a tancurilor44. Din organica
Armatei Romane aveau sa dispara trupele de
cavalerie în 1954 si, mai apoi, cele de vanatori
de munte. Pe 14 aprilie 1961, ultima mare unitate de vanatori de munte (Divizia 2 Vanatori de
Munte din Brasov) a fost desfiintata. Divizia se
va reînfiinta pe 14 octombrie 1964. In martie
1960, trupele de graniceri au fost trecute de la
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) la Ministerul
Fortelor Armate (MFA), constituindu-se Comandamentul Trupelor de Graniceri, cu atributiuni
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similare unui comandament central.
In dotarea trupelor de infanterie ale Romaniei
se aflau urmatoarele tipuri de armament: 1) pistoale-mitraliera AKM, cal. 7,62 mm, fabricate în
Romania dupa licenta sovietica; 2) mitraliere
antiaeriene ZPU-2, cal. 14,5 mm, de provenienta
sovietica, apoi ZPU-4 si 3) aruncatoare de grenade antitanc RPG-2 si RPG-7, cal. 40 mm. Din
1955 s-a trecut la fabricarea în tara a autocamioanelor ŞR-132 si ŞR-134, din seriile „Carpati” si
„Bucegi”, precum si a autoturismului de teren
IMŞ, ceea ce va impulsiona motorizarea armatei
romane. Incepand cu anii 1960-1961 va demara
procesul de dotarea a infanteriei cu transportorul amfibiu blindat (TAB). Totodata, avand în
vedere sprijinul noului aliat sovietic si existenta
sistemului de aparare bazat pe rachetele nucleare sovietice, s-a considerat ca artileria clasica nu
mai este de folos pe campul de lupta. Centrul de
Instructie al Artileriei a fost desfiintat în 1961,
însa se va reînfiinta în cadrul Centrului de Instructie Mixt al Trupelor de Uscat de la Şibiu în
1962. Totodata, în perioada iunie 1962 – aprilie
1970, perfectionarea pregatirii artileristilor se
va realiza la Centrul de Instructie al Trupelor de
Uscat din Fagaras. Incepand cu 1961 vor intra în
dotarea noastra rachetele operativ-tactice de
fabricatie sovietica, iar din 1962 cele tactice. Pe
29 mai 1962 se va înfiinta Centrul de Instructie
al Comandamentului Artileriei Fortelor Armate
(CAFA) dislocat în garnizoana Ploiesti.
Pe 12 septembrie 1956 se va crea Comandamentul Apararii Antiaeriene a Tarii (CAAT) ca
urmare a fuziunii Comandamentului Fortelor
Aeriene Militare (CFAM) cu Comandamentul
Apararii Antiaeriene a Teritoriului (CAAT). Cu
începere din 17 iunie 1957, Comandamentul
Apararii Antiaeriene a Tarii a devenit Comandamentul Apararii Antiaeriene a Teritoriului

44. Ştructura organizatorica a fortelor armate din Republica Populara Romana, la mijlocul anului 1959, se prezenta astfel: Divizia
95 Infanterie (Oradea), Divizia 76 Infanterie (Dej), Divizia 86 Infanterie (Lugoj), Divizia 63 Infanterie (Craiova), Divizia 28 Infanterie (Şlatina), Divizia 41 Infanterie (Buzau), Divizia 84 Infanterie (Calarasi), Divizia 6 Infanterie (Roman), Divizia 13 Infanterie
(Bacau), Divizia 2 Vanatori de Munte (Brasov), Divizia 1 Mecanizata „Tudor Vladimirescu-Debretin” (Bucuresti), Divizia 9 Mecanizata (Basarabi), Divizia 10 Mecanizata (Iasi), Divizia 18 Mecanizata (Timisoara). In octombrie 1954 a fost desfiintat Corpul 47 Tancuri si brigazile de tancuri existente pana atunci. In urma procesului de reorganizare s-a înfiintat Divizia 37 Mecanizata „Tudor
Vladimirescu-Debretin”, regimente si batalioane de tancuri. La 1 octombrie 1954 se aflau în dotarea Armatei Romane un numar de
360 tancuri sovietice T34-85 si doar 12 tancuri T-5 (Germania), 39 tunuri T-5 (Germania), 7 autotunuri T-3-75 (Germania), 5 autotunuri T-4-150 (Germania), 5 tractoare T-3 (Germania), 15 senilate „Renault” (Franta), 3 tractoare „Praga” (Cehoslovacia). Dupa
1955 aveau sa intre în dotare tancurile T-54 cu stabilizator în plan vertical pentru tun si mitraliera, iar din 1959 s-a trecut la modernizarea tancurilor T34-85. In perioada 1961-1963 s-au achizitionat din URŞŞ tehnica de blindate si tancuri de tip T55-100.
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(CAAT), care-si subordona: Aviatia Militara, unitatile de Artilerie Antiaeriana, trupele de Rachete Antiaeriene (înfiintate în 1959) si trupele de
Radiolocatie (create pe 20 martie 1958).
Pe 26 mai 1951 avea sa soseasca în gara Ianca
(judetul Braila) un tren din URŞŞ care transporta
sase avioane de vanatoare IAK-23 si un aparat
de scoala IAK-17 UTI. Aparatele erau demontate
si se aflau în containere, fiind primele avioane cu
reactie din dotarea Diviziei 3 Avioane cu Reactie
(viitoarea Divizie 97 Aviatie Vanatoare cu
Reactie/AvVR). In perioada mai-septembrie
1951, Divizia 3 AvR a mai primit în containere
56 de IAK-uri 23 în scopul echiparii Regimentelor 11, 12 si 14 AvR. In 1952 au fost aduse primele 62 de aparate MiG-15 pentru Divizia 66
AvVR care avea în subordine Regimentul 208
AvVR de la Otopeni si Regimentul 158 AvVR de
la Craiova. In anii urmatori, Romania va importa
din URŞŞ alte tipuri de avioane-scoala, avioane
de vanatoare si vanatoare-bombardament IAK23, MIG-15, MIG-17, MIG-19 si apoi MIG-21, avioane de cercetare IL-28, de transport AN-2, AN24, precum si statii de radiolocatie P-2, P-8, P12, P-15, P-20, P-30 si P-35, radioaltimetre PRV10 si 11, mijloace pentru conducerea focului artileriei etc.

5.000 de mitraliere ŞG-43 sau ŞGMT
„Goriunov” (cal. 7,62 mm), tancuri T 34-85 si
avioane de vanatoare Ş-102.
Incepand cu 1956 vor intra în dotarea unitatilor de aparare antiaeriana noile tunuri antiaeriene sovietice KŞ-19 (cal. 100 mm) si KŞ-30 (cal.
130 mm) care au înlocuit vechile modele vesteuropene de tunuri antiaeriene „Bofors” (cal. 20,
25 si 40 mm), „Vikers” (cal. 75

mm) si „Krupp” (cal. 88 mm) scoase treptat din
dotare în anii 1958-1959. In 1959 a fost achizitionat sistemul sovietic de rachete antiaeriene
„Dvina” care a intrat în structura CAAT. In perioada 1960-1965 a fost alocata suma de 6.157
milioane lei pentru achizitionarea unor complexe de rachete antiaeriene de tip ŞA-75 „Volhov”,
104 avioane MIG-21 - F-13 care sa înlocuiasca
avioanele MIG-15 din 4 regimente de aviatie. In
anii 1965 – 1966 se vor înfiinta doua mari unitati de aparare antiaeriana a teritoriului: Divizia
16 Aparare Antiaeriana (comandamentul la Ploiesti) si Divizia 34 Aparare Antiaeriana
(comandamentul la Giarmata) în compunerea
carora era prevazuta si cate o brigada radiotehnica. In 1963 s-a semnat un plan de cooperare pe
linia supravegherii spatiului aerian între Comandamentele de Aparare Antiaeriana ale tarilor
Totodata, autoritatile statului roman vor începe participante la Tratatul de la Varsovia.
dialogul politico-diplomatic si economic cu Polo- In iunie 1951, Uniunea Şovietica va retroceda
nia, Ungaria si Cehoslovacia în scopul încheierii cel de-al doilea lot de nave (primul lot, alcatuit
unor conventii militare referitoare la importul din distrugatoarele „Marasesti” si „Marasti”, camasiv de armament, munitii si tehnica de lupta nonierele „Ghiculescu” si „Ştihi”, torpiloarele
din tarile respective. Şpre exemplu, Polonia va „Zborul” si „Zmeul” si submarinul „Delfinul” fulivra 30.000 de carabine ŞKŞ (model 1945, cal. sese retrocedat în 12 octombrie 1945, urmat de
7,62 mm, fabricate sub licenta sovietica în Polo- nava-scoala „Mircea” la 27 mai 1946), format din
nia) si a unei cantitati de munitii de artilerie submarinul „Rechinul”, distrugatoarele „Regina
pentru obuzierele sovietice M-30 (md. 1938, cal.
Maria” si „Regele Ferdinand” si 5 monitoare de
122 mm) si tunurile antiaeriene din dotarea Ar- Dunare. Cele cinci nave de pe Dunare vor permimatei Romane. Din Ungaria au fost importate te crearea Flotilei de Dunare, numita, din 1959,
statii radio, tunuri antiaeriene ŞZ-60 (cal. 57 Brigada Fluviala. Gruparea de nave maritime va
mm, md. 1950), 60.000 de carabine ŞKŞ si functiona, pana în mai 1951, sub denumirea de
400.000 de lovituri de artilerie (din 616.000 so- Comandamentul Fortelor Maritime Militare. In
licitate) pentru tunul divizionar sovietic D-44 1955, divizioanele cuprinzand navele maritime
(cal. 85 mm, md. 1944) si tancul T 34-85, pre- si Apararile Maritime au fost subordonate Cocum si tunuri AA Ş-60 (produse sub licenta sovi- mandamentului Fortelor Maritime Militare. In
etica în Ungaria, sub denumirea ŞZ-60 si ghidate anii urmatori (1955 – 1960) va începe construcde la distanta prin sistemul de control al focului tia în santierele romanesti a unor noi tipuri de
PUAZO-6). Cehoslovacia ne-a oferit spre vanzare
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nave militare: dragoare de baza construite la Galati si Braila, dragoare de rada construite la Galati si vedete dragoare fluviale construite la Oltenita. Din URŞŞ au fost achizitionate vedete torpiloare, vanatoare de submarine si vedete purtatoare de rachete. In 1962 a fost înfiintata Divizia
42 Maritima, continuatoare a traditiilor Diviziei
de Mare, care era dotata cu nave dragoare, puitoare de mine, nave cu destinatie speciala, artilerie de coasta, unitati de asigurare etc.

Renaționalizarea Armatei
In conditiile generate de retragerea trupelor sovietice din Romania în vara anului 1958, Armata
a început sa fie renationalizata. Au fost vizate
structurile organizatorice, pre-gatirea cadrelor si
instruirea trupelor, învatamantul militar, înzestrarea si dotarea cu armament si tehnica militara,
simbolistica militara etc. In 1959 au fost contopite în cadrul Academiei Militare Generale cele patru academii de învatamant militar superior: Academia Militara de Ştat-Major, Militara-Politica, a
Şpatelui si Tehnica. Prin decretul nr. 381 din 1
octombrie 1959 al Prezidiului Marii Adunari Nationale a RPR s-a instituit ziua de 25 octombrie ca
zi a Armatei Romane. Totodata, în iulie 1959 s-a
reînfiintat corpul de subofiteri ce fusese desfiintat la 14 iulie 1950. Şe creeaza scoli militare de
subofiteri (de front, tehnici si de servicii) cu durata de doi ani, alaturi de scolile militare de maistri cu durata de scolarizare de trei ani.
Pe 7 decembrie 1961, prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 836 s-a înfiintat Şcoala Militara Şuperioara de Ofiteri „Nicolae Balcescu” la
Şibiu, cu misiunea de a pregati tineri ofiteri pentru functiile de comandanti de plutoane de puscasi, cat si pentru trupele de graniceri, securitate, artilerie terestra, geniu, transmisiuni, intendenta, finante si pompieri. In anii care vor urma
se vor crea scoli militare pe arme: Şcoala Militara Şuperioara de Ofiteri de Artilerie (1970),
Şcoala Militara Şuperioara de Ofiteri de Transmisiuni si Şcoala Militara Şuperioara de Ofiteri
de Geniu (1975), cu durata studiilor de patru
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ani.
Din noiembrie 1961, s-a trecut la stagiul militar
cu o durata de doi ani pentru toate genurile de
arme, exceptand Marina Militara unde era trei
ani. Ulterior, din noiembrie 1964, serviciul militar activ a fost de un an si patru luni, cu exceptia
Marinei Militare si a trupelor de graniceri unde
era de doi ani. Din 1956 se trecuse la înlocuirea
regulamentelor militare vechi, copiate dupa cele
sovietice, cu regulamente generale si de lupta,
care fructificau într-o masura mai mare gandirea militara romaneasca. „Anul 1960 reprezinta
o nouă etapă a acestor mutații care şi-au propus să elimine o parte din accesoriile modelului sovietic impus în organizarea militară a
țării, între 1945 – 1950. (...) În ceea ce priveşte structurile organizatorice, s-a renunțat la
sistemul regiunilor militare, introdus prin legislația din 1947 şi importat de la sovietici. În
locul acestora s-au constituit mari unități
operative de tip armată, realizându-se un coeficient sporit de mobilitate a trupelor şi o mai
mare flexibilitate în exercitarea actului de
conducere. Trebuie spus că o asemenea măsură se înscria parțial în tradițiile militare româneşti, deoarece armatele nu au existat decât ca structuri operative pe timp de război, la
pace funcționând corpurile de armate cu o
structură mixtă, operativă şi teritorială. Tot
în domeniul structurilor militare trebuie
menționată şi transformarea diviziilor de infanterie în divizii mecanizate, fapt ce a generat o schimbare de fond în trupele de uscat,
care şi-au sporit caracterul tehnic”45, consemneaza istoricul militar colonel (r) dr. Petre Otu.
In sedinta Biroului Politic al CC al PMR din 31
martie 1960 se va decide reducerea efectivelor
Armatei si Internelor46 ceea ce a permis autoritatilor comuniste declansarea unei campanii intense „ce trebuia sa ilustreze, în conceptia initiatorilor, stabilitatea regimului, cât şi vocația lui
paşnică, non-agresivă”47. Au fost modificate criteriile de selectionare, formare si promovare a
viitoarelor cadre militare, astfel încat pe primul
plan au fost puse „devotamentul fata de regim, în

45. Petre Otu, Armata s i partidul, de la „dezghet” la „explozie”. O relatie dificila, în Dosarele Istoriei, Anul VI, nr. 5 (57), 2001, p. 39.
46. Au fost trecuti în rezerva 2.512 ofiteri, 112 subofiteri si 1.100 angajati civili.
47. Petre Otu, op. cit., p. 39.
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detrimentul pregătirii profe-sio-nale, nivelului de cultură şi competenței”48. In sedinta din
20 aprilie 1960, Biroul Politic al CC al PMR a
adoptat un nou Statut al Corpului Ofiterilor care
aducea prevederi noi în concordanta cu nevoile
impuse de procesul de modernizare al Armatei,
de instruire si dotare tehnica noua. Prin noul Ştatut era prelungit cu un an stagiul în grad pentru
locotenentii-majori, capitani, maiori si locotenenti
-colonei si, totodata, s-a stabilit ca înaintarile în
grad urmau sa se faca o data pe an, prin ordinul
ministrului Apararii Nationale. Şe impunea ca la
admiterea în învatamantul militar superior, candidatii trebuiau sa aiba studiile liceale terminate
si diploma de bacalaureat. Obtinerea gradului de
maior si colonel se facea prin examen, iar notarea
ofiterilor se va realiza în fiecare an si nu la doi sau
trei ani, ca pana atunci. Ministerul Fortelor Armate (MFA) a primit dreptul de a putea retrage gradele militare pana la cel de soldat „pentru fapte
incompatibile pentru calitatea de ofițer”49.
Controlul politic asupra Armatei va ramane permanent în vigoare, în pofida anumitor schimbari
de forma, însa nu de fond. La 5 octombrie 1948 se
va înfiinta Directia Şuperioara Politica a Armatei
(DŞPA), în conformitate cu modelul existent în
Armata Rosie, iar Nicolae Ceausescu va conduce,
în perioada 18 martie 1950 – 19 aprilie 1954,
aceasta importanta structura politica de conducere si control a Armatei. Prin intermediul DŞPA,
influenta PMR a devenit omniprezenta în toate
structurile Armatei. In contextul politic intern de
dupa Declaratia din Aprilie 1520 a PMR, generalul de armata Leontin Şalajan va propune CC al
PMR, la 27 iunie 1964, desfiintarea DŞPA si înfiintarea Consiliului Politic Şuperior al Fortelor Armate (CPŞA). La începutul lui iulie 1964, CC al
PMR a aprobat componenta CPŞA (31 de

membri) si a Biroului CPŞA. „CPSA a men-tinut
majoritatea scopurilor şi obiectivelor DSPA.
Comitetele de partid nou alese, respectiv birourile organizațiilor de bază, au preluat sarcinile locțiitorilor politici ai şefilor direcțiilor
centrale din minister, ai comandanților de arme şi ai şefilor de facultăți de la Academia Militară Generală, funcțiile acestora fiind desființate. În regimentele care aveau în compunere batalioane independente au fost create birouri de partid pe unitate, iar la comanda unității şi pe batalioane au fost constituite organizații de bază. Totodată, au fost promovate o
serie de schimbări în scopul dezvoltării spiritului patriotic la militari, iar din anul 1969 au
fost depuse eforturi pentru fundamentarea şi
impunerea doctrinei războiului întregului popor pentru apărarea patriei”50, consemneaza
istoricul Petre Opris.
Inabusirea „Primaverii de la Praga” (21 august
1968) de catre URŞŞ si statele mem-bre ale Tratatului de la Varsovia (OTV) a impus o noua conduita în relatiile internationale pentru Romania, precum si în raporturile cu Armata ca factor de putere în statul condus de catre Nicolae Ceausescu si
PCR. Conducerea politica a Romaniei socialiste a
trecut la luarea unor masuri menite a pastra controlul asupra fortelor armate romanesti, respectiv: 1) decizia ca Romania sa nu mai participe
cu trupe la aplicaţiile desfăşurate pe teritoriul altor ţări; 2) desfăşurarea pe teritoriul naţional numai a aplicaţiilor de comandament şi pe hartă, fără trupe ale aliaţilor din OTV51; 3) neacceptarea
tranzitării teritoriului şi spaţiului aerian românesc
de către trupe sau aeronave străine, fără acordul
autorităţilor militare şi politice române; 8) încetarea trimiterii de ofiţeri şi generali la studii în şcolile
şi academiile militare sovietice52. Rememorand

48. Ibidem.
49. Ibidem, p. 40.
50. România 1945 – 1989. Enciclopedia Regimului Comunist. Instituții de Partid, de Stat, Obşteşti şi Cooperatiste (coordonator
Dan Catanus), Editura Institutului National pentru Ştudiul Totalitaris-mului/Academia Romana, Bucuresti, 2012, p. 265.
51. Potrivit conceptiei generale a aplicatiilor militare desfasurate în Romania în anii '70 - '80, activitati planificate de conducerea MApN
împreuna cu Comandamentul Fortelor Armate Unite (CFUA), odata la doi ani, generalii si ofiterii romani aveau obligatia de a elabora
situatiile strategice si operativ-tactice care urmau sa fie aplicate în cursul exercitiilor militare care se desfasurau pe harta, precum si
metodologia desfasurarii operatiunilor. Reprezentantii Romaniei prezentau apoi la CFAU conceptia de ansamblu a aplicatiilor, în vederea realizarii cooperarii cu cele doua comandamente de armata, sovietic si bulgar, care formau un „Grup de Armate” („Front”, dupa
terminologia sovietica/ruseasca) al carui comandament era alcatuit din ofiteri si generali romani.
52. Intr-un document din 18 iulie 1995 înaintat de MApN catre senatorul Şerban Şandulescu (PNTcd), membru al Comisiei parlamentare pentru Cercetarea Evenimentelor din Decembrie 1989, se menţiona faptul că primele cadre ale MApN au plecat la studii militare în URŞŞ
în 1948, prima promotie de ofiteri absolventi fiind în 1950, iar ultima în 1967. In total, 1.858 de ofiteri ai MApN au absolvit academii si
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acea perioada din istoria Armatei Romane, generalul-colonel (r) Constantin Olteanu, fost ministru
al Apararii Nationale (29 martie 1980 – 16 decembrie 1985), marturiseste: „În anii 1949 –
1965, de exemplu, 467 de generali şi ofițeri
români au studiat în academii militare, au urmat şcoli militare şi cursuri de specializare în
Uniunea Sovietică. Față de primii ani, numărul celor trimişi la studii în URSS a fost în descreştere, până la sistare, după 1965. Din păcate, în timp, în această problemă s-au comis
erori şi într-un sens şi în altul. Astfel, până la
Declarația Plenarei CC al PMR din aprilie
1964, ofițerii şi generalii care studiaseră în
URSS se bucurau de o anumită prioritate în
ocuparea unor funcții importante (...) Aşa
cum se cunoaşte, marea majoritate a acestor
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cadre a dovedit competență profesională,
contribuind efectiv la procesul de modernizare a Armatei române. (...) S-ar fi impus o mai
mare atenție în încadrarea unităților, marilor
unități, comandamentelor etc. cu ofițeri şi generali care studiaseră în țară alături de cei
care studiaseră în URSS, realizându-se o îmbinare firească, lipsită de animozități şi suspiciuni”53.
Totodata, s-a luat decizia ca în toate aplicatiile
de comandament54 „să se lucreze - consemneaza istoricul militar colonel (r) dr. Petre Otu – cu
inamic nenominalizat, iar directiva anuală a
comandantului-şef al Forțelor Armate Unite a
fost considerată drept o recomandare”55, marile unitati romane fiind subordonate comandamentului militar national56. In anii '70, autoritati-

şcoli militare, precum şi cursuri de perfecționare (specializare) în URSS. 816 ofiţeri au absolvit academii militare, cu durata
de 2 – 7 ani, astfel: 1) 121 la academii militare generale de comanda s i stat-major (Academia Militară Superioară „K. E. Voroşilov” şi
Academia Militară „Mihail B. Frunze”); 2) 388 la academii militare cu profil de armă (artilerie, blindate, geniu, transmisiuni, transporturi,
chimie şi radiolocaţie); 3) 257 la academii militare cu profil tehnico-ingineresc; 8) 33 la Academia de Spate şi Apro-vizionare; 5) 17 la
Academia Militară Politică „V. I. Lenin”. Acestor ofiţeri li se vor adăuga 788 de of ițeri care au absolvit şcoli militare cu durata de 5 – 3 ani
din diferite specialități militare, precum şi 704 ofițeri care au absolvit cursuri de perfecționare pe linie de comandă, statmajor, servicii şi asistență medicală. La data întocmirii documentului, 1.827 dintre aceşti ofiţeri nu mai lucrau în MApN fiind
scosi din evidenta rezervei militare, adica nu mai aveau nicio obligatie militara. „Ceilalti 41 ofiteri, au varsta cuprinsa între 51 si 60 de
ani, îndeplinesc cu competență funcții pe linie de comandă, stat-major, tehnică, învățământ şi cercetare ştiințifică, fiind apreciați în notările de serviciu, preponderent, ca ofițeri foarte buni”, mentiona MApN (Apud Şerban Şandulescu, Decembrie '89. Lovitura de stat a confiscat Revoluția Română, Editura Omega Press, Bucureşti, 1996, p. 157). Direcţia Personal din Ministerul de
Interne a comunicat ca în urma analizelor efectuate a rezultat faptul ca în perioada 1948 – 1968 nu au fost trimise cadre ale Ministerului de Interne la studii academice sau de nivel superior în URŞŞ. Insa, 1.000 de cadre ale Ministerului de Interne au efectuat stagii de
perfectionare (specializare) la institutii de învatamant civil sau militar din URŞŞ. In 1995 nu se mai aflau în activitate niciunul dintre
acesti oameni. Pentru cunoasterea modului de pregatire al ofiterilor de informatii externe romani la Moscova, a se vedea: amintirile
coloneilor (r) Nuţ Alexandru (cursant la Moscova în perioada 1 septembrie 1961 – 1 august 1963), Ştefan Dumitru (1961 – 1963) şi Ion
Toboşaru (octombrie 1962 – mai 1963), în Periscop, Anul VI, nr. 8 (68), octombrie – decembrie 2013, p. 13 – 18.
53. Constantin Olteanu, O viata de om. Dialog cu jurnalistul Dan Constantin, Editura Niculescu, Bucuresti, 2012, p. 46.
54. In perioada 1980-1988, reprezentantii militari ai Romaniei socialiste au participat la mai multe aplicatii militare comune, operativstrategice, ale Tratatului de la Varsovia, precum si la cateva aplicatii nationale, dupa cum urmeaza: SCUT-80 (WAFFENBRUDERSCHAFT - 80) în RDG (8 - 12 septembrie 1980); TOMIS-81 (Mangalia Nord, 6 - 11 martie 1981); VEST-81 (în Bielorusia, 4
-12 septembrie 1981); SCUT-82 (Bulgaria, 25 septembrie - 1 octombrie 1982); o aplicatie comuna operativ-strategica, pe harta
(Bucuresti, 15-25 februarie 1983); aplicatia comuna operativ-strategica, pe harta, CALLATIS-83 (Mangalia Nord, 4 - 9 aprilie 1983);
DACIA-83 (aplicaţie strategică naţională, de comandament, desfă-şu-rată la Bucureşti, 27 iunie - 5 iulie 1983); SOIUZ-84
(Bulgaria, Romania, Ungaria, raioanele de sud-vest ale URŞŞ si acvatoriul Marii Negre în perioada 12 - 20 martie 1984); SCUT-84
(Cehoslovacia, 5-15 sep-tembrie 1984); o aplicatie comuna operativ-strategica, pe harta si în teren (Bulgaria, 4-15 aprilie 1985); aplicatia comuna operativ-strategica, pe harta, TOMIS-85 (Mangalia Nord, 8-13 aprilie 1985); aplicatia GRANITUL-85, cu ţinte aeriene
real marcate (Romania, 11 - 20 iulie 1985); CARPATI-85 (România, septembrie 1985); NEPTUN-86 (Mangalia Nord, 12 februarie
– 15 aprilie 1986); aplicatia comuna operativ-strategica, pe harta si în teren, BALCAN-86 (Bulgaria, 25 mai - 1 iunie 1986); aplicatia
comuna operativ-strategica, pe harta, OLIMP-87 (Mangalia Nord, 4 - 12 aprilie 1987); OLIMP-88 (Bucureşti, 18-26 aprilie 1988);
aplicatia comuna operativ-strategica, pe harta si în teren, BALCAN-88 (Bulgaria, 30 mai – 4 iunie 1988), DACIA-88 (Cernavoda,
Fetesti-Bordusani, Vladeni, Campulung-Muscel, poligonul Cincu; 15 august – 10 septembrie 1988, aplicatie nationala demonstrativa).
55. Petre Otu, op. cit., p. 41.
56. In cursul zilei de 3 mai 1966, generalul de armata M. I. Kazakov, seful de stat-major al Coman-da-mentului Fortelor Armate Unite
ale Tratatului de la Varsovia, a purtat convorbiri cu generalii Leontin Şalajan si Ion Gheorghe referitor la subordonarea Comandantului
Şuprem al Fortelor Armate Unite fata de ministrul Apararii Nationale al URŞŞ. In raportul înaintat lui Nicolae Ceausescu, pe 9 mai
1966, minis-trul Fortelor Armate, generalul Leontin Şalajan, a mentionat faptul ca generalul M. I. Kazakov „s-a referit la problema eliberării Comandantului Suprem din funcţia de locţiitor al ministrului Apărării URSS, apre-ciind că, dacă va fi şi locţiitor al ministrului, el se
sprijină şi pe Forţele Armate ale URSS şi, dacă tovarăşul Sălăjan vrea să ia rachete, atunci [mareşalul Andrei A.] Greciko poate scoate
[rachetele] din planul armatei so-vietice şi să [le] dea [României]” (Apud Petre Opriş, România în Organizația Tratatului de la Varşovia.
1955 – 1991, Editura Militară, Bucureşti, 2008, p. 91). Totodată, generalul Kazakov a menţionat că „în cazul că [mareşalul
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le militare romane si-au îndeplinit obligatiile care
decurgeau din prevederile OTV (participarea la
apli-catiile organizate de autoritatile de la Bucuresti de comun acord cu CFAU), în conditiile în
care Nicolae Ceausescu declara: „Romania este
membră a Tratatului de la Varşovia. Pornind
de la aceasta, avem obligația să acționăm pentru întărirea colaborării cu armatele statelor
socialiste membre ale Tratatului de la Varşovia, să realizăm acțiunile corespunzătoare de
pregătire comună57, pentru a fi întotdeauna
gata să ne îndeplinim angajamentele asumate”58.
In conformitate cu principiile de politica externa
enuntate la începutul anilor ’70, Nicolae Ceausescu solicita specialistilor militari si civili realizarea unei doctrine militare romanesti, precum si
a unui cadru legislativ adecvat. La 14 martie 1969
a fost înfiintat Consiliul Apararii Republicii Socialiste România59 cu scopul „de a examina, coordona şi soluționa principalele probleme în do-

meniul apărării țării şi asigurării securității
statului, atât în timp de pace, cât şi în timp de
război”60. Consiliul Apărării RSR se subordona
CC al PCR, cat si Marii Adunari Nationale. In intervalul dintre sesiunile Marii Adunari Nationale,
Consiliul Apărării RSR61 raspundea pentru întreaga activitate si în fata Consiliului de Ştat al
RŞR. In conformitate cu prevederile Decretului nr.
444/1972 privind organizarea şi funcționarea
Ministerului Apărării Naționale (MApN) se renunta la denumirea de Ministerul Fortelor Armate si se specifica faptul ca MApN îsi va desfasura
activitatea sub conducerea si îndrumarea PCR, va
executa ordinele Comandantului Şuprem al Fortelor Armate62 si va aduce la îndeplinire masurile
stabilite pe baza hotararilor Consiliului Apararii
al RŞR. Totodata, va fi elaborata Legea nr. 14 din
28 decembrie 1972 privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România63 si conceptul de razboi de aparare a patriei
dus de către întregul popor64. Referindu-se la

Andrei A. Greciko] nu ar fi şi locţiitor [al ministrului sovietic al Apărării], se va pune problema punerii de acord cu Ministerul Apărării [al
URSS], să meargă să se roage” (Ibidem). Eliberarea mareşalului Andrei A. Greciko din funcţia de Comandant Şuprem al Forţelor
Armate Unite va însemna un castig din punct de vedere al independentei, însa „se va pierde foarte mult din punct de vedere al înzestrarii şi din rapiditatea rezolvării acestor probleme” (Ibidem). La 17 martie 1969 au fost adoptate la Budapesta, de către şefii delegatiilor participante la reuniunea Comitetului Politic Consultativ al statelor membre OTV, o serie de documente extrem de importante
pentru buna functionare a OTV, respectiv: Statutul Comitetului Ministrilor Apararii ai statelor membre ale OTV, Statutul Fortelor Armate Unite şi Comandamentului Uni-ficat ale statelor membre ale OTV, Statutul Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite şi
Statutul Sistemului Unic al Apărării Antiaeriene a țărilor membre ale OTV. În Statutul Forţelor Armate Unite şi al Comandamentului Unificat ale statelor membre ale OTV s-a prevazut ca ministrii apararii ai tarilor membre ale OTV sa nu mai fie considerati în
mod automat loctiitori ai Comandantului Şuprem al FAU care era si loctiitor al ministrului Apararii al URŞŞ. Trupele destinate de catre
statele membre ale OTV pentru a participa la actiunile comune ale FAU nu au mai intrat în subordonarea nemijlocita a Coman-dan-tului
Şuprem al FAU ale OTV si au ramas sub conducerea si îndrumarea directa a comandamentelor militare nationale.
57. „Beneficiind de prevederile statutare din 1956, care nu-l obligau să-şi consulte locţiitorii (reprezentanţii armatelor aliate) pentru a
analiza şi soluţiona cu ei problemele ivite, comandantul-şef a luat, de regulă, deciziile de unul singur, la indicaţiile guvernului sovietic, fără
a consulta guvernele statelor aliate (sau măcar pe locţiitorii săi). Mai mult, a ordonat ridicarea capacităţii de luptă a forţelor armate române cu ocazia crizei Berlinului (august 1961) şi a celei din Marea Caraibelor (octombrie 1962). Prin darea acestor ordine, aprecia generalul Leontin Sălăjan, ministrul român al Forţelor Armate, guvernul sovietic nu numai că nu a respectat prevederile Tratatului de la Varşovia, dar a manifestat şi tendinţa de a subordona celelalte ţări Uniunii Sovietice, acestea fiind puse în situaţia de a fi angajate în război fără
ca partidele şi guvernele lor să fi hotărât acest lucru”, consemneaza autorii (Constantin Olteanu, Alesandru Dutu, Constantin Antip) volumului Romania si Tratatul de la Varsovia. Istoric. Marturii. Documente. Cronologie, Editura Pro Historia, Bucuresti, 2005, p. 42. In cursul
consfatuirii sefilor Marilor Ştate Majore ai armatelor tarilor din OTV, care se va desfasura la Moscova în perioada 4 - 9 februarie 1966,
se vor înregistra primele semnale care puneau în discutie rolul conducator al URŞŞ în cadrul aliantei de catre Romania socialista.
58. Nicolae Ceausescu, Romania pe drumul construirii societatii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 20, Editura Politica, Bucuresti,
1981, p. 520.
59. A se vedea: Legea nr. 1 din 10 martie 1525 privind înfiintarea, organizarea s i functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste
România, în Buletinul Oficial, partea I, nr. 76 din 58 martie 1969.
60. România 1945 – 1989. Enciclopedia..., p. 150.
61. Pentru amanunte despre organizarea si functionarea sa, a se vedea: Ibidem, p. 151 – 152.
62. „Comanda Forțelor Armate - declara Nicolae Ceausescu - nu poate fi exercitata de nici un organ din afara; acesta constituie un
atribut suveran al conducerii partidului şi statului nostru” (Apud Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvârşirii construcției socialiste, vol. 3, Editura Politică, Bucureşti, 1969, p. 366).
63. Legea a fost publicata în Buletinul Oficial al RŞR nr. 160 din 29 decembrie 1972.
64. Generalul-locotenent Gheorghe Logofatu considera ca razboiul de aparare a patriei dus de întregul popor reprezinta „riposta hotarâtă militară, economică, politică, ideologică, diplomatică şi de altă natură dată oricărui agresor care ar atenta la independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Socialiste România, în care vor fi angajate, într-un efort unitar, toate resursele umane, materiale şi spirituale ale ţării până la obţinerea victoriei” (Apud Generalul-locotenent Gheorghe Logofatu, Aspecte strategice ale razboiului po-
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acest concept care reprezenta optiunea strategica
fundamentala65 a doctrinei militare a Romaniei
socialiste, generalul-locotenent Gheorghe Logofatu scria, în anul 1987, ca acesta „exprima în mod
sintetic tipul de război pe care-l va purta sta-tul
nostru pentru respingerea oricărei agresiuni armate care s-ar declanşa împotriva sa66, esenţa social-politică, trăsăturile şi concepţia strategică de
ducere a acestuia”67. Totodata, dezvoltarea industriei de aparare romanesti68 avea sa reprezinte,
în perioada 1965-1989, un obiectiv extrem de
important pe agenda de lucru a secretarului general al PCR.
La Plenara CC al PCR desfasurata la Şala Palatului din Bucuresti, în perioada 22-25 aprilie 1968,
Nicolae Ceausescu va anunta intensificarea efortului de a fabrica în Romania unele categorii de
armament si de tehnica de lupta pentru înzestrarea Armatei romane. In cursul zilei de 26 aprilie
1968, Nicolae Ceausescu va declara în fata activului de partid al Municipiului Bucuresti: „Dupa
cum ați putut afla, plenara Comitetului Cen-

www.ingepo.ro

tral a hotărât să fie luate noi măsuri pentru a
asigura forțelor noastre armate tehnica de
luptă necesară şi modernă. În acest sens, au
fost stabilite măsuri pentru a produce la noi
în țară o parte mai mare a mijloacelor de apărare69, importând în special acea tehnică de
luptă a cărei producție în țară nu se justifică
economic sau nu se poate realiza la un nivel
satisfăcător”70.
In contextul relatiilor extrem de tensionate cu
URŞŞ si aliatii sai din OTV, precum si a prevederilor din doctrina razboiului de aparare a patriei
dus de întregul popor, Nicolae Ceausescu a trecut
la formarea si organizarea unor „formatiuni populare de luptă şi de pregătire în vederea apărării
patriei”, respectiv: Gărzi Patriotice, Formaţiuni de
Aparare Civila71 si cele de pregatire a tineretului
pentru apararea patriei. Prin decretul nr. 442 din
20 noiembrie 1959 al Marii Adunari Nationale au
fost constituite Garzile Muncitoresti ca formatiuni înarmate de lupta destinate sa asigure atat
apararea întreprinderilor, cat si ajutarea organe-

pular de apărare, în Studii de strategie militară, coordonator: general-locotenent Nicolae Eftimescu, Editura Militara, Bucuresti, 1987, p.
103).
65. „Obiectivul nostru strategic este apărarea patriei şi nu ne propunem să ieşim în afara granițelor, deci nu avem altă strategie decât să asigurăm ca pământul românesc să nu fie victima vreunei agresiuni imperialiste, a politicii de forță”, declara
Nicolae Ceausescu în 1977 (Nicolae Ceausescu, Romania pe drumul construirii societatii socialiste..., vol. 13, Editura Politica, Bucuresti,
1977, p. 452).
66. „Un viitor război va fi pentru România un război de apărare a cuceririlor revoluționare, împotriva oricărei agresiuni,
pentru apărarea integrității şi independenței țării şi la el va participa nemijlocit întregul popor!”, afirma Nicolae Ceauşescu
la 17 decembrie 1985, în cadrul Convocarii-bilant a activului de baza, de comanda si de partid din Armata (Idem, Cuvantare la convocarea-bilanț a activului de bază, de comandă şi de partid din armată, 17 decembrie 1985, Editura Politică, Bucureşti, 1986, p.
10).
67. General-locotenent Gheorghe Logofatu, op. cit., p. 101.
68. O astfel de decizie a fost luata ca urmare a analizelor desfasurate pe parcursul mai multor ani (1965-1967), dupa consultarea specialistilor romani si analizarea unor informatii oferite în mod oficial de reprezentantii RŞF Iugoslavia. La 25 martie 1965, generalul de
armata Leontin Şalajan, ministrul Fortelor Armate, s-a întalnit la Bucuresti cu generalul de armata Ivan Gosnjak, secretar de Ştat pentru Apararea Nationala a RŞF Iugoslavia si membru al delegatiei iugoslave care a participat la funeraliile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Cu aceasta ocazie, ministrul roman al Fortelor Armate a dorit sa obtina informatii despre modul în care se realizeaza înzestrarea armatei iugoslave. In urma schimbului de informatii privind modalitatile de înzestrare ale armatei iugoslave, generalul de armata Leontin
Şalajan a fost de acord cu observatiile si propunerile secretarului de stat iugoslav si i-a spus ca „este bine ca anumite categorii de tehnică militară să fie achiziționate şi din alte țări, monopolul unei singure țări în producția de armament nefiind indicat şi că
acesta contribuie la îmbunătățirea calității şi lărgirea posibilităților de achiziționare” (Apud Petre Opriş, România în Organizația Tratatului de la Varşovia..., p. 192).
69. In cadrul reuniunii Prezidiului Permanent al CC al PCR desfasurate la 8 februarie 1971 s-a hotarat „reducerea volumului de import
de tehnică militară, prevăzut în planul de dotare al forțelor armate pe perioada 1971-1975 cu 601,7 milioane lei valută de la
Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Securității Statului şi unitățile speciale aparținând Ministerului Industriei Construcțiilor de Maşini şi Ministerului Industriei Chimice” (Apud Ibidem, p. 193). Documentul intitulat
„Anexa la Planul de măsuri privind promovarea de către RS România a unor acţiuni de cooperare în cadrul realizării «Programului complex al adâncirii şi perfecţionării în continuare a colaborării şi dezvoltării integrării economice socialiste a ţărilor membre ale CAER»,
precum şi cu celelalte ţări socialiste”, întocmit la sfârşitul anului 1971 si aprobat în sedinta Prezidiului Permanent al CC al PCR din 17
ianuarie 1972, mentioneaza faptul ca, pana în luna martie 1972, ministrul Industriei Constructiilor de Masini, presedintele Comitetului
de Ştat al Planificarii si ministrul Comertului Exterior trebuiau sa prezinte conducerii de partid propuneri de cooperare cu URŞŞ în
productia unor tipuri de munitii, armament si piese de schimb pentru tancuri si aviatie în Romania, precum si cooperarea cu URŞŞ,
Bulgaria, Cehoslovacia, RDG, Polonia si Ungaria pentru realizarea unor avioane utilitare si avioane de transport pe distante scurte.
70. Nicolae Ceausescu, Romania pe drumul desavarsirii..., vol. 3, p. 183-184.
71. Pentru amanunte, a se vedea: Romania 1945 – 1989. Enciclopedia..., p. 47 – 49.
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lor de stat în actiunile de aparare a ordinii publice, împotriva „elementelor contrarevolutionare
care ar încerca să lovească în cuceririle poporului”72.
Garzile Muncitoresti dispuneau de un Comandament Central, state-majore în cadrul organelor de
partid regionale, raionale si municipale, iar în
anumite întreprinderi si la o serie de organe locale de partid au existat subunitati de garzi muncitoresti alcatuite din plutoane, companii si batalioane. In 1959, Garzile Muncitoresti dispuneau de
un efectiv de 37.000 de luptatori, iar în anii care
au urmat efectivele acestora au atins cifra de
46.000 - 47.000 de luptatori. Ministerul Fortelor
Armate a asigurat înzestrarea cu armament, munitii, echipament si tehnica de lupta, precum si cu
specialistii necesari pentru pregatirea militara a
luptatorilor din Garzile Muncitoresti. La 22 ianuarie 1960, Biroul Politic al CC al PMR a hotarat preluarea de catre Ministerul Afacerilor Interne a
Coman-da-mentului Central al Garzilor Muncitoresti, împreuna cu „toate celelalte sarcini care rezultau din modificarea respectivă, urmând ca
organele de partid să asigure în con-tinuare
controlul şi îndrumarea politică a tuturor
membrilor”73 Garzilor Muncitoresti. In conformitate cu Hotararea nr. 501 din 24 aprilie 1961 a
Biroului Politic al CC al PMR, efectivele Garzilor
Muncitoresti au fost reduse de la 46.636 la
23.000 de luptatori începand cu 1 iunie 1961. Pe
15 ianuarie 1962, Garzile Muncitoresti au fost
desfiintate în întregime, în contextul reducerii
substantiale a cheltuielilor militare ale Romaniei.

de 20 spre 21 august 1968 în Cehoslovacia, la întrunirea de urgenta a CEx al CC al PCR din dimineata zilei de 21 august 1968, Nicolae Ceausescu
a declarat: „Cred ca în situatia creata ar fi bine sa
ne gândim la reînființarea gărzilor muncitoreşti, ca unități înarmate ale clasei muncitoare, pentru apărarea cuceririlor revoluționare
ale poporului nostru (...) Să facem tot gărzi patriotice şi la țară”74. Propunerea respectiva a
fost sustinuta imediat de Petre Lupu, Mihai Dalea
si Manea Manescu, iar membrii CEx al CC al PCR
au decis în unanimitate „reînfiintarea garzilor patriotice înarmate, alcătuite din muncitori, țărani şi intelectuali (...) pentru a se asigura
munca paşnică a poporului român, independența şi suveranitatea națională a patriei”75.
Comitetele judetene de partid au trecut la organizarea Garzilor Patriotice (GP) la nivel de întreprinderi, institutii si comune.

La 23 august 1968, cu ocazia zilei nationale a
Romaniei, aveau sa defileze primele detasamente ale Garzilor Patriotice. Decretul nr. 765
privind înfiintarea Garzilor Patriotice a fost promulgat pe 4 septembrie 196876, iar în Legea nr.
14/28 decembrie 1972 se mentiona faptul ca
aceste Garzi Patriotice sunt „unitati înarmate ale
oamenilor muncii de la oraşe şi sate, constituite în
scopul întăririi capacităţii de apărare a patriei”77,
avand menirea ca „împreuna cu fortele armate, sa
participe activ la apărarea cuceririlor revo-lu-ţionare ale poporului, a muncii sale paşnice, a suveranităţii şi securităţii patriei, la apărarea oraşelor şi
comunelor, a întreprinderilor, instituţiilor şi celor78
79
In contextul evenimentelor petrecute în noaptea lalte organe socialiste” . Garzile Patriotice îsi

72. Ibidem, p. 291.
73 Ibidem.
74. Ibidem, p. 292.
75. Ibidem.
76. Decretul a fost publicat în Buletinul Oficial al Republicii Şocialiste Romania nr. 116 din 5 septembrie 1968 si a fost urmat de Legea
nr. 39 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea gărzilor patriotice, publicată în Buletinul Oficial al RŞR nr. 150 din 16 noiembrie 1968.
77. România 1945 – 1989. Enciclopedia..., p. 293.
78. Ibidem.
79. In cadrul Garzilor Patriotice intrau barbatii pana la varsta de 60 de ani si femeile pana la 55 de ani. Ştudentii efectuau pregatire militara în cadrul Garzilor Patriotice. Ştructura Garzilor Patriotice era constituita precum cea a fortelor armate, respectiv subunitati de puscasi (organizate pe batalioane, companii, plutoane si grupe), de arme (organizate pe baterii si plutoane) si asigurare (organizate pe
plutoane si grupe). Incepand cu 1976 s-a prevazut în structura Garzilor Patriotice si esalonul Brigada ca Mare Unitate tactica. Comandantii subunitatilor de Garzi Patriotice erau numiti de catre comitetele de partid din întreprinderi si institutii, iar loctiitorii politici ai
comandantilor de subunitati erau selectionati de organele de partid. In 1989, Romania socialista dispunea, la pace, de Garzi Patriotice
cu un efectiv de circa 1.500.000 de oameni a caror pregatire era realizata si coordonata de 1.064 de cadre militare permanente de la
MApN. A se vedea: Laurentiu-Cristian Dumitru, Doctrina Militara a Romaniei Comuniste (1528 – 1989). Perspectivă istorică şi abordare
conceptuală, în Iluzii, teamă, trădare şi terorism internațional=5984. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu (coordonatori: Gh. Buzatu, Marusia
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desfasurau activitatea sub conducerea nemijlocita a CC al PCR, a Comandantului Şuprem al Fortelor Armate si a organelor locale de partid80. Garzile Patriotice au fost trecute în subordinea si
structura MApN în baza Decretului nr. 31 din 31
decembrie 1989 privind trecerea gărzilor patriotice şi a activităţii de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei81. In perioada 17 – 22 decembrie
1989, Garzile Patriotice aveau sa reprezinte un
instrument de forta pe care Nicolae Ceausescu a
încercat sa-l foloseasca pentru înabusirea manifestarilor de opozitie la adresa sa si a regimului
sau politic.
Subordonarea instituției militare
Dincolo de dorinta de întarire a organismului
militar, avand în vedere teama de o invazie sovietica menita a-l rasturna de la putere, Nicolae
Ceausescu a încercat sa-si subor-doneze întrutotul institutia militara82. „În ceea ce priveşte
Armata şi conducerea ei, aceasta a fost o nucă
prea tare pentru dinții lui V. Patilineț şi un zid
aproape imposibil de dărâmat pentru N.
Ceauşescu. Generalii Ioniță, Ion Gheor-ghe,
Vasile Ionel, Militaru, Niculescu şi alții se constituiseră într-un baraj puternic, impenetrabil la măsurile sau indicațiile de natură să lezeze interesele Armatei sau să-i reducă capacitatea de luptă. Ani întregi, N. Ceauşescu nu a
avut curajul să înfrunte conducerea Armatei
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şi a fost nevoit să înghită poziția acestora întro serie de situații. Calul Troian l-a constituit
Direcția de Contrainformații Militare care,
potrivit modelului sovietic, era încadrată în
structurile Ministerului de Interne”83, marturiseste generalul-maior (r) Ionel Gal.
In baza rapoartelor Directiei a IV-a Contrainformatii Militare, Nicolae Ceausescu cunostea starea
de spirit a Armatei, stadiul pregatirii de lupta, ordinea si disciplina militara, precum si loialitatea
cadrelor de conducere si a statelor-majore din
MApN. Pe masura ce generalii Ion Ionita si Ion
Gheorghe se afirmau tot mai puternic în plan politic în ceea ce priveste luarea unor decizii privind Armata, Nicolae Ceausescu a lansat si speculat, în mod abil, conceptul de întarire a conducerii
economiei nationale cu militari astfel încat foarte
multi generali au fost trimisi la posturi de conducere84 în economia nationala. Totodata, ideea utilizarii în economia nationala a unor efective mari
de militari din cadrul Ministerului Apararii Nationale avea sa-l ajute pe Nicolae Ceausescu în dorinta lui de a-si subordona complet conducerea
acestei institutii militare. Pe 16 decembrie 1978,
în cadrul sedintei cu activul de baza si de partid
din Armata, Nicolae Ceausescu a declarat: „Nu
doresc să mă opresc la activitățile concrete
desfăşurate în această privință; mi-ar fi greu
să enumăr toate unitățile industriale unde
sunt prezenți militarii, toate şantierele, lucrările de irigații sau punctele canalului Dunărea

Cîrstea, Horia Dumitrescu, Cristina Paiusan-Nuica), vol. II, Casa Editoriala Demiurg, Iasi, 2010, p. 394 – 402.
80. Primii secretari ai Comitetelor de partid din judete, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti erau comandantii Garzilor
Patriotice, iar Ştatutul PCR prevedea conducerea de catre partid a Garzilor Patriotice la toate nivelurile. Ştatul-Major Central al Garzilor Patriotice functiona pe langa CC al PCR si era încadrat cu cadre militare active detasate de la MApN si Ministerul de Interne. Referitor la activitatea Garzilor Patriotice, a se vedea: Constantin Olteanu, O viata de om..., p. 177 – 188.
81. A fost publicat în numarul 9 al Monitorului Oficial al Romaniei din 31 decembrie 1989.
82. „O mențiune specială merită muncitorii puşi de N. C. în fruntea instituțiilor militare ale statului. Asupra armatei populare
o amprentă puternică pusese Emil Bodnăraş. Nu ştiu ce virtuți militare a avut omul (se spune că a fost şef de promoție), dar
severitatea lui elegantă, de cavaler medieval mizantrop, opusă vulgarității cazone obtuze, nu putea să nu impună colaboratorilor de grad înalt ai statelor-majore, să nu facă şcoală. (...) Oricum, de la Sălăjan, criteriul muncitoresc în alegerea capilor
armatei a devenit de neclintit. Următorul a fost Ioniță, muncitor de uzină şi militant în mişcarea de tineret, pe care Ceauşescu l-a promovat fără să şovăie. (...) Nu ştiu cum îl prizaseră generalii şi trupa pe Ioniță, dar civilii vedeau în el imaginea
neşlefuită a strungarului îngâmfat, suficient şi mitocan, ce nu făcea nici cel mai mic efort să iasă din vechea-i carcasă. Ce o fi
visat el? Să cucerească puterea în România sub oblăduirea lui Brejnev, cu care poate ar fi reuşit să semene, întrucât aveau în
compoziția intimă acelaşi minereu?”, consemna Dumitru Popescu, fost membru al CPEx, cu referire la conducerea MApN
(Apud Dumitru Popescu, Cronos autodevorandu-se...Angoasa putrefacției. Memorii, vol. IV, Editura Curtea Veche, Bucureşti,
2006, p. 176 – 178).
83. Ionel Gal, Ratiune si represiune în Ministerul de Interne. 1965 – 1989, vol. I, Editura Domino, Iaşi, 2001, p. 248.
84. In iunie 1976, generalul de armata Ion Ionita a fost eliberat din functia de ministru al Apararii Nationale si a devenit vice-primministru însarcinat cu coordonarea Ministerului Transporturilor, Ministerului Şanatatii, Comitetului de Ştat pentru Ape, Canalului
Dunare-Marea neagra, Aviatiei Civile si Marinei Civile. Generalul Ion Gheorghe a fost trimis sa întareasca Comisia pentru coordonarea
activitatii consiliilor populare.
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- Marea Neagră unde ei lucrează85. Această activitate a militarilor constituie un factor important nu numai din punct de vedere economic, ci şi politic, pentru că ea determină o întărire mai puternică a unității dintre armată
şi popor, o înțelegere mai profundă de către
toți militarii a faptului că tot ceea ce realizăm
în dezvoltarea patriei noastre – la care ei şi-au
adus şi îşi aduc contribuția activă, atât în perioada când lucrează ca civili, cât şi în perioada
când lucrează ca militari – trebuie apărat”86.

In cadrul raportului de activitate prezentat la
Congresul al XII-lea al PCR, pe 19 noiembrie
1979, Nicolae Ceausescu va sustine necesitatea
reducerii cheltuielilor militare cu cel putin 10%
pana în 1985. Comandantul Şuprem al Fortelor
Armate considera ca 50% din sumele acumulate,
astfel, ar putea fi alocate pentru satisfacerea nevoilor sociale din fiecare tara, iar 50% pentru
sprijinirea tarilor în curs de dezvoltare. „Datele
statistice publicate în epocă, referitoare la
cheltuielile militare ale României din pe-rioada 1965-1981, relevă faptul că raportul între cheltuielile de apărare şi cele bugetare
anuale a înregistrat o uşoară creştere şi apoi o
scădere: 5,1% în anul 1965, 5,4% în 1970,
4,3% în 1974, 4,1% în 1975, 3,8% în 1978 şi
3,2% în anii 1980 şi 1981. Concomitent, volumul cheltuielilor militare efective a crescut de
la 4,735 miliarde lei (în anul 1965) la 7,067

miliarde lei (1970), 8,58 miliarde lei (1974),
9,71 miliarde lei (1975) şi 12 miliarde lei
(1978), pentru ca apoi să scadă la 10,39 miliarde lei (1980) şi 10,40 miliarde lei în anul
1981. Aproximativ 60% din fondurile destinate armatei erau cheltuieli pentru înzestrare
cu armament, muniții şi tehnică de luptă”87,
concluzioneaza istoricul Petre Opris. Reflectand
asupra acelor realitati care privesc Armata Romaniei socialiste, generalul-maior (r) Ionel Gal consem-neaza: „Pentru acestea (sacrificiile umane si
materiale facute în economia nationala – n. n.) si
multe alte înfăptuiri Nicolae Ceauşescu a
apreciat Armata şi i-a acordat un cre-dit uriaş,
a participat la toate analizele şi bilanțurile ei
anuale, precum şi la marile aplicații sau festivități militare. Armata, pentru Nicolae Ceauşescu, reprezenta scutul de granit, brațul înarmat al poporului, instituția cea mai fidelă şi
loială a regimului totalitar. Din rândurile armatei, ori de câte ori era nevoie, au fost promovate cadre pentru alte sectoare de activitate, în Securitate, în organele Ministerului de
Interne, în economie, sport, ştiință, tehnică
ş.a.”88.
Şectia pentru Probleme Militare si Justitie a CC al
PCR a devenit, în acei ani, un auxiliar extrem de
pretios în relatia dintre Nicolae Ceausescu si institutiile de forta ale Romaniei socialiste89. Materialele înaintate de catre aceste institutii lui Nico-

85. In raportul nr. M008259 din 10 decembrie 1980, ministrul Apararii Nationale, generalul-maior Constantin Olteanu, îi solicita lui
Nicolae Ceausescu aprobarea pentru participarea a 46.000 de militari la lucrarile ce se executau pe diferite santiere din Romania. Ministrul Apararii Nationale mentiona faptul ca în 1979, cu exceptia celor 39.000 de militari stabiliti în plan, Ministerul Apararii Nationale
detasase înca 6.000 de militari pe diferite santiere ale ministerelor economice, 10.600 de militari la stransul recoltei de vara, 45.000 de
militari si 5.000 de autocamioane la stransul recoltei de toamna, iar în perioada iulie - octombrie 1980, înca 2.500 de militari au ajuns în
Bazinul carbonifer Oltenia. Totodata, pentru stransul rapid al recoltei în toamna anului 1980, conducerea Ministerului Apararii Nationale a trimis în luna noiembrie 1980, la unitatile agricole, înca 17.000 de militari, „iar pe plan local, în zilele de sambata si duminica, în
medie, câte 20.000 militari” (Apud Petre Opriş, op. cit., p. 257 – 258).
86. Nicolae Ceausescu, Apararea nationala a Republicii Socialiste Romania. Culegere de texte, Editura Militara, Bucuresti, 1983, p. 429 430.
87. Petre Opris, op. cit., p. 228.
88. Ionel Gal, op. cit., p. 278.
89. „Până în anul 1968 secţia, sub diferitele ei denumiri, a fost o anexă a Ministerului de Interne, rolul ei fiind de informare şi legătură, deşi
a fost condusă de secretarul CC cu probleme organizatorice, respectiv Nicolae Ceauşescu. (…) Anii care au urmat, ce au consolidat puterea
politică şi executivă a preşedintelui ţării şi a Comandantului Forţelor Armate, au condus treptat la diminuarea rolului şi competenţei secţiei
în exercitarea dreptului de control. Rolul ei a fost redus la «controlul muncii de partid», iar orice depăşire a atribuţiilor era considerată
imixtiune sau deconspirare a activităţii operative”, marturisea generalul-maior (r) Ionel Gal (Ibidem, p. 283). În opinia generaluluimaior (r) Ionel Gal, fostul secretar al CC al PCR, Ion Coman, se face vinovat de faptul ca va transforma sedintele de bilant anual în unitatile si formatiunile Şecuritatii, Militiei, Trupelor de Şecuritate, în manifestari în care se elogia personalitatea Comandantului Şuprem.
„Deşi era uşor de sesizat că organele de securitate îşi depăşesc atribuțiile - consemnează generalul-maior (r) Ionel Gal -, că între
ministerul de Interne şi Ministerul Apărării Naționale au apărut asperități, precum şi un dualism al puterii între ministrul
secretar de stat (şef al departamentului securității) şi ministrul de Interne, ion Coman nu a avut curajul să abordeze şi să se
implice în aceste probleme. El a jucat adesea un rol negativ, fiind un om lipsit de poziție şi fermitate față de aservirea securității de către cuplul prezidențial şi față de urmărirea tehnico-operativă a tuturor personalităților ce formau nomenclatura con-
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lae Ceausescu erau îndreptate spre Şectie astfel
încat „sefului statului nu-i era prezentat un material cu păreri diferite, evitându-se punerea
acestuia în situația de arbitru”90. Şectia pentru
Probleme Militare si Justitie a fost puternic implicata în toate pregatirile care se faceau pentru mobilizarea si angajarea în lupta „a întregului popor”, participand „la organizarea garzilor patriotice, la selecția oamenilor, la echiparea lor, ini
-țierea unor şedințe de instrucție elementară,
folosirea armamentului”91, precum si „la identificarea tuturor celor care se afişaseră ca rusofili - consemnează generalul-maior (r) Ionel Gal
-, erau legați de căsătorii contractate în URSS
sau de alte obligații asumate în anii de studii
făcuți la Moscova”92.
Pe 16 mai 1975, ministrul Apararii Nationale,
generalul de armata Ion Ionita, îi va înainta sefului statului raportul secret nr. M02495 în care se
prezenta o analiza a Consiliului Politic Şuperior al
Armatei privitoare la personalul MApN care
aveau rude în strainatate sau întretineau relatii
cu cetateni straini: 410 cadre militare, dintre care
321 ofiteri, 17 maistri militari, 72 de subofiteri,
10 elevi din scolile militare si 203 salariati civili93.
„Cei mai mulți dintre cei care intrau în categoria «cu rude în străinătate» sau «legături cu
străinii» erau, adesea, nevinovați. Viața, prin
neprevăzutele ei meandre, îi punea într-o atare postură, de proscrişi ai regimului, chiar dacă pregătirea şi comportarea lor nu justificau
un asemenea tratament. (...) În acest caz, cariera le era blocată, iar prezența în armată
devenea problematică. Totuşi, regimul a găsit
şi aici o soluție: transferul în economia națională, pe «şantierele construcției socialiste»”94,
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consemna istoricul militar colonel (r) dr. Petre
Otu. Cadrele militare cu studii în URŞŞ si casatoriti cu femei din spatiul sovietic erau mutati, de
regula, pe alte functii, relativ echivalente, explicatia data aliatilor sovietici fiind „rotirea cadrelor”.
Nicolae Ceausescu îi va ordona generaluluimaior Constantin Olteanu, în 1978, ca dosarele
de cadre ale generalilor sa fie scoase din circuitul
Şectiei Cadre a CC al PCR si sa fie aduse la Şectia
pentru Probleme Militare si Justitie. Propunerile
pentru numirea sau eliberarea din functii a unor
generali din MApN sau din Ministerul de Interne
urmau sa se discute într-un cadru restrans95.
„Cele mai mari greutăți le întâmpinam din
partea Elenei Ceauşescu în problema cadrelor
militare pentru că nu cunoştea terminologia
consacrată, eşaloanele, funcțiile, domeniile de
activitate specifice. (...) La unele pro-puneri
pentru înaintări la gradul de general comenta
uneori, de maniera: «Dacă-l facem general devine mai deştept?», sau, la înaintarea unor generali
de la un grad la altul, ea se exprima uneori la
modul «Lasă că-i ajunge gradul pe care-l are!»,
ori se opunea, blocând propunerea în acest
stadiu, întrucât ne interzicea să ajun-gem la
Nicolae Ceauşescu cu propunerile pe care ea
le respingea”96, marturiseste fostul ministru al
Apararii Nationale, Constantin Olteanu.
Referindu-se la relatia dintre Nicolae Ceausescu
si Armata, politologul Anneli Ute Gabanyi mentiona faptul ca în Occident au ajuns informatii privind framantarile din randul fortelor armate romane în anii '70 – '80. „Ofiterii trimisi în rezerva
înainte de termen sau transferați în economia
civilă97 în 1978, 1983, 1984 şi 1985 au creat

ducerii de partid” (Ibidem, p. 284).
90. Constantin Olteanu, op. cit., p. 167.
91. Ionel Gal, op. cit., p. 266.
92. Ibidem.
93. Ştructura functiilor ocupate de aceste persoane era urmatoarea: 117 erau încadrati în functii de comanda, 16 în aparatul de partid,
42 era medici, 42 ingineri si 133 lucrau în diverse servicii tehnice ale MApN. Totodata, statistica CPŞA mentiona ca 73 de persoane
lucrau în comandamente, 42 în mari unitati, 162 în unitati militare ale MApN, 26 în diverse centre de cercetare, 98 în institutii militare
de învatamant si 222 în diverse alte sectoare. A se vedea: Petre Otu, Militarii, rudele în strainatate s i relatiile cu strainii, în Magazin
Istoric, Anul XLV, serie nouă, nr. 9 (534), septembrie 2011, p. 66 – 69.
94. Ibidem, p. 69.
95. La discutii participau membrii Comisiei de Cadre: Elena Ceausescu, Emil Bobu, Constantin Olteanu, Tudor Postelnicu si Constantin
Radu, seful Şectiei Cadre a CC al PCR.
96. Constantin Olteanu, op. cit., p. 170.
97. Cotidianul Scanteia din 18 decembrie 1985 facea referire la faptul ca Nicolae Ceausescu, chestionat fiind de catre generalii nemultumiti de transferul în economia nationala, respectiv cand vor reveni în serviciul activ, a declarat: „Speram însa sa nu mai fie nevoie sa
revină, în sensul ca să asigurăm pacea şi să nu fie necesar să apelăm la arme” (Apud Anneli Ute Gabanyi, Revolutia neterminata,
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un potențial de protest care a conlucrat cu elitele de funcție potrivnice lui Ceauşescu în partid şi în securitate. De abia după schimbare au
fost făcute cunoscute detalii despre diverse
planuri şi tentative de puci care puneau în pericol poziția deținută de Ceauşescu. Pentru a
putea combate rezistența unor părți ale corpului ofițeresc, el a inițiat măsuri de «deprofesionalizare» a forțelor armate”98, concluzioneaza politologul Anneli Ute Gabanyi.
Analistii de la Radio Europa Libera consemnau
în ianuarie 1983 faptul ca propaganda începea sa
vorbeasca în preajma zilei de nastere a lui Nicolae
Ceausescu (26 ianuarie) despre liderul roman de
partid si de stat ca despre o figura militara. Revista Contemporanul din 26 ianuarie 1983 va tipari
o fotografie a lui Ceausescu în uniforma de general-maior rostind un discurs pe 9 mai 1950, în
timp ce Romania literara99 a reprodus o pictura a
lui Mihai Mustata care îl înfatisa pe Nicolae Ceausescu salutand steagul în fata unui grup de soldati
înarmati. „O campanie în forta pro-Ceauşescu a
fost declanşată în preajma Conferinței Naționale a PCR din decembrie trecut, când «în toate unitățile şi instituțiile militare» au fost organizate şedințe şi proiecții de filme elogiind
înfăptuirile epocii Ceauşescu şi «legătura indestructibilă dintre armată şi popor». Serbările din unitățile militare şi asociațiile culturale ale armatei au continuat în ajunul festivităților legate de cea de-a 35-a aniversare a republicii, cum ar fi festivalul «Avem un steag,
avem o țară, avem un comandant suprem»,
relatat de către ziarul de partid Scânteia”100,
consemnau analistii de la Radio Europa Libera în
februarie 1983.

Nicolae Ceausescu în conturarea doctrinei militare nationale a Romaniei101, precum si o sedinta a
activului de baza al statelor-majore ale Garzilor
Patriotice102, o întalnire cu generali si ofiteri din
MApN si DŞŞ care fusesera avansati în grad103, o
întalnire a activului de partid si de comanda din
DŞŞ104, o întalnire a activului de partid si de comanda din Ministerul de Interne105, o plenara a
Consiliului Politic Şuperior al Armatei106, una a
Consiliului Politic al Marelui Ştat Major cu activul
la care s-a adaugat sarbatorirea zilei de nastere a
lui Nicolae Ceausescu organizata la MApN cu participarea ofiterilor superiori din garnizoana Bucuresti107. In pofida acestor lucruri, mass-media occidentala (BBC, The Times si Suddentsche Zeitung), din 7 februarie 1983, mentiona existenta
unor zvonuri despre o lovitura militara esuata
împotriva lui Nicolae Ceausescu care ar fi avut loc
la sfarsitul lui ianuarie 1983. „La începutul anului
1983, într-un moment, deci, când conducerea
română se afla după moartea lui Brejnev sub
presiuni crescânde din partea conducerii
moscovite, au putut fi auzite cu ocazia unei
conferințe a comandanților reproşuri serioase la adresa politicii de apărare a lui Ceauşescu, chiar în prezența şefului de stat şi de
partid”108, scria analista Anneli Ute Gabanyi. Walter Bacon jr. avea sa consemneze, în studiul dedicat Romaniei socialiste, cu referire la nemultumirile Armatei: „Pretinsele conspiratii împotriva lui
Ceauşescu în rândul forțelor armate nu sunt
numai simptome ale nemulțumirii unei elite,
ci şi semne ale unei maladii generale printre
români care au trebuit să poarte greul provocat de inabilitatea regimului de a răspunde la
criza economică”109.

In noiembrie si decembrie 1982 s-au desfasurat Directia a XV-a din ŞTAŞI raporta, pe 8 noiemnumeroase sesiuni care aveau ca tema rolul lui brie 1984, în baza exploatarii informative a unui
Editura Fundatiei Culturale Romane, Bucuresti, 1999, p. 73).
98. Ibidem, p. 70 – 71.
99. Nr. 4 din 26 ianuarie 1983.
100. Anneli Ute Gabanyi, Anneli Ute Gabanyi, Cultul lui Ceausescu, Editura Polirom, Iasi, 2003, p. 46 – 47.
101. A se vedea: Scanteia, 8 decembrie 1982.
102. Ibidem, 26 decembrie 1982.
103. Ibidem, 30 decembrie 1982.
104. Ibidem, 12 ianuarie 1983.
105. Ibidem, 14 ianuarie 1983.
106. Ibidem, 18 ianuarie 1983.
107. Ibidem, 22 ianuarie 1983.
108. Anneli Ute Gabanyi, Revolutia..., p. 71 – 72.
109. Ibidem, p. 72.
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cetatean roman, vorbitor de limba germana si
care se aflase în vizita turistica în RDG, ca „în
1982/1983 ar fi avut loc o tentativă de puci
îndreptată împotriva guvernului Republicii
Socialiste România”110 aceasta fiind „planuita,
organizată şi executată de către membrii
marcanți ai armatei române”111. Conducerea
ŞTAŞI era informata ca lovitura de stat de la Bucuresti a esuat ca urmare a „interventiei fortelor
speciale (din cadrul armatei şi a Securității), o
mare parte dintre participanți fiind
«lichidați»„112. Analistii ŞTAŞI considerau ca
„motivul acțiunii puciştilor îl constituie influența exercitată de către conducerea statului
şi a partidului asupra politicii militare şi de
securitate a țării”113. Ofiterii ŞTAŞI mentionau
faptul ca populatia Romaniei socialiste este nemultumita de faptul ca întreaga putere se afla în
mainile „clanului Ceausescu” astfel încat „dupa
dejucarea tentativei de puci numeroase părți
ale populației, în special minoritatea maghiară şi cea germană din România, manifestă încă simpatie deosebită față de pucişti, deoarece oamenii cred că printr-o restructurare a
guvernului s-ar putea obține o creştere a randamentului economiei naționale”114.
Informatiile ŞTAŞI erau inexacte, însa o lovitura
de stat militara se aflase în pregatire în toamna
anului 1984 organizata de catre un grup de generali si civili, unii dintre ei cu studii în URŞŞ si afinitati catre valorile acesteia, care cautau o solutie
pentru a scapa de „clanul Ceausescu”. Initiatorul
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complotului militar fusese generalul-colonel (r)
Nicolae Militaru115, fost ministru-adjunct la Ministerul Constructiilor Industriale (5 iunie 1978 –
8 februarie 1984) si fost comandant al Armatei a
II-a din Bucuresti (8 iulie 1969 – 5 iunie 1978).
Indicii referitoare la relatia extrem de apropiata
dintre comandantul Armatei a II-a din Bu-curesti,
generalul-colonel Nicolae Militaru, si reprezentantii militari ai URŞŞ în Ro-mania, ne sunt oferite
de catre fostul ministru al Apararii Nationale, generalul (r) Constantin Olteanu. In contextul în
care la sfarsitul anului 1974 (noiembrie) aveau
loc o serie de miscari de cadre în structurile centrale ale MApN, Nicolae Militaru a purtat o discutie cu generalul-maior Constantin Olteanu în care
i-a propus comanda Armatei a II-a, în contextul în
care acesta urma sa preia functia de sef al Marelui Ştat-Major roman. „L-am informat sincer că
ministrul Apărării Naționale înaintase o lucrare prin care erau propuşi trei generali
pentru funcția de şef al Marelui Stat-Major,
însă numele lui nu figura. Poate, am specificat
eu, ca să depăşesc momentul, ministrul Apărării Na-țio-nale o fi trimis o altă propunere
direct comandantului suprem, fără să mai fi
trecut prin secția noastră. Intervenind, generalul Militaru a precizat: «Mie – zicea el – mi-a
spus ataşatul militar sovietic că voi fi numit şeful
Marelui Stat-Major. Chiar m-a felicitat!». Am rămas surprins de cele auzite de la generalul
Militaru. Nu l-am întrebat dacă diplomatul
militar sovietic i-a transmis direct informația,
ori printr-o terță persoană. Dacă era adevărat

110. Ştejarel Olaru, Georg Herbstritt, STASI si Securitatea, Editura Humanitas, Bucuresti, 2005, p. 370 – 371.
111. Ibidem, p. 371.
112. Ibidem.
113. Ibidem.
114. Ibidem.
115. Nicolae Militaru s-a nascut pe 10 noiembrie 1925 în comuna Balesti (judetul Gorj) si a decedat pe 27 decembrie 1996 în Bucuresti. Viitorul general al Armatei Romane a urmat cursurile Academiei Militare „Mihail V. Frunze” din Moscova în perioada 1952 –
1956, devenind, cu gradul de locotenent-colonel, sef de stat-major al Diviziei 10 Infanterie „Ştefan cel Mare” de la Iasi, mai apoi, comandant al Marii Unitati (MU), al Diviziei 2 Mecanizate de la Craiova si, mai apoi, sef de stat-major al Armatei a III-a de la Cluj-Napoca
(1961 – 1965). Pe 17 iunie 1965 a preluat comanda Armatei a III-a pe care a detinut-o pana la 8 iulie 1969 cand a preluat comanda
Armatei a II-a de la Bucuresti. A fost înaintat la gradul de general-colonel pe 19 august 1974. A ramas în functia respectiva pana la 5
iunie 1978. Referitor la numele de „Lepadat”, istoricii Petre Opris si Gavriil Preda au publicat (în volumul Romania în Organizatia Tratatului de la Varşovia. Documente. 1954 – 1961, vol. I, INŞT, Bucureşti, 2008, p. 305 – 306) un document din 4 martie 1961, respectiv protocolul Biroului Politic al CC al PMR prin care se aproba înaintarea la gradul de general-maior a 14 colonei, printre care si
colonelul Lepadatu N. Militaru (arma infanterie). In documente militare din anii '60 viitorul opozant al lui Nicolae Ceausescu semna
„Militaru Nicolae Lepadat”. A se vedea: Iulia Andrei Craciun, Cariera generalului Militaru: întai Academia, apoi liceul, în Adevarul, 16
martie
2010,
pe
adevarul.ro/news/eveniment/cariera-generalului-militaru-intai-academia-apoi-liceul1_50ad57037c42d5a6639347f4/index.html (accesat pe 06.09.2018, ora 17.15). In memoriile sale, Constantin Olteanu mentioneaza
faptul ca Nicolae Militaru era în atentia „organelor de contrainformatii militare, care aveau aprobarea sa-l lucreze informativ pentru
atitudinea sa manifest prosovietică, dosarul lui purtând diferite nume conspirative” (Apud Constantin Olteanu, op. cit., p.
123).
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ce mi-a spus, înseamnă că în anumite cercuri
fusese vehiculat şi numele generalului Militaru, fapt ce ajunsese şi la urechile sovieticilor.
Rezulta că la vremea respectivă nu se înțelegea faptul că prin numirea ca şef al Marelui
Stat-Major a generalului Ion Coman, chiar dacă asta însemna o oarecare retrogradare, Nicolae Ceauşescu a urmărit să întrerupă seria
generalilor cu studii în Uniunea Sovietică care
au ocupat această funcție”116, consemna Constantin Olteanu în amintirile sale.

Cu ocazia convocarii-bilant de la Academia Militara din iunie 1973, Nicolae Ceausescu avea sa-i
solicite ministrului Ion Ionita un sef pentru Ştatul
-Major al Garzilor Patriotice. Ministrul Apararii
Nationale îl va propune pe Nicolae Militaru, însa
Ceausescu îl va desemna pe generalul Vasile Milea, fost sef de stat-major al Armatei a III-a în timpul comenzii lui Nicolae Militaru, comandantul în
functie al Armatei a II-a în acele clipe. Fostul sef al
Directiei a IV-a Contrainformatii Militare, generalul-locotenent (r) Vasile Gheorghe, va declara, cu
re-ferire la Nicolae Militaru, într-un interviu acordat jurnalistei Angela Bacescu în martie 1991, urmatoarele: „Este adevarat ca pe fondul nemultumirii cauzate de îndepărtarea sa din armată,
îndeosebi în ultimii ani, generalul Militaru Nicolae s-a situat pe o poziție de ostilitate. Sunt
însă lipsite de temei susținerile sale, privind
amploarea legăturilor pe care le-ar fi avut în
rândul generalilor şi a altor categorii de militari activi. În realitate aceste legături se refereau la câțiva rezervişti, nemulțumiți şi ei,
pentru măsurile administrative luate împotriva lor. Doi generali activi au raportat imediat
Ministerului Apărării Naționale, că generalul
Militaru încearcă să-i atragă «la acțiuni îndreptate împotriva ordinii militare». Este vorba de generalul Gomoiu Gheorghe şi Popa

Constantin, cărora generalul Militaru le-a propus funcții, în situația în care el ar prelua comanda”117.
Un prim caz de culegere de informatii politicomilitare în favoarea URŞŞ fusese cel al generalului
-locotenent Ioan Şerb care a devenit exemplul cel
mai des utilizat în memorialistica fostilor ofiteri ai
Şecuritatii romane ca fiind un exemplu cu final
fericit al luptei cu KGB&GRU. In septembrie 1971,
generalul-locotenent Ioan Şerb a fost prins în flagrant delict de catre ofiterii Directiei a IV-a Contrainformatii militare a DŞŞ si arestat. A fost degradat si trecut în rezerva la 30 septembrie 1971
si, mai apoi, condamnat la sapte ani de închisoare118 de un tribunal militar deoarece a detinut ilegal, la domiciliul sau, mai multe documente militare, printre care s-au aflat si doua harti cu însemnari, precum si pentru faptul ca a divulgat secrete
de stat Uniunii Şovietice. In sedinta din 17 ianuarie 1972, membrii Prezidiului Permanent al CC al
PCR au fost de acord ca „Serb Ioan sa fie trimis în
judecată pentru deţinere ilegală de documente şi
divulgarea secretului de stat”119.
Sfârșitul unui drum, început nou
In decembrie 1989, Armata Romana a fost pusa
într-o situatie extrem de dificila de catre conducerea de partid si de stat, precum si de o serie de
factori externi care încercau sa forteze o anumita
desfasurare a evenimentelor din Romania. Pe 9
decembrie 1989, MApN si Directia de Informatii a
Armatei (DIA) erau informate ca Ungaria ,,actioneaza pentru internationalizarea problemei Transilvaniei, precum şi pentru izolarea
politică şi economică”120 a Romaniei si, totodata,
,,simultan cu provocarea unor demonstrații
ale populației de origine maghiară din Transilvania, Ungaria are intenția să provoace inci-

116. Ibidem, p. 109.
117. Angela Bacescu, Romania 1989. Din nou în calea năvălirilor barbare, Editura Zalmoxis, Cluj-Napoca, 1994, p. 106 - 107.
118. A executat doar patru ani de închisoare.
119. A se vedea: Lt. col. (r) dr. Petre Opris, Biografia unui spion sovietic – generalul Ion Şerb, în Revista Art-Emis, duminică, 1 decembrie 2013, pe http://www.art-emis.ro/istorie/1977-biografia-unui-spion-sovietic-generalul-ion-serb.html (accesat pe 05.10.2018, ora
18.15). O prima informatie despre acest caz de tradare a aparut în presa americana, în revista Time, pe 28 februarie 1972. Revista vestgermana Der Spiegel, publicase sub titlul „Gestorben” („Decedat”), cu exact o saptamana înainte, o serie de informatii despre ca-rie-ra
generalului Ioan Şerb si situatia sa din prezent. Jurnalistii vest-germani scriau ca Ioan Şerb ar fi fost acuzat, în decembrie 1971, ca facea
parte dintr-o retea de spionaj condusa de colonelul Musatov, fostul atasat militar al URŞŞ în Romania, si ca ar fi fost împuscat în ianuarie 1971.
120. Şergiu Nicolaescu, Cartea Revolutiei Romane. Decembrie 1989, Editura Ion Cristoiu, Bucuresti, 2000, p. 22.
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dente la granița”121 cu Romania ,,care sa degenereze în conflict militar între cele două țări,
după care apoi să ceară intervenția unor țări
ale Tratatului de la Varşovia, îndeosebi din
partea URSS, cu scopul unei aşa-zise
«împăcare a părților»”122. DIA informa conducerea MApN ca în realizarea acestui proiect, Ungaria urma sa se sprijine pe Austria, precum si pe
alte state occidentale, însa cu stirea URŞŞ.

nosti, şi, totodată, pentru susţinerea unei atitudini
de ostilitate, de revolta, împotriva regimului comunist de la Bucuresti. Totodata, era transmis un
semnal Armatei Romane, considerata ca fiind nationalista si fidela lui Nicolae Ceausescu, precum
si organelor Ministerului de Interne (Militie si
Şecuritate), privind reevaluarea ratiunii pentru
care structurile de forta ale statului roman se puteau implica în sustinerea si consolidarea regiMonitorizarea de catre DIA a miscarilor de trupe mului Ceausescu.
ale tarilor membre ale Tratatului de la Varsovia a In perioada 16 – 22 decembrie 1989, Armata
evidentiat urmatoarele: 1) în perioada 2 – 8 iunie Romana a fost pusa sa apere cu orice pret un re1989 a fost organizată o aplicaţie comună ungară, gim politic care devenea anacronic în contextul
cehoslovacă şi sovietică, cu activarea unor elemen- evolutiilor de pe arena internationala si al trante de comandament şi trupe marcate, însă nu pre- sformarilor din mediul de securitate regional. Inzenta niciun pericol major; 2) între 18 şi 28 octom- cepand cu 22 decembrie 1989, Armata Romana a
brie 1989, trupele sovietice din Ungaria (Divizia intrat într-o noua etapa istorica marcata de parti102 şi Corpul 3 Armată, alături de trupele din apă- ciparea la daramarea regimului comunist si conrarea antiaeriană, însumând circa 13.000 de mili- solidarea noului regim democratic instituit odata
tari) au organizat o aplicaţie în raionul Budapesta cu declaratia Consiliului Frontului Şalvarii Natio– Tokay; 3) în perioada octombrie – noiembrie nale din seara zilei de 22 decembrie 1989.
1989, din direcţia nord-est, în URSS, se vor executa Vizita pe care o va realiza seful Marelui Ştattrei aplicaţii în teren cu trupe marcate: Divizia 656 Major al Armatei Romane, generalul-colonel VaMecanizată sovietică în Bucovina de Nord în peri- sile Ionel, la Cartierul General al NATO, pe 13
oada 8 – 17 octombrie, urmată de Divizia 118 Medecembrie 1990, a fost semnalul privind noua
canizată în sudul Basarabiei în perioada 15 – 16 orientare politica si strategica a Romaniei si a
octombrie şi, mai apoi, de Divizia 33 Mecanizată Armatei sale. In contextul realizarii unei durede Gardă în raionul Bălţi între 2 – 8 noiembrie; 8) roase reforme a Armatei romane, dupa 1989,
desfăşurarea unei aplicaţii navale în Marea Nea- militarii romani au participat la consolidarea
gră: la sud-est de Insula Şerpilor, la sud de Ialta, la încrederii în Romania si în capacitatea acesteia
vest de Suhumi şi sud de Sabla, în apele de est ale de-a oferi securitate regionala, nu numai de-a
Bulgariei; 5) aplicaţiile Balkan 89 (iunie 1989) şi beneficia de ea. Participarea militarilor romani
Marița 89 (august 1989), ambele orientate pe la Parteneriatul pentru Pace (PfP) si la misiunile
direcţia sud, spre Grecia. În pofida faptului din Afganistan (începand din 2002) si Irak
ca ,,nicio activitate din cele mentionate - scria vi- (începand din 2003) a permis cresterea interoceamiralul (r) Ştefan Dinu, seful DIA în decem- perabilitatii cu structurile militare si de securibrie 1989 - nu reprezenta o amenințare seri- tate euroatlantice, precum si a încrederii în prooasă pentru țara noastră”123, DIA va institui un fesionalismul structurilor MApN si a favorizat,
serviciu neîntrerupt de cercetare si goniometrare totodata, integrarea în NATO (din 2004) si UE
a retelelor radio-militare ale vecinilor Romaniei. (din 2007).
Toate miscarile de trupe ungare, bulgare si sovietice s-au constituit în factori meniti a pune presiune asupra regimului Ceausescu care trebuia ,,încurajat” sa accepte implementarea unor reforme interne, a modelului de perestroika si glas-

Armata Română s-a dovedit a fi un instrument de putere şi securitate al construcției
statale româneşti, un reazăm al ființei naționale şi al identității româneşti în vremuri is-

121. Ibidem.
122. Ibidem, p. 23.
123. Viceamiral (r) Ştefan Dinu, Ştefan Dinu, Condamnat la discretie, Editura Neverland, Bucuresti, 2009, p. 229.
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torice influențate de jocuri geopolitice gene- Dr. Constantin CORNEANU
rate de apetitul de mare putere.
Este membru fondator si presedintele Consiliului Director al Asociației Europene de Studii
Geopolitice şi Strategice „Gheorghe I. Brătianu” (AEŞGŞ) din septembrie 2009. Anterior
fondarii AEŞGŞ, a fost consilier în cadrul Oficiului Guvernului Romaniei pentru Gestionarea Relatiilor cu Republica Moldova (2004 – 2007) si
jurnalist la Trustul de Presa al Ministerului Apararii Nationale în cadrul redactiei TV Pro-Patria
si la Observatorul Militar. Are o experienta de
peste doua decenii în domeniul analizei relatiilor internationale, aria sa de expertiza incluzand
afaceri externe si politici de securitate, cu precadere în spatiul ex-sovietic, precum si relatia dintre Republica Moldova si Romania. Este doctor
în istorie din 2003 cu o teza legata de geopolitica
Romaniei în epoca celui de Al Doilea Razboi
Mondial. A absolvit Colegiul National de Aparare
(1998) si Facultatea de Istorie (1994) a Universitatii Bucuresti. A publicat lucrarile: Sub povara
marilor decizii (ediţia a I-a la Editura Scripta,
Bucureşti, 2007 şi ediţia a II-a la Editura Cetatea
de Scaun, Târgovişte, 2013); Victorie însângerată. Decembrie 1989 (Editura Cetatea de Şcaun,
Targoviste, 2014), precum si numeroase articole
stiintifice aparute în revistele Europa XXI, Revista de Istorie Militară, Document (Buletinul Arhivelor Militare Române), Dosarele Istoriei,
Istorie și Civilizație, Historia, Lumea Magazin.
A fost nominalizat la Marele Premiu al Clubului
Roman de Presa pentru talk-show pe anul 2000
cu productia de televiziune Balcanii în flăcări.
Co-editor al volumului Prăbuşirea Imperiului
Sovietic. „Lecții” în retrospectivă (Editura Cetatea de Şcaun, Targoviste, 2012). In perioada 1
martie 2010 – 10 august 2015 a fost cercetator
în cadrul Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si membru al Consiliului Ştiintific
al acestei institutii. A publicat numeroase studii,
articole si editoriale dedicate Revolutiei Romane
din Decembrie 1989 din calitatea de cercetator
si Director Editorial al publicatiei Caietele Revoluţiei (2012). Este membru al Clubului Militar Roman de Reflectie Euroatlantica. In prezent, Director-General adjunct al Institutului Revolutiei
Romane din Decembrie 1989 (din 17 august
2018).
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Ambasador prof. Dumitru
CHICAN

poporul roman însusi pentru a da valorae identitara actului unionist de la 1 decembrie 1918.
Raspunsurile sunt, fara îndoiala, pe cat de multe,
pe atat de diverse. Pornind de la adevarul ca orice mare prefacere fundamentala în istoria unui
neam nu poate fi conceputa fara a aduce în lumina contextul international si, mai ales, maniera
în care politica externa a poporului respectiv si-a
adus contributia, prin uneltele diplomatiei, la
înfaptuirea actului respectiv. Acestei contributii
si evolutiei diplomatiei romanesti în ultima suta
de ani îi sunt consacrate randurile de fata

“Marea Unire din 1918 a
fost si ramane pagina cea
mai sublima a istoriei romanesti. Maretia ei sta în faptul ca desavarsirea unitatii nationale nu este opera nici unui om politic,
a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta
istorica a întregii natiuni romane, realizata întrun elan tasnit cu putere din strafundurile constiintei unitatii neamului, un elan controlat de fruntasii politici, pentru a-l calauzi cu inteligenta politica remarcabila spre telul dorit”
2. Începuturile modernizării. Alexandru Ioan
Cuza
Acad. prof. Florin CONSTANTINIU

Actul Marii Uniri proclamate la 1 decembrie
1918 si prin care provinciile romanesti, multa
1. Un argument
vreme despartite între ele prin vicisitudinile
Incepand cu anul 1990, adica cu dramatica si unei îndelungate si, de cele mai multe ori, nefundamentala schimbare de regim politic în Ro- dreapta istorie nu a fost, în primul rand, un evemania si intrarea pe drumul catre revenirea tarii niment determinat de o conjunctura internatioîn concertul natiunilor libere europene si al co- nala si regionala favorizanta, ci a fost încoronamunitatii internationale, ziua de 1 Decembrie a rea, prin vointa poporului roman, a unui vis de
devenit sarbatoare nationala pentru poporul ro- secole, înfiripat, pentru întaia oara, în anul 1600,
man, marcand, astfel, momentuntul cel mai im- cand voievodul Mihai Viteazul a realizat o vreportant din întreaga istorie romaneasca moder- melnica forma de proto-unitate nationala prin
na – realizarea si consfintirea unitatii statale si intrarea, sub propriul steag, în Alba Iulia, capitanationale savarsita la 1 decembrie 1918. De la la Transilvaniei aflata sub stapanire imperiala
acest moment, care a marcat trecerea natiunii straina, flacara unitatii identitare nationale ramanand aprinsa în intimitatea
romane de la o etapa istorica a
constiintei individuale si comusupravietuirii la etapa afirmarii
nitare
a
apartenentei
la
plenare a vointei si energiilor
“roma
nism”,
care
avea
sa
fie
exunui popor reîntregit în graprimata succesiv si potentata
nitele sale firesti se împlinesc, în
de spiritul revolutionarilor de la
aceasta zi, Romania Mare împli1848, înfaptuit, partial, prin unineste un secol de existenta. Este
rea de la 1859 între provinciile
un moment de îndreptatita sarMoldova si Tara Romaneasca,
batoare, dar si, în acelasi timp,
Vasile
Alexandri
sub sceptrul primului domn pade privire retroactiva si de întrebari legitime pentru întreaga Primul Ministru Al Treburilor mantean, Alexandru Ioan Cuza.
Numele acestuia a ramas, în cronatiune romana: ce a însemnat
Străine al Statului Unitar
nica si în memoria istorica a popentru destinele sale aceasta
Român
porului roman drept simbol al
rascruce de secole si ce a facut
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unuia dintre marii printi luminati si reformator
al societatii si institutiilor sale care, adpatate la
imperativele timpului, functioneaza si astazi. Iar
unul dintre domeniile de prima însemnatate
pentru modernitatea statului si a societatii romanesti si pentru insertia acestora în marele
concert al natiunilor lumii a fost cel al diplomatiei si al politicii externe a Romîniei, mai ales
prin institutionalizarea acesteia începand cu
momentul 27 iulie 1862, cînd domnitorul Cuza
semna Decretul Domnesc cu numarul 168 prin
care era înfiintat Ministerul Trebilor Ştraine.
Momentul este important prin aceea ca el încununa o seculara istorie a unei activitati diplomatice desfasurata, înca din Evul Mediu, de printii
celor doua mari provincii Tara Romaneasca si
Moldova - o diplomatie practicata cu instrumentele traditionale ale vremurilor, simpla dar dinamica – marcand, în acelasi timp, vointa de înnoire, de racordare a neamului romanesc la marile
valori ale civilizatiei si politicilor globale.

3. Diplomație şi politică externă de la “Mica
Unire” la Primul Război Mondial
(1859 - 1914 )
Actul Unirii din 1859 care a consfintit nasterea
statului national roman modern a deschis calea
si a facut posibila fundamentarea si punerea în
practica a unei politici externe avand drept obiectiv si misiune fundamentala apararea si promovarea, pe plan extern, a intereselor noului
stat, mai ales în conditiile în care, din punct de
vedere formal, cele doua principate romanesti
unite se aflau, înca, în regim de suzeranitate fata
de Imperiul Otoman, situatie în care elitele politice si diplomatice ale vremii au avut în vedere si
si-au mobilizat energiile pentru înfaptuirea deplinei emancipari, proces în care oamenii de stat
ai tarii au constientizat si s-au straduit cu statornicie, sa foloseasca rolul si importanta contextului politico-militar international. De altfel, dupa
Tratatul de la Paris, din 1858, care punea capat
razboiului Crimeii, chestiunea unificarii romanesti a devenit subiect de interes si atentie pentru întreaga comunitate politica europeana. In
atari conjuncturi, diplomatia si politica externa
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romaneasca, departe de a se lasa amagite de elogiile venite dinspre Apusul occidental, a avut
meritul de a întelege ca, dincolo de simpatiile
retorice ale acestuia, se aflau interese si proiecte
care, fie tineau de competitia între marile puteri
ale vremii, fie întruchipau interese care priveau
nemijlocit noul stat national romanesc. Franta
sustinea, astfel, ideea aducerii la carma Romaniei a unui principe strain dintr-o dinastie europeana, nu doar pentru a-si extinde si consolida
influenta la gurile Dunarii, ci si pentru motivul
ca rivalul sau, imperiul habsburgic, se confrunta, pe plan intern, cu nemultumirile si renvendicarile independentiste ale natiunii maghiare,
pentru care luptasera, în zadar, revolutionarii de
la 1848. Imparatul Napoleon al III-lea concepuse, chiar, un plan de implicare a Romaniei în
transferul, peste Carpati, catre revolutionarii
maghiari, de material si munitii pentru o eventuala revolutie maghiara împotriva coroanei
habsburgice. Partea Romana a avut prudenta de
a declina acesta oferta care ar fi putut atrage represalii din partea Vienei, situatie de care tanarul stat roman nu avea, cu siguranta, nevoie. Au
existat si puteri europene care, din ratiuni proprii, nu au vazut cu ochi buni unirea principatelor romane si chiar i s-au opus explicit. Marea
Britanie si Rusia, îndeosebi, au oferit exemple
graitoare în acest sens. Dincolo de aceste considerente ale marilor puteri europene si impulsionata de dorinta de desavarsire a emanciparii dar
si de dobandire a unui statut international, clasa
politica de la Bucuresti a acceptat propunerea
franceza, materializata prin aducerea pe tron a
lui Carol de Hohenzollern – Şigmaringen, dupa
detronarea lui Cuza, în anul 1866. Alaturi de noul principe, politicienii romani, pe deasupra orientarilor lor politice, au cautat caile si mijloacele
pentru a sustine, pe plan european, dorinta si
idealurile de independenta. Printre masurile
adoptate în acest sens s-a regasit si constituirea
unui corp diplomatic format, cu deosebire, din
personalitati proeminente care, prin prestigiu si
contacte personale si de familie în lumea politica
si diplomatica europeana, puteau sa faca mai
usor auzite doleantele si asteptarile romanilor.
Asemenea demersuri au fost favorizate, în planul conjuncturii internationale, de izbucnirea, în
1877, a unui nou razboi ruso-otoman la care Ro71
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România în Primul Război Mondial
mania a luat parte activa si la încheierea caruia,
Congresul de Pace de la Berlin a ratificat, la 13
iulie 1878, Tratatul de Pace prin care se recunoştea şi se proclama intependența statală a
României. Prin lege votată în Parlament, reprezentantele diplomatice ale Romaniei erau ridicate la rangul de legatii, cu atributii de reprezentare diplomatica, economica si juridica, personalul diplomatic fiind format din trimisi extraordinari, ministri plenipotentiari, secretari de
legatie si atasati.

4. Primul Război Mondial (1914 -1918)
Participarea Romaniei la Primul Razboi Mondial acoperă perioada dintre 28 iulie 1914 şi
28 octombrie 11 - noiembrie 1918, interval de
timp în care statul de beligeranta al Romaniei a
trecut, succesiv de la tara combatanta, stat în
stare de armistitiu, tara necombatanta si, înca o
data, tara combatanta, la finalul razboiului. La
declansarea ostilitatilor, Romania se afla prinsa
în jocurile de putere si influenta din sitemul relatiilor internationale în care, pe de o parte, ea
însasi facea obiect al rivalitatilor dintre imperiile
vecine care aveau planuri anexioniste pentru diferite parti ale teritoriului sau, iar, pe de alta parte, statul roman avea în vedere sa creeze conditiile propice pentru realizarea obiectivului sau
de unire într-un singur stat a tuturor provinciilor istorice romanesti.

Politica externa a Romaniei dupa aderarea la
Tripla Alianta, în 1883 si pana la izbucnirea Primului Razboi Mondial, în 1914, a fost edificata
pe baza principiiilor convenite cu partenerii europeni din cadrul Triplei Aliante si sustinuta de
un corp diplomatic profesionalizat care a
sustinut activ factorii decizionali de la Bucuresti
în procesul de punere în ptractica si sustinere a
intereselor generale ale statului si societatii roDar, din punct de vedere militar, Romania
manesti.
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iesise cu o victorie fara glorie din cel de-al doilea
Razboi Balcanic, avand serioase carente în ce
priveste organizarea structurilor de comanda,
instruirea trupelor si, mai ales, dotarea precara
a acestora, din toate punctele de vedere.
In luna august 1916, Romaniei îi este adresat
un ultimatum din partea Antantei care îi cerea
sa decida daca accepta sa intre în razboi “acum
sau niciodata”, ultimatum în urma caruia, la 27
august 1916, devine parte beligeranta de partea
Antantei, în pofida situatiei militare de pe toate
fronturile razboiului. Dupa o serie de victorii
tactice în Transilvania, împotriva armatelor austro - ungare, aramata romana va suferi, în toamna anului 1916, o suita de înfrangeri dramatice
care vor sili autoritatile statului sa se refugieze
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în Moldova, permitand, astfel, ca inamicul sa
ocupe doua treimi din teritoriul national, iclusiv
capitala Bucuresti.
In iarna lui 1916 si în primavara 1917, sub un
nou comandament militar si cu o asistenta substantiala din partea Misiunii Militare Franceze
conduse de generalul Berthelot, armata nationala a fost reorganizata si dotata suplimentar,
reusind ca în vara 1917, sa obtina mai multe victorii impotriva Puterilor Centrale, în celebrele
batalii de la Marasti, Marasesti si Oituz. Evolutia
situatiei pe frontul de est nu s-a îmbunatatit
semnificativ, ceea ce a facut ca, dupa încheierea
pacii de la Brest-Litovsk, între Rusia si Puterile
Centrale, Romania sa ceara armistitiu, în primavara lui 1918. Refuzul nesfarsit al regelui Ferdi-

România Unită şi provinciile sale administrative
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nand de a semna documentul de armistitiu a facut posibila reluarea ostilitatilor în ultimele doua zile ale razboiului, fapt care îi va asigura statutul de stat beligerant la Conferinta de Pace de
la Paris.
5. Actul Marii Uniri
(1 Decembrie 1918)
Daca, în tulburatul secol al XIX-lea, poporul roman si-a dat, prin armata sa, tributul de sange
pentru afirmarea vointei de unitate, independenta si identitate activa în marea familie a comunitatii internationale, actul de la 1 decembrie
1918 a fost momentul în care, prima oara dupa
constituirea statului national unitar, în 1859, poporul însusi, din tara si din toate provinciile romanesti rupte din trupul acesteia, sa participe
nemijlocit la înfaptuirea si desavarsirea Marii
Uniri, astfel încat exista temeiuri validate de istorie pentru a spune ca realizarea Romaniei unificate nu a fost, fundamental, nici rezultat al unei
conflagratii armate, nici un gest de bunavointa
din partea vreuneia din marile puteri ale lumii,
Actul Marii uniri de la 1 Decembrie 1918 fiind
doar marele punct de cotitura istorica prin care
se dadea concretete visului de veacuri al unirii „Ardealul, Moldova si Tara Romaneasca”- exprimat, cu 3 secole înainte, de catre domnitorul Mihai Viteazul, sub cerul aceluisi oras - Alba Iulia –
în care avea sa se proclame, la 1 Deecmebrie
1918, împlinirea pentru eternitate a unitatii neamului romanesc în hotarele sale istorice. Cronologia evenimentelor este pe cat de simpla pe atat
de expresiva.

La 6 februarie 1918, Basarabia a fost prima
provincie romana care si -a proclamat independenta fata de Imperiul Tarist, iar la 9 aprilie, Şfatul Tarii adopta Hotaratea de unire cu Romania.
La 28 noiembrie 1918 a avut loc un al doilea
eveniment din procesul de reîntegire nationala a
poporului roman, cand Congresul General al Bucovinei format din reprezentanti ai romanilor si
nationalitatilor din provincie a decis, în unanimitate, „unirea neconditionata si pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare, cu Regatul Romaniei”.
In toamna aceluiasi an, în cotextul înfrangerii
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Puterilor Centrale si al prabusirii AustroUngariei, miscarea nationala din Transilvania a
luat amploare, astfel încat, la 12 octombrie 1918,
este adoptata o declaratie privind „hotararea
natiunii romane din Transilvania de a deveni
natiune libera. Şub titlul de „Declaratia de autodeterminare nationala”, documentul, în numele
celor 3,5 milioane de romani traitori în provinciile dintre Transilvania, Maramures, la nord ,
Crisana si Banat, la vest cerea dreptul la autodeterminare în spiritul dreptatii eterne si pe baza
pricipiului liberei dorinte a natiunilor. In aceste
conditii, la 1 decembrie 1918, în prezenta a
1.228 de delegati si sustinuta de numerosi cetateni veniti din toate provinciile romanesti, are
loc, în cladirea Cazinoului din Alba Iulia, Adunarea Națională care stipulează, de la bun început, ca „Adunarea Nationala a tuturor romanilor
din Transilvania, Banat si Tara Ungureasca, adunati prin reprezentantii lor îndreptatiti la Alba
Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decreteaza
unirea acelor romani si a tuturor teritoriilor locuite de dansii cu Romania”.
Unirea Transilvaniei cu Romania a încheiat procesul de edificare a statului national roman. In
acel moment suprafata întregita a Romaniei
Mari se cifra la 259.641 km. patrati, cu o populatie de 16.500.000 locuitori.
6. Consecințele Marii Uniri
Politica externă a României în pertioada interbelică (1919 - 1940)
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a avut loc
în conditiile în care climatul international resimtea cu acuitate consecitele razboiului mondial care abia se încheiase. In vecinatate imediata a
noului stat national roman întregit, revolutia
bolsevica din Rusia si prabusirea Imperiului Tarist au facut ca factorul militar roman sa treaca
pe un loc secund, pentru a aduce, din nou, în
prim plan, factorul diplomatic. Romania nu mai
avea energia si capacitatea de a continua lupta
pe frontul armat, iar aceasta a facut ca ea sa recuze valabilitatea Tratatului încheiat cu Antanta
la 17 august 1917, care o obliga sa nu încheie o
pace separata si sa semneze, la 7 mai 1918, Tratatul de Pace de la Bucuresti, care a însemnat, de
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Romania - rapturile teritoriale din 1940
facto si de jure, sfarsitul participarii romanesti la
Primul Razboi Mondial. Intensa, inteligenta si
argumentata activitate desfasurata, în aceasta
perioada, de diplomatia romana a facut posibil
ca marile puteri post-belice – Franta. Marea Britanie, Italia si Japonia - sa recunoasca, prin tratate bilaterale, atat unirea cu tara a provinciilor
romanesti, cat si existenta Romaniei ca stat unitar, national si independent. Ştatele Unite ale
Americii aveau sa procedeze în mod similar abia
în 1933, prin includerea cotei de migratie pentru Basarabia în cota rezervata Romaniei.In toata aceasta perioada, mai ales în anii ’20, principala preocupare a politicii externe si a diplomatiei romanesti s-a manifestat pe trei coordonate fundamentale: consolidarea relatiilor cu
Franta, Marea Britanie si, în masura posibili-

tatilor, cu Italia; crearea unui sistem propriu de
aliante care sa previna sau sa contracareze
eventualele actiuni si intentii revizioniste externe ; participarea activa la Şocietatea Natiunilor,
perceputa ca un scut de aparare a statelor mici
si mijlocii - asa cum era si Romania – împotriva
planurilor expansioniste si hegemoniste ale unora dintre marile puteri ale lumii interbelice. Iar o
asemenea preocupare si-a dovedit utilitatea, mai
ales în conditiile în care, la 30 ianuarie 1933, revizionismul nazist l -a propulsat la putere pe
Adolf Hiler si ideologia acestuia. Mizand pe importanta relatiilor economice si comerciale, autoritatile de la Berlin au anuntat, în mai 1933, ca
nu mai sunt dispuse sa întretina raporturi comerciale cu acele tari care promovau o politica
nefavorabila celui de-al Treilea Reich. In pofida
75
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zultand din protocolul aditional secret la Tratatul Molotov
Ribbentrop prin care o parte
din teritoriul Romaniei – Basarabia, Bucovina si Herta,
din nord-estul tarii au fost
cedate Rusiei sovietice, diktatul germano-italian de la Viena, din august 1940, prin care
Romania ceda Ungariei un
teritoriu de 43.492.km.p. din
Transilvania, cu o populatie
de 2,6 milioane locuitori, din
care 50,2% romani, 37% maghiari si 2,8% germani, tratatul romano- bulgar de la 7
Palatul Ministerului Afacerilor Externe la începutul sec. XX septembrie 1940 prin care
Romania ceda Bulgaria sudul
presiunilor germane, Romania a ramas fidela regiunii Dobrogea cunoscuta sub numele de
aliantelor sale traditionale cu Franta si Marea “Cadrilater” , momente care vor culmina cu inBritanie si, mai mult, dupa ce Uniunea Şovietica trarea Romaniei în cel de-al Doilea Razboi Mona devenit membra a Şocietatii Natiunilor, statul dial, la 22 iunie 1941.
roman a sustinut încheierea tratatului francosovietic de la 2 mai 1935 si a celui cehoslovaco7. Al Doilea Război Mondial.
sovietic din 16 mai 1935, în vreme ce eminentul
diplomat roman Nicolae Titulescu a initiat negoDe la stalinizare la post-stalinism
cieri pentru semnarea unui tratat de asistenta
(1941 – 1965)
mutuala romano-sovietic. Din pacate, toate demersurile Romaniei s-au vazut zadarnicite cu Dupa ce generalul Ion Antonescu a devenit
începere din martie 1936, cand Germania nazis- “Conducator al statului”, iar regele Carol al II-lea
taa a anuntat începerea procesului de remilitari- a fost silit sa abdice, la 6 septembrie 1940, politizare a Renaniniei, cu toate amenintarile pentru ca externa si diplomatia romana a fost condusa
Franta si pentru aliatii sai, care rezultau din pe drumul catre integrarea totala în sistemul poaceasta. Din cauza unor frictiuni interne între litic si diplomatic al Axei, orientare întarita, la 12
politicienii filo-francezi si cei filo-germani, Nico- iunie 1941, la Munchen, cand Ion Antonescu s-a
lae Titulescu a fost demis, aceasta punand capat angajat, fata de Hitler si în numele poporului rounei importante etape a politici si diplomatiei man, sa participe la razboiul din Est si sa ramaromanesti interbelice. In plan extern, Romania a na. pana la capat alaturi de armata si Reichul
trecut într-o perioada de izolare, cu atat mai în- german. In aceste conditii, la 5 septembrie 1941,
grijoratoare, cu cat, la 23 august 1939, a fost Marea Britanie va declara razboi Romaniei, iar
anuntata semnarea acordului de neagresiune dupa atacul japonez asupra bazei navale amerigermano-sovietic, cunoscut si sub numele de cane de la Pearl Harbour, Amaerica va face a ce“Pactul Molotov-Ribbentrop”, prin care, între al- lasi lucru. La 12 iunie 1942 va avea loc primul
tele, Germania accepa ocuparea Basarabiei de atac aerian american de bombardament asupra
catre Rusia.
regiunilor petroliere romanesti din sudul CarEvenimentele istorice ale acestei perioade sunt patilor Meridionali. Fata cu evolutia nefavorabila
bine cunoscute si ele au fost, în general, profund a frontului anti-sovietic, la sfarsitul anului 1942,
nefavorabile Romaniei: ultimatulul sovietic re- vicepremierul si ministrul Afacerilor Ştraine, Mihai Antonescu, va initia primele tentative, ne76
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reusite, de pregatire a unei solutii de iesire a
Romaniei din razboi. Diplomatii romani aflati în
misiune au primit, de asemenea, instructiuni sa
tatoneze oportunitatile de stabilire a unor contacte diplomatice directe cu reprezentanti ai Ştatelor Unite si Marii Britanii. Ministrul însusi a
avut o întalnire si cu Benito Mussolini, în ideea
unor contacte cu Occidentul anglo-saxon, idee
pe care “Il Duce” a agreat-o dar nu a finalizat-o,
fiind înlaturat de la putere, la 25 iulie 1943. Mai
multe serii de contacte diplomatice romanosovietice, desfasurate la Ştokholm si la Cairo au
configurat posibilitatea unui armistitiu ale carui
prevederi, fixate de Moscova, în termeni înrobitori, fapt pentru care regele Mihai I si opozitia de
la Bucuresti a respins, semnarea, cerand maresalului Antonescu sa înceapa negocieri
“seriose” cu partea rusa pentru convenirea unui
tratat de încetare a focului, cerere respinsa si ea
de Ion Antonescu. In atari împrejurari, regele a
ordonat arestarea “conducatorului”, a ministrului Mihai Antonescu si iesirea din razboiul cu
Uniunea Şovietica. Conditiile maximale impuse
de sovietici si tratamentul brutal al acestora a
marcat, practic, începutul aservirii Romaniei de
catre Moscova, un prim pas politic în acest sens
fiind facut prin impunerea, la 6 martie 1945, a
unui guvern condus de dr. Petru Groza si, aflat,
în realitate, sub controlul Partidului Comunist
Muncitoresc din Romania, el însusi o marioneta
a Moscovei lui Iosif Vissarionovici Ştalin.. Pana
la finele anului 1947, Romania va deveni cu rapiditate un stat satelitar al URŞŞ. Abdicarea fortata
a regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, va însemna si disparitia valorilor traditionale ale democratiei romanesti - pluralismul politic si monarhia constitutionala - înlocuite cu modelul sovietic de socialism si cu stalinizarea fortata a Romaniei, devenita “republica populara”.
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cu statele occidentale au încetat aproape în totalitate. Acest servilism a atins cote paroxistice de
mimetism în contextul schismei dintre URŞŞ si
Federatia Iugoslaviei, Bucurestiul devenind, în
blocul socialist, centru al unei înversunate campanii ostile împotriva lui Josif Broz Tito si a principiilor sale de guvernare.
O schimare de atitudine nu s-a înregistrat decat
odata cu moartea, la 5 martie 1953, a lui Ştalin,
schimbare începuta la Moscova si urmata
prompt de statele europene satelitare. La mai
putin de un an, Romania condusa de seful partidului si al statului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a
reluat relatiile diplomatice cu Iugoslavia, încheind cu aceasta mai multe acorduri si conventii
de colaborare si cooperare, aceasta normalizare
permitand si o reluare a relatiilor dintre Bucuresti si unele capitale occidentale, inclusiv în
directia
restabilirii
relatiilor
politicodiplomatice.

Tratatul de prietenie, colaborare si asistenta
mutuala, semnat cu URŞŞ la 4 februarie 1949, cu
o valabilitate de 20 de ani, prevedea, pentru guvernul roman obligativitatea de consultare a guvernului sovietic în toate problemele guvernarii,
inclusiv cele de politica externa si relatii internationale ale Romaniei. Aceastora le-a fost impusa a severa izolare diplomatica, excepad relatiile cu “tarile fratesti", în vreme ce contactele

Ana Pauker (Hanna Rabinsohn)
Primul Ministru de Externe al României
comuniste
1987 - 1952
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In acest context, au survenit, în 1956, evenimentele din Ungaria, înabusite cu brutalitate de
tancurile rusesti. A fost momentul în care, preocupati ca episodul ungar ar putea sa se repete
oricand si în Romania, conducatorii de la Bucuresti au trecut la o distantare progresiva si la o
marginalizare a parghiilor de influenta pe care
URŞŞ le avea în Romania. In 1957, în calitate de
ministru al Afacerilor Externe, Grigore Preoteasa
informa guvernul despre decizia conducerii de
partid de a scoate din inertie aparatului diplomatic. “Ş-a pus problema, spunea el, sa se termine cu teama aceasta de a lua contact cu diferite
cercuri reactionare occidentale si de a nu ne mai
izola discutand doar cu partidele comuniste din
acele tari". Retragerea Armatei Rosii din Romania, în 1958, sau criticile dure aduse la Bucuresti
“planului Valev” prin care Moscova încerca sa-si
subordoneze economia romaneasca au fost unii
din factorii care au încurajat acest început de
deschidere catre Occident si de distantare fata
de Moscova. Gheorghe Gheorghiu-Dej transmitea
Administratiei de la Washington ca “ poporul
roman avea propria sa politica externa, pornind
de la principiile egalitatii si suveranitatii”, ministrul de Externe Corneliu Manescu era invitat, în
1962, sa efectueze o vizita în ŞUA, iar alte state
occidentale – Franta si Marea Britanie cu deosebire - si-au declarat public dorinta de a stabili
relatii dinamice si multilaterale cu Romania.
Manifestarile politicii externe a Romaniei din
perioada premergatoare anilor ’60 sunt subsumate unui obiectiv major care au definti-o, oferindu-i consistenta si coeziune. Cercurile politice
conducatoare ale Republicii Populare Romane
acordau atentie concentrata asupra strategiilor
de independenta economica a tarii, ca premiza
pentru o reala independenta politica atat în cadrul blocului comunist, cat si în relatiile cu lumea occidentala. In acest sens, conducerea de la
Bucuresti denunta, discursiv, “devierile” Partidului Comunist al Uniunii Şovietice (PCUŞ) de la
dogmatica leninista si se plaseaza, în acelasi
timp, pe reactualizarea marxism-leninismului în
încercarea de a oferi o reinterpretare personala
si originala a unor concepte inedite precum “
drumul
propriu
catre
socialism”,
sau
“coexistenta pasnica”. Nu mai putin redundanta,
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în aceasta perioada, este si asimilarea conceptului de “nationalism” în morfologia si textura ideologica a regimului, ceea ce, în fapt, însemna o
“erezie” majora în raport cu teoria marxista care
afirma, cu titlu de sentinta, ca internationalismul
proletar era cel care, în cele din urma, avea sa
castige lupta cu separarile nationale, contribuind, în felul acesta, la mondializarea “constiintei
de clasa” a muncitorilor “uniti” din lumea întreaga.
Aceasta mostenire ideologica va fi tranferata,
dupa încheierea “perioadei “Gheorghe Gheorghiu – Dej, lui Nicolae Ceausescu care îsi va face
din aceste idei, un suport de sustinere a ambitiilor sale de a deveni nu numai liderul politic suprem, pe plan intern, ci si un lider de dimensiune
internationala.
Trebuie precizat ca prin actiunile sale de promovare a unei politici externe proprii si independente, Romania nu a urmarit ruperea, ci distantarea de Moscova, fapt exprimat si prin aceea
ca ea a continuat sa ramana membra a Tratatului
de la Varsovia si a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER).
8. Diplomația românească “la nivelul cel mai
înalt” (1965 – 1989)
Doua sunt trasaturile fundamentale care caracterizeaza politica externa si diplomtia Romaniei
în perioada analizata, întinsa de la moartea lui
Gheorghiu-Dej si propulsarea lui Nicolae
Ceausescu în varful piramidei puterii si pana la
evenimentele istorice din decembrie 989. Este
vorba, în primul rand, de dinamismul fara precedent al relatiilor Romaniei pe plan extern si
este vorba, în al doilea rand, de individualizarea
si acapararea personalizata a practicii diplomatiei si a acestor relatii de catre persoana noului lider al Romaniei. Vorbind despre dinamismul si activismul extern al Romaniei, avem în
vedere, cu deosebire, latura „cantitativa” si numerica a acestuia, concretizata, în plan politicodiplomatic, prin cresterea accentuata a numarului statelor cu care Romania a stabilit relatii diplomatice, numar care a crescut de la 67, în august 1965, la 138, în 1985, cu largirea competentelor si a interesului pe care promovarea re-
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latiilor de cooperare economico-tehnologica si a
schimburilor comerciale în ansamblul activitatii
diplomatice si de relatii internationale a Romaniei. Intrucat priveste cea de-a doua coordonata
care a particularizat practica relatiilor externe,
aceasta este data de acapararea si monopolizarea de catre Nicolae Ceausescu a domeniului în
discutie, prin promovarea ineditului concept de
„diplomatie la nivelul cel mai înalt”, un concept
generat spontan din morfologia însasi a liderului. Investit în 1965, în functia de secretar general al Partidului Comunist Roman, propulsat, în
1967, ca presedinte al Consiliului de Ştat si, în
1974, în cea de presedinte al Republicii Şocialiste Romania, profilul lui Nicolae Ceausescu a parcurs si o traiectorie de accentuare exponentiala
a sentimentului puterii absolute si a dorintei de
a se impune, pe plan intern, drept omul providential al poporului roman si, pe plan extern, ca
om politic de dimensiune si rezonanta planetara. Iar aceasta spirala ascensionala a fost dublata
de un sentimen de superioritate absoluta si, în
consecinta, de suspiciune fata de institutiile –
cheie ale statului, dintre care Ministerul Afacerilor Externe nu a lipsit. In esenta sa, conceptia lui
Nicolae Ceausescu s-a manifestat prin doua
„institutii” fundamentale, respectiv: amintita
„diplomatie la nivel înalt” cu implicarea directa a
sefului statului, avand drept instrument vizitele
si turneele oficiale efecutate în tarile partenere,
pe de o parte si „institutia emisarilor personali,
purtatori de mesaje scrise sau verbale pe langa
sefi de state, guverne si organizatii, rezultatele
unor asemenea misiuni fiind aduse la cunostinta
institutiilor sectoriale doar partial si sub forma
de „indicatii” receptate ca initiative personale
ale gandirii liderului. In atari conjuncturi, Ministerul Afacerilor Externe a fost trecut într-un con
de penumbra, iar rolul sau diminuat în mod sever si pagubitor. Este locul sa se recunoasca,
însa, ca o asemenea „degradare” nejustificata a
fost pe deplin compensata prin existenta unui
corp de diplomati profesionisti, fideli fata de importanta activitatii lor, fie în Centrala Ministerului de Externe, fie la misiunile diplomatice ale
tarii peste hotare, oameni fara a caror pregatire,
integritate si patriotism nici o „diplomatie la nivelul cel mai înalt” nu ar fi fost cu adevarat nici
posibila, nici folositoare.
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Doctrina lui Nicolae Ceasescu nu a adus elemente teoretice si ideatice fundamental noi, ea
fiind construita pe traditia mai vechilor principii
de drept international ale deplinei egalitati în
drepturi, respectarii reciproce a independentei
si suveranitatii, avantajului reciproc si neamestecului în treburile interne ale celorlalte tari si
popoare. Pornind de la aceste premize, politica
externa a Romaniei a urmarit cu consecventa
marile prbleme ale perioadei contemporane si a
prefigurarii viitorului, între care s-au regasit
chestiuni precum lichidarea subdezvoltarii,
dezarmarea, solutionarea pe cale pasnica a divergentelor si conflictelor dintre state s.a.. Daca
în anii venirii lui Nicolae Ceausescu la conducerea statului, Romania era, mai degraba, privita
cu suspiciune ca un membru rebel si nesigur al
blocului sovietic, anii care au urmat au adus o
schimbare de fond a acestei imagini, transformare rezultata tocmai din actiunile consistente
de politica externa a Romaniei.
In 1967, Guvernul de la Bucuresti, contrar presiunilor sovietice, a stabilit relatii diplomatice
cu Germania Federala dar si cu Şpania lui Franco .
In acelasi an, urmare razboiului israelianoarab, Romania a refuzat ordinul transmis de
Moscova tarilor satelitare de a rupe relatiile cu
Israelul. Mai mult, reprezentanta diplomatica a
Romaniei în Israel a fost ridicata de la rangul de
legatie la cel de ambasada cu ambasador rezident. Astfel, pentru multa vreme, Romania avea
sa ramana singurul canal credibil de contacte
între Israel si lumea araba. Contributia sa directa la realizarea primului tratat de pace între
evrei si arabi – cel semnat în 1979 de Israel si
Egipt, sau recunoasterea Organizasiei de Eliberare a Palestinei, în 1972, cu doi ani înainte ca
statele arabe însele sa faca acest lucru, discutarea, la Bucuresti, pentru prima oara, a ceea ce
avea sa devina Acordurile de la Oslo, semnate, în
1973, între Israel si Organizatia de Eliberare a
Palestinei, realizarea, în 1978, în urma medierilor întreprinse de Romania, a primilor pasi catre
o conciliere si unificare între Şiria lui Hafez Al
Assad si Irakul lui Şaddam Hussein (tentativa
esuata din pricini tinand de preopinentii arabi)
sunt tot atatea etape si momente care au impus
79
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si au recunoscut vocatia
pasnica si prietenoasa a
politicii externe si a diplomatiei
romanesti,
imagine care a fost si
mai mult clarificata dupa pozitia pe care Romania a adoptat-o, în
august 1968, fata de invadarea militara a Cehoslovaciei de catre celelalte state membre ale
Tratatului de la Varsovia. Ca reactie de apreciere, un an mai tarziu,
Bucurestiul era vizitat
de presedintele Americii, Richard Nixon. Dar
un inventar mai detaliat
al contactelor politicodiplomatice ale Romaniei cu lumea externa de
Aria geografică europeană a evenimentelor din 1989-1990
pe toate continentele nu
face obiect al randurilor
de fata., el fiind, mai degraba, apanaj al istorio- teia. Regimul de la Bucuresti si Nicolae Ceausesgrafilor.
cu vor glisa, tot mai mult pe panta neproductiva
Anul 1968 a ramas în istoria perioade post- a abordarilor individualiste si autarhice, de
staliniste în Romania drept moment al afirmarii abordare superioara daca nu, chiar, dispretuiindependentismului comunist romanesc, cu oca- toare a realitatilor vietii internationale si, în mod
zia invadarii Cehoslovaciei. Dupa acest episod, direct, a îndatoririlor si obligatiiilor statului roman ca membru al comunitatii internationle si a
nici practica doctrinara nici manifestarile comportamentale ale lui Nicolae Ceausescu nu vor imperativelor impuse în virtutea acestui statut.
mai fi aceleasi. Liderul romanesc, epuizase dru- Şituatia interna tot mai degradata îsi pune din ce
mul catre statutul de „erou" si avea înainte calea în ce mai mult amprenta negativa asupra politicatre statutul de „geniu”, de idol si de „cel mai cii externe pe care o subrezeste si chiar o compromite în contextul relatiilor internationale.
iubit dintre pamanteni”..

Nu este lipsit de importanta sa fie amintit si
faptul ca Romania a manifestat un interes constant si s-a implicat activ în procesul negocierilor de creare a Organizatiei pentru Şecuritate si
Cooperare Europeana (OŞCE), în continutul Actului Final de la Helsinki din 1975, regasindu - se
nu putine contributii ale diplomatiei romînesti.
Anii ’80 vor deschide, însa, o etapa a antitezei în
comparatie cu starea anterioara si aceasta nu
din ratiuni imputabile sferei diplomatiei romanesti, ci unor cauze eminamente extrinsece aces80

Cu începere din anul 1982, Nicolae Ceausescu a
pus în centrul politicii intere si al relatiilor internationale ale Romanie obsesiva idee a rambursarii acelerate si totale a datoriei externe a statului, fapt care a avut un impact devastator asupra
climatului social intern, a degradarii severe a nivelui de trai al populatiai, însotita de o si mai accentuata ignorare sau limitare pana la nivele
greu suportabile a drepturilor si libertatilor
omului. Toate acestea au generat, la randul lor, o
izolare si o marginalizare a tarii în relatiile cu
celelalte state si organizatii internationale. In
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consecinta, aceasta perioada a politicii externe a
Romaniei a fost, practic, o succesiune de esecuri
si de stagnare a relationarii internationale. Vizita pe care, în 1987, noul lider reformist de la
Kremlin, Mihail Gorbaciov, a facut-o la Bucuresti
a dat un semnal puternic al adevaratei fatete
conservatoare, irealiste si depasite de imperativele vremii a regimului de la Bucuresti, el însusi
debusolat si tot mai cramponat în paradigmele
epuizate ale ideologiei totalitariste, dar la fel de
ancorat în utopiile ideologice si în sloganurile
care, decenii de-a randul, au acoperit, poleindule, realitatile cenusii ale Romaniei.
In momentul în care la Varsovia guvernul era
format, în 1989, de un prim-ministru necomunist, Nicolae Ceausescu, tot mai rupt de realitati,
renunta la frazeologia si la cliseele sale nationaliste, pentru a propune „partidelor fratesti" o
reuniune pentru discutarea situatiei din Polonia
si îsi gasea timp pentru o „noua solie de pace si
cooperare” în Iran unde l-au si prins evenimentele din decembrie 1989 care aveau sa schimbe
radical destinele si optiunile de viitor ale Romaniei. Era ultimul act al „diplomatiei la nivelul cel
mai înalt”.
9. De la totalitarism la democrație.
Politica externă a României după 1989
Prabusirea sistemului comunist european în
anii 1989 - 1990 nu a fost un fenomen dezlantuit
din senin si consumat la nivelul intregului sistem comunist, începand cu fosta Uniunee Şovietica si cuprinzamd toate cele sapte state satelitare. Pentru analistii vremii si pentru cei conectati
la evolutia situatiei internationale, revoltele de
acum aproape 30 de ani au fost, se poate spune,
asteptate în asa masura încat întrebarea care se
afla, mai mult sau mai putin rostita, pe toate buzele si în toate cugetele nu era aceea daca o rastunare radicala de situatie se va produce, ci cand
va avea loc aceasta.
Ceea ce particularizeaza Romania în contextul
evenimentelor din 22 decembrie 1989 si în zilele urmatoare este faptul ca acestea au fost cele
mai brutale si sangeroase, din întregul areal european comunist, reflectand, prin însusi acest
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fapt, caracterul radical, represiv si ireductibil al
regimului de la Bucuresti.
Disparitia acestuia a însemnat nu numai începutul unui nou drum de redresare si de regasire
a identitatii nationale a poporului roman, ci si
intrarea într-o etapta de straduinte sustinute si
nu lipsite de dificultati pentru reasezarea noului
stat si a natiunii romane în marea familie a comunitatii umane. Iar primii pasi în acest sens au
fost directionati catre Vest, în general, si catre
ambientul european caruia, în mod natural, Romania îi apartine. “Intrarea Romaniei în Europa”
nu este, asa cum s-a spus uneori, dupa decembrie 1989, o obsesie gratuita, iar ideea europeana. în constiinta nationala romana este cu mult
mai veche, ea a fost cultivata de revolutionarii
de la 1848 si a fost proclamata, drept credo, odata cu nasterea, în decembrie 1918, a Ştatului
National Roman. Insasi realizarea acestui ideal
secular a fost posibila printr-o armonioasa si
impetuoasa coexistenta si actiune comuna între
naționalism ca fundament existenţial şi identitar si europenism, ca perspectiva, a propasirii
si afirmarii în contemporanteitate.
Asemenea tuturor celorlalte segmente ale vietii
politico-economice, sociale, culturale si creatoare pe plan intern, politica externa si diplomatia
romaneasca de dupa abruputul punct de cotitura care a fost momentul 1989, a trebuit sa se angajeze într-o decisiva perioada de renastere, de
maturizare si adaptare la noile sisteme de relatii
internationale, un proces care nu întotdeauna sa derulat la adapost de convulsii, stangacii, erori
si ezitari. Din acest punct de vedere, se poate
afirma ca diplomatia romaneasca de astazi a
fost, pe cat de încurajata de orientarea claselor
politice catre anumite directii de dezvoltare, pe
atat de subminata de incertitudinile, carentele
de functionare a institutiilor statale, luptele pentru putere desfasurate între fortele si partidele
de pe esichierul politic intern, aflate, unele, în
formare si lupta pentru un loc cat mai bine situat în ambientul social, altele – asa numitele
„partide istorice” - aflate în redescoperirea si
asimilarea propriilor doctrine, valori si principii
care vreme de o jumatate de secol, au fost uitate
fie din lipsa însasi a formelor lor de instrumentare, fie din prohibitia totala la care au fost supu81
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se de catre fostul regim comunist. Or acest proces de renastere a trebuit sa depaseasca piedici
si probleme, sa înteleaga imperativele contemporaneitatii si sa le abordeze prin prisma noilor
interese definitorii ale natiunii romane. Ezitarile,
lipsa încrederii reciproce, în avantajul suspiciunilor contraproductive, a impietat si continua si
astazi sa greveze normalitatea întregii politici
interne si internationale a Romaniei. Asa se face
ca, în cei 28 de ani care au trecut de la iesirea din
comunism si pana la intrarea cu adevarat în comunitatea internationala, Romania a avut nu mai
putin de 25 de prim-ministri, din care 8 în regim
de interimat, si 21 de ministri ai Afacerilor Externe, din care 3 interimari.
Ceea ce trebuie subliniat, însa, este faptul ca,
dincolo de slabiciunile si incertitudinile unei
epoci de tranzitie catre democratie si catre insertia constructiva în marea familie a lumii contemporane, diplomatia romaneasca de dupa iesirea din hiperbolica „era de aur” a comunismului,
a reusit sa-si fixeze si sa promoveze - cu rezultate care nu pot fi decat apreciabile – marile coordonate de actiune si obiectivele vitale ale edificarii noii sale identiati la raspantia dintre doua secole si si dintre doua milenii, iar acestea au fost:
- Optiunea unanima pentru afirmarea Romaniei ca membru activ, demn si potent furnizor
de securitate si pace în relatiile internationale;
- Actiunea sustinuta pentru remodelarea relatiilor cu Occidentul, întelegand, îndeosebi, prin
aceasta, Uniunea Europeana, Ştatele Unite ale
Americii si Alianta Atlanticului de Nord si
întinderea de punti solide si credibile catre
integrarea europeana si aderarea, cu drepturi si îndatoriri egale, la structurile politice si politico - militare ale spatiului euroatlantic;
- Promovarea unei politici de buna vecinatate, bazata pe principiile, valorile si
idealurile democratiei liberale si ale pacii
si securitatii comune;
- Incurajarea si sustinerea securitatii si
stabilitatii regionale prin crearea de aliante în vecinatatea proxima a Europei si a
bazinului Marii Negre;
82

- Şustinerea procesului de consolidare a Republicii Moldova, bazat pe ideea comunitatii si
unitatii de istorie, limba, cultura si valori identice romanesti.
O meritata recunoastere a credibilitatii si dinamismului politicii externe si a diplomatiei romAnesti nu a înttrziat sa se concretizeze prin primirea Romanei, la 29 martie 2004, ca membru al
NATO si prin deplina sa aderare la Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007 Şi, fapt nu lipsit de
încarcatura simnolica, sarbatorirea centenarului
romanescnesc are loc în anul care precede preluarea de cître Bucureti.în 2019, a presefintiei rotative a Uniunii Europene.
Şustinuta de un corp diplomatic dinamic, înalt
profesionalizat si atasat idealurilor de pace, stabilitate, prosperitate si dezvoltare a tarii, politica externa romareasca se dovedeste un pretios
si activ factor de amplinire a marilor idealuri
modere ale Romaniei si a natiunii romane.
Avînd radacini adanc amplantate în istoria poporului roman pe care, prin veacuri, l-a slujit cu
credinta si daruire, si legata nemijlociu de toate
momentele cruciale din istoria moderna a a patriei sale, diplomatia romtneasca are temeinice
motive de a se mandri, în acest an cînd Romania
unita si suverana îsi sarbatoreste centenarul devenirii sale ca stat national întregit si dreptstatator între natiunile lumii - o diplomatie pusa
statornic sub semnul devizei încare crede si de
la care nu s-a abatut niciodata – „ „Şemper Fidelis Patrie” , întotdauna credinciosi patriei”.
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Pr. Daniel Alexandru
COLȚEA
Anul 2018, anul Centenarului, cand sarbatorim o
suta de ani de unitate teritoriala, politicoadministrativa, spirituala, culturala si lingvistica
posibila prin actul Unirii din 1918, ne ofera un
bun prilej de introspectie istorica, de comemorare, de a aduce din nou în prim-plan istoria
pentru a putea întelege cum s-a înfaptuit acest
mare deziderat al neamului romanesc, dar mai
ales cine au fost principalii actori sau artizani ai
Marii Uniri.
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le voi raspunde ca rolul istoriei, pe langa faptul
ca ar trebui sa ne ajute sa nu mai repetam greselile noastre din trecut, ea fiind asa cum o numea
istoricul Nicolae Iorga „tribunalul în care se judecă popoarele şi naţiunile”, şi mijlocul de a înţelege cum si de ce suntem noi astazi dar mai ales
acela de a ne ajuta sa facem predictii despre viitor, pe baza alegerilor noastre din trecut.
Biserica Ortodoxa Romana si istoria ei, nu pot fi
despartite de istoria poporului roman. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu aminteste într-o cuvantare de a sa despre miracolul poporului roman si evidentiaza faptul ca odata cu aparitia sa
pe scena istoriei europene, el are atat formatiuni
statale cat si religioase cristalizate: „mira s i nas te în noi o admiraţie nespusă faptul că aproape o
mie de ani după martiriul Sfântului Sava de la
Buzău (†372), populaţia acestor ţinuturi, după
nenumărate peripeţii şi prigoane, şi-a păstrat credinţa ortodoxă şi limba latină. Este vorba de o
adevărată minune a istoriei. Având în vedere mărimea actuală a Bisericii României, suntem neputincioşi în a explica cum acest mare popor ortodox a ieşit deodată din întunericul istoriei în secolul al XIV-lea pentru a asigura omenirea întreagă
de faptul că supravieţuise ca popor unitar, deşi
aproape necunoscut timp de secole întregi. Ca un
nou Ulise întors în Itaca, scăpând de curse şi primejdii, poporul român s-a întors în lumina istoriei
evitând alienarea culturală şi asimilarea sa de
către alte popoare străine. Poate că secretul acestei minuni se află în credinţa puternică şi neclintită a acestui popor”1.

Asa cum reiese din titlu, demersul meu editorial doreste sa aduca în prime-time-ul societatii
noastre Biserica neamului nostru, Biserica Ortodoxa Romana, readucandu-o la masa istoriei si
totodata reafirmand rolul deosebit de important
pe care l-a jucat în faurirea Marii Uniri de la
1918, dar mai ales rolul pe care l-a avut ca factor
de coeziune spirituala si sociala, lingvistica si
culturala a natiunii romane în acest secol tumultos, scurs de la Marea Unire de la 1918, secol în
care Biserica a urmat si a îmbratisat destinul
neamului romanesc. Dorinta de a reliefa valoarea si implicarea Bisericii în destinul istoric al
neamului, vine mai ales pe fondul secularizarii
societatii romanesti, cand Biserica este împinsa
spre marginea societatii, nemaiîntelegandu-i-se
sensul si de ce sa nu o spunem cand Ea însasi îsi
cauta identitatea. Este importanta reafirmarea
rolului sau mai ales pentru faptul ca Biserica a
fost scoasa din manualele istoriei rescrise în pe- Inainte de a trata tema pe care v-am propus-o
spre lecturare, propun o definire clara a termerioada comunista.
nului de Biserica.
Pentru cei care se întreaba ce rol mai are însasi
istoria, de ce mai trebuie ea studiata, de ce sa Teologia crestina poate oferi o multitudine de
mai scoatem de la nafatlina fapte de mult apuse, raspunsuri în functie de diferitele ei etape de
existenta si dezvoltare (apostolica, patristica,
1. Din cuvantul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, sustinut în Catedrala Patriarhala din Bucuresti, duminica,
22 octombrie 1995, cu ocazia vizitei prilejuite de aniversarea a 110 ani de Autocefalie si a 70 de ani de Patriarhat ale Bisericii Ortodoxe Romane, sursa Basilica. ro
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scolastica, moderna si contemporana), de diversitatea ei de orientari confesionale (ortodoxa,
romano-catolica, protestanta, neo-protestanta).
Ramura teologica ce se ocupa de analizarea acestei probleme poarta denumirea de eclesiologie,
termen ce deriva din prima denumire sub care
apare pe scena istoriei prima comunitate a ucenicilor lui Hristos si anume Ekklesia, aceasta fiind prima definire a Bisericii, în orice dictionar
al lumii. Asadar, Biserica este: „adunarea credinciosilor în vederea savarsirii cultului public; comunitatea crestina în ansamblu, vazuta ca trup
al lui Hristos, al carui cap este Hristos Insusi.”2
Pentru teologia ortodoxa, Biserica este o taina
divino-umana, o uniune a lui Dumnezeu cu
omul.
Intrucat subiectul prezentului articol este cercetarea relatiei institutionale si organice dintre
Biserica Ortodoxa Romana si statul roman, prin
termenul de Biserica vom defini instutia juridica,
fara a nu tine cont si de dimensiunea sa spirituala.

te lingvistica, spirituala si culturala, toate acestea contribuind la realizarea Unirii principatelor
romane din 1859 si apoi a celei din 1918. Unitatea spirituala s-a manifestat printr-un schimb
necontenit de populatii, tarani, ciobani, negustori, calugari, preoti, copisti, tipografi, zugravi
bisericesti, care circulau dintr-o tara în alta strabatand trecatorile Carpatilor, purtand cu ei acelasi suflet romanesc, aceeasi credinta, acelasi
grai. Este cunoscut faptul ca numeroase sate cu
tot cu bisericile lor, la sud sau la est de curbura
Carpatilor si pana în Dobrogea au fost opera de
„ctitorie” a ciobanilor si a taranilor transilvaneni.
De asemeni, la randul lor mai multi domnitori
moldoveni si munteni au ctitorit numeroase biserici si manastiri în Transilvania, cum au fost
catedrala si resedinta mitropolitana din Alba Iulia, ctitorite de Mihai Viteazul, biserica din Turnu
Rosu-Şibiu a lui Matei Basarab, bisericile din Fagaras si Ocna Şibiului si manastirea de la Şambata de Şus ale lui Constantin Brancoveanu, bisericile din Vad si Feleac, ctitorite de domnii moldoveni3.

Un alt factor deosebit de important care trebuRolul Bisericii Ortodoxe la Marea Unire de la ie mentionat si care a contribuit la formarea con1918
stiintei de unitate romaneasca si ortodoxa din
Pentru a întelege realitatile prezentului, dar si provinciile istorice romanesti l-a constituit carpentru a putea face predictii despre viitor este tea bisericeasca, difuzata în teritoriile locuite de
necesara analiza faptelor trecutului, iar pentru a romani. E de ajuns sa mentionam si sa amintim
întelege si a analiza fapte din istoria mai recenta, de Cazania lui Varlaam din 1643, care a ajuns în
trebuie în mod logic sa apelam la o istorie mai peste 400 de exemplare în Ardeal,si care a fost
îndepartata. Astfel pentru cine doreste sa anali- reeditata la Alba Iulia în anul 1699
zeze si sa înteleaga rolul Bisericii în evenimente- („Chiriacodromionul”), cu sprijinul domnitorului
le Marii Uniri, trebuie ca, mai înainte de toate sa martir Constantin Brancoveanu si al lui Antim
observe si sa înteleaga ca atat structurile politico Ivireanul si care se va reedita apoi mereu la Bu- administrative cat si Biserica s-au dezvoltat în curesti si Ramnic. Ideea de unitate apare si în
paralel, fiind într-o continua relatie de interde- lucrarile unor carturari din toate cele trei tari,
ca: Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantependenta.
mir, Constantin Ştolnicul Cantacuzino, InochenTrebuie sa întelegem ca anul 1918, si eveni- tie Micu, Şamuil Micu, Gheorghe Şincai si Petru
mentul Marii Uniri reprezinta apogeul unui efort Maior4.
de secole, ca este o încununare a unei jertfe a
stramosilor nostri locuitori ai regiunilor istorice.
Unirea Principatelor Române de la 1859,
In decursul istoriei noastre, romanii nu au avut
o unitate politico-teritoriala însa au avut o unita- drumul deschis către Marea Unire de la 1918
2. Felicia Dumas, Dictionar bilingv de termeni religios i ortodocs i: roman-francez, Editura Doxologia, Iaşi, 6454, p. 7 8
3. Cf. Pr. Acad. Prof. Dr. Mircea Pacurariu la împlinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Şursa: http://
www.mitropolia-ardealului.ro
4. Idem
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In secolul XIX, constiinta unitatii apare si mai
bine cristalizata în spatiul public al teritoriilor
romanesti, ideea de unitate fiind prevazuta si
Regulamentele Oragnice ale celor doua Principate, Art. 371 (Tara Romaneasca) si Art. 425
(Moldova). Un aport suplimentar la definirea
constiintei unitar-nationale l-au avut si revolutiile pasoptiste precum si reprezentantii si sustinatorii ideologici ai acestor miscari, personalitati ale epocii precum Nicolae Balcescu, Ion Heliade Radulescu, C. A. Rosetti, Dimitrie Bolintineanu, Mihail Kogalniceau, Costache Negri, August
Treboniu Laurian, Aron Pumnul, Aaron Florian
si altii. Desigur trebuie sa mentionam ca Unirea
Principatelor a fost posibila si datorita unor conjuncturi geopolitice europene precum Razboiul
din Crimeea (1853-1856) si pacea de la Paris
care i-a urmat si care a pus pe masa celor sapte
mari puteri europene si problema Principatelor
dunarene, Moldova si Tara Romaneasca. Prin
tratativele de la Paris urmau sa se aplice niste
masuri extraordinar de pozitive pentru tarile
romane precum: a) înfiintarea unei „Comisii europene” cu sediul la Bucuresti, cu reprezentati ai
celor sapte Puteri, care sa se ocupe cu situatia
Principatelor si sa faca propuneri în vederea reorganizarii lor; b) Convocarea unor „Divanuri
sau Adunari ad-hoc”, în ambele Principate care
sa faca propuneri pentru organizarea lor, conform dorintei romanilor. Aceste decizii pozitive
si propice pentru unire, au condus la înfiintarea
unor comitete unioniste menite sa asigure victoria taberei unioniste în adunarile ad-hoc5.
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ziarul „Zimbrul”. In vara anului 1857 au loc alegerile pentru Divanul Ad hoc, însa vazand abuzurile si falsurile comise de conducerea politica
în frunte cu Caimacamul Nicolae Vogoride, Mitropolitul Şofronie împreuna cu numerosi preoti
si egumeni cu drept de vot au boicotat alegerile,
neprezentandu-se. Pentru exemplificare din cei
138 preoti si egumeni de la Iasi, 120 s-au abtinut
de la vot. Cu toate acestea alegerile din 1857 au
fost castigate de anti-unionisti, însa au starnit
proteste vehemente atat din partea Bisericii, reprezentata de Mitropolitul Şofronie Miclescu,
dar mai ales din partea reprezentantilor puterilor favorabile unirii celor doua principate: Franta, Rusia, Şardinia, Prusia, motiv pentru care Imperiul Otoman, a trebuit sa le anuleze si sa le reia6.

La noile alegeri, care s-au desfasurat în deplina
legalitate, clerul si-a ales pe cei mai vrednici reprezentanti în Divanul Ad-hoc. Din partea ierarhiei erau membri de drept: mitropolitul Şofronie
Miclescu, caruia îi era încredintata conducerea
lucrarilor Divanului, arhiereul Nectarie Hermeziu Şotiriupoleos, loctiitor de episcop la Roman,
si arhiereul Ghenadie Şendrea Tripoleos, loctiitor de episcop la Husi. Pe langa acesti trei
membri de drept, au fost alesi alti doi deputati
din partea egumenilor manastirilor neînchinate,
este vorba despre arhiereii Filaret Şcriban de la
Şocola si Calinic Miclescu de la Şlatina, precum si
trei deputati din partea clerului din oraseleresedinte de eparhii: arhimandritul Neofit Şcriban la Iasi, arhimandritul Melchisedec ŞtefanesPe tot parcursul acestor agitatii si lupte pentru cu la Husi si preotul Dimitrie Matcas la Roman.
Unire, clerul s-a alaturat partidului unionist. Restul clerului de mir si monahal n-a avut drepPrintre cei mai de seama sustinatori ai Unirii se tul sa participe la alegeri7.
numara însusi întaistatatorul Bisericii moldove- Lucrarile Divanului s-au deschis la 22 septemne, mitropolitul Şofronie Miclescu. La îndemnul brie 1857. In adunarea electiva care l-a ales pe
Mitropolitului, arhimandritul Neofit Şcriban - Alexandru Ioan Cuza ca domn, clerul a fost reviitor episcop, pe atunci profesor la Şeminarul prezentat numai prin mitropolitul Şofronie, care
de la Şocola, a scris o lucrare intitulata Unirea s i era presedintele ei. Intrucat în sedinta din 5/17
neunirea Principatelor, în care prezenta avanta- ianuarie 1859 urma sa se aleaga noul domnitor,
jele de ordin bisericesc. Acestei prime lucrari, ce s-a savarsit Te-Deum la biserica Şf. Nicolae
a fost combatuta de conservatorii anti-unionisti, Domnesc, la care a rostit o predica tot arhimani-a urmat o a doua, intitulata Foloasele Unirii dritul Neofit Şcriban. Mitropolitul Şofronie, care
Principatelor Române, ambele publicate iniţial în
5. http://basilica.ro/pr-acad-mircea-pacurariu-biserica-si-unirea-principatelor-text-integral/
6. Cf. http://ziarullumina.ro/biserica-ortodoxa-romana-si-unirea-principatelor-49162.html
7. Idem
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a prezidat sedinta, a proclamat domn pe colone- vrăjmaşul, e viaţa care cheamă viaţă! Ne trebuie
lul Alexandru Ioan Cuza8.
Ardealul! Nu putem trăi fără el! Vom şti să-l luăm
9
In ceea ce priveste situatia din Tara Romaneas- şi mai ales să-l merităm!”
ca, lucrarile Adunarii Ad-hoc de la Bucuresti s-au
deschis la 30 septembrie 1857. Au fost alesi 28
de mari proprietari, 14 mici proprietari, 20 de
oraseni, 15 tarani si 10 reprezentanti ai clerului.

Biserica a fost prezenta si a pus umarul la înfaptuirea evenimentelor majore ale istoriei neamului romanesc. Numaram credinciosii si preotii în
rascoalele lui Gheorghe Doja (1514) sau Horea,
Closca si Crisan (1784), în Revolutia lui Tudor
Vladimirescu (1821), în Revolutia de la 1848, în
miscarea pentru Unirea Principatelor (1859), în
Razboiul pentru Independenta (1877). Astfel,
prezenta ierarhilor, consilierilor, preotilor, teologilor si credinciosilor la evenimentele din anul
1918 vine ca un lucru firesc în împlinirea istoriei.

Mitropolitul Nifon împreuna cu cei trei sufragani ai sai au facut parte si din Adunarea electiva
a Tarii Romanesti. Şedinta din 24 ianuarie 1859
a fost prezidata de Mitropolitul Nifon, care a proclamat domn pe Alexandru Ioan Cuza. O delegatie a Adunarii, în frunte cu Episcopul Climent, s-a
deplasat la Iasi, prezentand lui Alexandru Ioan
Cuza actul de alegere ca domn al Tarii Romanesti.
Unirea a putut avea loc si datorita unui context
geo-politic
international favorabil, Romania faŞlujitorii Bisericii vor avea aceeasi atitudine patriotica si în cursul Razboiului de Independenta cand parte din tabara care castigase Marele Razdin 1877-1878, dar mai ales în anii Primului boi, desi conform afirmatiilor lui Lucian Boia,
Razboi Mondial, care se va încheia cu actul me- pierduse razboiul în cel mai dezastruos mod cu
morabil al unirii tuturor romanilor de la 1 De- putinta, fiind amenintata cu disparitia, pierzand
teritorii importante (pacea de la Bucuresti, Mai
cembrie 1918.
1918)10, în vreme ce Austro-Ungaria facea parte
Inca din timpul Primului Razboi Mondial, în pe- dintre marii perdanti. Miscarile de eliberare narioada cand Regatul Romaniei era înca în stare tionala declansasera o reactie în lant: la Praga si
de neutralitate fapt ce va mai dura pana la 27 Cracovia (28 octombrie 1918), la Zagreb (29 ocAugust 1916, vreme în care Transilvania, Buco- tombrie 1918), în Austria (30 octombrie 1918)
vina si Basarabia precum si populatia roma- si Ungaria (31 octombrie 1918). In tot acest
neasca din ele erau angrenate în marele razboi timp, romanii din Transilvania organizau un
înca de la începutul acestuia, din 1914. La 4 mai Consiliu National Roman Central (3 noiembrie
1915, tanarul om politic Nicolae Titulescu, într- 1918), cu sediul la Arad, întarit de o serie de
un discurs rostit la Ploiesti, rezuma gandul tutu- consilii nationale, judetene si comunale, care urror romanilor privitor la Ardealul care lipsea, ma sa pregateasca local Unirea. La 27 martie
atat de mult, tarii: „Din împrejurarile de azi, Ro- 1918, Basarabia a votat unirea cu Romania. In
mânia trebuie să iasă întreagă şi mare. România Bucovina, la 27 octombrie, se crease un Consiliu
nu poate fi întreagă fără Ardeal. România nu poa- National Roman care formula dorinta de unire
te fi mare fără jertfă! Ardealul e leagănul care i-a cu Romania, fapt ce avea sa se împlineasca la
ocrotit copilăria, e şcoala care i-a făurit neamul, e Cernauti, la 28 noiembrie 1918.
farmecul care i-a susţinut viaţa. Ardealul e scânteia care aprinde energia, e mutilarea care strigă In data 12 octombrie, Comitetul National întrurăzbunare, e făţărnicia care cheamă pedeapsa, e nit la Oradea va adopta o motiune în care declasugrumarea care cere libertatea! Ardealul e ro- ra ca romanii transilvaneni nu mai recunosc Parmânismul în restrişte, e întărirea care depărtează lamentul si Guvernul imperial, fapt ce-i îndreptateste la libera determinare. La 18 octombrie, Ale8. Cf. Pr. Acad. Prof. Dr. Mircea Pacurariu la împlinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Şursa: http://
www.mitropolia-ardealului.ro
9. Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, editie îngrijita de George G. Potra si Constantin I. Turcu; studiu introductiv de George G.
Potra, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1996, pp. 91-95
10. Lucian Boia, In jurul Marii Uniri de la 1518: Natiuni, frontiere, minoritati, Editura Humanitas, Bucuresti, 2017, p. 5
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xandru Vaida-Voievod, unul dintre semnatari,
dadea citire documentului de la tribuna Parlamentului din Budapesta.
Ideea unionista s-a bucurat si de sprijinul publicatiilor romanesti din Ardeal, cu ajutorul carora a fost propagata, în special de organele de
presa ale consistoriilor romane, apartinand Bisericii Ortodoxe Transilvanene. Aici amintim:
„Telegraful roman” (Şibiu), „Biserica si Şcoala” (Arad), „Unirea” (Blaj) si „Foaia diecezana” (Caransebes). In data de 30 octombrie a
anului 1918, episcopul Aradului, Ioan I. Papp, le
cere episcopilor romani, atat ortodocsi cat si
greco-catolici, sa se pronunte cu privire la Consiliul National Roman Central. Primul care a oferit un raspuns a fost Episcopul Miron Cristea al
Caransebesului, printr-o adresa datata la 1 Noiembrie catre Consiliul National Roman, în care
amintea dreptul fiecarui popor de a dispune liber de soarta sa. De asemenea, printr-o adresa
comuna din 21 noiembrie, semnata de toti episcopii ortodocsi si greco-catolici din Transilvania,
Consiliul National Roman era recunoscut ca for
conducator al luptei de eliberare nationala si se
asigura aportul „din toate puterile la întruparea
aspiratiilor noastre nationale”.
In luna Noiembrie a aceluiasi an, 1918, profesorul Nicolae Balan de la Academia Teologica
„Andreiana” din Şibiu, viitor mitropolit al Transilvaniei (1920-1955), a facut parte din delegatia trimisa de Consiliile Nationale din Şibiu si
Arad pentru a lua legatura cu conducatorii politici din Romania. Astfel, în data de 14 noiembrie, Nicolae Balan a ajuns la Iasi, acolo unde
erau refugiati membrii Guvernului roman. Aici,
intra în contact cu diferite personalitati ale epocii, demnitari de stat precum si cu reprezentantii
diplomatici ai Frantei, Angliei si Ştatelor Unite
ale Americii, pe care i-a informat despre situatia
din Transilvania. De la Iasi a trimis o scrisoare
catre Vasile Goldis, secretarul Episcopiei Aradului si autorul textului de adunare de la Alba Iulia,
prin care îi recomanda convocarea imediata a
unei adunari nationale, de preferinta la Alba Iulia, care sa proclame alipirea Transilvaniei la Regatul Romaniei.

www.ingepo.ro

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Consiliul National Roman Central din Arad, întrunit la 20 noiembrie, a fixat ca loc al Marii
Adunari Nationale orasul Alba Iulia si data istorica 1 Decembrie.
La 1 decembrie 1918, Biserica romaneasca a
fost reprezentata la Alba Iulia, de catre cei cinci
episcopi în functiune. Grupuri întregi de credinciosi, condusi de catre preotii satelor, purtau
pancarte cu inscriptii: „Traiasca Romania”,
„Vrem Unirea” sau „Unirea cu Tara Romanească”.
Biroul Adunarii Nationale a ales trei presedinti,
doi dintre acestia fiind episcopi. Este vorba despre Ioan I. Papp al Aradului si Dimitrie Radu de
la Oradea, al treilea, octogenarul Gheorghe Pop
de Basesti, încheindu-si discursul prin cuvintele
dreptului Şimeon din Şfanta Şcriptura: „Acum
slobozeşte, Doamne, pe robul tău, căci ochii lui
văzut-au mântuirea. De acum pot muri fericit,
căci am văzut marele ideal împlinit”11.

Dupa toate acestea s-a alcatuit Marele Şfat National, format din 212 membri, între care episcopi, profesori de teologie, protopopi si preoti
cu atributii legislative. A doua zi, deputatii Marelui Şfat National s-au întrunit în sala tribunalului, sub presedintia episcopului Miron Cristea,
si au ales un for executiv cu titlul de Consiliu Dirigent, avand sediul la Şibiu.
La aproximativ doua saptamani dupa Marea
Adunare de la Alba Iulia, în data de 14 decembrie, o delegatie a Marelui Şfat National, condusa
de episcopul Miron Cristea, s-a deplasat la Bucuresti si a înmanat regelui Ferdinand I actul
Unirii Transilvaniei cu Romania. Urmare a acestui fapt, la 24 decembrie, regele Ferdinand promulga decretul de sanctionare a unirii Transilvaniei si, totodata, a Basarabiei si Bucovinei cu
Romania.
Pentru a întelege anvergura marelui eveniment
de la Alba Iulia, dar mai ales sentimentul de bucurie din randul populatiei romanesti din Ardeal
consider de bun augur sa redau titlul unui articol de pe prima pagina, a unui ziar banatean :

11. Cf. www.crestinortodox.ro
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„Am înviat!”.
Am redat într-un mod cît mai succint cu putinta , cu dorinta de a nu profana acest capitol sfant
din istoria poporului roman, fiind de la sine înteles ca tema a fost si poate fi tratata pe tomusuri
întregi, principalele evenimente din jurul Marii
Uniri, ce au condus la împlinirea acestui deziderat dorind sa reliefez rolul Bisericii romanesti
exercitat prin conducatorii si reprezentantii sai.

Biserica Ortodoxă în relația cu statul de la
Marea Unire la instaurarea comunismului:
1918-1948
Actul de unire de la 1 Decembrie 1918, care a
dus la crearea Ştatului roman unitar, a însemnat
si o serie de prefaceri în interiorul Bisericii, de
pilda foarte multe dintre atributiile Bisericii Ortodoxe din Transilvania, precum învatamantul a
fost o atributie care a revenit Bisericii întrucat
aceasta suplinea lipsa unui stat al populatiei romanesti si care apartinea puterii laice.
La 4 februarie 1925, Şfantul Şinod a luat hotararea de a se înfiinta Patriarhia Ortodoxa Romana, iar mitropolitul primat a fost ridicat la treapta de patriarh. Legea pentru înfiintarea Patriarhiei a fost promulgata la 25 februarie 1925, iar la
1 noiembrie 1925 a avut loc investitura si înscaunarea primului patriarh Miron Cristea (1925 1939).
In aceasta perioada, dominata de dispute ideologice, culturale si filosofice, religiosul a fost analizat în cultura romaneasca interbelica din numeroase perspective, fie a „sufletului” etnic
(daca sufletul romanesc are predispozitii
„mistice”), fie a proiectului politic (religia ca forma de augmentare a constiintei politice), sau
prin prisma traditiei si istoriei. Aceste abordari
au modelat atitudinea fata de cultele religioase
existente în Romania, prin trasarea de posibile
directii de conduita pentru acestea. Cum ponderea Bisericii Ortodoxe în cadrul societatii romanesti era incomparabil mai mare decat a celorlalte culte, este lesne de înteles faptul ca majorita-

tea discutiilor din perioada interbelica privind
rolul si rostul religiei si Bisericii în societate s-au
referit la aceasta. O Biserica considerata în general vetusta, „anchilozata”, de catre elitele moderne romanesti, trebuia sa ofere raspunsuri de pe
o pozitie proprie, autonoma, unei societati aflate
în plina prefacere. Una din problemele cele mai
importante ale omenirii la începutul secolului XX
era dreptatea sociala, iar confesiunile crestine au
cautat sa dea un raspuns propriu acestei chestiuni, diferit de cel oferit în mod curent de gandirea de nuanta socialista. Crestinismul social, dezvoltat initial în mediul catolic, reprezinta una din
cele mai solide abordari în domeniu, fiind asimilat si adaptat rapid si de reprezentantii Bisericii
Ortodoxe Romane, care au oferit raspunsuri bine
articulate în acest sens12. In perioada interbelica,
relatia dintre ortodoxie si nationalitate, asa cum
era aceasta înteleasa în secolul al XIX-lea, cunoaste o transformare semnificativa. Ortodoxia
nu mai era pretuita doar pentru caracterul ei
identitar. Faptul ca romanii au fost prin traditie
ortodocsi era ceva de domeniul evidentei, dar
rolul Bisericii începe sa fie considerat doar o etapa istorica, aceste functii urmand a fi preluate de
factorii politici13. Biserica trebuia, în noile conditii istorice, sa se „multumeasca” cu apararea
spiritualitatii vietii pe acest pamant si propovaduirea adevarurilor crestine eterne, tocmai prin
acest rol moral ea contribuind implicit, dar
esential, la dezvoltarea sanatoasa a societatii si a
natiunii14. Cultele religioase din Romania urmau
sa joace un rol deosebit de important în viata
Romaniei unite, din punct de vedere spiritual,
national si social, dar toate acestea trebuiau sa
se raporteze la institutiile publice, la stat în cele
din urma.
In ceea ce priveste relatia Ştat - Biserica dupa
1918 au existat doua marii directii: una de autonomie a Bisericii, iar cealalta de subordonare
fata de stat. Pe de-o parte, era modelul Bisericii
Ortodoxe transilvanene, o institutie care la 1918
se prezenta ca una bine închegata, conectata la
nevoile credinciosilor si oferind energia necesara, pe de alta parte Biserica Ortodoxa din Regat,

12. Lect. Dr. George Enache , "Biserica – societate – natiune – stat în Romania interbelica. Explorari în orizont liberal ", Revista Teologica, nr.2/2010, p.177
13. Romulus Candea, „Biserica Ortodoxa si traditia nationala”, în Probleme actuale în Biserica si Ştat, Bucuresti, 1935, pp. 76-78
14. Nicolae Popescu Prahova, Crestinism si natiune. Patrie si religiune, Bucuresti, 1941, pp. 30-42
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care pe baza ideilor Revolutiei franceze, înca din
timpul lui Cuza i s-a atribuit un rol marginal, fiind, într-un fel, saracita prin secularizare. Realizarea Romaniei Mari si înfiintarea Patriarhiei
Romane în urma unificarii tuturor bisericilor
ortodoxe din provinciile istorice romanesti, sub
conducerea unui singur Şinod, dadea sperante
ca situatia se va îmbunatati. Din pacate oamenii
politici ai vremii, manati de teama descentralizarii statale si a prezentei oricarui tip de subsidiaritate au dorit sa mentina Biserica la statutul care i se crease în Vechiul Regat, fapt ce a întampinat protestul reprezenatantilor Bisericii Ortodoxe Transilvane. Dezbaterile parlamenare din
192515 au impus proaspat unificatei Biserici Ortodoxe Romane (unirea s-a consemnat prin art.
22 al Constitutiei din 1923) un statut care s-a
dorit, la modul declarativ, o sinteza între modelul de organizare bisericeasca din Vechiul Regat
si cel din Ardeal. Parea ca se realizase compromisul ideal între un stat democratic si o biserica
organizata pe principii liberal-constitutionale.
De fapt, a rezultat un amestec nefericit care nu a
permis dezvoltarea Bisericii ca o institutie puternica si autonoma. In primul rand, cuvantul
autonomie lipsea complet din lege si statut, iar
statul a avut grija sa-si lase portite de amestec în
doua chestiuni esentiale: alegerea ierarhilor si
gestionarea fondurilor financiare16. Acest fapt a
creat un precedent periculos în relatia dintre
Biserica Ortodoxa si stat care v-a conduce în toata perioada interbelica la o slabire si totodata la
o conditionare si supunere a Bisericii fata de stat
cu precadere în perioada totalitarista. Nimic nu
ilustreaza mai bine amestecul puterii politice în
viata Bisericii Ortodoxe decat interventiile pentru scoaterea sau numirea în scaun a unui episcop. Dintre episcopii scosi din scaun amintim pe:
episcopul de Ramnic, Vartolomeu Ştanescu, mitropolitul Basarabiei, Gurie Grosu, mitropolitul
Bucovinei, Visarion Puiu, sau episcopul ales de
Balti, Benedict Ghius. Asa cum am amintit deja
pe fondul instabilitatii politice din Romania interbelica, au început sa apara contructii politice
sprijinite pe ideologii politice mai-mult sau mai
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putin totalitare, în marea lor majoritate de
dreapta, care pe langa faptul ca contestau vechiul establishment si principiile liberaldemocratice care creasera unirea cea mare proliferau în discursul lor public idei din panoplia
crestina si mai cu seama cea crestin ortodoxa în
încercarea de se identifica cu spiritualitatea ortodoxa, de a se folosi de capitalul de imagine al
Bisericii Ortodoxe Romane si totodata de a o
atrage de partea lor. Astfel pe acest fond al contestarii democratiei aparea si în Romania, pe
fondul marilor mutatii ideologice din spatiul european (fascism, nazism etc.) un curent politic si
ideologic de tip totalitar, cu accentuate nuante
crestine si, în acelasi timp, antisemite. La nivel
romanesc, curentul a fost reprezentat de Partidul National Crestin (Goga si Cuza), partid ce nu
a avut prea mare popularitate, doar în Moldova
avand un oarecare succes si de Miscarea Legionara, o grupare politica cu caracter revolutionar
mesianic. Asumarea crestinismului de catre legionari si-a gasit expresia vizibila în ridicarea de
troite, biserici si alte activitati cu caracter religios. Lumea romaneasca, în majoritate religioasa,
a primit bine initiativele legionare si multi
preoti, nemultumiti de atitudinea partidelor traditionale fata de Biserica, au sprijinit grupele de
tineri muncitori, considerand ca astfel se pune
umarul la raspandirea credintei. Autoritatile au
considerat aceste manifestari drept propaganda
politica (ceea ce, dintr-un punct de vedere, era
adevarat) si au încercat, pe de-o parte, sa limiteze activitatile legionare care priveau domeniul
religios si, pe de alta parte, sa limiteze implicarea preotimii în viata politica. Confuzia între domeniul religios si cel politic a devenit obiectul
unor dezbateri intense în cadrul opiniei publice,
mai ales dupa ce, la începutul anului 1937, o
multime de preoti au luat parte la înmormantarea eroilor legionari Mota si Marin fapt ce fost
puternic mediatizat, fiind întreprinsa o ancheta
jurnalistica în Ziarul Gandul, pe marginea acestei teme. Atunci autoritatile au încercat sa forteze Şinodul Bisericii Ortodoxe Romane sa întreprinda o serie de actiuni punitive. Nu era pentru

15. Este important de subliniat ca statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Romane a fost adoptat de Parlament si nu de un congres al Bisericii, precum în cazul statutului sagunian
16. Lect. Dr. George Enache , "Biserica – societate – natiune – stat în Romania interbelica. Explorari în orizont liberal ", Revista Teologica, nr.2/2010, p.186
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prima data cand se încerca limitarea influentei în
societate a Miscarii Legionare prin Biserica, prin
exercitarea de presiuni asupra Şf. Şinod. In unele
cazuri, cum au fost evenimentele din 1937, Şinodul a respins pretentiile guvernului, în altele s-a
supus, starnind de data aceasta mania legionarilor, care au trecut pe lista de inamici o serie de
ierarhi, în frunte cu patriarhul Miron Cristea. In
consecinta, ierarhia, în majoritate covarsitoare
parte a vechiului establishment, a strans randurile alaturi de „vechea” elita politica, în fruntea
careia se afla „mesianicul” rege Carol al II-lea.
Carol al II-lea avea despre sine imaginea unui
rege mesianic, salvator si revolutionar pentru
poporul roman, motiv pentru care, vazînd popularitatea Miscarii Legionare, a dorit controlul
asupra ei, însa refuzul lui Codreanu i-a adus, asa
cum este îndeobste cunoscut în istorie, în postura de inamici.
Teama unei eventuale colaborari între Miscarea Legionara si Biserica l-a facut pe Carol al IIlea sa acorde Bisericii o mare importanta cel
putin la nivelul dicursului sau public, în perioada
regimului instituit în februarie 1938. Carol al IIlea a preluat tema cresterii rolului religiei si Bisericii în viata societatii, regele concepandu-se
pe sine ca un voievod din timpurile medievale,
restaurator al simfoniei dintre stat si Biserica,
cel care a scos de fapt institutia ecleziastica de
sub influenta politicianismului, totul fiind topit
într-o bizara sinteza cu ideile totalitariste17. Din
aceste considerente, dar si pentru a arata mai
clar ca Biserica Ortodoxa Romana este alaturi de
rege, Carol al II-lea l-a numit prim-ministru pe
patriarhul Miron Cristea, situatie care a generat
contestatii violente din partea unora dintre legionari la adresa ierarhiei ortodoxe, mai ales ca în
acea perioada un numar important de preoti
simpatizanti ai Garzii de Fier au fost arestati si
deportati18. Publicatiile ortodoxe oficiale s-au
raliat si ele discursului oficial, promovand imaginea regelui si necesitatea unirii tuturor romani-

lor în jurul acestuia, ajungandu-se uneori la accente exagerate. Dupa caderea regimului totalitarist carlist, cu efectele ei politice si teritoriale
cumplite pentru Romania si pentru romani
(Ardealul de Nord fiind ocupat de trupele generalului Horthy în urma Tratatului de la Viena
din 1940) a ajuns la putere Miscarea Legionara,
slabita, fara conducatorul sau Corneliu Zelea Codreanu (ucis la 30 Noiembrie 1938, dupa ce fusese condamnat la 10 de munca silnica, pentru
tradare) dar în acelasi timp dornica de revansa
si de „revolutie”19. Proiectul revolutionar este
ceea ce îi va diferentia pe legionari de partenerul
de guvernare, Ion Antonescu, care ia locul lui Carol al II-lea de aparator si garant al vechilor
structuri. Era cert ca „revolutia” legionara urma
sa fie în primul rand o „revolutie spirituala”, fapt
dovedit de actiunile gardiste care au loc imediat
dupa 6 septembrie 1940. Ideea Legionara principala era necesitatea reconcilierii romanilor cu
Dumnezeu, cu stramosii si propriul trecut, pentru ca viitorul sa aiba auspicii faste. Nu întamplator, legionarii si-au asumat în cadrul guvernului
portofoliul Ministerului Educatiei Nationale, Cultelor si Artelor. Timp de o luna, conducerea Directiei Cultelor a fost încredintata, cu delegatie,
lui George Racoveanu, un legionar fervent.
Acesta a ramas mai departe în cadrele directiei, a
carei conducere „definitiva” a fost preluata de
profesorul Liviu Ştan de la Şibiu, unul din apropiatii mitropolitului Nicolae Balan. Conducerea
Directiei Cultelor a fost completata de preotii
Ştefan Palaghita si Ilie Imbrescu, vechi militanti
legionari20. Ei erau cei chemati sa faca ordine în
relatiile stat-biserica în noul context al statului
national-legionar. Pentru a concluziona acest capitol vast vom putea afirma ca reactia oamenilor
Bisericii a ramas extrem de diversa în fata acestor provocari, fapt care face imposibila stabilirea
unei generalizari paguboase de tipul ortodoxie =
legionarism. Majoritatea preotilor „legionari”
sunt marginali, critici ai unui establishment ie-

17. Despre natura regimului lui Carol al II-lea a se vedea Academia Romana, Istoria Romanilor, volumul VIII, Editura Enciclopedica,
Bucuresti, 2003, p. 391-421.
18. Cei mai multi în lagarul de la Şadaclia (amanunte la Adrian Nicolae Petcu, Despre situatia juridica a preotilor legionari în perioada 1938-1943, Analele Universitatii Dunarea de Jos Galati – seria 19 – Istorie, tom IV, 2005, p. 277-302).
19. Despre Garda de Fier în anii dictaturii regale vezi Ilarion Tiu, Miscarea Legionara dupa Corneliu Codreanu. Dictatura Regala
(februarie 1938-septembrie 1940). Mecanismele schimbului de generatie, Editura Vremea, Bucuresti, 2007, 229 p.
20. Despre activitatea acestui grup de la Culte, mai multe amanunte la Adrian N. Petcu, „Şlujitorii altarului si Miscarea Legionara.
Ştudiu de caz: Preotul Ilie Imbrescu”, în Partidul, Şecuritatea si Cultele, 1945-1989, p. 51-71
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rarhic construit treptat în „Vechiul Regim”, de
nuanta liberala. Episcopatul, strans legat de vechea elita politica, a privit cu îngrijorare la proiectul revolutionar legionar, care punea în discutie întreaga ordine a societatii romanesti. De
aceea, unii dintre ei au preferat mai curand sa se
îndrepte spre Partidul National Crestin, care
practica un discurs mai curand de conservatori
de secol XIX, inclusiv în plan antisemit. Tot asa,
asumarea unei idei „totalitare” de catre unii vladici se petrece în contextul în care însasi elita
conducatoare, în frunte cu regele Carol al II-lea,
opereaza o turnura spre un totalitarism de conjunctura. In acelasi spirit, se poate semnala preferinta pentru maresalul Antonescu, în raport cu
Miscarea Legionara. In rest, marea majoritate a
preotilor au simpatizat partidele „istorice” (în
special Partidul National Liberal si Partidul
National Taranesc) deoarece, în acest fel, ei se
puteau integra elitelor conducatoare ale timpului. Ei însa au iesit mai putin în fata în raport cu
preotii legionari care s-au remarcat prin tendintele lor „revolutionare” si prin valurile de represiune care i-au lovit, aceste lovituri constituind, cel putin pentru unii dintre ei, prilejul de a-l
afla cu adevarat pe Hristos21.
In ciuda instabilitatii politice , economice si spirituale care a caracterizat Romania Mare, unita
de dupa 1918, Biserica Ortodoxa Romana, ea
însasi afectata de aceste prefaceri si în continuare în cautarea unei identitati, va fi vulnerabila în
fata Comunismului despre care vom discuta în
continuare.
Biserica şi statul în perioada comunistă

Pentru a intra direct în abruptul acestui subiect, voi afirma ca miscarea comunista nu a reprezentat doar o miscare politica ci s-a propus si
ca o noua religie, sau utopie cu radacini maniheice în care se poarta o lupta între proletariat, expresie a Binelui, si burghezie, definitinie a raului
absolut, înclestare din care în urma victoriei Binelui se instaureaza pacea, apare Raiul cu noii
sai locuitori, Oamenii Noi.
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Pe teritoriul Romaniei Mari miscarea comunista nu figura printre fortele politice care puteau fi
luate în calcul. Din PŞD se va desprinde aripa
maximalista care va semna afilierea la a III-a Internationala (Comintern), în anul 1921, luand
astfel nastere PCR. Modul cum aceasta grupare
politica functioneaza atat înainte, cat si în timpul
celui de al II-lea Razboi mondial demonstreaza
ca se supunea fara cartire centrului de la Moscova. De acolo primea directive precise care erau
aplicate în tara în cea mai deplina conspirativitate, astfel ca mai mult decat o grupare politica
PCR sau PCdR era o agentie de spionaj. Constientizandu-se adevarata natura a miscarii comuniste în Romania, în anul 1924 partidul este scos
în ilegalitate. Atat linia ce trebuia urmata cat si
liderii sunt în continuare numiti de la Moscova.
Şpre acolo se îndrepta speranta si privirea plina
de admiratie a comunistilor romani. Inca de pe
acum partidul era macinat de lupte intestine ce
nu vor înceta niciodata...
Dupa întoarcerea armelor din 23 August 1944,
Romania trecea de partea fortelor care urmau sa
castige razboiul, actul în sine fiind considerat de
unii istorici drept unul care a scurtat razboiul,
desi Romaniei nu i-a fost recunoscut acest lucru, fiind nevoita ulterior sa cedeze Basarabia,
Bucovina si Cadrilaterul si sa intre alaturi de alte
state din Centrul si Şud- Estul Europei sub cortina de fier a U.R.Ş.Ş-ului, fapt recunoscut prin declaratia lui Winston Churchil din 5 martie 1946,
cunoscuta ca începutul Razboiului Rece.
Restrangandu-ne strict la activitatea Şecuritatii
asupra Bisericii Ortodoxe Romane, remarcam ca
s-au întreprins permanent, cu toate mijloacele
posibile (agentura, filaj, tehnica operativa) presiuni asupra principalelor institutii ale Bisericii.
Obiectivul partidului comunist, asa cum reiese
din studiile facute în documente C.N.Ş.A.Ş., a fost
crearea unei Biserici obediente care sa nu iasa
din cuvantul sau. Primii ani ai regimului comunist, cand partidul era înca în cautare de colaboratori a trebuit si el sa faca compromisuri acceptand în functiile înalte bisericesti persoane fara
o atitudine comunista clara. Mai ales ca foarte
multi prelati ortodocsi erau de parere ca instala-

21. Lector Dr. George Enache- Biserica, societate, natiune, stat în Romania interbelica Biserica Ortodoxa Romana si „ispita totalitara” de dreapta în Revista Teologica, 2012, p.300
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rea sistemului comunist este temporara22.
Acestia au fost permanent banuiti ca s-ar putea
îndeparta de politica partidului si de aceea s-a
cautat dupa aceea, în mod sistematic, sa fie aduse în functie de conducere persoane cat mai sigure. Cazul cel mai elocvent, mentionat în documente, este cel al tentativei de înlocuire al Patriarhului Iustinian Marina, devenit incomod prin
atitudinile sale, cu Mitropolitul Justin Moisescu
al Moldovei si Şucevei, calificat de unii preoti ca
politruc , iar acest plan putea constitui si o diversiune pusa la cale de Şecuritate. Cel putin
pentru anii 1950 - 1960, cand vechii ierarhi mai
sunt înca în functie, acestia au fost permanent
banuiti, pe buna dreptate, de intentia de departare de comunisti. In acest scop, înca din anul
1945 s-a facut o atenta verificare a ierarhilor si
potentialilor candidati la episcopie care ar fi putut conveni puterii comuniste, iar prin prezentarea unui referat de catre autoritatile de stat în
sedinta sinodului permanent al B.O.R. din data
de 26 mai 1946, s-a început trecerea la pensie a
unor ierarhi pe motiv de boala sau datorita faptului ca nu erau „corespunzatori cerintelor impuse de noul ritm al vremii”23. Exista zvonuri
colportate, mai ales de emigratie, ca unii ierarhi
reticenti (Episcopul Grigore Leu24 sau Mitropolitul Irineu Mihalcescu ) ar fi fost asasinati de catre organele de represiune. Dupa 1990, principalul repros adus Bisericii Ortodoxe , a fost acela
ca a fost obedienta regimului comunist, însa asa
cum am mai afirmat, acest lucru nu este adevarat, asa cum reiese din notele informative date
pe seama ierarhilor si preotilor, precum si a multiplelor încercari ale Şecuritatii de a o compromite atît pe ea cat si pe ierarhi, în dorinta de a o
controla si de a o supune. Toata ierarhia ortodoxa, începand cu Patriarhul, aveau dosare de urmarire, cu un material extrem de complex. In
acest sens, Şecuritatea a strans toate informatiile
posibile care ar fi putut sluji compromiterii unor

ierarhi. De aceea, aproape ca nu exista dosar de
ierarh care sa nu contina si diverse note privitoare la atitudinea morala a acestora. Insa de cele mai multe ori nu era confirmata, deci, daca si
Şecuritatea care urmarea cu obstinatie aceasta
pista a renuntat în cele din urma, constituie o
dovada credem destul de clara si limpede ca în
acel caz informatia nu se confirma. Un punct important din istoriografia Bisericii Ortodoxe Romane este reprezentat de anul 1948, cand Biserica Greco-Catolica a fost desfiintata prin decretul 358/1948, emis de Inaltul Prezidiu al Marii
Adunari Nationale la data de 1 decembrie 1948.
Conform documentului, înceta existenta cultului
greco-catolic, iar toate bunurile acestuia erau
expropriate, în favoarea Bisericii Ortodoxe. Desi
acuzati ca au orchestrat acest fapt, documentele
si notele informative ale perioadei, ne arata ca
totul a fost o mutare politica dupa modelul
U.R.Ş.Ş, ierarhii ortodocsi manifestand anumite
reticente fata de un asemenea act de forta, care
nu rezolva nimic într-un mod durabil din punct
de vedere spiritual. In aceasta perioada de instalare a regimului Comunist , nenumarati preoti,
studenti teologi, dar si crestini ortodocsi practicanti s-au numarat printre cele peste 3.000.000
de persoane detinute în cele 44 de penitenciare
si 72 lagare de munca sau printre cele 800000
de persoane decedate. Intre cei ce au fost detinuti putem evidentia de pilda personalitatea Parintelui Dumitru Ştaniloae, sau a viitorului Mitropolit al Ardealului Antonie Plamadeala, ori a
viitorului Mitropolit al Clujului, Batolomeu Valeriu Anania. Prin decretul 410 din 1959 Biserica
Ortodoxa Romana a fost profund devastata prin
faptul ca a fost lovita într-un pilon al sau de rezistenta, monahismul. Articolul 3 din Decretul
810, hotărăşte urmatoarele: "Monahismul poate
functiona numai in manastiri autorizate ale cultelor legal recunoscute. Autorizarea de functionare
a manastirilor se da de catre Departamentul Cul-

22. vezi declaratia din [1949-1950], data de informatorul „Şalcam” despre parerea episcopului locotenent al Dunarii de Jos: „ (…)
Episcopul Antim Nica, ne propovaduieste ca regimu[l] de astazi este trecator, credinta va învinge, comunistii sunt tradatorii tarii,
noi preotii sa fim la datorie. Anglo-americanii ne vor salva de haosul comunist” (Ibidem, dos. nr. 701, vol. II, f. 329, 346) sau, la predarea patrimoniului fostei episcopii de Husi, desfiintata de puterea comunista, la 28 februarie 1949, episcopul Grigorie Leu era de
parere ca: „pana dupa Pasti se vor produce schimbari în tara si strainatate, care poate nu va mai fi nevoie de a preda inventarul” (Ibidem, f. 171) apud. http://Historia. ro
23. N. Hurjui, Episcopul Grigorie Leu. Omul si fapta (teza de doctorat sustinuta la Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea
Bucuresti), Bucuresti, 1999, p. 249
24. L. Grigorescu, Politica de laicizare a slujitorilor Bisericii si a credinciosilor, în Analele Şighet, vol. VII, Bucures ti, Fundatia Academia Civica, 2000, p. 103
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telor. Absolventii scolilor de pregatire a clerului
pot intra in monahism la orice varsta, daca au
satisfacut serviciul militar. Alte persoane pot fi
admise in monahism daca au implinit varsta de
55 ani, barbatii, si de 50 de ani, femeile, daca renunta la salariu sau la pensie de la stat, daca nu
sunt casatorite si daca nu au obligatii deja stabilite pe baza Codului familiei. In cazurile cand exercitarea cultului o reclama, Departamentul Cultelor va putea autoriza pe unii monahi sa ocupe
functii bisericesti si sa primeasca salariul cuvenit." Luarea noilor hotărâri au îndoliat monahismul romanesc: 92 de manastiri au fost desfiintate, închise ori folosite în scopuri sociale (în luna
ianuarie functionau 224 de manastiri ortodoxe,
în luna octombrie mai functionau doar 194, iar
în luna martie 1960 mai functionau doar 132);
la rîndul lor, au fost "desfiintati" în jur de 4.700
de calugari si monahii (în luna ianuarie, manastirile numarau peste sase mii de vietuitori, iar în
urma aplicarii noului regulament, numarul acestora a scazut la aproape o mie cinci sute). Multi
dintre monahii scosi din manastiri au fost arestati, obligati sa se poarte precum mirenii, fiindule interzisa atat tinuta monahala, cat si obiceiurile monahale; cei condamnati la munca silnica
sau obligati sa traiasca într-un domiciliu fortat.
Calugarii batrani, pentru neîndeplinirea conditiei de "stiinta de carte", au fost si ei alungati din
manastiri, întampinand mari greutati. Odata
alungati din manastiri, calugarii care erau minori erau obligati sa locuiasca împreuna cu familiile lor, iar cei majori erau îndemnati persuasiv
sa se casatoreasca si sa munceasca în fabrici,
spre "bunastarea tarii"25. Aceasta lovitura data
Bisericii este datorata în special faptului ca dupa
anul 1957 Şecuritatea si-a schimbat optica în
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ceea ce priveste Biserica, considerand-o un pericol în sine, o amenintare pentru regim în întreg
ansamblul sau si nu doar izolat asa cum o privise pana acum. Şchimbarea de optica a survenit
datorita faptului ca între timp Şecuritatea a aflat
ca Miscarea Nationala de Rezistenta împotriva
comunismului26 si-a gasit sprijin material si moral la conducerea diferitelor manastiri, de cele
mai multe ori cu acordul tacit al ierarhilor. In
aceasta perioada este de a apreciat efortul Patriarhului Iustinian de a-i reintegra pe preotii
care au fost eliberati din închisori.
Impotriva opiniei încetatenite ca Biserica Ortodoxa Romana s-a izolat de celelalte culte si a colaborat cu statul comunist pentru eliminarea
altor culte, dosarele Şecuritatii pastreaza în paginile lor marturii despre anumite încercari de
creare a unei miscari comune a cultelor crestine
îndreptata împotriva statului comunis, cercetarile în acest sens devoaland pana acum trei asemenea proiecte: 1. colaborarea dintre anumiti
ierarhi ortodocsi cu Miscarea Ecumenica Internationala si Biserica Protestanta Norvegiana
prin Pastorul Richard Wurmbrand; 2. cel propus
de Visarion Puiu27 si de legionarii rezidenti la
Vatican28; 3. proiectul Benedict Ghius de colaborare a ortodocsilor cu catolicii. Evident ca niciunul dintre aceste proiecte nu s-a materializat,
dar prezenta lor ne dovedeste deschiderea la
gasirea unor solutii comune fata de alte culte
religioase a ierarhiei si clericilor din Biserica Ortodoxa Romana. Deasemeni gasesc deosebit de
oprtun sa laud aici abila diplomatie de care a dat
dovada B.O.R în frunte cu Patriarhul Nicodim
Munteanu, apoi cu Iustinian Marina, prin care a
reusit sa se apere în fata tendintelor de acaparare canonica a Bisericii Ruse, sustinuta de statul

25. Cf. https://www.crestinortodox.ro/editoriale/decretul-410-anul-1959-125720.html
26. Pentru mai multe detalii a se vedea : Radu Ciuceanu, Octavian Roske , Cristian Troncota, Inceputurile mis carii de rezistenta în
România:Vol. II, iunie-noiembrie 1986, Institutul Naţional pentru studierea totalitarismului, Bucureşti, 6445
27. Visarion Puiu a fost seful Misiunii Ortodoxe Romane în Transnistria, cu rangul de mitropolit de Odessa, în perioada 1 decembrie 1942 – 1 decembrie 1943 30. Şansa lui a fost ca în luna august anul 1944 a fost trimis cu o delegatie în Croatia de catre Patriarhie, pentru înscaunarea unui ierarh 31. Evenimentele de dupa 23 august i-au facut imposibila întoarcerea în tara. Acest lucru l-a
salvat de condamnarea la moarte, de catre Tribunalul Poporului din Bucuresti prin sentinta nr. 11 din 21 februarie 1946, pentru
activitatea sa desfasurata în Transnistria, considerata ca o contributie la dezastrul tarii, infractiune prevazuta de art. 2, lit. j si pedepsita de art. 3 din legea 312 din 1945 32. Dupa mai multe peregrinari, el se stabileste la Lonato, langa Brescia (Italia). Din documentele Şecuritatii rezulta ca Visarion Puiu a fost implicat într-un proiect care relua o idee mai veche de secolul XIX si reiterata si
în perioada interbelica, cea a trecerii întregului popor roman la catolicism. Aceasta idee pornea de la premisa latinitatii funciare a
poporului roman, care în consecinta nu poate fi decat de religie catolica, spre deosebire de ortodoxie, care ar fi apanajul slavilor.
28. Este vorba despre :Alexandru Gregorian, fostul director al ziarului <<Şfarma Piatra>>, apoi Vintila Horia, poet , scriitor si fostul
director al revistei <<Mesterul Manole>>, care a fost atasat de presa la consulatul roman din Viena si care a devenit bibliotecar la
Vatican
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sovietic, în interesele sale politice, dar si din or- comunist a dorit sa subjuge Biserica sa sa o fologolii ale ierarhiei slave29, reusind totodata sa nu seasca în propriile interese. Biserica si-a îndeplise izoleze de Occident.
nit vocatia sa milenara, aceea de a propovadui
Un alt moment critic din relatia Biserica-stat în Evanghelia lui Hristos în vederea mantuirii creperioada comunista îl reprezinta momentul resi- dinciosilor, neimplicandu-se în viata sociala fapt
sitematizarii din epoca Ceausescu cînd aproxi- care a facut-o sa dainuiasca în istorie si sa reziste
mativ 40.000 de constructii-locuinte, edificii ad- inclusiv prigoanei comuniste.
ministrative, monumente de arta si cultura, manastiri si biserici au disparut sub lama buldozerelor. Planul a început dupa cutremurul din
1977 si a dus la disparitia a 20 de Biserici si manastiri numai în Bucuresti.
In demersul meu am încercat sa reliefez cele
mai concludente date si evenimente, în primul
rand pentru mine, dar si pentru cititor, din care
sa reiasa pozitia Bisericii în relatia cu statul, indiferent de multitudinea de forme politice pe care aceasta le-a îmbracat în decursul acestui secol
scurs de la Marea Unire. In ceea ce priveste strict
relatia cu statul comunist, aceasta a fost una antagonica înca de la început, bazele statului comunist fiind puse prin filosofia marxist-leninista
sau materialist stiintifica, care excludea din start
orice forma de religie, statul comunist dorind a
se folosi de Biserica în planul sau de a-i acapara
pe oameni fara a distruge prea-mult din paradigma sociala cu care acestia erau obisnuiti si din
care nu lipsea Biserica. Asadar statul folosea Biserica doar ca o marioneta, îsi dorea o Biserica
golita de orice fel de substanta pentru a o folosi
în relatia cu acei membri ai societatii religiosi.
Insa sub aspectul unei minuni, Biserica a reusit
sa reziste si sub aceasta dominatie considerata
demonica, astfel ca dupa evenimentele din decembrie 1989, Biserica avea o administratie destul de bine articulata, un învatamant teologic
bun si un cler bine-pregatit. Şi din punct de vedere spiritual prigoana comnista a dus la o întarire a credintei si a constiintei crestine , multi
dintre cei ce au fost omorîti în lagarele comuniste fiind considerati astazi sfinti martiri, fara ca
Biserica sa faca demersuri oficiale în acest sens.
Asemeni tuturor conducerilor politice de dupa
1918 si chiar si cele de mai înainte, si regimul

In cadrul evenimentelor din Decembrie 1989,
Biserica Ortodoxa a fost alaturi de poporul sau
In seara zilei de 21 decembrie, cativa clerici ortodocsi, precum preotul Constantin Galeriu si
calugarul Daniel Ciobotea (consilier patriarhal)
si actualul Patriarh au fost langa Hotelul Intercontinental. Patriarhul Teoctist Arapasu, însotit
de mitropolitul Banatului – Nicolae Corneanu – a
anuntat la „Televiziunea Romana Libera” (TVRL)
adeziunea BOR la CFŞN în seara zilei de 23 decembrie 1989.
Duminica, 24 decembrie, Şfantul Şinod dadea
publicitatii mesajul de adeziune a BOR la Comunicatul Consiliului Frontului Şalvarii Nationale,
solidarizandu-se implicit «cu cauza libertatii si
democratiei».
Biserica Ortodoxă şi relația cu statul : 1990prezent
La sedinta extraordinara din 3-4 ianuarie 1990,
Şfantul Şinod al BOR „denunta fosta dictatura si
îsi reafirma în mod liber si sincer, prin cuvant si
fapta atasamentul fata de programul FŞN de renastere spirituala si de refacere a vietii sociale a
tarii”30. In perioada primelor trei luni ale anului
1990 au fost aduse în fata opiniei publice numeroase critici în privinta relatiilor dintre culte si
stat, fiind vizata, mai ales, colaborarea BOR cu
statul comunist. Zeci de intelectuali si gazetari
au „atacat” ierarhia ortodoxa, reprosandu-i servilismul fata de dictatura comunista si acuzand-o
de colaborationism (cu Şecuritatea, inclusiv) si
de transformarea Bisericii într-un instrument de
propagare a teoriilor ateiste.„Contestatari” au
aparut chiar si printre clerici, în mediile apropia-

29. Şe pare ca se cauta desfiintarea Patriarhiei Romane si dependenta mitropoliilor romanesti de Patriarhia Rusa (cf. Cr. Paiusan,
Politica Patriarhilor Romaniei si „colaborationismul” cu organele statului, în Analele Şighet, vol. VII, p. 111-113) apud. https://
www.historia.ro/sectiune/general/articol/cateva-referinte-si-indicii-despre-biserica-ortodoxa-romana-si-securitatea-in-perioadaregimului-comunist
30. Vestitorul Ortodoxiei Romanesti, nr. 2/1990
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te Patriarhiei. Astfel, în ziua de 9 ianuarie 1990
lua fiinta Grupul de Reflectie pentru Innoirea
Bisericii, din care faceau parte, printre altii, arhimandritul Bartolomeu V. Anania, protosinghelul
conf. dr. Daniel Ciobotea (actualul patriarh), ieromonahul Iustin Marchis, preotii Toader
Crasmariu, Dumitru Ştaniloae si Constantin Galeriu, artistii plastici Şorin Dumitrescu si Horia
Bernea si teologul doctorand Teodor Baconsky.
Acest grup îsi propunea „înnoirea vietii Bisericii
Ortodoxe la toate nivelurile”31, printre altele, „sa
interpreteze si sa evalueze corect dorinta crescanda si manifesta a clerului si credinciosilor
pentru schimbari si înnoiri în viata Bisericii”,
precum si sa initieze si sa determine un dialog
cu actuala conducere bisericeasca pentru ca Biserica sa poata iesi din impasul spiritual în care
se afla32.
La 10 ianuarie 1990, a avut loc un prim dialog
al Grupului cu «Prea Fericitul» Teoctist si cu mitropolitii membri ai Şinodului Permanent, aceasta din urma institutie „exprimandu-şi interesul şi
aprecierea faţă de iniţiativa şi preocupările Grupului”, precum şi „convingerea asupra necesităţii
unor schimbări şi înnoiri neîntârziate la toate nivelurile, inclusiv în cadrul ierarhiei”33.
In aceasta perioada a existat si un episod destul
de contoversat în care la data de 18 Ianuarie
1990 în timpul unei sedinte a Şfantului Şinod,
Preaferictul Parinte Teoctist si-a anuntat retragerea la pensie pe fond de boala. In acesta perioada Biserica a fost condusa de o locotenenta
alcatuita din din Mitropolitii Ardealului – Antonie, Olteniei – Nestor si Banatului – Nicolae si
din episcopii Timotei al Aradului si Roman Ialomiteanul. Aceasta situatie a durat pana în 4
Aprilie a aceluiasi an, cand Patriarhul Teoctist a
revenit în scaunul Patriarhal pe fondul unei însanatosiri si la insistentele Şfantului Şinod.
Inca de la bun început una dintre preocuparile
principale ale Bisericii au fost legata de problema învatamantului, Biserica militand pentru introducerea orei de religie în scoli fapt care a putut fi posibil doar prin initierea unui proiect de
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initiativa legislativa pentru care Biserica a
strans 1,12 milioane de semnaturi, proiect validat de C.C.R. abia în anul 1997.
Biserica nu a ramas indiferenta nici la problema fratilor romani de peste Prut,la data de 19
Decembrie 1992, fiind reactivata Mitropolia Ortodoxa Romana a Basarabiei din Chisinau, la
cererea expresa a unui mare numar de prelati si
credinciosi din aceste tinuturi, primul Mitropolit
fiind Petru Paduraru, cel care initiase o relativ
ampla miscare de emancipare a bisericii ortodoxe basarabene fata de Patriarhia de la Moscova
înca din 1989, cand era episcop de Balti, fiind
persecutat de mitropolitul filorus Vladimir,
sustinut de Biserica Ortodoxa Rusa si de autoritatile pro-moscovite de la Chisinau.
Din punct de vedere constitutional, atît în Constitutia din 1991 cat si în cea din 2003, Bisericii
Ortodoxe si nu numai îi este recunoscuta autonomia ( art. 29, aliniat 5), iar cea din 2006 pluseaza, recunoscand rolul benefic pe care aceasta
îl joaca în societate. Prin art.7, aliniatele 1 si 2.:
“Statul Roman recunoas te cultelor rolul spiritual, educaţional, social – caritativ, cultural şi de
parteneri sociali, precum şi statutul acestora de
factori ai păcii sociale” (art. 7, alin. 1). Statul roman recunoaşte rolul important al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte Biserici şi Culte recunoscute,
în istoria naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti (art. 7, alin. 2).
Dupa anul 2007 poate cel mai important aspect
îl reprezinta intrarea Bisericii, pe piata asistentei sociale, fiind la ora actuala unul dintre cei
mai mari filantropi din Romania. Un raport al
Consiliului National Bisericesc dat publicitatii în
14 Februarie 2018 arata ca Biserica Ortodoxa
Romana a cheltuit 110.782.632 lei (peste 24 de
milioane de euro, la cursul BNR 1 euro = 4,6572
lei) pentru actiuni sociale si filantropice, beneficiari fiind 93.555 de persoane, din cele 779 de
centre sociale ale Bisericii, 40 dintre acestea fiind institutii ce ofera servicii medicale si farmacii, dupa cum urmeaza: a) 34.691 copii din asezamintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din

31. Negrut, Paul, Biserica si Ştatul. O interogatie asupra modelului simfoniei bizantine, Oradea, Editura Institutului Biblic
„Emanuel”, 2000.
32. Vestitorul Ortodoxiei Romanesti, nr. 2/1990
33. Ibidem
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familii sarace si fara posibilitati de întretinere,
sau cu parintii aflati la munca în alte tari; b)
5.918 persoane cu dizabilitati, cu deficiente de
vorbire, vedere si auz, consumatori de droguri
sau alte tipuri de dependente, persoane infectate
cu HIV/ŞIDA; c) 22.662 persoane varstnice din
asezamintele de protectie sociala bisericesti, din
centrele sociale de tranzit si adaposturi de noapte, batrani singuri, nedeplasabili, abandonati de
familie si care prezentau grave probleme de sanatate; d) 29.412 someri, adulti în dificultate,
victime ale traficului de persoane, victime ale
violentei familiale, detinuti eliberati, victime ale
calamitatilor naturale; e) 872 persoane din alte
categorii34.
Dupa 1990, ca de altfel si în perioada interbelica dar mai ales în comunism, Biserica Ortodoxa
Romana s-a lovit de o societate tot mai secularizata si de un indiferentism religios, pe fondul
cautarii unei identitati si în încercarea de avea
un mesaj cat mai coerent si articulat. Astfel sondajele IMAŞ raporteaza o scadere drastica a încrederii populatiei în Biserica Ortodoxa Romana,
de la 90 de procente în anii 90 la 50 de procente
în 2017, lucru explicabil si datorita prezentei
noastre de aproape 11 ani în spatiul comunitar
european, si a ralierii noastre la trendul european, acela în care Biserica reprezinta deja o institutie marginala.
De curand, în timp ce scriu acest articol societatea romaneasca a trecut si înca trece printr-o
mare tulburare sociala ce a fost provocata de referendumul organizat pentru redefinirea casatoriei, prin modificarea articolului 41 din Constitutia Romaniei si anume folosirea termenilor de
barbat si femeie în locul teremenului de soti. Referendemul a fost organizat de Coalitia pentru
Familie, Biserica implicandu-se activ datorita
temei dezbatute si anume casatoria, respectiv
familia. Acest referendum a scindat societatea
romanesca, oricum destul de scindata politic si
social. Referndemul despre care am amintit nu a
trecut pragul prezentei minime necesare de 30
% si astfel nu a fost validat. Dezintersul poporului fata de aceasta tema arata gradul de secularizare al societatii romanesti. Aceasta nereusita
cred ca ar trebui sa reprezinta o lectie pentru

Biserica pentru ca pe viitor sa nu se mai amestece în probleme sociale cu caracter politic. In calitatea mea de preot si de teolog personal nu cred
ca „forta” Bisericii sta doar în cele aproximativ
3.700.000 de persoane care au votat cu DA la
acest referendum, ci ca sustinatorii ei se duc undeva la 50% din populatie, multi dintre cei care
nu au votat nefiind potrivnici Bisericii ci doar nu
au fost informati corect, sau mai corect spus au
fost dezinformati prin intermediul mass-media
si a retelelor de socializare.
Perspective pentru viitor.
Desi a trecut cu brio peste toate încercarile istorice, iesind destul de fortificata chiar si din întalnirea sa cu comunismul, Biserica Ortodoxa Romana, în calitatea sa institutionala se confrunta
astazi cu o puternica criza de identitate creinduse o adevarata prapastie între mesajul sau si roadele sale la nivelul societatii, o societate ce se
numeste crestina dar care este tot mai imorala.
Mai mult ca niciodata, Biserica este poftita sa-si
gasesca rolul în societatea de astazi, în vremuri
în care asa cum precizam deja, este tot mai împinsa de la „masa” societatii, tot mai marginalizata, dupa model european. Ea trebuie sa-si gasesca rolul si sa fie consecventa în desfasurarea
lui. Ce va fi pe viitor? Greu de dat un raspuns
coerent daca te gandesti ca este foarte greu sa
anticipezi viitorul sau sa faci predictii, pe baza
cunoasterii de acum, mai ales ca lumea în care
traim are o evolutie fulminanta si paradoxal, cu
cat stiinta înainteaza, cu atat viitorul este mai
incert. Un lucru e cert, Biserica si-a gasit o nisa
pe care poate merge si anume asistenta sociala,
parte a mesajului evanghelic, dar fara a-si abandona rolul sacerdotal si sacrosant, care reprezinta însasi esenta Bisericii. In fata dezvoltarii galopante a societatii, a stiintei si a tehnicii, Biserica
nu trebuie sa devina o piedica ci sa foloseasca
aceste date pentru a-l putea face si mai cunoscut
pe Dumnezeu oamenilor. Pentru viitor, Crestinismul în general si B.O.R în special, ar putea deveni un veritabil aparator al omului, al persoanei
mai exact, pentru ca într-o lumee în care populatia creste exponential cu dezvoltarea tehnologica

34. Informatii preluate de la : Https://www.activenews.ro/stiri-social/
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grupul, sau mai corect spus interesul de grup,
primeaza în fata interesului personal si al persoanei. Biserica îi poate ajuta pe oameni sa-si
gaseasca identitatea, într-o lume în care fiecare
dintre noi devenim tot mai anonimi, si tot mai
lipsiti de utilitate. Pentru a putea avea performante, Biserica v-a trebuie sa realizeze o asanare a clerului, dar mai ales a învatamantului teologic. Pentru urmatoarea perioada, Biserica v-a
putea utiliza o metoda deloc noua, care a mai
fost utilizata în trecutul de Şfantul Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei sau de catre Mitropolitul Nicolae Balan si anume acela de sprijina si de a crea elite romanesti , în toate domeniile posibile care sa poata deveni o voce în societate si sa actualizeze mai usor semenilor lor învatatura Bisericii.
Dintr-o scrisoare deschisa
adresata Preafericitului Parinte Daniel, de catre
Iosif Ton si care are rolul de a critica Biserica
Ortodoxa Romane se desprinde totusi o idee interesanta, despre un posibil rol al Bisericii Otodoxe Romane în revigorarea spirituala a Europei, idee pe care doresc sa o citez: „In cercurile
neoprotestante din România, circulă în ultimii
zece ani mai multe profeţii potrivit cărora în ţara
noastră se va produce o mare trezire spirituală,
care de la noi se va răspândi în Europa de apus şi
va produce o reîntoarcere la Dumnezeu a popoarelor atât de secularizate şi înstrăinate de Dumnezeu din ţările apusene.
Cunoscând bine forţa de
care dispun aceste culte,
care numără doar în jur
de cinci sute de mii de oameni, m-am întrebat dacă
există în ele potenţialul
unei acţiuni atât de gigantice care să producă o renaştere spirituală a Apusului. Apoi mi-a venit gândul: Dar dacă Dumnezeu
vrea ca Biserica Ortodoxă
Română să fie instrumentul convertirii popoarelor
pierdute ale Europei apusene?!”35 Desi destul de
banala, aceasta profetie
35. text preluat de la
romane_2017_04_05_blog

:
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neo-protestanta nu ar fi imposibil de împlinit
daca ne gandim la cat de bine este reprezentat
poporul roman si Biserica Ortodoxa Romana în
spatiul european- occidental. Mai mult decat
atat, Teologia iubirii promovata de catre Parintele Dumitru Ştaniloae, a avut un mare succes în
cercurile protestante ale Occidentului, cercuri
care de altflel i-au si promovat învatatura teologica ortodoxa, traducandu-o în franceza, engleza
si germana. De asemeni, Prefericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii noastre si discipol al Parintelui Ştaniloae, are un cuvant greu de spus în
ortodoxia mondiala, afirmandu-se în cadrul Şinodului Pan-ortodox din Creta din anul 2016.
Toate aceste premize pot conduce la creionarea
unui rol important al Bisericii Ortodoxe Romane
în spiritualitatea europeana si nu numai.
Articolul de fata nu se doreste si nu are pretentia de a fi consemnat toate faptele istorice, fapt
si imposibil de altfel pentru un articol, iar dintre
cele redate, pe care le-am considerat a fi relevante am dorit sa reiasa relatia Bisericii Ortodoxe cu statul în momentele-cheie ale istoriei ultimului secol. Rolul istoriei acestui secol este acela de analiza sirul evenimentelor care ne-au condus aici, si sa ne dam seama de modul în care sau cristalizat gandurile si visurile neamului nostru, dandu-ne posibilitatea noua, celor de azi de
a gandi si visa diferit.

Iosifton.ro/blog/scrisoare-deschisa-adresata-preafericitului-daniel-patriarhul-bisericii-ortodoxe-
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Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel POP,
Președintele Academiei Române
Profesorul Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Romane, este un cărturar român care-şi iubeşte ţara, conştient de tarele acesteia, dar mai
ales de valorile ei. Este românul care vorbeşte cu
durere despre trădările şi vânzările la care am
fost şi suntem supuşi, care înţelege perfect profunzimile şi potenţialul extraordinar al neamului românesc.
El face o radiografie extrem de precisă a situaţiei
naţiunii române, la o sută de ani de la Marea Unire. Nu mai suntem uniţi între noi pentru că nu ne
mai iubim şi nu mai avem încredere în neamul
nostru, şi asta nu numai din pricina globalizării
induse de noile tehnologii mediatice, ci mai ales
din pricină că, atât din afară, cât şi din interior, sa luptat ca noi să devenim „un aluat moale”, uşor
de modelat de cei ce ar vrea ca românii să piară
de pe acest pământ.

ra mare staruinta”.
O tara si o natiune nu se fac o data pentru totdeauna, ci se construiesc si se primenesc mereu.
Poate ca suntem mai uniti decat acum un secol,
dar adesea doar prin declaratii bombastice, uitand de unirea cotidiana, de binele zilnic pe care
se cuvine sa-l facem în numele unirii, de credinta, de adevar si de dreptate.

Multi dintre noi, în loc sa facem binele aici, la
noi, prin profesionalism, prin zbateri continue,
prin lupta, ne ducem pe alte meridiane si ne puDomnia sa este cat se poate de transant
nem experienta în slujba altor „uniri” si a altor
atunci cand spune :
„patrii”.
Aparent, Centenarul ne gaseste bine, pentru ca
In concluzie, Centenarul nu ne gaseste asezati si
existam într-o tara aproape la fel de întinsa ca
multumiti si nici tara nu o gaseste întreaga, asa
Marea Britanie; pentru ca suntem membri ai UE
cum au facut-o liderii luminati în 1918…
si NATO, adica facem parte din clubul selectilor
si nu din „blocul comunist”, cum se întampla
acum trei decenii; pentru ca traim, respiram, ca- „Identitatea popoarelor – o realitate foarte
latorim (cel putin o parte dintre noi), în vreme
puternică astăzi”
ce alte neamuri au disparut din lume, s-au topit
în alte popoare etc. Inaintasii de acum 100 de ani De mii de ani traiesc oameni la Dunare si la Carsi de mai înainte au trait o apoteoza a unirii, au pati, pe Olt si pe Mures, pe Şiret si pe Nistru, si
avut o obsesie a unirii si au avut constiinta ca asemenea oameni, chiar daca s-au perindat mefauresc o Romanie noua pentru eternitate. Noi reu, nu au lasat vreodata acest pamant nelocuit
ne-am cam blazat si credem ca toate ni se cuvin si nechivernisit.
fara eforturi mari.
De peste o mie de ani, romanii s-au aflat, alaturi
Romanii, din care ne tragem, cel putin în parte, de altii, între truditorii gliei de pe aceste locuri.
aveau o vorba: Nihil homini natura sine magno Nu este de prisos sa le cunoastem originile, taina
labore dat, adica „Natura nu da nimic omului fa- limbii vorbite, credintele, dorurile si jalea, nuntirile si prohodurile, trecerile si petrecerile.
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Asa, vom întelege mai bine, poate, de ce „lacul
codrilor albastru” este încarcat de „nuferi galbeni”, sau cum au reusit arhitectii de la 1500 sa
faca minunea de Manastire a Argesului, învesnicita, în credinta populara, prin sacrificiul Anei si
al Mesterului Manole, sau cum ajunge un om
matur ca Ion al Glanetasului sa se închine si sa
sarute pamantul reavan, descoperindu-se ca la
rugaciunea de dinaintea icoanei.

ori germani care sa se critice pe sine în felul în
care o fac romanii. In rest, identitatea popoarelor este o realitate foarte puternica astazi, chiar
si atunci cand acest lucru este negat sau nu este
recunoscut pe fata.

Gesturi similare fac toti oamenii, de oriunde si
de oricand, dar aura care le însoteste pe cele mai
sus evocate se-arata numai la acest popor si numai pe acest pamant, semn ca romanii si Romania au un fel al lor de a fi. Şecolul trecut de la Marea Unire este un bun prilej de a-i face si pe altii
– prieteni, neprieteni sau indiferenti – sa ne vada, sa ne cunoasca si sa ne înteleaga, cu identitatea noastra de romani.

„Şatul global”, despre care scria McLuhan, ne-a
apropiat, dar ne-a si îndepartat unii de altii în
acelasi timp. Şuntem mai vecini si mai straini
concomitent, mai aproape si mai departe… Ne
ducem sa ne vedem rudele si prietenii în Australia sau în America, dar nu ne vedem cu vecinii de
scara si nu vorbim cu colegii de grupa. Şau vorbim – dar pe net, prin Facebook!
Romanii sunt si ei prinsi în acest vartej.

Şimplu spus, identitatea romaneasca este felul
de a te simti roman, iar aceasta simtire vine prin
limba, credinta, origine, nume, traditie, obicei,
strai, pamant si cer etc. Avem nevoie de identitate nationala ca sa nu fim ai nimanui.

Generatia mea, care a prins si alte vremuri, încearca sa redestepte anumite cutume, anumite
valori ale traditiei, dar se loveste uneori de un
zid dur. Daca, de exemplu, încerc sa le explic
adolescentilor, tinerilor, taina muncii tacute la
camp, la secera si la coasa, a taranilor de odinioara, horele din sat, doina si jalea, nuntitul si
prohoditul etc. îmi dau seama ca ei nu au cum sa
înteleaga toate astea. Motivele sunt legate, fireste, de globalizare, de accelerarea ritmului Planetei, de modernizare.

La unele popoare, nationalitatea se confunda
cu cetatenia si nu te poti bucura de nimic pe lumea asta daca nu ai identitate nationala.
Toate popoarele se raporteaza la identitatea
lor, iar unele o fac chiar în mod ostentativ, atragandu-ti atentia ca ele exista, ca au un mesaj de
dat lumii, ca nu se lasa în voia sortii. Americanii
se lauda de multe ori ca ei sunt universalisti si
nu nationalisti. Este însa de ajuns sa vezi anumite manifestari ale vietii cotidiene si sa te convingi de contrariu.

Astfel, circula lozinci de genul Buy only American! („Cumpara numai ceea ce este american”),
la scoala se vorbeste zilnic despre „parintii patriei”, toate sarbatorile sunt americane, de la Columbus Day pana la Thanksgiving etc. Polonezii
se caracterizeaza prin Biserica si prin Chopin,
sarbii prin sacrificiul de la Kossovopolje (1389),
italienii prin Risorgimento etc.
Am întalnit mereu intelectuali straini care sa
vorbeasca despre identitatea proprie, care sa
critice „nationalismul” altora, dar nu am întalnit
niciodata polonezi, unguri, americani, francezi

„A respinge țara înseamnă a te respinge pe
tine”

Şunt însa si motive mai profunde. Generatia
mea, chiar daca nu a fost toata rurala, a avut
sansa sa mai miroasa pamantul reavan, sa simta
fanul proaspat cosit, sa vada curgand sudoarea
muncii fizice, sub soare dogoritor ori sub vant si
viscol.

In plus, a mai avut o sansa, anume aceea de a se
împartasi din toata experienta universala prin
lecturi solide si prin dascali de exceptie, daruiti
scolii si natiunii. Azi toate acestea s-au pierdut.
Zestrea omenirii zace în carti, pe care nu le mai
citeste nimeni. Necazul este ca nu se citesc integral nici e-book-urile sau cartile electronice.
Prin urmare, daca nu luam masuri, riscam sa devenim toti otova, cu mintile odihnite si goale,
instrumente bune de manipulat de catre forte
malefice, care stapanesc comunicarea si care au
puterea sa ne îndrepte pe calea dorita de ele.
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Din pacate, întalnim foarte des un sentiment de
respingere fata de tara, mai ales atunci cand vorbim de civilizatie. Este justificat acest sentiment?
Şentimentul despre care vorbiti este rezultatul
acelorasi manipulari. Legarea solida de tara, sentimentul apartenentei la familie, la comunitate,
la natiune si la credinta oamenilor tarii este primejdios pentru globalisti, pentru ca îi face pe oameni profunzi, critici, circumspecti, fideli. Romanii sunt un popor deschis si primitor si s-au lasat
usor antrenati în acest proces dirijat, de
„deschidere” fara limite.

am fost în rand cu marile puteri si nici nu am
gustat din sentimentul elitei, ne-am lasat usor
amagiti si ne-am dezgustat de noi însine. A respinge tara înseamna a te respinge pe tine, pentru
ca ce este tara fara oameni, fara romani?

Or, noi nu gasim nimic mai bun sa facem decat
sa hulim Romania asa de mult cum nici un
inamic strain nu reuseste! Fireste, ne apuca uneori remuscarile si dorul, ne cearta parca parintii
si bunicii deveniti tarana, ne mustra icoanele din
„casa dinainte” sau de pe tampla bisericii, dar ne
„revenim” repede si nu facem nimic ca sa îndrepPe de alta parte, noi am trecut prin mai bine de tam situatia.
patru decenii de comunism, care a fost demoni- Dimpotriva, în loc sa ne purtam crucea si sa
zat pe buna dreptate si care ne-a facut sa ne sim- spunem strainilor cine suntem si de ce vorbim
tim vinovati, înjositi, victime etc. Nu-i vorba, nici romaneste, de ce credem în Dumnezeu colinîn trecut nu am dus-o foarte bine, aici, ca dand si de ce mai strangem fanul doinind, ne de„enclava latina la portile Orientului”, bantuita de claram altceva decat romani si trecem mai deinamici, jefuita de regate si imperii orgolioase, parte. Şunt neamuri mult mai oropsite si mai
ciuntita mereu de oameni si teritorii. Tara nu a umilite de soarta decat al nostru, dar nu-si decliprea fost a noastra, pentru ca ne-o luasera altii na identitatea, originea, traditia.
demult si ne-am refacut-o cu greu. Pentru ca nu
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Dr. Adrian SEVERIN
Aberatiile comisarului Timmermans nu fac decat sa confirme corectitudinea masurilor luate la
Bucuresti pentru asanarea justitiei si apararea
ordinii constitutionale.

De-a lungul anilor, hegemonii euro-atlantici au
creat în Romania structuri de putere subterane
care au parazitat si au paralizat statul national
roman. Este firesc deci, ca atunci cand sistemul
imunitar al Romaniei reactioneaza si produce
anticorpi, parazitii sa urle si sa se zvarcoleasca.
lipsa acestora, independent de dorinta noastra,
Dupa cum este normal ca în zvarcolirea lor sa ne
nu avem parteneriat. Cel mult, protectorat.
sporeasca pentru o vreme suferinta.
UE este sau ar trebui sa fie o federatie de state
Daca medicatia ne mareste febra, acesta este
nationale. UE suntem chiar noi; sau, cel putin, si
un semn bun. Organismul raspunde la tratanoi. Daca nu este asa si sunt doar „ei”, „ceilalti”,
ment. Consecinta logica este continuarea trataînseamna ca nu mai avem de ce ramane acolo, ca
mentului, iar nu abandonarea lui.
nu mai avem nevoie de UE. Caci doar nu ne-om
Reactia multor romani fata de aceste fenomene, astepta ca „ei” sa munceasca pentru noi.
fata de raspunsul virulent al strainatatii la puse„Ceilalti” au interesele lor. Noi le avem pe ale
urile de suveranitate ale conducatorilor Romaninoastre. Daca aceste interese nu sunt comune
ei, este însa, deconcertanta. „Dezastru!” – striga
sau congruente, si daca, de aceea sau din orice
acestia. UE s-a suparat pe noi! Ambasadorul
alte motive, nu le putem gestiona în comun, nu
american ne-a batut obrazul! Adio Şchengen!
exista nici un motiv sa stam împreuna. Caci, în
Adio Euro! Adio baze americane! Adio parteneriasemenea conditii „împreuna” înseamna
at strategic! Adio fonduri europene! Vom rama„dedesubt”.
ne cu MCV-ul! Vom pierde dreptul de vot în ConChiar nu vedem ca obiectivul protagonistilor
siliul UE!
profitori ai actualei Europe germane este o UE
Batalia nici nu a început bine si noi deja accepcu mai multe viteze în care Romania trebuie sa
tam înfrangerea.
aiba un regim de colonie? Chiar nu întelegem ca
MCV nu mai exista legal din 2010. El trebuie asa zisul „stat paralel” din Romania a fost creat
denuntat si punct. Daca nu le place sa ne dea în sau adoptat pentru a fi de fapt singura putere
judecata.
exercitata pe teritoriul romanesc; fie lasand staRefuzul admiterii în Şchengen este un abuz. Şa tul suveran oficial sa existe doar ca butaforie, fie
eliminandu-l cu totul?
îi dam în judecata.
Pentru zona Euro suntem înca nepregatiti. Pa- Teoreticienii dreptului ne spun ca pe un teritona vom fi gata vom avea o alta Comisie si poate riu nu pot functiona în paralel doua state, tot asa
cum doua sabii nu pot intra în aceeasi teaca. Asa
un alt Tratat.
este.
Parteneriatul se bazeaza pe coincidenta sau
complementaritatea obiectivelor strategice. In Nici în Romania lucrurile nu stau altfel. Roma101
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nia este un singur stat. Anume un stat capturat
de o putere oculta controlata din strainatate.
Respectiva putere strange ceas de ceas, zi de zi si
an de an, latul în jurul gatului natiunii pana la
aducerea ei în imposibilitate de a mai reactiona.

bate cu Ştatele Unite ale Europei, ci cu Şfantul
Imperiu Roman de origine germana.

In orice caz, Guvernul roman este în primul
rand obligat sa apere interesele romanilor si
abia apoi pe cele ale Europei. Iar poporul roman
Orice încercare a guvernului roman de a evada, are în primul rand obligatia de a se lupta pentru
de a iesi din aceasta situatie, declanseaza masuri libertatea, demnitatea si prosperitatea sa. Mai
de retorsiune. Iar noi, atunci cand simtim latul ales atunci cand altii i le pun în pericol.
strangandu-se, în loc sa ne zbatem mai tare si sa Mai bine ne batem, deci, decat sa ne vaicarim.
îl lovim pe cel care ne sugruma, preferam capitu- Chiar daca vom pierde cateva batalii, nu vom
larea, în speranta ca agresorul ne va cruta.
pierde razboiul, caci, spre deosebire de cei cu

„Capul ce se pleaca sabia nu-l taie.” Poate, desi care ne confruntam, pe langa sabie, poate mai
nu este sigur. Cert este doar un lucru: „cu umilin- slaba, noi avem de partea noastra si dreptatea.
ta jugu-l încovoaie”.
Iar sabia unita cu dreptatea fac un cuplu de neînAcceptam sa fim colonie ca sa scapam de vins.
MCV???!!!

Şi chiar de vom pierde razboiul, ne vom pastra
cel putin onoarea. Din ea va rasari din nou noroAcceptam sa fim colonie ca sa putem calatori
cul nostru, al tuturor romanilor.
fara pasaport în imperiu???!!!
Moneda unica Euro este sabie pentru statele Iata mesajul pe care trebuie sa îl dam astazi
dominante si jug pentru cele dominate. A intra în conducatorilor romani. Nevolnicia liderilor este
zona Euro cu statut de colonie înseamna a re- mai putin nociva decat defetismul poporului. Tinunta la capacitatea de a te apara în fata hege- miditatea lor este mai putin periculoasa decat
moniei economice a protagonistilor UE prin folo- lasitatea multimii. Şlabiciunea lor mai putin lipsirea cursului valutar al monedei nationale. Nu sita de speranta decat înclinatia catre capitulare
putem avea o uniune monetara fara o uniune a masei.
economica, iar uniunea economica între metropola si colonie este imposibila. Colonia da ieftin
titei si cumpara scump benzina. Da ieftin lemn si
cumpara scump mobila. Da ieftin carne si cumpara scump carnati. Da ieftin grau si cumpara
scump paine etc. Aceasta nu este uniune, ci expansiune.
La ce servesc concentrarile de forte militare
straine pe teritoriul unei colonii? Ele apara metropola, iar nu colonia. Aceasta este doar camp
de lupta. Colonia are stapani iar nu aliati.
Şa nu confundam, deci, o federatie de state natiune cu un imperiu, o democratie transnationala
cu o oligarhie globalista si parteneriatul cu vasalitatea.
Despre ce vorbim atunci? Dupa 1990 Romania
si-a definit interesele nationale în context european si euro-atlantic. Prin urmare, cand îsi apara
interesele nationale Romania apara si interesele
europene. Cand se bate cu eurobirocratii, nu se
102

Romania nu este o tara care se poate pastra fara lupta. Ne-a confirmat-o astazi cea de la care
cei mai multi se asteptau cel mai putin: premierul Viorica Dancila.
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Moto: “Lumina se aprinde pentru
cei care văd, nu pentru orbi”.
Mihai Eminescu – poet român

In fapt Romania a platit cu sange,
poate mai mult decat alte natiuni,
realizarile sale de unitate si independenta, dar si greselile strategice ale clasei politice din diferitele
perioade istorice ale celor 100 de
ani.

Corneliu PIVARIU
Titlul este inspirat din cel al unei
carti publicate de un scriitor roman mai putin cunoscut, Eusebiu
Camilar – Poarta furtunilor, aparuta în anul 1957, în care autorul prezenta episoade din istoria Romaniei, aflata secole de-a randul, la confluenta intereselor unor mari imperii:
rus, turc, austro-ungar. Imperiile au disparut în
forma în care au existat în epoca feudala sau la
începutul capitalismului, dar interese geopolitice divergente au continuat sa se manifeste în
zona Romaniei pana în prezent si vor continua
sa existe si în viitorul previzibil.

Dupa 1918, doua momente esentiale au marcat în mod dramatic
istoria moderna a Romaniei: al
Doilea Razboi Mondial (în care Romania a
pierdut circa 800 de mii de oameni, militari si
civili), pentru ca încheierea acestui flagel universal sa marcheze prabusitea în arcul de influenta al URŞŞ de atunci (cu acceptul - trebuie
spus si reiterat- al celorlalti aliati ai Moscovei
din timpul razboiului) – si orientarea politica
socialista. Al doilea moment îl reprezinta evenimentele din decembrie 1989 – cand, pe fondul
eliminarii de la putere a lui Nicolae Ceausescu si
a Partidului Comunist, s-a revenit la orientarea
spre o societate democratica si economie de piata, într-o perioada de tranzitie pe care si spiritele eroilor morti si aspiratiille celor ramasi sa
edifice si-ar fi dorit-o imediata dar care s-a dovedit a fi mai lunga decat am fi dorit. Cele mai
mari realizari ale perioadei post-decembriste, de
aproape 30 de ani, le reprezinta aderarea la NATO (29 martie 2004) si Uniunea Europeana (1
ianuarie 2007).

Am cantarit timp îndelungat daca sa public sau
nu aceste randuri avand în vedere, mai ales, articolele semnate în acest numar de mari personalitati ale vietii contemporane din Romania.
Faptul ca, premergator împlinirii si aniversarii
unui secol de la faurirea Marii Uniri am fost prezent în viata activa a Romaniei vreme de circa
50 de ani, iar în aceasta perioada am cunoscut si
am avut sansa unor dialoguri cu mari personalitati interne si internationale, m-a îndemnat sa
cred ca am îndatorirea morala si cetateneasca
de a spune, pentru cei care vor dori sa citeasca si
altcumva decît dupa paradigmele sablonarde, In cei circa 50 de ani de dictatura comunista sicateva opinii la aceasta mare aniversare identi- au mai pierdut viata alte cateva sute de mii de
romani (numarul exact este greu cuantificabil),
tara si nationala a Neamului Romanesc.
mare parte a elitei intelectuale, generali, oameni
Marea Unire de la 1918 a fost un “moment as- politici de valoare, care nu au putut supravietui
tral” pentru Romania, înfaptuit de mari oameni unui regim de teroare instituit în 44 de penitenpolitici romani vizionari si patrioti, cu sprijin ciare, 72 lagare de munca fortata, 63 de centre
international, dar si, înainte de toate, cu jertfele de deportare si domicilii obligatorii, 10 azile pside sange a sute de mii de ostasi romani, anonimi hiatrice cu caracter politic. Ne putem întreba, cu
în sacrificiul lor, dar eminenti prin sacrificiul ce a fost mai înfiorator Gulagul lui Şoljenitan
vietii lor pusa pe altarul nemuririi ca neam. A decat gulagurile istoriei din perioada comunista
fost un obiectiv strict national si neîndreptat a unui spatiu numit Romania.
împotriva cuiva din marea familie a natiunilor
Dupa Al Doilea Razboi Mondial, Romania nu a
lumii.
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mai putut reveni la forma teritoriala consacrata
de Marea Unire, mai mult, conducerea de la
Kremlin a avut grija ca, prin trasarea arbitrara a
frontierelor (iar în 1952 prin impunerea crearii
Regiunii Autonome Maghiare, care în 1960 si-a
schimbat denumirea în Mures Autonoma Maghiara, desfiintata abia în 1968 prin realizarea
împartirii teritorial administrative în judete) sa
lase mai multe posibilitati de folosire a unor
eventuale nemultumiri si aspiratii ale vecinilor si
minoritatilor – mai ales a celei maghiare, pentru
a-si realiza obiectivele politice în Romania si în
zona.
In perioada socialista remarcam doua momente
importante: cel al retragerii trupelor sovietice
(iunie-iulie 1958), în timp ce în celelalte tari socialiste acestea au mai ramas pana în 1990; momentul august 1968 – invazia Cehoslovaciei, la
care Romania este singura tara socialista care nu
a participat, urmata de o politica de independenta fata de Moscova, de dezvoltarea relatiilor cu
tarile occidentale democratice si dezvoltare economica extensiva (cu mari sacrificii si privatiuni
pentru populatie) promovata de Nicolae Ceausescu.
Dupa evenimentele din decembrie 1989, cand
unele forte externe au urmarit inclusiv dezmembrarea Romaniei - ceea ce s-a reusit apoi cu fosta
Iugoslavie si Cehoslovacia - am trecut prin evenimentele din martie 1990 de la Targu Mures, o
alta încercare de rupere a Transilvaniei si manipulare prin o parte a mediei internationale a realitatii acelor evenimente. In fapt o caracteristica
a ultimilor aproape 30 de ani o constituie actiunea conationalilor nostri de etnie maghiara pentru a obtine autonomia teritoriala pe criterii et104

nice, sprijinita aproape permanent de Budapesta, desi conform aprecierilor de la Bruxelles,
drepturile de care se bucura minoritatea maghiara în Romania le exced pe cele practicate în
statele europene, ba, chiar mai mult, cetatenii de
etnie romana din zonele cu populatie preponderent maghiara sufera numeroase discriminari. In
conditiile cand Ungaria actioneaza si pregateste
în continuare actiuni pentru condamnarea Tratatului de la Trianon, la Cluj Napoca a fost semnata, la 12 octombrie 2018, o declaratie tradatoare în favoarea “autonomiei culturale si teritoriale” a ungurilor din Romania, iar actiunile pentru dezmembrarea Romaniei, mai ales prin crearea unei Transilvanii independente vor continua,
cand în Uniunea Europeana optiunile separatiste
castiga teren, iar Bruxellesul nu este capabil sasi articuleze o conducere reala a Uniunii.
Evolutia clasei politice romanesti dupa 1989 a
fost mult influentata de trecutul socialist, apoi de
evolutiile politice din Europa si ŞUA. Cred ca ar fi
gresit sa nu mentionam si influenta pe care Moscova înca o are în Romania si care se manifesta
cu persuasiune în multe domenii ale vietii politico-economice si sociale. Din pacate cei mai multi
intelectuali de valoare au evitat si evita în continuare sa se implice direct în viata politica, ceea
ce a dus la o clasa politica care, în general, nu este în masura sa raspunda la asteptarile si evolutiile dorite de populatie. Exemplul elocvent îl
constituie cei patru presedinti care nu s-au ridicat deasupra vremurilor, fiecare din alte motive:
primul - ca urmare a educatiei socialistcomuniste primite mai ales la Moscova; al doilea
– un profesor universitar, cu putina experienta
politica si care s-a declarat învins de fosta secu-
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ritate; al treilea - tributar formatiunii sale de ofiter de marina comerciala de cursa lunga, dar cu
un instinct politic care l-a mentinut la putere doua mandate si care a stiut sa manevreze pe plan
extern pentru a obtine sustinerea sa; al patrulea
– un primar de oras de provincie, fara experienta în marea politica.
Desigur, în Romania, stat semi-prezidential,
presedintele nu are atributii decizionale de prima importanta, mai ales în domeniul economic,
nu poate demite premierul si nici dizolva parlamentul (decat în anumite conditii), tocmai pentru a se crea un echilibru al puterilor în stat si a
se evita aparitia unei noi dictaturi. Dar aceasta
nu înseamna ca presedintele nu poate fi un factor de coagulare a aspiratiilor poporului si sa
creeze în randul clasei politice un consens pentru dezvoltarea viitoare durabila a Romaniei.
Ori , tocmai un astfel de proiect nu se gaseste în
momentul de fata.
Echilibrul puterilor în stat este afectat de lupta
dintre cele patru puteri, în conditiile cand exista
numeroase cazuri cand puterea magistratilor
(judecatori si procurori – acestia din urma fiind
inclusi în randul magistratilor dupa un model
care nu se prea regaseste în alte tari din Uniunea
Europeana) este folosita de forte si interese care
nu sunt benefice statului roman în realizarea
scopurilor specifice, uneori sub pretextul combaterii coruptiei (cu preponderenta a celei autohtone, fara a se atinge de marii corporatisti).
Cei cateva mii de judecatori si procurori beneficiaza de un statut aparte în societate, ca urmare
a importantei muncii lor, dispun de o putere de
care cred ca multi înca nu realizeaza ca o au.
Abia în 2018 a aparut o lege a responsabilitatii
magistratilor, în conditiile cand condamnarile
Romaniei la CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului) o situeaza pe primul loc la numar
de condamnari pe cap de locuitor sau pe locul
trei dupa Turcia si Rusia (cu populatii mult mai
mari). Mult trambitatul Mecanism de Cooperare
si Verificare (MCV) pe justitie instituit de UE a
fost folosit mai mult ca un instrument politic al
Bruxelles-ului (sau de unele tari) împotriva Romaniei si nu pentru scopul declarat initial.
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respectat iar statul, în loc sa fie servitorul cetateanului, are înca mentalitatea si se considera
deasupra acestuia.
Şituatia actuala din Romania ni se datoreaza în
primul rand noua: unii dintre noi am ramas ancorati cu o acribie pagubitoare în reflexul fanariot al “plangerii la Inalta Poarta”, care apoi a
fost înlocuita cu plecaciunea obsecvioasa la
portile Moscovei, Bruxellesului , Washingtonului sau ale altor mari capitale europene. Padurea nu ar fi putut fi taiata daca toporul nu ar fi
avut coadă cioplită din chiar lemnul pădurii,
spune un proverb, ori noi înca mai avem, din pacate, suficienti tradatori, unii în pozitii destul de
importante, inclusiv în strainatate, de care magistratii înca nu au curajul sa se ocupe.
Dupa 1990, nemultumiti de situatia generala
din tara si cautand o viata mai buna, peste 4 milioane de romani au plecat în UE, ŞUA, Canada si
alte tari, imensa majoritate a acestora fiind medici, profesori, ingineri, cercetatori, tehnicieni si
muncitori cu înalta calificare. Este cel mai mare
exod contemporan de populatie dintr-o tara dupa cel provocat de razboiul civil din Şiria. Nici
pericolul acestei situatii nu a fost corect interpretat de clasa politica. Ce sa mai vorbim de masuri efective care sa combata slabirea fiintei nationale a poporului?
Şituatia educatiei este mai mult decat îngrijoratoare. Am avut 24 de ministri ai educatiei în 28
de ani, marea majoritate a acestora preocupati
fiecare sa schimbe legea educatiei. Conform
unor date publice, 42% din elevii pana la varsta
de 15 ani sunt analfabeti functionali. Relativ recenta masura de a acorda 6% din PIB pentru
educatie(,) trebuie urmata de masuri hotarate
pentru ca educatia sa devina practic o mare prioritate nationala.
Romania - o tara care are capacitatea de a asigura usor alimentatia pentru o populatie de 90
milioane de locuitori a importat în primele 10
luni ale anului 2018 produse alimentare din UE
în valoare de 5 miliarde de Euro.

Şituatia dezvoltarii infrastructurii, rutiera, feroviara, energetica este deplorabila. In cei aproape
Cetateanul nu este în continuare suficient de 30 de ani de la caderea comunismului nu am
fost în stare sa construim o autostrada care sa
105
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traverseze muntii Carpati, tara noastra fiind codasa în Europa Centrala si de Est cu numai 783
Km de autostrada. Romania are acelasi numar de
kilometri – aproximativ 11.000 de cale ferata, ca
acum 100 de ani (în 1898 aveam 24.000 kilometri), iar viteza medie de circulatie pentru trenurile de calatori este de 45 Km pe ora. In
schimb stam bine la viteza Internetului, unde ne
aflam pe locul cinci în lume.
Perioada de dupa 1989 este caracterizata din
punct de vedere economic prin preluarea de catre capitalul strain a resurselor subsolului, utilitatilor publice si a bancilor, capitalul romanesc
nefiind sprijinit pentru a face fata acestei situatii.
Intr-un articol publicat recent se mentioneaza ca
un studiu Ernst&Young, analizand preluarile
(prin fuziuni si achizitii) ce au avut loc în economiile din fostele tari socialiste si clasificandu-le
în trei mari categorii, preluari de catre capitalul
strain, preluari în care si cumparatorul si vanzatorul sunt autohtoni, si preluari în afara, constata ca Romania este pe primul loc la preluarile de
catre capitalul strain în totalul preluarilor, 67%
si de departe pe ultimul loc la preluarile în afara,
3%. Nici o tara din regiune nu înregistreaza o
astfel de discrepanta, de peste 22 de ori, între
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ceea ce capitalul autohton a cedat, pe propriile
piete, capitalului strain si ceea ce a reusit sa preia capitalului strain pe pietele sale. Capitalul
strain externalizeaza catre tarile de origine profituri înainte de fiscalizare, de cel putin 35-40
miliarde Euro pe an.
Cam acesta este, foarte pe scurt, bilantul real al
Romaniei la aniversarea a 100 de ani de la Marea
Unire. Ne putem mandri cu realizarile trecutului,
dar, în acelasi timp trebuie sa fim constienti de
problemele prezente si sa gandim pentru viitor
cu solutii adaptate la situatia actuala si de perspectiva.
Şituatia internationala actuala este complexa si
au loc schimbari importante în ordinea internationala, în care, macinata de marunte dispute
interne, Romania este aproape inexistenta. Nimeni, în afara noastra nu va actiona pentru binele nostru, decat strict în limita intereselor specifice. Acea poarta a furtunilor din Evul mediu trebuie închisa si creata o oaza de stabilitate si
prosperitate care sa atraga investitori. Romania
poate avea viitorul care-l merita, daca îsi doreste
si acționeaza în acest scop. Probabil vor mai fi
necesari înca 30-40 de ani pentru aceasta.
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Ansamblul monumental "Calea Eroilor" de la Târgu Jiu

Coloana fără sfârșit (Coloana sacrificiului infinit)
www.nedelciu.ro

Aleea scaunelor și Masa tăcerii (Masa apostolilor neamului)
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Poarta Sărutului (Monumentul Întregirii Neamului)
© Miruna Cotrău
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Marea Unire 1918 România Mare -

stitutul Universitar International de Ştudii Europene (IUIEŞ) din Gorizia-Trieste (Italia). Intre
2002 si 2008 a fost director al Institutului de
Ştiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane (Bucuresti).

Acte şi Documente
Autor: Vasile PUŞCAŞ
Editura: Studia - 2018
Vasile Puscas (64 de ani) a fost, în perioada
2000- 2004, Negociator-sef al Romaniei în relatia cu UE, sub coordonarea sa încheindu-se, în
decembrie 2004, toate capitolele de negociere a
procesului de aderare la UE. Pe baza rezultatelor
obtinute de echipa lui Vasile Puscas, Romania a
devenit în 1 ianuarie 2007, stat membru al Uniunii Europene. In urma negocierilor, Romania a
obtinut cele mai multe perioade de tranzitie
(50) pentru pregatirea aderarii, comparativ cu
toate celelalte state candidate din valul al cincilea de extindere. Polonia a obtinut 48 de perioade de tranzitie, Malta – 47, iar Ungaria – 35. De
asemenea, s-a obtinut o finantare în primii doi
ani de la aderare de 500 de euro per capita, în
timp ce Polonia a obtinut 480 euro per capita.

Nicu Dragos, directorul Editurii Ştudia, scrie în
prefata cartii: “Volumul Marea Unire 1918 România Mare - Acte și Ducumente propune o
relatare a desavarsirii procesului de constituire
a statului national modern Romania prin îmbinarea narativului interpretativ cu prezentarea
de documente istorice care sa reconstituie istoriografic faptele, atmosfera si relevanta deciziilor din 1918 (Unirea Basarabiei, Bucovinei si
Transilvaniei cu Vechiul Regat al României)
care au dus la ceea ce în epoca s-a numit Romania Mare”.

Cartea cuprinde pe langa acte si documente,
argumente serioase referitoare la trecut si devenirea Romaniei, împletite cu prezentul, autorul
scotand în evidenta intelegenta si abilitatea generatiei de oameni politici romani, din acea perioada, de început a secolului al XIX-lea, orientariIn perioada 1992-1994, Vasile Puscas a negoci- le lor politice, hotararea si modul lor de actiune,
at reacordarea Clauzei Natiunii celei mai Favori- de veritabili oameni de stat.
zate de catre ŞUA, un privilegiu comercial penAutorul se alatura politologului american Frantru Romania, într-o perioada delicata din punct
cis Fukuyama, care cu mai mult de un deceniu si
de vedere politic. Absolvent al Universitatii Bajumatate în urma, arata ca liderii politici si de
bes-Bolyai din Cluj-Napoca în 1979 cu specialistat contemporani, ar trebui sa-si dedice o parte
zarea „Istorie si Ştiinte Şociale”, Vasile Puscas a
însemnata a meditatiei si actiunii politice reganurmat toate treptele carierei academice de la
dirii formei si functiilor statului în cadrul Şiteasistent la profesor (1995). El este „ad persomului International al secolului al XXI-lea.
nam Jean Monnet Chair”, titulatura acordata de
Comisia Europeana si rezervata unui numar res- Volumul trateaza logica procesului istoric, evotrans de profesori si cercetatori cu înalta califi- lutia evolutia ideii si actiunii nationale romacare în Ştudii de Integrare Europeana. Puscas a nesti înainte de 1918, faptul ca Marea Unire nu a
inaugurat, în februarie 1990, în Romania cursu- fost punctul terminal al unui proces istoric, ci
rile de integrare europeana, devenite astazi dis- dor un moment, foarte important al istoriei mociplina obligatorie în toate facultatile cu profil dernitatii statului-natiune Romania.
istorie, relatii internationale, studii europene. A Citez, în continuare, din prefata cartii:
pus bazele scolii de stiinte politice din Cluj, pe “Prezentand istoria modernitatii statuluimodel american, iar în 1995 a fost primul decan natiune, primul capitol al cartii integreaza proal nou înfiintatei Facultati de Ştiinte Politice si cesul desavarsirii statului national romanesc
Administrative de la UBB. A inaugurat Progra- (1918) în istoria procesului de modernizare a
mul de Master în Managementul Afacerilor In- societatii europene. Pentru mai buna întelegere
ternationale, iar din anul 2000 este conducator a fenomenului enuntat, autorul reda o schita isde doctorat în relatii internationale, la Faculta- torica a evolutiei principiului nationalitatii de la
tea de Istorie si Filosofie (UBB), precum si la In- instituirea Şistemului Westfalia (1648) pana la
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începutul secolului al XX-lea. A fost facuta o paralela între principiul dinastic si principiul nationalitatii în constructia si conducerea statelor europene, cu specificatia caracteristicilor revolutiilor nationale si democratice din Europa secolului
al XVIII-lea si al XIX-lea. Ş-a acordat o atentie
aparte felului în care principiul nationalitatii si
idealul statului-natiune au operat în Europa Centrala si de Şud-Est, în perioada mentionata, cu
referire la caracteristicile si politicile Imperiilor
Habsburgic, Otoman si Tarist. In acelasi context
a fost reliefat modul cum s-a manifestat idealul
statului-natiune în spatiul locuit de natiunea romana, pana la Primul Razboi
Mondial. Analiza diacronica a
respectivului fenomen în Principatele
Romane/Romania,
Transilvania, Bucovina si Basarabia ofera cititorului perspectiva sincronicitatii valorilor
nationale si specificitatii locale/regionale, ceea ce duce spre
o cunoastere profunda a etapelor si cailor care au dus la mobilizarea elitelor romanesti, în
1918, pentru realizarea Marii
Uniri.”
Experienta de acum un veac,
cand s-a realizat si mai apoi s-a
desavarsit statul national Romania, ca si alte state–natiuni
în Europa Centrala si de ŞudEst, poate fi si chiar ar trebui sa
fie un îndreptar de conduita
pentru actualii si viitorii lideri
ai Romaniei, dar si pentru cei ai
organizatiilor regionale, internationale si transnationale.”
Şcopul cartii, spune autorul,
este acela de a rememora faptele si oamenii care au facut
posibila Romania Mare, prin
intermediul actelor emise si
înfaputite atunci si de a arata
contemporanilor ca discursul
istoriografic trebuie sa porneasca de la sursele istorice
fundamentale.
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Profesorul universitar Vasile Puscas: “dedica
acesta carte Generatiei Marii Uniri deoarece a
considerat ca astazi este nevoie de modele politice nationale care sa ghideze sensurile evolutiei
statului-natiune Romania în secolul al XXI-lea sin veacurile care au sa vina. Credem ca principalii
lideri politici romani care au actionat pentru realizarea Marii Uniri si crearea Romaniei Mari, în
1918, pot oferi un model de comportament politic pus în slujba binelui public si al natiunii:”
Prezentată de Cornel VAIDA
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