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Stimați colegi,
Dragi camarazi,

Asociația Cercetașilor Militari în Rezervă și în Retragere, împreună cu toți cei care slujesc 
sub drapelul cercetării, sărbătorește la 12 noiembrie, conform tradiției, Ziua Cercetașilor Militari 
din Armata României.

Această zi marchează momentul când a luat ființă, sub semnătura domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza pe Înaltul ordin de zi nr. 83, Statul Major General al Armatei României, iar în 
cadrul acestuia Secția a II-a, structură care este recunoscută ca fiind primul element specializat 
de informații al oștirii române. A fost una dintre cele mai importante decizii politico-militare a 
României moderne, care a marcat profund existența și evoluția Armatei României și structurilor 
de informații militare.

Numeroasele fapte de arme știute și mai puțin știute și jertfele memorabile, de un eroism 
și o dăruire exemplare, ale cercetașilor militari – acești luptători tăcuți și, de cele mai multe ori, 
anonimi – vor rămâne gravate etern, cu recunoștință, în cartea de aur a oștirii române și vor 
constitui izvor de apă vie și exemplu de urmat pentru cei care vor veni după noi.

Asociația Cercetașilor Militari în Rezervă și în Retragere se înclină cu respect și venerație în 
fața măreției faptelor de arme ale înaintașilor și își afirmă cu tărie hotărârea de a promova și 
susține, prin tot ceea ce face, valorile fundamentale ale societății românești, armatei și 
structurilor de informații militare. Totodată, se angajează să facă tot ceea ce depinde de membrii 
săi, pentru ca istoria cercetării să fie cunoscută, păstrată și promovată consecvent, în așa fel încât 
și cei mai tineri dintre cercetași să-și cunoască înaintașii, să-i respecte și să le urmeze exemplul.

Cu ocazia Zilei cercetașilor militari, dorim să transmitem tuturor celor care activează în 
structurile de informații ale Armatei României, membrilor Asociației Cercetașilor Militari în 
Rezervă și în Retragere și familiilor acestora gândurile noastre bune, sincere urări de sănătate și 
un respectuos salut camaraderesc.

La mulți ani tuturor cercetașilor militari!

M E S A J U L 
CONSILIUL DIRECTOR 

AL

ASOCIAȚIEI CERCETAȘILOR MILITARI ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE 

CU PRILEJUL „ZILEI CERCETAȘILOR MILITARI”

12 NOIEMBRIE 2021

Consiliul Director
al

Asociației Cercetașilor Militari în Rezervă și în Retragere
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Scena pe care evoluează umanitatea ne 
oferă zilnic spectacole surprinzătoare, iar „evoluția 
firească” prin care ne transformăm încet, încet, 
precum roboții din filme, în alte ființe, devine 
motiv de îngrijorare și, de ce nu, de teamă.

Această teamă mă agasează zilnic, pentru 
simplul fapt că totul se petrece cu o viteză 
amețitoare.

Tehnologia modernă ne face să ardem 
etape importante din devenirea noastră pentru că, 
dincolo de avantajele de comunicare și informare 
rapidă pe care ni le pune la dispoziție, are, în opinia 
mea, un mare handicap și anume acela că foarte 
multe din informațiile care sunt promovate și 
circulă în acest mediu sunt false, neadevărate. Iar 
acest lucru, corelat cu tendința de a da crezare mai 
degrabă acestui gen de informații, îmbrăcate în 
straiele strălucitoare ale unei dezinformări de 
manual, decât a celor bazate pe rigoarea științifică, 
devine periculos pentru utilizatorii neavizați.

Să nu credeți cumva că mă lamentez sau că 
sunt nostalgic, dar parcă prea ușor am renunțat la 
sistemele de valori fundamentale ale nației 
noastre.

Ce văd eu astăzi?
Văd cum valorile și istoria ni se schimbă 

funcție de interesele unora și altora de către chiar 
reprezentanții noștri, aleși pe sprânceană, ce pot 
să zic...

Văd cum tineri cu un aplomb pe care nu 
reușesc să-l înțeleg, sunt în stare să înlăture dintr-
un foc tot ceea ce acest popor, cu bunele și relele 
lui, a acumulat ca zestre, în milenii de existență...

Văd cum tradițiile noastre sunt „regresive și 
depășite”, iar credința, purtătoarea de biruință a 
evoluției noastre, este renegată și blamată...

Văd cum normalul se disipează încet, încet, 
în năravuri străine acestui popor...

Văd cum reușim să ne face de râs ori de câte 
ori avem de luat decizii importante pentru noi, nu 
pentru alții, și cum, inconștient, dintr-o slugărnicie 
de tot râsul, le facem altora jocurile murdare și 
niciodată aducătoare de bine pentru noi, cei 
mulți...

Văd cum suntem într-un defazaj continuu 
față de prezent: numai noi avem partener strategic 
pe cineva, dar nu prea vedem ce face acesta să-și 
merite elogiile aduse de oficialitățile statale cu 
diferite prilejuri; știm, în schimb, că mulți dintre 
camarazii noștri au murit pe alte meleaguri pentru 
interese pe care nu le mai pricepem. 

INCOTRO?
Colonel (r) Alexandru RUSU

EDITORIAL

„Pentru a lichida popoarele se începe prin a le altera, prin a le șterge memoria. Le distrugi cărțile, 
istoria, cultura și altcineva le scrie alte cărți, le dă altă cultură, le inventează o altă istorie. Între timp 
poporul începe să uite ceea ce este și ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita și mai repede, limba nu va mai 
fi decât un simplu element de folclor, care mai devreme sau mai târziu va muri de moarte naturală.”

Milan Hubl (1927-1989), istoric și profesor universitar ceh.
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Văd cum avem opțiuni de cooperare 
regională și internațională pe care nu reușesc încă 
să le înțeleg, care nu ne aduc nimic bun, ci numai 
durere, sărăcie și dezamăgire...

Și mai văd cum ne vindem pe nimic 
imensele bogății pe care bunul Dumnezeu ni le-a 
pus cu dărnicie în brațe, cum trădarea și interesul 
mărunt stau cu regele la  masă, iar noi, cei mulți, 
ne pierdem din ce în ce mai mult speranța și 
drumul și nădejdea și chiar dorința de a trăi... 

Și asta mă doare...
Mă doare pentru că nu merităm asta...
Mă doare pentru că în esența noastră 

suntem un popor de oameni buni, poate prea 
buni....

Mă doare că am ajuns să fim comparați cu o 
adunătură de idioți...

Mă doare această dihonie continuă care a 
fost semănată între noi și se extinde cu rapiditate 
în societate și acest interminabil război româno-
român, care scoate din noi ce e mai rău, mai hidos 
și care nu dă semne că s-ar putea termina 
vreodată...

Și mă mai doare că ne-am transformat   
într-o societate de consum și ne-am pierdut 
statutul de creatori de bunuri și tehnologie, lăsând 
locul altora...

Și mă doare că tinerii noștri au mers pe alte 
meleaguri să-și găsească un rost în viață, pentru că 

noi, orbi și surzi la micile lor nevoi, nu i-am ajutat să 
rămână...

Cu toate astea continui să cred și să sper că 
ce ni se-ntâmplă acum va trece odată cu această de 
nestăvilit pandemie, care ne-a înjugat mai ceva 
decât toate lanțurile și cuștile, fie ele și poleite cu 
aur...

Rămân cu un gust amar și-i dau dreptate 
scriitorului și filozofului Umberto Eco care, în 
discursul „Comunicare și cultură mass media”, 
ținut la Universitatea din Torino, afirma consternat 
că „rețelele de socializare dau drept de cuvânt 
unor legiuni de imbecili care înainte vorbeau 
numai la bar după un pahar de vin, fără a dăuna 
colectivității. Erau imediat puși sub tăcere, în timp 
ce acum au același drept la cuvânt ca și un premiat 
cu Nobel. Este invazia imbecililor”. Și tot el spunea 
că „drama internetului este că l-a promovat pe 
idiotul satului ca purtător de adevăr”.

Să avem mare grijă la ce citim și, mai ales, la 
cât înțelegem din ceea ce citim.

Și, ca un optimist de carieră, trăiesc cu 
speranța că vom învăța ca atunci când avem 
probleme cu instalația electrică din casă să 
consultam un electrician autorizat și când ne vom 
confrunta cu o problemă medicală să cerem, 
totuși, ajutorul medicilor.

Vă salut cu ani lumină de speranță!

EDITORIAL
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...............................................................................
Am urcat... „drumul de costișă” reîntâlnindu-

mă cu Ticu Ciobanu. În prezentarea, de către 
comandant, maiorul Dumitru Tiu, în fața formației 
au mai fost maiorul Grigore Orminișan, proaspăt 
absolvent de Academie, numit șef de stat major și 
locotenentul-major Vasile Muscă, pe funcția de 
medic al unității. Nu știam prea bine cu ce „se 
mănâncă” cercetarea. Mă gândeam că o voi lua de 
la capăt. Într-un fel chiar așa a și fost, dar 
specializarea, am recunoscut și recunosc, a fost 
pe... sufletul meu și... mi-a prins bine. Unitatea 
luase ființă recent, în 1964, adică cu trei ani în 
urmă, prin mutarea nucleului companiei cercetare 
a diviziei de la Iași, la Vaslui. Așadar nucleul abia se 
înfiripa.

După primele discuții, comandantul s-a 
decis. Eu și Ticu, la compania cercetare în 
dispozitiv, el la grupul 3, eu la grupul 5 (nu degeaba 
aveam porecla „grupul palmă”). La comanda 
companiei se afla căpitanul Vasile Vasile, un super-
cercetaș, foarte bun organizator, înzestrat cu un 
calm... apostolic. Nu întâmplător, în situații de 
cumpănă mă gândeam la cum ar rezolva dânsul 
problema. Pus mereu să fie... „ziditor”, a contribuit 
la înființarea și formarea unor unități de profil, cum 
ar fi batalionul de cercetare al Diviziei de la Brăila, 
Compania de cercetare în dispozitiv a marii unități 
de la București. Am avut enorm de multe lucruri de 
învățat de la acest OM, precum și de la 
locotenentul-major Dumitru Drăguloiu, care 
comanda Compania 1 cercetare, și locotenentul-
major Corneliu Coțoveanu, la comanda Grupului 2 
cercetare. Necesitatea amenajării unei baze de 
instrucție de specialitate a constituit prilejul de a 

mă „afirma”. În fapt, proaspăt căsătorit, îmi 
doream să fiu împreună cu soția cât mai repede, 
sub același acoperiș. „Am înțeles că ai talent la 
desen. Suntem în curs de amenajare a unei săli 
tactice specifice și avem nevoie de un...desenator. 
Promit că prima locuință ce va fi repartizată 
unității va fi a dumitale. Ei ce zici?” Mă abordase 
comandantul direct. Ce era să mai zic? Nici aici nu 
scăpam (cum nici în liceu și nici în școală!) de... 
ciubucuri. Și iată-mă împreună cu maiorul Emil 
Robciuc petrecând multe zile... lungi la realizarea 
planșelor ce cuprindeau structura, înzestrarea, 
dispozitivele și normele tactice și operative, în 
ofensivă și apărare ale unităților și marilor unități 
din armatele străine, pe care le studiam atunci. Și 
după o convocare scurtă organizată la București, 
unde am văzut un batalion de cercetare model, la 
înapoiere, printr-un concurs de împrejurări 
favorabile, am primit mult dorita locuință.

În anul 1968, timp de 6 luni, am urmat un 
curs de cercetare tactică, organizat de Direcția 
cercetare a  Armatei ,  pr in care se făcea 
specializarea pentru cercetarea în dispozitiv 
folosind grupurile de cercetare de la divizii. Așa se 
face că nu am mai făcut lansări cu parașuta. 
Conducătorul cursului era locotenent-colonelul 
Bucur Herescu, ajutat de locotenent-colonelul 
Alexandru Lucaci. Au mai participat la instruirea 
noastră, maiorii Laurențiu Zbera, Constantin 
Micula, Ion Olteanu, toți transmisioniști. Dintre 
colegi, au participat Marcel Stoicea, venit de la 
Craiova și Constantin Georgescu, de la  Dej. 
Bucurie mare să ne revedem și cu Lucian 
Bădulescu și Soare Micu, ambii cercetași, cu un an 
mai mari în promoție. Strădania instructorilor a dat 

CERCETAŞ PE 

„TRASEUL ÎNTOARCERII ÎN TIMP”

AMINTIRI

Colonel (rtr) Liviu ZANFIRESCU
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roade pe parcursul aplicațiilor la care am 
participat. Semnalele stației radio R-350, pe care le 
transmiteam și recepționam „te aud cu 5”, erau 
prilej de bucurie, certitudine și, în același timp, de 
susținere a moralului. De asemenea, făcusem 
unele progrese la limbile străine, în însușirea 
procedeelor de bază în „lupta corp la corp” și de 
„supraviețuire” (disciplină abia introdusă), în 
pregătirea și utilizarea eficace a explozibililor din 
dotare.
...............................................................................

Prima ieșire într-o tabără de instrucție pe 
schiuri! Ticu Ciobanu pleacă „precursor” să testeze 
cazarea și masa. Când am sosit noi cu trenul în 
Vatra Dornei, el era... aproape căsătorit cu actuala 
soție. A fost o tabără de vis, condiții „super”, de 
neimaginat pe atunci. Cazarea în vile, iar masa, 
pregătită în bucătării rulante, se servea la... 
Cazinou. Celebrul „Cazinou” din Vatra Dornei.

Aici am avut, cum se zice în popor, una din 
„cumpenele” vieții mele. N-aveam schiuri și nici 
bocanci ca lumea. Am ochit însă o pereche 
pregătită pentru comandantul companiei pe 
transportoare blindate, căpitanul Marcel 
Cârligeanu, pe care acesta nu o folosea. 
Neinspirată alegere! Bocancii, mărimea 44 (!), erau 
fixați în legături, fără ca acestea să fie pe poziția 
„închis”. Profitând de o pauză ceva mai lungă,      
mi-am părăsit cercetașii și am urcat până în 
apropierea punctului de start al pârtiei de concurs. 
Mi-am pus bocancii cu schiuri și am încercat câteva 
mișcări. Mutam piciorul în bocanc (de 44!), dar 
schiurile rămâneau pe loc! Îmi dorisem, ca eu, 
„anonimul din Bușteni”, să mă fac remarcat, să mă 
v a d ă  t o ț i  c u  c e  v i t e z ă  c o b o r  p â r t i a . . . 
„internațională”. Undeva, pe la mijlocul acesteia 
străjuia în „post fix” un... stâlp de telegraf. Pornesc. 

Iau viteză. Terenul denivelat mă fură, mă țin cât pot 
la verticală după vreo 2-3 căzături. Cred că am 
peste 60 km la oră. Brusc observ că mă îndrept 
vertiginos către stâlpul cu pricina. Încerc să schimb 
direcția din schiuri. Nimic! Doar picioarele se 
mișcau în bocanci. Și când însuși comandantul își 
scosese căciula ca semn al unui final tragic, reușesc 
să mișc ușor în laterală schiurile, să șterg cu umărul 
drept stâlpul fără să mă dezechilibrez dar, ca 
„țiganul la mal”, mă împiedic într-o moviliță de 
zăpadă aflată nu departe de punctul de sosire. 
Cad! Rezultatul: entorsă. Și mai urma și o aplicație 
importantă, la care însuși șeful de stat major al 
diviziei, colonelul Dumitru Mitrofan urma să 
participe. Printre altele, dorea să-i ofere o 
„surpriză” colegului său care îndeplinea funcția de 
comandant al Centrului de instrucție pe schiuri al 
artileriei de la Argestru (lângă Vatra Dornei).

Cu entorsa, era clar că, cel puțin într-o primă 
fază, nu puteam participa. Schimbând petlițele 
roșii cu cele negre și cu schiurile pe umăr, cercetașii 
au „pătruns legal” în incinta cazărmii, plasând cu 
„minat” chiar telefonul din biroul comandantului. 
În ultima săptămână, când piciorul se mai 
dezumflase, cu ajutorul unei glezniere, „am forțat” 
participarea la o altă aplicație, în care a trebuit să 
schimbăm „rapid” misiunile și, implicit, raioanele 
de acțiune în Țara Dornelor, folosind cu maximă 
atenție cunoștințele de topografie și încă 
„actualele” stații radio R-105 D, efectuând chiar... 
retranslații.

Următoarele tabere de instrucție pe timp de 
iarnă s-au organizat la Rotunda, lângă localitatea 
Cârlibaba, județul Suceava, unde, de regulă, se 
aduna „toată floarea cea vestită” a cercetării 

AMINTIRI
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Divizei „Ștefan cel Mare”, sub „aripa” șefului 
cercetării, locotenent-colonelul Costică Popa. Au 
fost zile la rând când urcam creasta muntelui din 
apropiere până la cabana „Zoopastoral”, unde moș 
Popârțac ne lăsa să preparăm... ceaiul și de unde 
observam în toată splendoarea valea Ilvei și pârâul 
Prislop și puteam efectua orientarea topografică 
pe mai multe planuri. Urcam în vreo două ore și, 
deși aveam schiuri ostășești, coboram în vreo 8-10 
minute!
...............................................................................

... Aplicație, cu acțiune dublă, între Divizia 
mecanizată de la Iași și Divizia mecanizată de la 
Constanța. Loc de desfășurare: zona limitrofă a 
județelor Suceava și Bistrița Năsăud, având ca ax al 
acțiunilor pasul Tihuța. Reușesc, în prima misiune 
mai deosebită, să culeg și să transmit date și 
informații utile pentru eșalonul superior. Trec apoi 
în... rezervă. Se apropia „finala” și colonelul 
Ujeniuc, șeful de stat major al diviziei, cere 
informații dintr-un anumit raion.

Pregătit încă din cazarmă, la ordinul 
căpitanului Coțoveanu, „plasez” semnul de arbitru 
pe parbriz, banderola corespunzătoare pe mâna 
dreaptă și cu Grupul 3 cercetare îmbarcat în ... 
camionul companiei pornesc spre „inamic”. În 
condițiile aplicației, circulația în pasul Tihuța, cu 
toate măsurile luate, se complicase. Mașini de 
comandament, piese de artilerie, camioane, 
bucătării rulante se înșirau de o parte și de alta a 
drumului. Și totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
răzbat fără incidente până la locul unde grupul de 
cercetare trebuia să debarce, unde mă oprește 
taman un reprezentant al arbitrilor. Nici acum nu 
știu cum de m-a fulgerat ideea: „Știți, am pierdut o 
hartă și am plecat să o recuperez. Am indiciile cam 
pe unde s-ar fi întâmplat evenimentul și ...”: N-am 
mai apucat să termin! „Bine, bine, grăbește-te și nu 
uita să ne comunici urgent!”, a venit răspunsul 
„mitralieră” al arbitrului. Și așa am trecut cu bine 
peste o altă încercare cu învățămintele de rigoare.
...............................................................................

Se apropia prima inspecție: Aflasem de la cei 
mai în vârstă că șeful comisiei, colonelul Nicolae 
Dănescu, insista pe antrenarea memoriei vizuale: 
„Un cercetaș trebuie să rețină, chiar și în fracțiuni 
de secundă, tipul și caracteristicile de bază ale 
avionului ce i-a trecut pe deasupra capului!” 
Aveam să memorez atenționarea celui care, 

verificându-ne la cunoașterea armamentului și 
tehnicii din înzestrarea armatelor străine, ne 
punea să precizăm, individual și cu rapiditate, 
toate acestea în timp ce dânsul răsfoia filele 
Albumului, acoperind scrisul de sub imagine. Așa 
am făcut cunoștință cu tunul „Ontos” cu 6 țevi.
...............................................................................

... Anul 1981 m-a găsit, împreună cu 
cercetașii colegi din tinerețe, maiorul Lucian 
Bădulescu și căpitanul Teodor Laza, alături de 
ofițeri valoroși din alte arme, la Cursul de cercetare 
strategică organizat de Direcția Informații Militare. 
Cred că selecționarea mea era într-un fel urmarea 
rezultatelor obținute într-o carieră pe care o 
dedicasem vieții de cercetaș, chiar dacă mai 
„cochetasem” cu cea de activist de partid și 
cultural. Cursul era condus de căpitanul R.1  
Nicolae Farcaș și, atât teoretic, cât și practic, am 
beneficiat de experiența și cunoștințele unor 
foarte buni ofițeri cu grad superior din Direcție. În 
final, pe baza predilecției pe care o dovedisem 
pentru pregătirea de specialitate și metodică, 
aveam să fiu încadrat la Secția învățământ. Așa se 
face că, între anii 1982-1986, sub îndrumarea și 
împreună cu colonelul Gheorghe Ștefan (în primii 
doi ani) am condus Cursul de comandanți companii 
și grupuri cercetare în dispozitiv, organizat de 
Direcția Informații Militare la Buzău. Șase luni la 
Buzău, alte șase la București!

Șansa mea a fost să colaborez cu ofițeri „aleși 
pe sprânceană”, adevărați reprezentanți ai „elitei 
armatei române”. Mai mult decât atât, mi-am 
regăsit prieteni din liceu și școală, ca maiorii 
Alexandru Roșca și Aristide Țintă. Țintă era un 
ofițer de excepție care, prin profesionalism, 
seriozitate și moralitate a reușit ca la instrucția 
desant-parașutare, de care răspundea direct, să nu 
avem evenimente deosebite. Pe lângă ei, o pleiadă 
de specialiști s-a perindat fie la catedră, fie la 
activitățile practice.
...............................................................................

Este știut că memoria „face feste” și ca atare 
cer iertare celor pe care i-am uitat. Este și cazul 
ofițerului de marină care încadra grupul ce urma să 
acționeze pe unitatea de aviație din Focșani. Aici, 
doi colegi de liceu, comandorii Victor Rotaru și loan 
Paiu se aflau în postura de predare/primire a 
funcției de comandant de unitate. Era o perioadă 
în care generalul Găinușă, de la Consiliul Politic 
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Superior, inițiase noi măsuri organizatorice vizând 
„perfecționarea muncii de partid”. Colegul meu, 
locotenent-colonelul Alexandru Roșca, pe atunci 
secretar de partid la unitatea de cercetare de la 
Buzău, care fusese la instructaj la eșalonul 
superior, mi-a „școlit” ofițerul care, în uniformă de 
maior de infanterie și  având documente 
corespunzătoare, s-a prezentat la punctul de 
control al unității. Își anunțase prezența pentru 
ziua următoare în timp ce efectua ... controlul la 
celelalte unități din garnizoană.

Era în „ziua reconstituirii” când atât 
„inamicul”, cât și „amicul” trăgeau învățămintele 
de rigoare. La punctul de control, ofițerul, sosit 
înaintea mea, aștepta să fie primit la comandant. 
Eu abia venisem de la Marele Stat Major. El 
primește aprobarea să intre și își începe „jocul”. 
Ceva mai târziu ajung și eu în aceeași cameră în 
care „marinarul meu” controla „la sânge” 
documentele de partid, făcea observații, nota, 
dădea indicații, de față fiind și cei doi comandanți, 
care nu bănuiau nimic. Revederea noastră a fost 
prilej de bucurie și, firesc, de amintiri din liceu.

După ce am băut o cafea, pe când ne 
pregăteam să mergem la gustare, am dat totul în 
vileag. Colegilor mei nu le venea să creadă. Paiu a 
ieșit și i-a arătat cele zece degete de la mâini 
subofițerului de la punctul de control, ceea ce în 
traducere însemna ... zece zile de arest. Creasem 
sentimente contradictorii. Prietenii mei trecuseră 
de la extaz la agonie. Le-am explicat că 
învățămintele le trăgea fiecare „parte” și că, în 
final, nimeni nu va avea de suferit, cum știau ei din 
alte misiuni asemănătoare. Nu erau convinși, dar la 
plecare reveniseră la sentimente ceva mai bune. 
Prin această aplicație am aflat, cât de cât, nivelul de 
însușire și aplicare a cunoștințelor și deprinderilor 
ofițerilor obținute pe durata cursului, calitățile 
morale și îndeosebi modul în care își învingeau 
teama și își asumau riscuri.
...............................................................................

Dincolo de bucuriile și necazurile personale, 
socotesc că am avut șansa, aproape întotdeauna, 
să fiu înconjurat și, în același timp, susținut de 
către cercetași de elită aparținând diferitelor 
generații. Experiența dobândită în cadrul Biroului 
învățământ în munca directă cu oamenii mi-a 
marcat benefic activitatea din finalul carierei. Și pe 
această cale doresc să mulțumesc șefilor, 

comandanților, colegilor și cursanților cu care am 
avut onoarea să colaborez, printre care căpitanii 
de R. 1 Nicolae Farcaș și Nicolae Dragnea, coloneii 
Gheorghe Ștefan, Mircea Beghegeanu, Florian 
Gârz, Nicolae Ciocău, Aurel Balaban, Ioan Herman, 
Aristide Țintă, Remus Ghergulescu, Nicolae 
Vochin, Dumitru Miu, Viorel Drenea, Gheorghe 
Truțulescu, Mihai Androne, Alexandru Roșca, 
Marin Scarlat ș.a. Este clar că mi-am asumat riscul 
unei enumerări incomplete pentru care cer sincer 
iertare!
...............................................................................

Rămăseseră în mine, cu un prelung ecou, 
valențele pedagogice din tinerețe, fără veleități de 
mare profesor și, urmându-i pe coloneii în rezervă 
Florian Gârz și Ioan Parepa, am lucrat în calitate de 
colaborator, în perioada 1999-2000, în cadrul 
Centrului pentru perfecționarea pregătirii cadrelor 
din Unitatea Militară 02630 București. Apoi, în 
perioada 01.02.2001- 31.01.2003, la aceeași 
unitate, mi s-a mai acordat o șansă în plus, fiind 
încadrat ca expert. Tuturor celor care mi-au 
acordat încredere doresc să le mulțumesc și să-i 
asigur că, dincolo de orice „învinuire subterană” de 
care am fost suspectat... am rămas fidel instituției.
...............................................................................

(Materialul integral a apărut sub titlul 
„Traseul întoarcerii în timp” în lucrarea „Cercetașii, 
elita Armatei României”, autor generalul de 
brigadă (r) Mihai Chiriac, Editura Militară, 
București, 2006, pag. 335-349)
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Anul 2021 înseamnă pentru nația română, 
implicit pentru militarii Armatei Române (în 
activitate și în rezervă), un an de încercare pe toate 
planurile. În aceste condiții cu restricții, lipsuri 
materiale, pandemie și altele, noi, parașutiștii 
militari, am reușit cu resurse materiale proprii și cu 
ajutorul  unor oameni  inimoși ,  apropiaț i 
fenomenului parașutismului militar, respectând cu 
strictețe hotărârile conducătorilor militari și politici 
să desfășurăm o serie de activități de pregătire, de 
îndeplinire a misiunilor încredințate, dar și de 
pregătire și de desfășurare a unor zile omagiale.

Doresc să amintesc trei activități relevante: 
80 de ani de parașutism militar românesc, 35 de 
ani de la înființarea primei structuri de învățământ 
militar în trupele de parașutiști și a 33-a ediție a 
memorialului „General-maior Grigore Baștan”.

Reamintesc acum câteva date, pentru mulți 
dintre noi cunoscute, legate de activitățile la care 
am făcut referire mai sus.

12 iunie 2021 - 80 de ani de parașutism 
militar românesc

La 10 iunie 1941, în baza Decretului-Lege 
93/1941 pentru înființarea, organizarea și 
funcționarea unităților de Infanterie Aeriană și a 
Ordinului nr. 5945/1941 al Statului Major al 
Aerului, a fost constituită, pe lângă Centrul de 
Instrucție al Aeronauticii, Școala de Parașutiști, 
denumită și Compania de Parașutiști, dislocată la 
Popești-Leordeni, în cadrul Flotilei 1 Aerostație.

1 iulie 2021- 35 de ani de la înființarea 
primei structuri de învățământ militar în trupele 
de parașutiști.

La 1 iulie 1986, în cadrul Regimentului 60 
Parașutiști „Băneasa Otopeni” a luat ființă Cursul 
de Pregătire și Perfecționare Cadre Parașutiști. 

La 30 noiembrie 1990 s-a înființat Centrul 
de Instrucție al Parașutiștilor, încadrat în cea mai 
mare parte cu personal din cadrul Cursului de 
Pregătire și Perfecționare Cadre Parașutiști și 
Regimentului 60 Parașutiști.

La 1 august 1991, Centrul de Instrucție al 
Parașutiștilor și-a schimbat denumirea în Centrul 
de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor din Trupele 
de Parașutiști.

La 1 iunie 1997 s-a înființat Școala de 
Aplicație pentru Parașutiști.

La 17 aprilie 2003, Centrul de Pregătire a 
Cercetașilor a trecut din subordinea Batalionului 
404 Cercetare în cea a Școlii de Aplicație pentru 
Parașutiști.

La 1 august 2005, Școala de Aplicație pentru 
Parașutiști s-a transformat în Școala de Aplicație a 
Forțelor pentru Operații Speciale, care avea în 
structura sa Centrul de Pregătire pentru Operații 
Speciale, Centrul de Pregătire a Cercetașilor și 
Parașutiștilor și Centrul de Pregătire pentru 
Informații Militare.

La 1 septembrie 2008, Școala de Aplicație a 
Forțelor pentru Operații Speciale s-a transformat 
în Centrul de Instruire pentru Operații Speciale, 
denumit ulterior Centrul de Instruire pentru ISR, 
Parașutiști, Operații Speciale și JTAC „General-
maior Grigore Baștan”

Participând la pregătirea și desfășurarea 
acestor activități, un grup format din sergent 
cercetaș (r) Nicolae Roșca, membru al ACMRR, 
colonel cercetaș (rtr) Viorel Drenea, colonel 
cercetaș Gabriel Carpiuc și colonel parașutist (r) 
Dragoș-Claudiu Axinia, a inițiat realizarea unei 
statui în cinstea, onoarea și memoria parașutiștilor 
militari români. Propunerea realizării acestei statui 
a fost prezentată participanților la activitățile 
desfășurate cu ocazia celor trei evenimente 
prezentate anterior. Sigur, am realizat că demersul 
nostru va naște o serie de păreri pro și contra 
referitoare la: de ce dorim altă statuie atât timp cât 
există statuia Generalului Grigore Baștan și statuia 
unui parașutist în incinta unități de parașutiști din 
Crângul Buzăului, cum va arăta, cu ce bani, ce 
sculptor, unde va fi amplasată și altele.

Hotărâți să realizăm ce ne-am propus, am 
purces la treabă. La cea mai grea întrebare a 
răspuns domnul Nicolae Roșca, un cercetaș cu 
suflet mare, buzoian la origini, stabilit în Slobozia 
unde are familia, locuința și afacerile. Ne-a arătat 
un monument superb, ridicat de dânsul în satul 
natal Racovițeni în memoria eroilor localității 
căzuți în războaiele duse pentru întregirea 
neamului, asigurându-ne că indiferent dacă vom 

ONOARE PARAŞUTIŞTILOR MILITARI ROMÂNI
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reuși sau nu să strângem fonduri din contribuții 
benevole ale parașutiștilor și celor interesați, el 
plătește tot ce nu se asigură prin acele contribuții. 
Și dacă a fost dat răspuns la cea mai grea întrebare 
am putut trece cu optimism la pașii următori.

De ce o altă statuie? Și aici am primit 
răspunsul repede. Statuia amplasată la spitalul 
județean este o statuie personalizată, ridicată în 
memoria/onoarea  Generalului Grigore Baștan, 
reprezentant de seamă al parașutiștilor militari 
români. Cu cealaltă statuie din incinta unității de 
parașutiști… este o poveste lungă. Hai să detaliem 
puțin. A fost gândită ca un simbol al parașutiștilor 
militari, care să fie amplasat în orașul Buzău pentru 
a fi văzut de toți cei care trec prin oraș. Nu a fost să 
fie așa și asta datorită intervenției unor colegi mai 
puțin implicați în realizarea ei. După multe piedici, 
statuia a ajuns să fie amplasată în unitate și acum 
nu putem să spunem că este bine și acolo. 

Încrezători că vom reuși am trecut la pasul 
următor. Domnul Roșca ne-a făcut cunoștință cu 
sculptorul  Gabriel  Manole,  absolvent al 
Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 
în 1979, clasa maestrului Corneliu Baba, membru 
al Uniunii Artiștilor Plastici din România din anul 
1990, din ale cărui realizări artistice amintesc:

- inițiator și coordonator al taberei de 
sculptură în piatră Năieni, județul Buzău, cu elevi ai 
claselor de arte plastice V-VIII din Ialomița, Buzău și 
Basarabia, 1986-2000, 150 de lucrări în 14 ani;

- Monumentul Eroilor, 1989, Slobozia;
- Mihai Viteazul, statuie ecvestră, Slobozia;
- biserica din piatră (Biserica Vârf), Năieni, 

județul Buzău, proiectată de arhitectul Mareș din 
Buzău, cu susținerea Consiliului Județean Buzău, 
Primăriei Năieni și Episcopiei Buzăului și Vrancei.

Și acum partea cu aprobările. Am contactat 
și informat conducerea Primăriei Buzău, respectiv 
domnul primar Constantin Toma și domnul 
viceprimar Ionuț Apostu, despre hotărârea 
noastră de a amplasa, în orașul-reper al 
parașutismului militar, un monument dedicat 
parașutiștilor militari români. Așa cum speram, am 
găsit sprijin. Prin hotărâre a Consiliului Local, am 
obținut în luna iunie Certificatul de Urbanism al 
Monumentului Parașutiștilor Militari, care va fi 
amplasat la intrarea în municipiu dinspre Focșani, 
pe partea dreaptă, lângă podul de la Mărăcineni, 
vis a vis de OMV, pe viitorul (probabil) bulevard al 
Aviatorilor și Parașutiștilor Militari.

Mai departe au rămas probleme de 
amănunt: cine o asumă, cine o gestionează pe mai 
departe, ce fel de cască să poarte etc.?

Toate aceste întrebări  îș i  pot  găsi 
răspunsuri, dacă vom fi conștienți că în această 
țară pot fi și oameni de bună credință, fără interese 
meschine, mânați de dorința de a contribui la 
menținerea a ceea ce este bun și valoros pentru noi 
ca nație și pentru parașutiștii militari români ca 
parte a acesteia.

Sigur că în actualul context, când societatea 
noastră este decimată / sufocată / divizată, este 
greu să crezi că cineva, poate face asemenea 
eforturi / demersuri pentru a valida importanța 
unor astfel de oameni (mă refer la parașutiști, în 
special la cei militari). De aceea cred cu tărie că cei 
care sunt / au fost implicați în fenomenul 
parașutismului militar pot și realizează că acest 
demers, este pentru și în memoria noastră, a 
tuturor parașutiștilor militari români din toate 
timpurile. 

Mulțumesc celor implicați în acest proiect, 
celor care au crezut în el, dar și scepticilor, 
importantă fiind de fapt doar realizarea acestui 
monument.

Slavă parașutiștilor militari ai nației 
române, din toate armele, trăitori în văzduhul de 
ieri, de azi și cel de mâine!

PUNCTE DE VEDERE
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Înfiinţarea trupelor române de paraşutişti,
între necesitate şi modernitate

ISTORIE

Colonel (r) dr. Mircea TĂNASE

Germeni i  t rupelor  aeropurtate în 
armatele moderne

Folosită inițial pentru salvarea piloților, 
apoi pentru stabilirea unor recorduri de înălțime, 
parașuta avea să devină, la începutul celui de-al 
Doilea Război Mondial, mijlocul cu care luptătorii  
unităților speciale părăseau bordul aeronavelor de 
transport pentru a ajunge, împreună cu 
armamentul și materialele din dotare, în 
dispozitivul inamicului sau în spatele acestuia. 
Războiul care amenința omenirea părea a nu se 
mai desfășura după toate regulile știute, iar ca 
urmare a noilor perspective pe care aviația avea să 
le asigure creșterii spectaculoase a vitezei de 
execuție a manevrei în teatrele de operații, prin 
transportul efectivelor și materialelor pe calea 
aerului ,  se el iminau complet  servituț i le 
comunicațiilor terestre, creându-se, în același 
timp, condiții excelente pentru realizarea 
surprinderii. Trupele aeropurtate vor fi cele care 
vor răspunde, în mare măsură, acestor noi 
deziderate și necesități. 

Putem spune că interesul pentru crearea și 
întrebuințarea unor asemenea trupe a apărut 
imediat după încheierea Primului Război Mondial. 

Vom aminti, în acest sens, Italia, care și-a creat, în 
1927, o primă școală de parașutiști militari, 
precum și primele unități aeropurtate, iar în 1935, 
în timpul campaniei din Etiopia, a recurs la 
aprovizionarea trupelor pe calea aerului cu 
parașuta. În 1938 italienii  au înființat în Libia un 
batalion de infanteriști indigeni din cadrul trupelor 
coloniale italiene, denumit ulterior Batalionul 1 
Libian „Infanteriștii cerului”. În 1939, înființându-
se și al doilea batalion, s-a constituit Regimentul 1 
Libian „Infanteriștii aerului”, iar un an mai târziu, 
după deschiderea școlii de parașutism de lângă 
aeroportul Tarquinian, s-a înființat și primul 
batalion de parașutiști încadrat exclusiv cu italieni. 
La sfârșitul anilor '30 italienii își creaseră deja două 
divizii aeropurtate - „Folgore” și „Nembo”- , 
precum și un regiment aeropurtat în cadrul 
marinei - Regimentul „San Marco”.

Uniunea Sovietică poate fi considerată, de 
asemenea, pionieră în creditarea și dezvoltarea 
trupelor aeropurtate. În 1925 sovieticii și-au trimis 
emisari în S.U.A. pentru a cunoaște îndeaproape 
preocupările americanilor în acest domeniu, cu un 
general, William Mitchell, adept înflăcărat al 
operațiilor aeropurtate. 
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ISTORIE

În 1932 au fost create primele batalioane 
de parașutiști în apropiere de Kiev, Leningrad, 
Moscova și în Extremul Orient. La 29 septembrie 
1932, la Krasnogvardeisk, districtul militar 
Leningrad, sub supravegherea atentă a lui K.E. 
Voroșilov, comisar al poporului pentru apărare și 
ulterior mareșal al Uniunii Sovietice, s-a executat 
un ciclu complet de activități de desant aerian de 
către Detașamentul 3 Motorizat Aeropurtat. În 
1933 a fost creată Brigada 3 Aviație cu Destinație 
Specială. Tot în acest an, la Tusino, lângă Moscova, 
a fost înființată o școală de instructori parașutiști. �

Manevrele militare desfășurate în anii '30, 
la care au asistat și militari occidentali, au creat 
părerea, susținută de cele văzute în Bielorusia, la 
Leningrad și Kiev, că Uniunea sovietică era patria 
parașutismului și mai târziu a marilor unități de 
desant aerian. Utilizarea acestor unități a fost 
experimentată cu un succes strălucit în cursul 
marilor manevre din 1934 și 1935, la care au 
asistat delegațiile multor țări occidentale. După 
părerea acestor experți, în aceea vreme, Armata 
Roșie era una din cele mai moderne din lume. 
Această părere n-a fost străină de hotărârea 
guvernului francez și cehoslovac de a semna un 

1pact de asistență mutuală cu Uniunea Sovietică. 
În februarie 1936, o divizie de vânători 

(14000 oameni) a fost aerotransportată de la 
Moscova la Vladivostok, cu întregul său armament 
și materialele acroșate sub avioane. În același an, 
la manevrele de la Minsk, 1200 parașutiști au fost 
parașutați și 3000 infanteriști aerotransportați au 
fost debarcați la peste 170 km în spatele „liniei 
frontului”. În 1938, prin înființarea a încă patru 
brigăzi aeropurtate, numărul acestora s-a ridicat la 
șase: brigăzile 201, 202, 204, 211, 212, 214 
aeropurtate.

În 1939 Brigada 212 Aeropurtată sovietică a 
fost angajată în luptă pentru respingerea forțelor 
japoneze din Manciuria, iar alte 3 brigăzi au fost 
lansate în Finlanda, în spatele liniei Mannerheim, 
în conflictul sovieto-finlandez din 1939-1940, dar 
nu se poate spune că au avut o contribuție 
semnificativă în deznodământul conflictului, 
victoria URSS fiind, de altfel, discutabilă. Trebuie 
amintit însă că, URSS, implicată la vremea 
respectivă în războiul civil din Spania, avea 
destinată pentru „exportul” de revoluție Divizia 35 
Desant Aerian, încadrată cu mulți voluntari 
spanioli și pregătită să intervină decisiv asupra 
Madridului. 

URSS și-a folosit pentru prima dată forțele 
aeropurtate în rolul lor specific pe timpul ocupării 
Basarabiei, în iunie 1940. Concomitent cu 
înaintarea unor forțe terestre, brigăzile 201, 204 și 
214 aeropurtate s-au îmbarcat în 170 de avioane 
TB-3 ale celor 4 regimente de avioane grele de 
bombardament și, la 29 iunie 1940, un batalion din 
Brigada 204 Aeropurtată a fost parașutat la 12 km 
nord de Bolgrad, ocupându-l în seara aceleași zile, 
iar în ziua următoare Batalionul 1 al Brigăzii 204 
Aeropurtate a cucerit orașul Cahul, aflat la gura 
fluviului Dunărea. În aceeași zi, Brigada 201 
Aeropurtată, fără a întâmpina vreo rezistență din 
partea trupelor române care se retrăgeau, au 
ocupat orașul Ismail.

În „Raportul asupra acțiunilor trupelor 
Frontului de Sud la eliberarea Basarabiei și 
Bucovinei  de  Nord,  iun ie  -  iu l ie  1940”, 
comandantul trupelor regiunii militare Kiev, 
generalul de armată Gheorghi K. Jukov menționa: 
Dat fiind că armata română s-a retras benevol 
peste r. Prut, operațiile de desant au fost executate 
fără participarea aviației de vânătoare și 
bombardament. Operațiile de desant efectuate, în 
ciuda faptului că s-au desfășurat cu aparate de 
modele vechi și pe o adâncime de 500-600 de km, s-
au justificat complemente (completamente, n.n.) 
și au demonstrat toată eficiența acestei forțe 
armate. Raza mare de acțiune, rapiditatea și 
apariția prin surprindere a desanților i-au zăpăcit 
pe românii în retragere; desantele au determinat 
trupele române să respecte cu strictețe condițiile 

2prevăzute de acord pe timpul retragerii lor.
La începutul celui de-al Doilea Război 

Mondial, URSS avea cinci corpuri de desant aerian 
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pregătite pentru luptă, alte trei fiind în curs de 
operaționalizare. Deși Stalin intenționa să aibă 
pregătite 10 corpuri de desant aerian pentru 
„marea ofensivă eliberatoare”, utilizarea lor 
efectivă pe câmpul de luptă și rezultatele obținute 
în confruntările în care au fost angajate nu au fost 
proporționale cu dimensiunea dezvoltării 
acestora. În acest sens, în aprilie 1941 el a dispus 
intrarea în dispozitivul de luptă a cinci corpuri de 
armată de desant aerian, înființate în secret în 
raioanele vestice ale U.R.S.S., dispuse în păduri sau 
în terenuri cu acoperiri, putând fi folosite, fără o 
altă redislocare, împotriva Germaniei, României 
(Corpul 3 Desant Aerian, dislocat la Odessa), 
Cehoslovaciei sau Austriei.

La 1 aprilie 1937 au luat ființă primele 
unități franceze de trupe aeropurtate: Grupul 601 
Infanterie Aeriană - la Reims - și Grupul 602 
Infanterie Aeriană - la Alger-Baraki. În martie 1939, 
cele două grupuri s-au reunit la Alger-Baraki în 
vederea unei posibile misiuni în Tripolitania, care a 
fost abandonată însă. Evenimentele din vara 
anului 1940 au dus la capitularea Franței și 
destructurarea armatei  sale.  Grupuri  de 
parașutiști, create și instruite în Anglia, vor fi însă 
parașutate pe teritoriul Franței ocupate și vor 
lupta, de multe ori alături de Rezistență, pentru 
eliberarea țării.

Germania, interesată în mod deosebit de 
tot ceea ce putea contribui la crearea unei armate 
puternice în măsură să șteargă granițele impuse de 
Tratatul de la Versailles, și-a creat primul batalion 
de parașutiști la 29 ianuarie 1936. Inițiatorul creării 
acestor trupe a fost colonelul (ulterior generalul) 
Kurt Student, participant la demonstrația sovietică 
de la Kiev din 1935, cel care a reușit să-l convingă 
pe Herman Göring de utilitatea acestora. La rândul 
său, Göring - aviator de prestigiu în Primul Război 
Mondial, iar după 1920 reprezentant al firmelor de 
p a ra ș u te  „ H e i n e c ke ”  î n  S u e d i a  ș i  a p o i 
„Thörnbland” în Germania - s-a decis să creeze un 
corp de elită, obținând aprobarea lui Hitler de a 
înființa acest batalion de parașutiști. Pe lângă 
școala de parașutiști (centru experimental) a 
trupelor de uscat (Wehrmacht) de la Stendal, 
Göring a înființat o altă școală de parașutiști la 
Spandau, subordonată Forțelor Aeriene Militare 
(Luftwaffe). La 4 iunie 1938, generalul Kurt Student 
a fost însărcinat cu comanda operațională a 

trupelor aeropurtate, solicitând și obținând 
trecerea acestora la Luftwaffe. Student a fost 
numit ulterior comandantul Diviziei 7 Aeropurtate 
(7 Fliegerdivision), căreia i-au mai fost integrate un 
regiment aeropurtat recent înființat, precum și 
batalionul aeropurtat din forțele terestre (ulterior 
retras din cadrul diviziei). 

În același an, 1938, au fost înființate 
temutele detașamente „Brandenburg”, din 
voluntari excelent pregătiți, cunoscători a mai 
multor limbi străine, instruiți pentru misiuni prin 
parașutare în dispozitivul inamicului. La 1 
septembrie 1939, un grup de 80 de militari din 
acest corp de elită, condus de locotenentul 
Gräbert, a acționat în triajul Katowice, în Polonia, 
deschizând seria ostilităților celui de-al Doilea 
Război Mondial, în care trupele aeropurtate 
germane vor gusta, deopotrivă, din cupa victoriei 
și a înfrângerii. 

Marea Britanie nu s-a arătat interesată de 
ideea trupelor aeropurtate decât după succesele 
„Blitzkrieg” - ului german din 1940, chiar dacă în 
1932, pentru soluționarea crizei din Irak, au 
transportat pe calea aerului, din Egipt la Bagdad, 
mai multe batalioane de infanterie. Prima școală 
de parașutiști a luat ființă la 21 iunie 1940, pe 
aerodromul civil de la Ringway, lângă Manchester, 
iar în luna iulie din același an prima subunitate - 
Comandoul 2 - a fost parașutată dintr-un 
bombardier Whitley adaptat. Winston Churchil era 
însă convins că Marea Britanie avea nevoie de un 
corp de cel puțin 5000 parașutiști.

În Statele Unite ale Americii, către sfârșitul 
Primului Război Mondial, generalul William 
Mitchell propunea utilizarea unei divizii de 
infanterie parașutată în spatele frontului german. 
Terminarea războiului nu i-a mai permis să-și pună 
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în practică ideea, însă în 1928, la Campo Kelly, 
Texas, a organizat o parașutare demonstrativă a 
unei grupe de militari dotați cu o mitralieră. Cu 
toate acestea, până la începutul celui de-al Doilea 
Război Mondial, americanii au ignorat trupele 
aeropurtate. Succesele operațiunilor aeropurtate 
germane din mai 1940 i-au determinat însă să le 
reconsidere, astfel că, la Fort Benning, a luat ființă 
primul pluton experimental de parașutiști („Test 
Platoon”), sub comanda colonelului William G. 
Lee. Au urmat constituirea altor structuri - grupuri, 
batalioane, regimente - pentru ca, în martie 1942, 
să se constituie, la Fort Bragg, California, sub 
comanda aceluiași colonel Lee, Comandamentul 
Trupelor Aeropurtate. A urmat crearea, în august 
1942, a Diviziilor 82 și 101 Aeropurtate, care s-au 
acoperit de glorie în confruntările celui de-al 
Doilea Război Mondial și, mai ales, în cele care i-au 
urmat. 

Interesul manifestat pentru crearea unor 
astfel de trupe în perioada premergătoare celui 
de-al Doilea Război Mondial reprezintă în fapt 
recunoașterea virtuților unei categorii de forțe ce 
putea fi desfășurată rapid și la distanțe foarte mari, 
peste obstacole și terenuri improprii, beneficiind 
de avantajul surprinderii și provocării de pierderi 
considerabile adversarului, cu urmări importante 
și, de ce nu, chiar decisive în derularea și 
deznodământul acțiunilor militare în curs.

Cel de-al Doilea Război Mondial avea să 
aducă consacrarea trupelor aeropurtate. Acțiunile 
acestora au conferit războiului modern o a treia 
dimensiune, cea verticală. Marile protagoniste ale 
celui de-al doilea război mondial aveau să susțină 
adevărate recitaluri pe tema trupelor aeropurtate. 
Având la pupitru pe unii dintre cei mai remarcabili 
comandanți militari, aceste trupe se vor dovedi a fi, 
de multe ori, vioara întâi într-o orchestră care 
trebuia să-și ducă, indiferent cum, partitura până 
la capăt. Germania va interpreta, și de această 
dată, uvertura. Îi vor urma soliști de primă mână ca 
Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite 
ale Americii, dar și alții, e drept, cu roluri de mai 

3
mică anvergură. 

Prima subunitate-școală de parașutiști 
militari români

Revizionismul teritorial practicat de statele 
vecine - U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria - se detașează 
ca principala amenințare la adresa intereselor 

naționale fundamentale ale României în vara 
anului 1940. Fiecare dintre acești vecini se socotea 
frustrat de rezultatele Primului Război Mondial, 
revendicând din partea României porțiuni 
importante din teritoriu. Amenințarea celor trei 
vecini putea să ia forma unei invazii - fie conjugate 
în timp, câte doi sau toți trei odată, fie separate - în 
scopul realizării obiectivelor propuse. Aceste 
probabilități, strâns legate de evoluția situației 
internaționale, de situația fiecăruia dintre 
prezumtivii adversari la celelalte frontiere, au creat 
mari dificultăți planificării strategice românești, 
conferind acesteia o bază sporită de incertitudine. 
Este ceea ce în epocă s-a numit „problemul 
strategic” al României .

Politica externă a României de după 28 
iunie 1940 a fost determinată de consecințele 
evacuării, sub imperiul forței, a Basarabiei, 
nordului Bucovinei, părții de nord-vest a 
Transilvaniei și Cadrilaterului și s-a aflat la originea 
intrării țării, la 22 iunie 1941, în al Doilea Război 
Mondial, alături de țările Axei (Germania, Italia, 
ulterior Japonia). 

Diminuarea teritoriului și a potențialului 
militar al țării ca urmare a rapturilor teritoriale din 
vara anului 1940 și încadrarea statului român în 
sistemul puterilor Axei, a impus adoptarea unui 
plan de reorganizare a armatei, care a avut în 
vedere, printre altele, adecvarea structurilor 
organizatorice la resursele financiare ale țării și 
dotarea marilor unități cu mijloace moderne de 
luptă. 

În primăvara anului 1941, înființarea primei 
subunități de parașutiști în armata română se 
dovedea mai mult decât necesară. Majoritatea 
statelor europene își constituiseră unități de 
parașutiști, iar succesele rapide obținute în anii 
1940 și 1941 de către Germania în Danemarca, 
Norvegia, Olanda, Belgia, Franța și Creta, dar și 
utilizarea aeropurtatelor sovietice în Finlanda și 
România, au constituit tot atâtea argumente.

La 5 septembrie 1940, Carol al II -lea l-a 
adus la putere pe generalul Ion Antonescu, care, a 
doua zi, a cerut abdicarea regelui, al cărui regim 
era considerat vinovat de destrămarea granițelor 
țării. Generalul Antonescu, proclamându-se 
„conducător” al statului român, și-a propus 
reorganizarea armatei, după formula „o armată 
mică, dar puternică”, cu o perfectă încadrare, 
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disciplină și instrucție, adecvată „realităților 
românești și condițiunilor tehnice moderne” .

Bun cunoscător al științei și artei militare, 
dovedindu-se a fi un spirit practic prin excelență, 
grefat pe o gamă vastă de cunoștințe chiar în 
domenii de ultimă oră, generalul Ion Antonescu a 
sesizat la timp rolul pe care-l pot juca forțele de 
desant aerian pe frontul de est, concomitent cu 
misiunile „de sabotaj” în spatele liniilor inamice. 
Preocupat să cunoască realizările de anvergură ale 
altor armate, a căutat să fie în ton cu noile 
concepții despre războiul fulger prin operațiuni 
aeropurtate. State ca URSS, Germania, Italia și 
Ungaria, promotoare a unei doctrine eminamente 
ofensivă, își constituiseră deja structuri militare 
destinate acestor scopuri. În Germania și URSS, 
unitățile de parașutiști și aeromobile constituiau 
forța de șoc destinată să acționeze în adâncimea 
dispozitivului adversarului, în puncte și zone de 
importanță strategică.

V i c to r i i l e  s u c c e s i ve  re p u r tate  d e 
parașutiștii germani în primăvara anului 1940 
(Norvegia, Danemarca, Belgia, Olanda) l-au 
determinat pe generalul Ion Antonescu să ia în 
calcul crearea unor structuri de parașutiști și 
infanterie aeriană, după modelul german, dar 
adaptat specificului și, mai ales, posibilităților 
noastre de susținere și pregătire. Mai târziu, după 
succesele repurtate de parașutiștii germani în 
Creta (operațiunea „Mercur”) și de către aliați 
(Anglia, U.R.S.S.), convins de eficiența trupelor 
aeropurtate, Antonescu avea să-și propună un 
proiect mult mai amplu și mai curajos, de creare a 
unui Corp de Parașutiști și a unui Corp de Infanterie 
Aeriană, proiect care nu a mai putut fi însă 
finalizat. 

În ședința de colaborare a Ministerului 
Apărării Naționale din 23 decembrie 1940 s-a 
indicat a se lua legătura cu Misiunea aeriană 
germană din România în vederea trimiterii în 
Germania a 20 de ofițeri și subofițeri care să fie 
instruiți în centrele de pregătire ale parașutiștilor, 
precum și pentru aducerea în România a unor 
instructori germani pentru realizarea bazei 
materiale de instrucție a parașutiștilor. În aceiași 
ședință, propunerea ca parașutiștii să fie 
constituiț i  în grupe izolate pentru nevoi 
informative și operative care să fie lansate din 
avioane nespecializate a fost apreciată ca fiind cea 

mai potrivită, având în vedere costul formării de 
4

unități așa cum au alte armate.  În urma 
demersului făcut pe lângă pe autoritățile germane 
de la București de a fi sprijinite în acest sens, la 9 
ianuarie 1941 acestea au răspuns că, dată fiind 
importanța instrucției premergătoare pentru 
pregătirea parașutiștilor, România nu dispune de 
instalațiile necesare și terenul de pregătire, în 
concluzie școala de parașutiști nu putea funcționa 
decât în Germania, dar școlile germane la ora 

5
actuală sunt foarte aglomerate.

În consecință, la 1 martie 1941, Statul 
Major al Aerului, prin Ordinul nr. 5945/1941 a 
dispus înființarea pe lângă Centrul de Instrucție al 
Aeronauticii a Școlii de Parașutiști cu un efectiv de 
130 elevi, care urmează o parte teoretică și 

6
practică la Popești-Leordeni.

Convins de necesitatea constituirii grabnice 
a acestei structuri, în iunie 1941 generalul Ion 

7
Antonescu a semnat Decretul-Lege nr 93/1941  
pentru înființarea, organizarea și funcționarea 
unităților de infanterie aeriană (unități de 
infanterie transportată și unități de parașutiști, 
organizate pe companii, batalioane și regimente) 
în cadrul Aeronauticii Militare. Decretul-Lege a 
intrat în vigoare la 10 iunie 1941 și marchează ziua 
de naștere a parașutismului militar în România.

În stabilirea criteriilor de selecție se 
remarcă gradul înalt de profesionalizare ce se 
preconiza pentru luptătorii parașutiști, deplina lor 
disponibilitate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter deosebit, un nivel de pregătire generală și 
militară peste media existentă în armata română. 
Obligativitatea cunoașterii unei limbi străine 
denotă de la început intenția de folosire a 
parașutiștilor în spatele dispozitivului inamic, 
îndeosebi pentru acțiuni de cercetare și diversiune 
(sabotaj). De altfel, la recrutare erau preferați 
cunoscătorii de limbă rusă și limbă maghiară, 
intenționându-se folosirea lor în acțiuni specifice 
în teritoriile abuziv ocupate de cele două state 
vecine în vara anului 1940.

La 31 martie 1942, a luat ființă o a doua 
companie de parașutiști, constituindu-se astfel 
Batalionul de parașutiști, în cadrul Flotilei 1 
Aerostație. 

În 1943 Mareșalul Ion Antonescu dispune 
înființarea unui Corp de Parașutiști al Aeronauticii 
Militare, după modelul german, care să cuprindă 
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unități luptătoare (batalioane, regimente, mari 
unități) și un Centru de Instrucție al Parașutiștilor 
cu școlile de specializare necesare. Datorită 
schimbării cursului evenimentelor politico-
militare, acest deziderat nu a fost realizat.

Batalionul nu a fost întrebuințat în luptă 
decât începând cu 23 august 1944, când forțele 
acestuia au fost angajate pentru îndeplinirea unor 
misiuni cu un grad ridicat de risc cum ar fi:

-  apărarea aerodromului  Boteni  ș i 
interzicerea aterizării aeronavelor germane pe 
acesta. Au participat 2 plutoane de parașutiști 
începând cu 23 august 1944, orele 02.30 și au dus 
acțiuni de luptă până la 31 august;

- cucerirea aerodromului Băneasa și 
nimicirea forțelor germane dispuse în satele 
Herăstrău și Băneasa. Subunitățile angajate în 
această zonă au participat la lupte până la 27 
august;

- nimicirea forțelor germane dispuse în 
zona localității Pipera, la care a participat întregul 
batalion, mai puțin forțele angajate la Boteni și 
Băneasa.

În luptele din august 1944 au căzut la 
datorie 19 ofițeri, subofițeri și militari în termen, 
iar alți 54 au fost răniți. Comandantul batalionului, 
maiorul Teodor Dobre, a fost distins cu Ordinul 
„Mihai Viteazul”, clasa a II-a cu spade.

La 12 septembrie 1944, la Moscova s-a 
semnat armistițiul dintre URSS (din partea 
Națiunilor Unite) și România. Convenția de 
Armistițiu prevedea, la articolul 18, înființarea 
Comisiei Aliate de Control, cu misiunea de a 
reglementa și a controla, până la încheierea păcii, 
executarea clauzelor de armistițiu. Alcătuită din 
reprezentanți ai URSS, SUA și Marii Britanii, 
Comisia Aliată de Control a acționat în numele 
Puterilor Aliate, însă sub directivele generale și 

8ordinele Înaltului Comandament Aliat (sovietic).  
În urma restructurărilor (desființărilor) 

ordonate de Comisia Aliată de Control (sovietică) 
din Aeronautică, la 15 decembrie 1944, Flotila 
Aerostație s-a transformat în Baza Specialități 
Aeronautice (Ordinul nr.740/3 decembrie 1944 al 
Statului Major al Aerului), în cadrul căreia 
Batalionul de Parașutiști s-a transformat în 
Batalionul 5 Pază.

La 1 martie 1945 Statul Major al Aerului a 
dispus, prin Ordinul nr. 930/28 februarie 1945, în 

conformitate cu adresa Comisiei Aliate de Control 
9în România nr. 466 din 28 februarie 1945 , 

desființarea Batalionului 5 Pază, alături de alte 
unități din Aeronautică. A fost curmată astfel brusc 
existența unei structuri militare pe care armata 
română o considera o unitate de elită, al cărei grad 
ridicat de pregătire a fost dovedit în acțiunile de 
apărare a nordului Bucureștiului, dar care, poate 
tocmai datorită acestei pregătiri, devenea 
incomodă noului aliat, știindu-se cu exactitate că 
parașutiștii n-au agreat deloc ocupația sovietică. 
De altfel, mulți dintre ei vor alege lupta armată 
împotriva ocupantului sovietic și a regimului 
comunist impus de acesta, intrând în Mișcarea 
Națională de Rezistență, asumându-și riscul de a fi 
arestați și condamnați la ani grei de detenție.

Batalionul român de parașutiști avea să 
renască la 1 noiembrie 1950, la Tecuci, în cadrul 
Centrului de Instrucție al Aviației, impunându-se, 
la scurt timp, ca una dintre unitățile de elită ale 
armatei române, dezvoltându-și în următorii ani 
structura și capabilitățile acționale, în măsură să-și 
îndeplinească noile misiuni specifice și să se 
alinieze trupelor aeropurtate ale armatelor 
moderne. 

La 1 februarie 1958, prin Ordinul T.A. 00700 
al Direcției Informații, a fost înființată, pe stat 
anexă, Compania Cercetare, destinată pentru 
pregătirea elementelor de cercetare în dispozitivul 
inamicului lansate prin parașutare. Compania se 
subordona pe linia pregătirii de luptă Direcției 
Informații a Marelui Stat Major, rămânând mai 
departe, din punct de vedere administrativ, în 
subordinea Batalionului 1025 Desant-Parașutare. 
Această nouă structură avea în organică 3 plutoane 
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de cercetare și un pluton transmisiuni. În cadrul 
instrucției tactice a subunității s-a pus un accent 
deosebit pe formarea la militari a deprinderilor 
pentru culegerea de date și informații. Prin 
ingeniozitatea cu care se legendau, îndrăzneala, 
curajul și gradul de pregătire cu care făceau față 
celor mai dificile situații, cercetașii s-au făcut 
repede temuți și respectați în armata română. 
După ce, în septembrie 1962, au mai fost create o 
companie cercetare și o companie transmisiuni, în 
luna iulie 1963 a luat ființă Batalionul Cercetare 
Parașutiști pe lângă unitatea de parașutiști. Acesta 
a ieșit din subordinea unității de parașutiști la 29 
iunie 1976, în baza Ordinului C.L.00785, devenind 
unitate independentă, Batalionul 404 Cercetare în 
Adâncime, subordonată Direcției Informații a 
Marelui Stat Major. 

La împlinirea a 80 de ani de la înființarea 
trupelor române de parașutiști ne exprimăm 
gratitudine pentru toți cei care au trudit pentru 
înălțarea și strălucirea acestora și ne exprimăm 
convingerea că cei care vor decide asupra viitorului 
armatei române vor credita această armă pe 
măsura potențialului și capabilităților acesteia. 

Cer senin!

(Notă: materialul a fost prezentat, într-o 
formă restrânsă, la Simpozionul Național România 
și Campania din Est, organizat de Societatea de 
Științe Istorice Bârlad, în data de 23 octombrie 
2021)

1 Aleksandr Nekrici, Armata Roșie asasinată. 22 iunie 1941 (versiunea franceză a lucrării 1941. 22 iunie, Editura Nauka, 
Moscova, 1965,) Paris, 1968, p.69.
2 Ion Șișcanu, Vitalie Văratic, Pactul Ribentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia. Culegere de documente, Editura 
Universitas, Chișinău, 1991, p. 74.
3 Mircea Tănase, Parașutismul militar în România – tradiție și actualitate 1941-2008, Editura Centrului Tehnic Editorial al 
Armatei, ediția a 2-a,  București, 2010, p. 51.
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, (în continuare ANIC) Fond Președinția Consiliului de Miniștri, Cabinet militar, dosar 
nr.16/1940, f. 163.
5 Arhivele Militare Române (în continuare AMR) , Fond 5776, dosar nr.38, f. 641.
6 AMR, Fond Statul Major al Aerului, dosar nr.368, f. 10.
7 AMR, Fond Statul Major al Aerului, dosar nr. 50, f. 40-43.
8 Alesandru Duțu, Comisia aliată destructurează armata română, în Revista de Istorie Militară, nr. 2-5/1999.
9 AMR, Fond Statul Major al Aerului, dosar 62, f.128.

Note:
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Ziua de 1 iulie 2021 a oferit Centrului de 
perfecționare ISR, parașutiști și JTAC „General-
maior Grigore Baștan”, purtătorul valorilor, 
tradițiilor militare și cultural educative ale Cursului 
de pregătire, perfecționare și specializare cadre 
parașutiști, prima structură de învățământ militar 
din trupele de parașutiști, înființat în cadrul 
Regimentului 60 parașutiști „Băneasa-Otopeni”, 
dar și celor care privesc sau au privit lumea de sub 
cupola albă de mătase a parașutei, prilejul de a 
sărbători împlinirea a 35 de ani de existență. 

Cu o longevitate și o experiență de 
necontestat, instituția de învățământ militar non-
universitar  și-a câștigat prestigiul, celebritatea și 
numele, chiar dacă a fost trecută prin toate furcile 
caudine ale procesului de transformare și 
restructurare a armatei și ale unei reforme a 
sistemului de învățământ militar care parcă nu se 
mai termină. Totodată, pe fondul faptului că în 
prezent  războiu l  cunoaște  o  escaladare 
semnificativă putând fi derulat în diferite forme, 
structurii în cauză, indiferent de denumirile avute 
de-a lungul t impului  (Curs de pregătire, 
perfecționare și specializare, Centru de instrucție, 
Școală de aplicație a parașutiștilor și ulterior a 
forțelor pentru operații speciale și din nou Centru 
de instruire și de perfecționare), i-a revenit sarcina 
de a identifica rapid tendințele care pot influența 
domeniul instruirii forțelor, ca una din principalele 
condiț i i  de reușită pentru modernizarea 
permanentă a instituției militare de învățământ 
non-universitar.

În 1986, pentru materializarea manevrei pe 
verticală și executarea atacurilor asupra unor 
obiective de importanță deosebită, a raidurilor sau 
a altor operații în spatele fronturilor constituite, 
funcționau patru regimente de parașutiști 
subordonate Comandamentului Aviației Militare, 
în subordinea Direcției informații din Marele Stat 
Major era constituit un batalion de cercetare în 
adâncime, iar la nivelul fiecărei Armate s-au 
înființat companii de cercetare în adâncimea 
dispozitivului inamicului, transformate ulterior în 
batalioane, care, pe lângă misiunile de culegere a 
datelor și informațiilor, aveau și capacitatea de a 
executa acțiuni cu caracter deosebit, la obiectivele 
de interes din zonale de acțiune și de interes ale 
marilor unități pe care le deserveau.

Existau, așadar, diverse structuri la acea 
vreme, însă o armată care se dorește a fi 
compatibilă cu partenerii de alianță, cu luptători 
perfect adaptați condițiilor concrete ale mediilor 
de operare, special organizați, instruiți și echipați, 
trebuie să țină seama de cerințele operaționale ale 
luptei moderne și să le implementeze în cadrul 
unui proces de instruire instituționalizată și 
operațională, derulat unitar în cadrul instituțiilor 
de învățământ, singurele capabile să opereze 
permanent cu un sistem riguros de selecție, 
formare și dezvoltare profesională a personalului 
militar, pentru a filtra materialul uman la dispoziție 
și, în același timp, să realizeze progresiv, profilul 
luptătorului și specialistului necesar acestor 
domenii ale excelenței - cercetași, parașutiști și 
controlori în zona finală de atac integrat.

35 DE ANI 
ÎN SLUJBA ARMATEI ROMÂNIEI

(1986 - 2021)

PUNCTE DE VEDERE

Colonel  Gabriel CARPIUC
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Astăzi, Centrul de perfecționare este 
structura special destinată din învățământul 
militar non-universitar care se ocupă cu selecția, 
pregătirea, perfecționarea, specializarea și 
dezvoltarea ulterioară a personalului militar pe 
care se va dezvolta ulterior întreaga gamă de 
competențe necesare luptătorilor din structurile 
de cercetare, parașutiști și controlori în zona finală 
de atac integrat. Obiectivul general al instruirii 
vizează crearea unor luptători de elită care, folosiți 
cu pricepere de către comandanți, să poată 
reprezenta la nevoie, asul din mânecă și care să 
facă oricând diferența dintre succes și eșec în 
contextul operațiilor convenționale.

Cu un corp de instructori bine instruit, 
ancorat în realitățile momentului, cu o bogată 
experiență în domeniul armelor și specialităților 
din domeniul de responsabilitate, cu facilități de 
instruire corespunzătoare atingerii obiectivelor 
stabilite, centrul de perfecționare este recunoscut 
ca o instituție expert, de prestigiu și tradiție în  
arhitectura învățământului militar, construită cu 
sudoare în toți acești ani de existență.

Identificați ca sumă a investițiilor făcute de 
sistemul militar de-a lungul întregii cariere militare 
pentru pregătirea militară generală, de specialitate 
și, mai ales, pentru specializarea în domenii de nișă 
ale sistemului militar, cercetașii, parașutiștii și 
controlorii în zona finală de atac integrat sunt 
beneficiarii principali ai unui adevărat complex 
instructiv-educativ, dinamic, multidisciplinar și 
polispecializat, orientat în permanență spre o 
excelentă eficiență acțională.

La acest frumos ceas aniversar îmi permit să 
afirm că e nevoie să ne angajăm în continuare cu 
inteligență, curaj și îndemânare pentru a crește 
prestigiul acestor minunate meserii-pasiune, dacă 
le pot numi așa. Folosesc această oportunitate 
pentru a transmite tuturor celor care au trăit, 
simțit și respirat sub cupola de mătase a parașutei 
că nivelul de instruire al personalului, alături de 
dotarea cu echipamente esențiale de ultimă 
generație și realizarea unor structuri de comandă 
suple și modulare, susținute de un suport 
doctrinar realist, se constituie în tot atâția vectori 
de succes ai forței unei armate moderne care își 
dorește aceste specialități de nișă, adaptate 

cerințelor mediului operațional pentru care au fost 
create.

Cu această ocazie centrul de perfecționare 
cu sprijinul Consiliului județean Buzău, al 
Asociației Cercetașilor Militari în Rezervă și în 
Retragere, al Fundației „General Grigore Baștan” și 
a unor contributori dezinteresați, așa cum este 
domnul Nicolae Roșca, a realizat o serie de 
materiale reprezentative în scop de promovare a 
specialităților din aria sa de responsabilitate 
(statueta parașutistului militar, un volum aniversar 
intitulat „Școala parașutiștilor din Crângul 
Buzăului”, coin-ul de identificare al instituției, un 
fanion cu steagul de identificare, numărul 32 al 
Revistei „Parașutiștii”), care au fost distribuite în 
cadrul ceremonialului militar organizat cu prilejul 
sărbătoririi zilei aniversare.

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la 
înființarea Centrului de perfecționare ISR, 
parașutiști și JTAC „General-maior Grigore Baștan”, 
personalul instituției urează tuturor militarilor 
activi, în rezervă sau în retragere și celor care 
folosesc sau au folosit parașutarea ca procedeu de 
pătrundere în adâncimea dispozitivului inamicului 
sau de ajungere la obiectiv, 

„La mulți ani! Cer senin, voalură plină!”

PUNCTE DE VEDERE
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ANEXA E 2

DIRECTIVELE DE BAZĂ ALE NKVD
PENTRU ȚĂRILE DIN ORBITA SOVIETICĂ

MOSCOVA 2-6-1947 (STRICT SECRET)
K-AA/CC 113. INDICAȚIA NK/003/47

1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactați de noi ca informatori. 
Întâlnirea cu acești oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea 
loc doar în locuri publice. Informațiile sunt prelucrate de către ambasadă, prin organele serviciilor speciale, în 
speță cu predarea lor ofițerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.

2. Se va urmări ca între soldații noștri și populația civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este 
inadmisibil ca ofițerii noștri să viziteze autohtoni la locuințele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simpli 
soldați să stabilească relații cu femei din rândul băștinașelor. Nu se admite stabilirea de relații între soldații 
noștri și populația civilă, respectiv soldații autohtoni.

3. Se va accelera lichidarea cetățenilor care întrețin legături neinițiate de către noi cu Partidul 
Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiștii, cu Organizația Tineretului Comunist Polonez, 
cu Armata de Acasă și alte asociații. În acest scop trebuie folosite elementele opoziției militare.

4. La acțiunile militare vor lua parte acei soldați care au stat pe teritoriul țării noastre (se are în vedere 
Uniunea Sovietică, n. red. „Memoria”) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de 
partea Armatei Sovietice pe teritoriul URSS, n. red. „Memoria”). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grijă ca 
toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparțin serviciilor noastre secrete.

NIMIC NOU SUB SOARE

ISTORIE

colonel (r) Alexandru RUSU

Credeți cumva că lumea se schimbă? Aflăm fără prea mare mirare că lucrurile nu stau chiar așa.
Este înspăimântător să citești despre cum poți prosti un popor, cum poți dirija 

comportamentele sociale ale unei națiuni pentru un simplu scop: cucerirea și exploatarea nemiloasă a 
resurselor.

M-am cutremurat când am citit acest text (acum aproape 30 ani), mă cutremur și acum când îl 
recitesc. Și mă întreb: așa să fi fost oare?

Și înțeleg de ce nouă, românilor, la fel ca și altora mai mici sau mai mari, care nu contează în 
jocul intereselor marilor puteri, ni se întâmplă ce ni se întâmplă.

Conform autorilor cărții, Christopher Andrew și Oleg Gordievschi, documentul este strict 
autentic, el conținând directivele NKVD pentru țările din așa-numitul „lagăr socialist”, fiind o reproducere 
după revista „Memoria”, nr. 8. A fost găsit în Polonia (varianta pe care v-o prezentăm), Bulgaria, Germania 
de Est, Cehoslovacia în diferite arhive, probabil existând câte o variantă pentru fiecare țară ocupată de 
Armata Roșie. Un astfel de document referitor la România nu a fost dat publicității.

Las cititorii să tragă concluzii și să comenteze pe marginea rândurilor de mai jos.

19



ISTORIE

6. Unificarea organizațiilor de tineret trebuie făcută rapid. De la conducători de organizații locale în 
sus, în pozițiile de conducere se vor repartiza oameni desemnați de serviciile noastre speciale.

7. Se organizează și se urmărește ca funcționarii aleși ca deputați la congrese să nu-și poată păstra 
mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în față. Deputații nu pot convoca în nici un caz ședințe între 
întreprinderi. Dacă nu există altă soluție și o asemenea ședință trebuie convocată, se vor îndepărta acei 
oameni care au activitate în legătură cu proiectarea concepțiilor și avansarea revendicărilor. Inițiativele 
particulare trebuie eliminate cu desăvârșire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi și doar cei vizați 
de serviciile noastre secrete.

8. Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu capacități organizatorice și cu șanse sigure de 
popularitate. Acești oameni trebuie cooptați, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi 
ierarhic superioare.

9. Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele de securitate și din industria minelor) să aibă 
retribuții mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii, respectiv la cei care dețin funcții 
de conducere (documentul găsit în Cehoslovacia adaugă: mai puțin cadrele de conducere alese pe baza 
lealității față de regimul socialist).

10. În toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care 
conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără știrea organelor administrative locale.

11. Se va urmări cu strictețe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatea și sortimentul 
mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerț. Trebuie neapărat 
menționat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.

12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea să nu acorde acte 
doveditoare a proprietății asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosință, dar 
niciodată pe aceea de proprietate a deținătorului.

13. Politica față de mica gospodărie țărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria 
particulară nerentabilă. După aceea trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistență 
mai mare din partea țăranilor, trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție repartizate lor, 
concomitent cu creșterea obligațiilor de predare a cotelor. Dacă nici așa nu se ajunge la rezultatul scontat, 
trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a țării, astfel că necesarul să 
trebuiască acoperit prin import. 

14. Trebuie făcut totul ca hotărârile și ordinele - fie acestea cu caracter juridic, economic sau 
organizatoric - să fie nepunctuale.

15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii și 
instituții, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepție 
cazurile ce vizează industria minelor).

16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influență asupra activității din uzină. Ele pot lucra doar la 
punerea în practică a hotărârilor și atât.

17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie 
ocupate cu alte probleme minore, ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de 
pensii și împrumuturi, programe culturale și distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor 
deficitare, justificarea unor puncte de vedere și decizii ale conducerii politice.

18. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansați care execută impecabil problemele cu 
care au fost însărcinați și care nu le analizează depășind cadrul activității lor.

19. În legătură cu activitatea băștinașilor care sunt purtători ai unor funcții de partid, de stat sau 
administrative, trebuie create asemenea condiții, ca aceștia să fie compromiși în fața angajaților, astfel încât 
să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul inițial.

20. Cadrelor militare autohtone li se pot încredința poziții de răspundere în locuri unde deja sunt 
plasați oamenii serviciului special.

21. În cazul fiecărei acțiuni armate și cu ocazia tragerilor cantitatea muniției va fi controlată 
permanent și cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.
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22. Trebuie ținut sub observație fiecare institut de cercetare și laborator, consemnându-se orice 
cercetare valoroasă.

23. Trebuie acordată o mare atenție inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată și sprijinită 
activitatea lor, dar fiecare invenție trebuie înregistrată cu consecvență la centru. Este permisă doar realizarea 
acelor invenții care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicațiile noastre speciale. Nu este 
permisă realizarea acelor invenții care ar asigura creșterea producției de produse finite și, paralel cu aceasta, 
scăderea producției și a extragerii de materii prime sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Dacă o invenție a 
devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea acesteia în străinătate pe valută vest, pe motiv că e prea 
costisitoare în țară. Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea și descrierea invenției nu se publică. 
Toate datele și documentele privitoare la valoarea și descrierea amănunțită a invenției vor intra în posesia  
noastră.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puțin cele cuprinse în 
îndrumările din NK - 552-46).

25. În uzine trebuie inițiate diferite ședințe și conferințe profesionale, trebuie notate propunerile, 
observațiile ce fost expuse, respectiv autorii acestora.

26. Trebuie popularizate discuțiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de 
producție, respectiv cele care critică trecutul și problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în 
discuție.

27. Luările de poziție ale conducerilor băștinașe pot avea coloratura națională sau istorică, dar acestea 
nu pot duce la unitate națională.

28. Trebuie acordată o mare atenție ca nu cumva în orașe să existe rețele de apă nelegate la rețeaua 
principală în cartierele în curs de reconstrucție sau nou create. Canalizările vechi neracordate și fântânile 
trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29. Reconstrucția obiectivelor industriale și construcția celor noi se va face având în vedere ca 
materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30. În orașele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuințe spații excedentare, care ar 
putea folosi la adăpostirea pe o perioadă mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

31. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriași și micii industriași să primească doar astfel 
de materii prime și utilaje inferioare și depășite care să împiedice producția de calitate. Prețul acestor mărfuri 
să fie mai mare decât prețul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

32. Trebuie extinsă birocrația statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica 
activității organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului și nici 
funcționarea normală a aparatului birocratic.

33. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricație în industria minieră, respectiv în 
întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieței interne.

34. Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel 
dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile 
bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de 
înmormântare.

35. Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie înlăturați profesorii 
de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți de noi, având 
un nivel de pregătire  slab sau mediocru. Să se analizeze diferențele dintre materii, să fie redusă cantitatea de 
material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină și greaca veche, a filozofiei generale, a 
logicii și geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să 
servească binele țării. Se va insista pe lăcomia și răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei, și pe 
lupta poporului asuprit. În școlile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.

36. Trebuie inițiată organizarea unor acțiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta 
băștinașilor împotriva cotropitorilor (exclusiv rușii, îndeosebi nemții) și care să popularizeze lupta pentru 
socialism.
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ISTORIE

37. Pe plan local este interzisă apariția unor opere despre acei băștinași care înainte de revoluție și în 
perioada celui de-al doilea război mondial au trăit la noi (în U.R.S.S. n. red. „Memoria”) sau au luptat alături de 
noi în timpul războiului.

38. Dacă nu se constituie o organizație care ar sprijini alianța cu noi, dar totodată ar stărui asupra 
controlului activității economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de 
acuzare a naționalismului și șovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor 
ce ne aparțin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea națiunii și 
culturii noastre și îndoiala față de interesul contractelor încheiate cu noi. În munca de propagandă trebuie 
implicați și băștinașii, folosindu-ne de ura care există împotriva acelor organizații.

39. Se va da o atenție deosebită construcției și reconstrucției drumurilor, podurilor, a căilor și rețelelor 
de legătură, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, în cazul în care nevoie de o intervenție 
armată, locul rezistenței sau al concentrării să fie accesibil din toate părțile.

40. Trebuie ca reprezentanții opoziției să fie închiși. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor 
opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Dacă nu cedează, trebuie compromiși prin campanie 
de denigrare. Înainte ca ei să se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa-numite 
„întâmplări neprevăzute” sau închiși sub acuzația de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale 
se admit procese politice, care vor fi ținute sub acuzația de „înaltă trădare”.

41. Trebuie împiedicată cu orice preț reabilitarea celor condamnați în procese politice. Dacă această 
reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o greșeală 
judecătorească; condamnatul nu va fi judecat, ci doar grațiat: nu va avea loc reluarea procesului, respectiv 
autorii judecății greșite nu vor fi convocați.

42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiți de către partid, care 
prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulțumirea angajaților. În cazuri drastice se recheamă 
din funcție, fiind numiți în poziții similare sau superioare. La sfârșit, trebuie puși în funcții de conducere și 
ținuți în evidență drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.

43. Se aduc la cunoștință publicului procesele acelor persoane cu poziție de conducere (în primul rând 
din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine 
împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acțiune ce atrage atenția maselor populare.

44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcții indiferent cât de mici, să fie schimbați și înlocuiți 
cu muncitori ce cea mai mică pregătire profesională, necalificați.

45. Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase 
categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă.

(Textul a fost preluat din lucrarea „KGB, istoria secretă a operațiunilor sale externe de la Lenin        
la Gorbaciov”, autori Christopher Andrew și Oleg Gordievschi, Editura ALL, București, 1994, anexa E 2, 
pag. 487-491.)
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În primăvara acestui an, la Editura  
Editgraph din Buzău, a văzut lumina tiparului 
cartea „Batalionul 404 Cercetare. Istoria unor 
învingători”, ediția a II-a, revăzută și adăugită, 
autor generalul de brigadă (rtr) Dumitru Miu.

Lucrarea dezvoltă elementele de conținut 
din prima ediție, prezentând date noi despre 
această structură fanion a cercetării Armatei 
României. 

Autorul, care a lucrat în această unitate în 
perioada 1976-1990, ulterior deținând funcții în 
cadrul Direcției Informații Militare, de unde a 
coordonat multe din activitățile cercetașilor 
buzoieni, a urmărit să scoată în relief, în primul 
rând oamenii-soldați care au slujit sub 
steagul cercetării, împlinirile, dorințele și 
etapele  d in  car iera  lor  mi l i tară , 
transformarea unității de la o companie 
de cercetare, cu misiuni prin parașutare 
în dispozitivul inamicului, până la 
Batalionul 404 Cercetare și parcursul de 
excelență în „labirintul” obținerii 
informaților, îndeosebi a celor de 
importanță operativă și strategică. 

Sunt prezentate cu suficiente 
detalii etapele prin care a trecut unitatea 
timp de 47 de ani: subordonările 
succesive la Marele Stat Major/Statul 
Major  General  (pr in  Direcț ia  de 
Informații a Armatei/Direcția Informații 
Militare și Direcția Cercetare/J2) și la 
Statul Major al Forțelor Terestre; 
mărturiile cercetașilor parașutiști din 
diferite generații despre pregătirea 
pentru luptă a unității (activitățile de pe 
aerodrom și lansările cu parașuta, 
tragerile, aplicațiile, conducerea tehnicii 
de luptă și de blindate, scafandreria, 
taberele de instrucție la munte și la apă, 
supraviețuirea, conferirea drapelului de 
luptă, vizite ale unor delegații militare 
străine, instruiri în comun cu cercetași 
din alte armate etc.); instruirea prin 

cursuri și convocări de cercetare prin parașutare; 
participarea la Revoluție și la mineriade; instruirea 
în domeniul forțelor speciale; participarea la 
mis iuni  în  teatrele de operaț i i  mi l i tare; 
competițiile sportive interne și internaționale; 
activitățile culturale și artistice. 

Lucrarea este, în același timp, un omagiu 
adus celor care au făcut posibile realizările 
deosebite pe care și le-a trecut în Registrul istoric 
această unică unitate de cercetare în adâncime    
(în dispozitivul inamicului) prin parașutare din 
Armata României. 

Redacția

DIN NOU DESPRE ÎNVINGĂTORI

APARIȚIE EDITORIALĂ

DUMITRU MIUDUMITRU MIUDUMITRU MIU

General de brigada (r)General de brigada (r)General de brigada (r)

Editia a II-a, revazuta si adaugitaEditia a II-a, revazuta si adaugitaEditia a II-a, revazuta si adaugita
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Pe clopote, în vechime, 
scria  „pe cei vii chem, pe cei 
morți plâng, fulgerele frâng”.

Astăzi clopotele plâng 
pentru că duc la groapă un om 
care până mai ieri era în mijlocul 
nostru, un om care ne era drag și 
pe care toți î l  iubeam și-l 
prețuiam.

S-a născut la 25.05.1964, 
în Băleni, județul Galați.

A absolvit, în anul 1985, Școala militară de 
maiștri militari și subofițeri „Gheorghe Lazăr” din 
Sibiu, arma chimie militară, iar după aceea a fost 
repartizat pe funcția de comandant grupă cercetare 
la Batalionul 404 cercetare.  A îndeplinit funcții de 
șef laborator și specialist în cadrul grupurilor de 

cercetare de la Batalionul 404 Cercetare și, ulterior, 
în cadrul Batalionului Humint, timp în care a 
executat mai multe misiuni în teatrele de operații.

A participat la Revoluția din 1989, fiind rănit 
și, ulterior, decorat cu înaltele distincții ale 
Revoluției române.

Pe parcursul carierei militare a fost preocupat  
permanent pentru  pregătirea profesională, 
parcurgând cursuri de atestare și perfecționare, iar 
superiorii l-au apreciat de cele mai multe ori cu 
calificative maxime.

A trecut în rezervă în anul 2009, dedicându-se 
familiei. A fost președinte al Asociației răniților în 
Revoluția din decembrie, filiala Buzău.

Ne-a părăsit mult prea devreme, în noaptea 
de 11 spre 12 septembrie 2021, în urma unui atac 
cerebral generat de un stop cardio-respirator.

Redacția

IN MEMORIAM

Inima mea iarăși plânge… 
Că odată și odată toți vom 
pleca… este fără doar și poate, 
dar niciodată nu vom fi pregătiți 
să acceptăm cu ușurință că unul 
dintre noi… nu mai este… 

Din păcate acum ne-a 
părăsit Ionel Cazan… Pentru 
multă lume numele nu spune 
mare lucru, dar pentru noi, 

pentru noi cei care în viața asta am stat lângă el ore, 
zile, săptămâni, luni, ani… numele ne spune multe, 
foarte multe și printre lacrimile care ne umplu ochii 
îl vedem exact așa cum era atunci când l-am 
cunoscut...

Eu l-am cunoscut în anul întâi la Liceul militar 
„Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc… 
Acum mulți ani… Foarte mulți… dar imaginea lui, 
imaginea colegului meu de clasă, și de dormitor, și 
de… Imaginea suferinței copilului de 14 ani plecat 
din mijlocul familiei sale iubitoare nu va dispărea 
decât odată cu părăsirea acestei lumi și plecarea 
alături de el… 

Când ne-am cunoscut eram copii… Eu mai 
mult decât el pentru că el venea dintr-un sat din 
Balta Brăilei unde copilăria se termina mult mai 
repede decât în oricare alt colț al țării noastre, iar el, 
colegul nostru Ionel Cazan încheiase copilăria cu 
mult înaintea noastră, a celor veniți de pe la oraș 
sau din familii cu ceva mai multă dare de mână… 
Ionel era cu mult mai mult decât eram noi… Era un 

copil deja adult… Era un copil pe care munca nu l-a 
prea lăsat să și trăiască copilăria, dar care atunci -
când a ajuns printre noi ne-a făcut să ne uităm la el 
cu respect… Ce știam noi pe atunci ce este 
respectul…? Nu mare lucru, dar Ionel, prin felul lui 
de a fi și prin modul în care se comporta în fiecare 
situație ne făcea să învățăm din mers ce este 
respectul… Și timp de patru ani Ionel ne-a insuflat 
exact același respect ca în prima zi… Niciodată nu s-
a dezmințit… Indiferent de situație el se menținea în 
aceeași notă de echilibru pe care noi, ceilalți colegi, 
aveam să o dobândim peste mulți, foarte mulți ani 
și după multe experiențe profesionale și de viață… 

Celor de care era mai apropiat ne-a povestit 
câte ceva despre viața lui de dinaintea liceului… 
despre vâslele cu care își croia drum prin ape, 
despre coasa cu care își croia drum prin lanurile de 
grâne, despre sacii cu care își împovăra umerii de 
copil și despre multe, multe altele pe care noi, copii 
răsfățați ai sorții, cu mare greutate reușeam pe 
atunci să le înțelegem… 

Patru ani de liceu au trecut ca o clipă dar Ionel 
a fost întotdeauna un sprijin atunci când ajungeai la 
greu… așa era el… Nu ai cum să te gândești la acei 
ani și să nu-l vezi pe băiatul blonduț, cu fața 
deschisă, cu ochii mari și cu mușchii imenși și 
încordați atunci când te ajuta să ți duci greutățile… -

Era  însă  ș i  o  f i re  hâtră… D iscuț i i le 
interminabile cu colegul Marin Stamate au rămas 
antologice… Noi ceilalți, de pe margine, râdeam cu 
lacrimi, iar când Marin reușea să-l scoată din sărite 
pe Ionel… situație extrem de rară de altfel, totul se 
termina cu zborul acestuia peste vreo trei-patru 
paturi, evident aruncat de brațele colegului Ionel… 

Plutonier adjutant principal (r) Frosică URSU

Colonel (r) Ionel CAZAN
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IN MEMORIAM

S-a născut la 14 ianuarie 
1956 în localitatea Scorțoasa, 
județul Buzău. A urmat cursurile 
școlii generale în localitatea 
natală și liceul în Beceni.

În perioada 1976 – 1979 a 
fost elev al Școlii Militare de 
Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan 
Vodă”, Sibiu, iar după absolvirea 
școlii a fost repartizat Șef ATAM 

la Batalionul 404 Cercetare, unitate pe care o va 
părăsi în anul 2000, când a trecut în rezervă.

Ulterior trecerii în rezervă a lucrat în 
domeniul securității private până la data decesului.

A fost membru al Asociației cercetașilor 
militari în rezervă și în retragere, iar în anul 2019 a 
fost avansat la gradul de locotenent- colonel în 
retragere, prin ordin al ministrului apărării 
naționale.

La 20.10.2021, ne-a părăsit brusc, după o 
grea suferință. 

� ... Ne-am cunoscut încă din copilărie, 
întâlnindu-ne mai ales în vacanțe, când eu 
mergeam la bunici în zona natală a lui Cristi. Ulterior 
viața, pentru o perioadă, ne-a despărțit, până în 
1979 când a fost repartizat în aceeași unitate, 
Batalionul 404 Cercetare, unde eu aveam ceva 
vechime. Am lucrat împreună 21 de ani, eu pe 
diferite funcții, el atam-istul unității, un profesionist 
desăvârșit. Cunoștea și respecta întocmai 
regulamentele și ordinele pe linia armamentului și 
munițiilor, nu făcea nici un rabat.

Îmi amintesc o întâmplare hazlie. Pregăteam 
un detașament care pleca în misiune. Cristi a venit 
la mine puțin supărat, dar hotărât și mi-a spus: „Vio, 
am primit ordin de la comandant să distribui 
fiecărui membru al detașamentului câte o unitate 

de foc, Dacă nu dați în ordinul de zi eu nu distribui 
nimic”. Am realizat că undeva este o neînțelegere, l-
am făcut să râdă, este adevărat că râdea cam 
mânzește, am lămurit problema unității de foc cu 
comandantul și am intrat în legalitate, inclusiv cu 
consemnarea în OZU.

În afara faptului că era un foarte bun militar 
era și un sportiv multiplu. La activități/competiții 
care presupuneau fotbal, volei, tenis de câmp și, 
mai ales, pescuit, la care era prezent, greu găseai loc 
în echipă de Cristi... și nu participa așa de 
complezență, ci trebuia musai să câștige.

...La o partidă de pescuit, în zona Mihăilești, 
fieful nostru (mai ales al lui Cristi) mult timp, îl 
aveam cu mine și pe fiul meu cel mare, Adi, care era 
pe atunci un copilaș. Copilul tot striga de bucurie 
când vedea câte un pește. Cristi, ca să nu-i mai 
sperie peștii, s-a apucat să-i facă o undiță dintr-un 
băț. Preocupat de construirea undiței, Cristi a 
observat târziu că peștele trage la lanseta lui și până 
să prindă lanseta peștele a fugit cu ea cu tot.  
Bineînțeles că peștele nu a avut nici o șansă. Cristi a 
sărit în apă, a prins lanseta și a scos „șoșoiul din 
apă” fericit, până când Adi i-a strigat cu inocența 
specifică vârstei: „Nenea usturoi (așa îi spunea lui 
Cristi de când îl învățase să mănânce usturoi), când 
ai sărit în baltă s-a revărsat toată apa pe mal”.

Se pare că uneori viața are alt calendar cu noi, 
nu așa cum ne dorim. Anul acesta, de prin aprilie-
mai, o boală nemiloasă l-a cuprins și pe puternicul 
Cristi. La sfârșitul lui septembrie am vorbit cu el la 
telefon. Era optimist însă și împăcat cu situația lui. 
Pe 4 octombrie 2021 Cristi a pierdut lupta și a plecat 
dintre noi lăsând în urma lui o familie îndurerată și 
un băiat care îi urmează cariera militară. 

Va rămâne în amintirea noastră așa cum l-am 
cunoscut, o fire veselă, plin de energie și gata mereu 
să ajute pe cei dragi lui.

Colonel (rtr) Viorel DRENEA

Locotenent-colonel (rtr) Ion MOLDOVEANU

Și a urmat apoi și școala militară, și o carieră 
întreagă, și o familie extrem de frumoasă, cu copii 
de nădejde și totul a fost exact așa cum trebuia să 
fie până într-o zi în care Bunul Dumnezeu și-a dat 
seama că are nevoie de Ionel ca să-l ajute la vâsle, la 
mutat sacii de grâu și la reorganizarea oștii sale 
cerești și l-a chemat la El… 

Iar noi, noi cei care l-am cunoscut și care i-am 
fost alături, a trebuit să ne închinăm în fața voinței 
Divine, a trebuit să ne ștergem lacrimile și să ni-l 
amintim pe Ionel exact așa cum era atunci…, atunci 
când viața ni l-a adus alături… 

Să ți fie țărâna ușoară  drag coleg, camarad și - ,
prieten și fii sigur că vei rămâne în memoria noastră 
așa cum erai când ne petreceam viața împreună… 

Din păcate cuvintele sunt prea sărace ca să 
poată mângâia suferința familiei camaradului 
nostru, iar singurul lucru pe care li-l putem spune 
este că nu sunt singuri în aceste momente și că noi, 
camarazii lui, le suntem alături și că suferim alături 
de ei.

 Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l așeze în loc 
liniștit unde să se odihnească în pace!

Colonel (r) David GACHI 
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În Planul pregătire de luptă a unităților de 
parașutiști, în perioada la care doresc să mă refer, 
parașutările pe apă erau planificate în luna iunie. 

Pregătirea pentru parașutare se făcea în 
condiții diferite de o parașutare în teren 
necunoscut (impropriu, în limbajul parașutiștilor), 
astfel:

- parașutarea se va executa fără aparatul de 
siguranță K.A.P-3 (specificațiile sale tehnice nu 
permiteau utilizarea acestuia în apă);

- terenul va fi înlocuit cu un luciu de apă (lac, 
deltă, ghiol, canal navigabil sau râu), iar în situații 
speciale parașutarea se va putea executa în porturi 
maritime sau fluviale sau pe Marea Neagră (Capul 
Midia),

- operațiunile de degajare din sistemul de 
suspensie al parașutei și amerizarea  presupuneau 
riscuri suplimentare și o mare stăpânire de sine;

- trebuia să f i i  un bun trăgător cu 
armamentul din dotare (pistol mitralieră), capabil 
să execuți un foc precis din apă spre uscat, și un 
bun înotător.

- parașutarea se va executa folosind 
mijloacele flotante de salvare individuală.

 Parașutările pe apă se executau cu 
folosirea mijloacelor flotante de salvare. 
Echipamentul standard era combinezon, cu casca 
de plută și teniși.

Pentru începători executarea parașutărilor 
pe apă reprezenta un risc major, pentru că 
pregătirea pentru amerizare presupunea o serie 
de operațiuni foarte exacte: se trăgea chinga scaun 
sub șezut până către articulația genunchiului, se 
elibera parașuta de siguranță (se desfăceau 
cordelele de strângere) și se trecea peste cap, se 
elibera barca de salvare, se umfla vesta de salvare 

cât permitea sistemul de suspensie, se deschidea 
bucla de acroșare cu o mână, iar cu cealaltă 
parașutistul se asigura ținându-se de chinga 
parașutei. Se umfla în continuare vesta de salvare, 
se scoteau chingile de la picioare, apoi se scotea un 
umăr din sistemul de suspensie și  parașutistul se 
asigura cu ambele mâini de chinga eliberată, se 
părăsea sistemul de suspensie cu ajutorul mâinilor 
printr-o răsucire și se ameriza. Dacă nu se reușea 
umflarea completă a vestei de salvare pe timpul 
coborârii, atunci parașutistul era ținut la suprafața 
apei datorită flotabilității permanente a vestei.

În perioada unui deceniu cât am fost 
cercetaș în adâncimea dispozitivului inamicului, 
timp în care am executat aplicații de cercetare cu 
trupe și am condus instrucția prin parașutare a 
Batalionului 404 Cercetare și ulterior a Cursului de 
Pregătire Cadre Parașutiști din Regimentul 60 
Parașutiști, am fost parașutist militar clasa I și, din 
totalul de 407 parașutări, un număr de 31 au fost 
executate pe apă. Am executat parașutări pe apă 
pe lacul Jirlău, balta Luciu, lacul Siutghiol, Marea 
Neagră - Capul Midia, lacul Mihăilești sau deasupra 
unui luciu de apă de pe valea râului Buzău.

Momentul psihologic al lansărilor pe apă îl 
consider ca fiind deschiderea buclei de acroșare a 
sistemului de suspensie, urmat de contactul cu 
apa, când se execută o răsucire rapidă și se iese din 
sistemul de suspensie. În baza de parașutare la sol 
am executat aceste operațiuni de mai multe ori sub 
conducerea comandantului de companie. Pe 
vremea aceea, în sala de sport era un trenajor 
unde executam antrenament la părăsirea bordului 
avionului, căderea liberă cu parașuta T.P-5, 
deschiderea buclei de acroșare, ieșirea din 
sistemul de suspensie și amerizarea. 

PARAŞUTĂRILE PE APĂ
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Pe lacul Jirlău, ,,stuf, papură și mocirlă”
Prima parașutare pe apă am executat-o în 

anul 1971, pe lacul Jirlău, din avionul Li-2 nr. 702, 
cu îmbarcare de pe aerodromul Buzău. Completul 
de parașute era format parașuta principală TP-5 și 
parașuta de siguranță MPLK-45. Acestea au fost 
înlocuite în anul următor cu parașutele BG-7 și BG-
3, care au intrat în dotarea unităților de parașutiști 
și de cercetare in adâncime. 

Pregătirea preliminară a parașutării a fost 
executată de locțiitorul pentru parașutare, 
centralizat pe regiment, sub comanda colonelului 
Grigore Baștan. La pregătirea teoretică a 
parașutării s-au prezentat incidentele ce pot să 
apară pe timpul parașutării, dar și în apă după 
amerizare.

Pregătirea practică a constat în plierea 
parașutelor de către fiecare parașutist în calitate 
de plior principal. Nu se folosea aparatul K.A.P-3, 
deoarece acesta își pierde calitățile în apă.  
Pregătirea fizică specifică s-a executat pe 
subunități în baza de parașutaj la sol folosind 
trenajorul, avionul machetă, scara progresivă și 
instalația de pilotare a parașutei.

Ziua respectivă a început cu o ploaie în 
aversă și vânt  moderat, cu nori negri care umpleau 
zarea și parcă se târau pe pământ. Cu ochii pe cerul 
care devenea tot mai plumburiu imploram 
providența să transforme norii amenințători într-o 
mare de aburi ivită din pământ, iar curcubeul 
apărut a făcut repede uitate momentele care 
puneau sub semnul întrebării desfășurarea 
evenimentului pe care îl așteptam cu toții. 

Executarea pentru prima dată a unor 
parașutări pe apă este un eveniment important din 

viața unui parașutist, dar emoția este vizibilă și 
pentru cei cu o experiență mai mare și cu mai 
multe parașutări pe apă. Fiecare căutam privirea 
unui coleg sau a unui comandant instructor pentru 
a primi o ultimă încurajare înaintea adunării de pe 
platoul unității.

Conducătorul parașutării a fost numit 
locotenent-colonelul Gheorghe Tudor, care a făcut 
un ultim antrenament cu ofițerii noi din regiment, 
considerați începători, privind operațiunile ce 
trebuie respectate pe timpul parașutării pe apă. 
Cunoștea condițiile de parașutare la lacul Jirlău: 
adâncimea apei în raionul de parașutare nu 
depășea 70-80 cm, mâlul de pe fundul lacului era 
de 50-60 cm, datorită lipsei de precipitații apa din 
lac era neagră-verzuie și încărcată cu mult stuf, 
papură și alge. 

Nu plouase de o lună și jumătate, pământul 
din Bărăgan era ca un burete setos, marele lac 
devenise un cavou de plante acvatice în 
putrefacție. Cu mare greutate se mișcau și 
mijloacele de salvare colective, care erau asigurate 
de serviciul desant al unității de parașutiști (două 
bărci BSC-5 tip A). Propulsia acestor bărci se realiza 
manual cu vâsle și velă.  

„Botezul” la apă sa făcut într-o zi de 13 iulie, 
la ora 15.00, într-un echipaj de 12 cercetași și 
parașutiști, parașutarea fiind executată în 4 intrări 
de avion, fiecare intrare cu câte 3 parașutiști.

La amerizare, apa avea o adâncime de 70-
80 cm, iar mâlul avea peste 60 cm, ceea ce a 
îngreunat recuperarea parașutelor și a celorlalte 
materiale cu care ne-am parașutat. Parașutele T.P-
5, folosite la parașutare din acel an nu și-au mai 
recăpătat culoarea albă imaculată a mătăsii, lucru 
care le-a grăbit termenul de casare.

Se poate prinde pește cu voalura parașutei?    
Balta Luciu este un alt loc unde se puteau 

executa parașutări pe apă, puțin cunoscut, dar cu o 
semnificație aparte în viața parașutiștilor buzoieni. 
Este o baltă - crescătorie de pește, situată în valea 
pârâului Călmățui.

În anul următor, m-am pregătit moral și 
fizic, deoarece în condițiile de clasă erau prevăzute 
în programul de pregătire un număr de parașutări 
pe apă fără de care nu puteai să obții o clasă 
superioară. Aveam un număr de 36 de parașutări, 
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dintre care două pe apă. Pentru clasa a II-a erau 
necesare două parașutări pe apă și eu întruneam 
condițiile pentru examen. 

La examenul de licență desfășurat în anul 
1972 am obținut media maximă la toate probele, 
dar președintele comisiei, colonelul Gheorghe 
Șoimu, mi-a pus o întrebare suplimentară: Ce faci 
dacă nu se umfla barca de salvare la parașutarea 
pe apă? Răspunsul meu a fost: Voi constata 
defecțiunile produse și le voi remedia. Dacă este 
spartă mă voi folosi de bușoanele filetate din 
cauciuc sau dacă voi constata că butelia a fost 
goală voi folosi foala de mână pentru a o umfla. 
Dacă sunt ambele defecțiuni descoperite, o voi 
propune pentru casare, că este sovietică! 
Aprecierea la examen a rămas la nota maximă.

Pregătirea pentru parașutare pe lacul Luciu 
s-a executat centralizat sub comanda locțiitorului 
pentru parașutare. Parașutele T.P-5 au fost 
înlocuite cu parașutele B.G-7. Pregătirea practică 
s-a executat pe subunități, în cazul meu cu 
Batalionul 404 Cercetare. Am ridicat parașutele, 
vestele și bărcile de salvare și le-am pregătit pentru 
parașutarea pe apă. Buteliile cu acid carbonic 
pentru umflarea bărcilor de salvare s-au primit cu 
o întârziere de 2-4 zile, fiind la încărcare la Școala 
de Aviație Bobocu. 

O altă premieră a fost că parașutarea pe apă 
din acest an am executat-o din elicopterul MI-8. 
Avionul Li-2  nr. 702 a fost retras din activitate 
începând cu luna august 1973. Raionul de 
îmbarcare s-a stabilit pe aerodromul Buzău, zborul 
pe traiectul Buzău, Caragele, Luciu. Înălțimea de 
parașutare a fost de 900 m, cu o cădere liberă 
stabilizată de 300 m. Parașutarea a fost planificată 
în data de 7 septembrie 1973, orele 12.20, când am 
decolat spre balta Luciu. Deasupra apei s-a primit 
semnalul pentru parașutare și am părăsit bordul 
elicopterului. După căderea liberă stabilizată de 
300 m am deschis parașuta B.G-7. Am lansat barca 
de salvare, dar ghinion!, aceasta s-a umflat doar 
1/3 din capacitate. Am executat toate operațiunile 
până la amerizare, dar barca nu și-a revenit. Apa 
lacului era caldă încă în septembrie. Am încercat 
totuși să „remediez” defecțiunea bărcii, lovind cu 
putere in bușonul pentru pomparea aerului. M-am 
ales cu o rană în podul palmei, au fost necesare 
două copci la Spitalul din Buzău și am ratat 

următoarea parașutare pe apă. Spre satisfacția 
mea însă, deși eram accidentat, am prins câțiva 
pești în voalura parașutei când am tras-o la mal. O 
mare surpriză și o poveste de pescar!

 
Am „pășit” peste Mamaia și am amerizat pe 

lacul Siutghiol
Evenimentul s-a produs în data de 18 iunie 

1974, într-o zi călduroasă, în care nu se vedea pe 
cer nici o scamă de nor. Un soare blând 
înfrumuseța verdele gazonului și al pomilor din 
stațiunea Mamaia. Conducătorul parașutării a fost 
numit locotenent-colonelul Vasile Crăciun. Punctul 
de conducere a zborului a fost plasat pe platoul 
Bazei de navigație a Academiei de Marină, iar 
mâneca de vânt de pe acoperișul hangarului se 
mișca umflată în bătaia curentului de aer cu 4-5 
metri pe secundă.

Locotenent-colonelul Crăciun, care era un 
parașutist  cu o mare experiență (a fost 
comandantul Batalionului de cercetare timp de 15 
ani), a condus parașutarea cu multă pricepere și a 
aplicat corecțiile necesare în funcție de vânt și 
direcția acestuia.

Am executat parașutarea din elicopterul 
MI-8 de la 800 m, la verticala stabilită pe Marea 
Neagră, în larg la 300 m de țărm. După părăsirea 
bordului elicopterului, m-am stabilizat și am 
deschis parașuta principală la înălțimea de 500 m. 
Vântul era moderat de puternic, iar cu cei opt 
cercetași-parașutiști din echipaj, așezați precum 
mărgelele pe litoralul mării de la Mamaia, am 
început în galop o coborâre fantastică. Cuprins de 
emoți i ,  i -am văzut  aproape de mine pe 
locotenentul Mircea Gogonțea și locotenentul-
major Constantin Bogdan. 

Trebuia să survolăm stațiunea Mamaia, 
turiștii se ridicau în picioare și aplaudau. Am 
început să mă pregătesc pentru umflarea vestei de 
salvare, iar barca de salvare, umflată la maxim, 
dansa angelic în sus și în jos. Am amerizat în 
mijlocul lacului Siutghiol, într-o apă cristalină 
adâncă de 3-4 m, caldă, numai bună de-o bălăceală 
de câteva minute, până am fost recuperați. La 
suprafața apei era o invazie de țipari sau șerpi de 
apă care mi-a produs un sentiment de teamă și 
îngrijorare. 

AMINTIRI

28



Un vis frumos: parașutare pe Marea Neagră 
Parașutările pe apă erau planificate în luna 

iulie. În anul acela, 1977, am început să execut 
parașutările de clasă destul de târziu, deoarece am 
lipsit o perioadă din unitate, fiind plecat la 
examenul de admitere la Academia Militară.

Fiind declarat reușit la examen, am fost 
ajutat de comandantul de batalion să-mi fac 
norma de parașutări pentru menținerea clasei, eu 
fiind parașutist militar clasa I, planificat să execut 
două parașutări pe apă în tabăra de pregătire de la 
Capul Midia. 

Pe 11 iulie am executat pregătirea teoretică 
și practică a parașutării pe apă împreună cu ofițerii 
din batalionul cercetare. Conducătorul parașutării 
era numit locotenent-colonelul Gheorghe Alexa. 
Tabăra de pregătire tactică și parașutări era 
condusă  de  co lonelu l  Gheorghe Șo imu. 
Deplasarea în tabără am făcut-o cu avionul A.N-24, 
cu îmbarcare de pe aerodromul Bobocu și 
debarcare pe aerodromul militar „Mihail 
Kogălniceanu”, Constanța.

A doua zi au fost executate exerciții de 
salvare a unor persoane naufragiate pe mare cu 
ajutorul elicopterului MI-8 și a unui parașutist aflat 
în situație de criză. S-a continuat cu executarea 
parașutărilor pe apă. La orele 10.25 am executat 
prima parașutare pe mare din elicopterul MI-8, cu 
parașuta B.G-7, de la înălțimea de 1000 m. După o 
cădere stabilizată de 300 m, am deschis parașuta 
principală, iar după ce am executat toate 
operațiunile de pregătire specifice, am amerizat la 
250 m de țărm.

În ziua respectivă, conform planului de 
pregătire, se executa o singură parașutare de către 
întreg personalul din tabără. Împreună cu 
căpitanul Alexandru Săulescu am cerut aprobare 
să mai facem o parașutare în acea zi și să părăsim 
tabăra. Urma să ne deplasăm la Buzău și să 
continuăm executarea altor parașutări necesare 
menținerii titlului de parașutist de clasă. 

Aprobarea a venit relativ repede. Da, vom 
executa o a doua parașutare pe mare. Cu multă 
atenție, răbdare și tărie fizică și psihică pentru a 
păși în văzduh, dincolo de pragul ușii elicopterului, 
doar noi doi, ne-am îmbarcat în elicopter, am 
decolat și în câteva minute eram la verticala pentru 
parașutare. 

Comanda „Parașutează… Parașutează!” a 
sunat ca un gong de teatru într-o sală goală și a fost 
dublată de sunetul puternic și răgușit al sirenei de 
bord. Am deschis ușa elicopterului și am privit cu 
mare surprindere, de la înălțimea de 900 m, 
nemărginirea albastră ce se derula sub noi în valuri 
spumoase. Amândoi ne-am privit cu teamă, 
instructor în aeronavă nu aveam,  și i-am spus 
colegului Sandu: Cu mult curaj, te întorci cu 
spatele, te arunci și zici: ce-o fi o fi. Așa am reușit să 
deschidem parașutele principale după o cădere 
stabilizată de câteva sute de metri și ne-am salutat 
de la distanță în aer. Preocupați de operațiunile ce 
trebuia să le executăm pe timpul coborârii cu 
parașuta deschisă, am amerizat unul lângă celălalt 
la cincizeci de metri, pe un banc de nisip, unde apa 
mării era de un metru, la o distanta de 100-150 m 
de țărm. Astfel, am reușit să-mi îndeplinesc 
obiectivul privind parașutările pe apă, fiind 
ultimele mele parașutări pe mare. 
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Conflictele militare de până în anul 2001 au 
demonstrat atât aspectul de noutate al formelor și 
procedeelor folosite, dar și creșterea cantitativă a 
necesarului de informații pentru prevenirea și 
evitarea acestora, prin descoperirea în timp 
oportun a factorilor de risc interni și externi, 
precum și prin urmărirea evoluției lor.

În majoritatea armatelor moderne s-a 
constatat că, pe măsură ce plafoanele efectivelor 
militare și ale armamentelor s-au redus, s-au 
întărit și s-au dezvoltat structurile de informații. 
Având în vedere mutațiile ce au avut loc în sfera de 
manifestare a fenomenului militar și nonmilitar și, 
ca o consecință, schimbările referitoare la indicii 
de descoperire și detectare a acțiunilor militare, 
Direcția Informații Militare a inițiat o serie de 
măsuri pentru eficientizarea sistemului de 
informații și raportare oportună a datelor și a 
informațiilor factorilor de decizie politico-militară 
și militară.

În aceste condiții, a apărut necesitatea 
realizării unui nou sistem coerent și eficient de 
procurare de date și informații de interes militar, 
de nivel tactic-operativ, de protecție a propriilor 
forțe, a militarilor români angajați în misiuni în 
teatrele de operații, prin furnizarea de informații 
din zona de responsabilitate către comandant.

În trecut, comandantul avea în subordine 
grupuri de cercetare capabile să culeagă informații 
cu aplicarea unor proceduri limitate, folosind 
aproape exclusiv observarea, fără a avea 
componente HUMINT (Human Intelligence - 
informații colectate și furnizate prin intermediul 
surselor umane sau agenții de orice tip), SIGINT 
(Signals Intelligence – informații din surse tehnice 
emițătoare de unde radio) sau IMINT (Imagery 
Intelligence – informațiile provenite din culegerea 
imaginilor fotografice, radar, electrono-optice, în 
infraroșu, termice sau multispectrale). Informațiile 
culese de grupurile de cercetare sunt insuficiente 
pentru comandant în situația complexă în care 
forța își îndeplinește misiunile. În aceste condiții, 
era nevoie de o structură complet nouă, capabilă 
să planifice culegerea de informații în teatru, să 
conducă operațiile de culegere de informații, să 
analizeze informațiile primite, să coopereze cu 
structurile de informații ale coaliției, să comunice 
cu Direcția Informații Militare, să întocmească 
raportul final, care să conțină inclusiv informațiile 
de nivel strategic, și să-l informeze pe comandant 
despre ceea ce acesta are într-adevăr nevoie 
pentru a-și desfășura acțiunile militare în teatrul 
de operații. Pentru îndeplinirea acestui deziderat 
au fost constituite Celulele Naționale de Informații 
(NIC-urile).

PRIMUL „NIC” ROMÂNESC
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În conformitate cu prevederile Hotărârii 
Parlamentului României nr. 13 din 14 iunie 2001, 
Ministerul Apărării Naționale a primit aprobarea 
să participe la Forța de Stabilizare (SFOR) în 
Republica Bosnia și Herțegovina, pe toată perioada 
de desfășurare a acțiunilor militare, cu o Celulă 
Națională de Informații (ROU-NIC).

În urma extinderii relațiilor de cooperare a 
Direcției Informații Militare cu structuri similare 
din cadrul statelor membre NATO și a discuțiilor ce 
au avut loc, în perioada mai-iunie 2001, între 
reprezentanți militari români și oficiali NATO, 
România a fost invitată să participe cu structuri de 
informații în cadrul Forței de Stabilizare din Bosnia 
și Herțegovina.

Astfel, în perioada iunie-octombrie 2001, 
am fost desemnat de Direcția Informații Militare să 
întreprind demersurile necesare pentru începerea 
lucrărilor de amenajare a ROU-NIC-ului la Camp 
Butmir (Sarajevo), urmând ca acesta să devină 
operațional, pe cât posibil, până la sfârșitul lunii 
septembrie 2001. În acest sens, am făcut mai 
multe deplasări în Bosnia și Herțegovina, la Baza 
Militară Butmir pentru a stabili detaliile privind 
construirea ROU-NIC-ului: locul de amplasare; 
achiziționarea materialelor; începerea lucrărilor; 
facilitățile necesare funcționării (energie electrică, 
telefon, cablu de rețea, internet, canal, apă caldă și 
rece etc.).

Era o zi frumoasă și caldă de vară, de 
început de iulie, 2001, când m-am deplasat pentru 
prima dată în teatrul de operații din Bosnia și 
Herțegovina. Prima oprire a fost la Arad. A doua zi 
călătoria a continuat prin Ungaria și Croația, apoi 
am ajuns în Bosnia și Herțegovina, o țară care se 
afla la aproape șapte ani de la terminarea 
războiului. Relieful este în cea mai mare parte 
muntos, drumurile înguste, ca pe la noi, cu câte o 
groapă care îți întrerupea șirul gândurilor. Era un 
du-te-vino pe șosea. 

Țara era sfâșiată de război și încerca să 
revină la viață. Case și biserici bombardate, sute de 
mii de mine, care făceau aproape zilnic alte victime 
și multe, enorm de multe cimitire noi. Bosnia și 
Herțegovina poate fi numită azi, într-un fel, „țara 
cimitirelor”.

După ce am străbătut localitățile locuite de 
croați, sârbi și musulmani, marcate adânc de 
urmele războiului  ș i  af late într-o l iniște 
prevestitoare de furtună, am ajuns la Sarajevo, în 
Camp Butmir. Era pentru prima dată când luam 
contact cu teatrul de operații și cu o bază militară 
NATO. Aici erau încartiruiți cei mai mulți militari 
români, respectiv cei care acționau în cadrul 
D e t a ș a m e n t u l u i  N a ț i o n a l  „ B o s n i a ”  ș i 
comandamentul SFOR. Totul impresiona încă de la 
intrarea în bază. Accesul în Camp Butmir era 
permis după verificări minuțioase făcute de  
militarii bulgari, cei care aveau în pază întreg 
perimetrul. Priveam totul în jurul meu cu mult 
interes. Toate se desfășurau în liniște.

Camp-ul era un mic paradis, însă micul 
orășel kaki trăia după reguli interne stricte care 
cereau, în principal, ordine și disciplină. Pe străzile 
betonate de către geniștii români, viteza de rulare 
a autovehiculelor era limitată la 20 de kilometri pe 
oră. Deplasarea militarilor în incintă se făcea doar 
până la o anumită oră din noapte, în anumite 
perimetre doar cu permise speciale, iar portul 
uniformei militare trebuia să respecte normele 
regulamentare. Fumatul nu era permis decât în 
locurile special amenajate, o atenție deosebită 
acordându-se tuturor aspectelor care țineau de 
ecologia zonei. Orice abatere de la normele 
statuate în bază atrăgea sancționarea financiară a 
„contravenientului” și, în funcție de gravitatea 
acesteia, chiar trimiterea lui în țara de origine. 
Oricum, legea nescrisă care guverna acolo era 
simplă, dar eficientă: se încerca să se ofere 
aproape totul și în schimb să se primească totul. 
Adică misiunile trebuiau îndeplinite de militari la 
cel mai înalt nivel.

M-a impresionat, totodată, asigurarea 
logistică a Camp-ului: condiții de cazare moderne, 
o hrănire care rivaliza cu cea din restaurantele de 
lux, fiecare meniu constând în zeci de sortimente 
de hrană ce puteau fi servite la alegere; asistența 
medicală, de asemenea, de cea mai bună calitate. 
Nu lipseau nici deja „celebrele” PX-uri, magazinele 
de  unde se  puteau cumpăra  toate  ce le 
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trebuincioase la prețuri accesibile, sălile de sport 
dotate cu aparatură de ultimă generație, fast-food-
urile, restaurantele sau frizeriile. Interesul aliaților 
în a oferi militarilor oportunități cât mai variate de 
petrecere a timpului liber, de refacere fizică, era 
maxim ș i  pe  depl in  înțe les  atunc i  când 
complexitatea misiunilor, riscurile și solicitările 
psihice pe care le ridicau acestea, puteau deveni 
praguri de netrecut în teatrele de operații. În Camp 
Butmir se lucra șase zile din șapte, dacă era cazul 
24 de ore din 24.

Viața mi-a oferit multe surprize plăcute. Pe 
una dintre ele am trăit-o atunci, în Bosnia și 
Herțegovina, în anul 2001. A urmat o perioadă 
deosebit de grea, dar și una dintre cele mai 
frumoase ale carierei mele militare.

Pe baza aprobărilor obținute în țară de 
înființare a unei ROU-NIC și a acordului primit de la 
SHAPE, Belgia, am solicitat administrației bazei 
militare SFOR, prin structura de informații 
(intelligence) CJ2/SFOR, să ne repartizeze o 
suprafață de teren necesară realizării construcției 
ROU-NIC-ului. Acțiunea nu a fost deloc simplă, 
pentru că aveam statutul de țară non-NATO, iar 
lucrurile se derulau ceva mai greu. Alianța s-a 
confruntat pentru prima dată cu o astfel de cerere: 
prima țară non-NATO care solicita instalarea unei 
Celule de Informații Militare (NIC) într-un teatru de 
operații al Alianței. În Baza Militară de la Butmir, 
SFOR avea grupate NIC-urile țărilor membre NATO 
în ceea ce se cheamă „NIC Village”, pentru a 
permite un schimb direct de informații între 
statele coaliției. În aceste condiții trebuia găsită o 
soluție și pentru NIC-ul nostru.

În demersul meu am fost sprijinit de 
generalul maior J. P. Kiszely (US Army), șeful de Stat 
Major al SFOR, de colonelul Patrick B. Mc Niece (US 
Army), șeful CJ2/SFOR și de căpitanul P. Churm, 
„primarul” comunității de informații/SFOR („NIC 
Village”) și comandantul NIC-ului britanic. Pe 
timpul discuțiilor purtate cu aceștia a rezultat 
disponibilitatea SFOR pentru operaționalizarea și 
integrarea cât mai rapidă a ROU-NIC-ului în 
comunitatea de informații a Forțelor de coaliție. În 
urma vizitei mele am obținut aprobarea să 
instalăm ROU-NIC-ul în imediata vecinătate a 
perimetrului „NIC Village”. Poziția ne avantaja 
foarte mult. Terenul era în apropierea unei alei 
principale și se învecina peste drum cu celulele de 
informații din SUA, Marea Britanie și Germania.

După zece zile de negocieri, am revenit în 
țară, unde am întreprins celelalte demersuri 
necesare obținerii fondurilor bănești în vederea 
construcției locației și pentru dotarea ROU-NIC-
ului cu echipamente de lucru. Îmi amintesc că 
Direcția Informații Militare a făcut eforturi 
deosebite pentru alocarea banilor. În suma pusă la 
dispoziție nu erau prevăzute și cheltuielile 
referitoare la lucrările de amenajare, terasament, 
postament, manopera pentru finisarea structurii 
din lemn și a acoperișului construcției. Urma să 
executăm totul cu forțe proprii, cu sprijinul 
Detașamentului Național „Bosnia”, o structură de 
valoare companie, din arma geniu, existentă în 
teatrul de acțiuni militare. Banii primiți au fost 
folosiți pentru achiziționarea containerelor tip 
CORIMEC pentru spațiile de lucru și locuit, la 
categoria a II-a și cumpărarea echipamentelor de 
lucru și a mobilierului necesare. În acest sens, 
Direcția Informații Militare a solicitat conducerii 
militare a Armatei să dispună măsurile de urmare 
către structura de forțe din țară, care coordona 
subunitatea de geniu din teatrul de operații.

La începutul lunii august m-am întors în 
teatrul de operații pentru a finaliza proiectul de 
construire a ROU-NIC-ului la Camp Butmir 
(Sarajevo). Cu această ocazie am avut mai multe 
întâlniri de lucru cu comanda detașamentului de 
geniu, care l-a desemnat pe căpitanul inginer Horia 
Pușcău (ofițer de legătură în cadrul SFOR din 
partea Detașamentului de Geniu) ca împreună cu 
Biroul de proiectare din Comandamentul logistic al 
SFOR să mă sprijine în tot ceea ce întreprind. 
Căpitanul Pușcău mi-a fost de un real folos atât 
pentru finalizarea proiectului de construcție a 
ROU-NIC-ului, cât și pentru obținerea facilităților 
necesare funcționării acestuia (energie electrică, 
telefon, cablu de rețea, internet, canal, apă caldă și 
rece etc.) în Camp Butmir. În legătură cu angajarea 
structurii de geniu în efectuarea lucrărilor de 
infrastructură, am remarcat de la început o ușoară 
reținere din partea comandantului batalionului. 
Acesta mi-a sugerat că, pentru angajarea 
Detașamentului Național „Bosnia”, aș nevoie de o 
aprobare de la SHAPE pentru că unitatea era 
subordonată operațional acestui comandament.

Reîntors în țară, am raportat stadiul 
demersurilor întreprinse. În continuare, Direcția 
Informații Militare a făcut solicitarea scrisă către 
Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din 
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Europa, care ne-a răspuns că angajarea geniștilor 
români este o problemă internă a Armatei 
României împreună cu a comandamentului SFOR, 
din teatrul de operații.

La sfârșitul lunii august, am revenit la 
Sarajevo. Aici, am întâmpinat aceeași reținere din 
partea comandantului de batalion, care mi-a spus 
că fără un ordin de misiune din partea structurii de 
forțe din țară, el nu va executa nicio lucrare. 
Presimțeam că aveam de dus multe „bătălii” 
împotriva unor mentalități sau disfuncții ce încă 
mai persistau în Armata României.

A sărit, însă, în sprijinul meu locotenentul-
colonel Alan J. Waitkus, șeful geniului din HQ SFOR, 
un ofițer american, din Garda Națională, chemat 
din rezervă, care i-a spus comandantului 
detașamentului românesc: „A venit vremea ca voi 
românii (arătând cu degetul către comandantul 
batalionului de geniu) să faceți ceva pentru români 
(arătând cu degetul spre mine)”. Ofițerul de geniu, 
surprins de atitudinea acestuia, i-a replicat: „Dar 
cine îmi dă ordin de misiune?”. Ofițerul american  
i-a răspuns scurt: „La ora 18.00 vii la mine la birou 
să-ți înmânez ordinul de misiune”. S-a ridicat și a 
plecat apoi. A fost cea mai eficientă lecție de 
profesionalism și, de ce nu, de camaraderie la care 
asistasem de când îmbrăcasem uniforma militară.

Am rămas de-a dreptul impresionat de 
poziția ofițerului american, opinia lui mi s-a părut 
atât de vie, de adevărată și cuprinzătoare, încât nu 
mai încăpea niciun cuvânt. În misiunile mele 
următoare, în gândurile și frământările ce le-au 
u r m a t ,  a m  s i m ț i t  v a l o a r e a  a b s o l u t ă  a 
camaraderiei, am înțeles necesitatea schimbării 
mentalității și atitudinilor care mai bântuiau prin 
armata română. În foarte multe ocazii aveam să-mi 
amintesc de spusele sale și să înțeleg că 
problemele se pot rezolva și altfel: omenește, 
profesionist și, mai ales, atât simplu. Așa e când 
„prioritatea” inițiativei și-o revendică mai multe 
structuri. Într-un fel pot să consider că la baza 
constituirii primei celule ROU-NIC în Camp Butmir 
pot să pun, pe lângă multe alte lucruri, și această 
atitudine camaraderească profesionistă, de o 
mare simplitate, a colonelului american.

A doua zi, subunitatea română de geniu a 
început, împreună cu specialiștii din cadrul 
Comandamentului Logistic SFOR, lucrările 
necesare instalațiilor de infrastructură. Am mai 
revenit în teatrul de operații la mijlocul lunii 

septembrie, când am inspectat stadiul lucrărilor. 
Eram fericit. Ca din pământ răsărise o bijuterie de 
construcție. De asemenea, a fost impresionant și 
efortul făcut de atașatul român al apărării la 
Sarajevo pentru finalizarea construcției ROU-NIC-
ului, colonelul Miron Iordache, un diplomat militar 
cu multă experiență.

Astfel, prima izbândă a începutului de drum 
a fost pe 4 octombrie 2001, când am instalat prima 
Celulă Națională de Informații, la Camp Butmir 
(Sarajevo). În legătură cu această misiune, Direcția 
Informații Militare a selecționat cinci militari (trei 
ofițeri și doi subofițeri) destinați să îndeplinească 
misiuni în teatrul de operații din Bosnia și 
Herțegovina, în cadrul ROU-NIC-ului. Totodată, 
consideram participarea băieților noștri la 
misiunea SFOR ca pe o oportunitate pentru 
cunoașterea mai bună a procedurilor standard de 
operare pe linie de informații și a regulilor de 
cooperare în cadrul NATO.

Am rămas în teatrul de operații până la 
jumătatea lunii octombrie. Cu această ocazie, am 
avut posibilitatea să vizitez capitala Bosniei și 
Herțegovinei. Sarajevo este un loc superb, care te 
cucerește imediat. Este unul dintre cele mai 
frumoase și interesante orașe din această parte a 
Europei. Cadrul natural este magnific. Așezat pe 
valea râului Miljacka și înconjurat de culmi 
muntoase, orașul are câte ceva din orice - moschei 
turcești din abundență, biserici ortodoxe baroce, 
catedrale catolice, un bazar otoman dintr-o altă 
vreme, bulevarde habsburgice, blocuri socialiste 
gri; casele sunt așezate pe dealurile din jur, iar 
centrul istoric este situat pe malul râului. 
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Arhitectura orașului combină stilul oriental, cu cel 
austro-ungar și influențele moderne într-un fel 
plăcut, care nu este obositor.

La șase ani și jumătate de când în Bosnia și 
Herțegovina era pace, în oraș se mai vedeau 
ruinele războiului: case cu acoperișuri prăbușite, 
ziduri cu urme de gloanțe și schije, inscripții 
antirăzboi etc. Deși se circula, de-a lungul străzii, 
erau folii de plastic care îți interziceau trecerea, 
pentru că dincolo te așteaptă încă moartea. De jur 
împrejur, vedeai urmările războiului - schelete de 
clădiri fără geamuri. Pe unele blocuri se vedeau 
„caverne” pe la diverse etaje, „scurmate” de 
artilerie. Parlamentul bosniac, o clădire masivă de 
vreo 15 etaje, era într-o stare precară. De 
asemenea, din fostele „Turnuri de comunicație ale 
centrului olimpic de presă”, ulterior folosite ca 
blocuri, nu au mai rămas decât stâlpii de susținere.

După o vizită de lucru în Kosovo, la 
comandamentul KFOR, din Priština, împreună cu 
generalul Sergiu Medar, șeful Direcției Informații 
Militare, unde s-a pus în discuție constituirea unui 
nou ROU-NIC, am revenit la Sarajevo pe 23 
octombrie.

Aici, a doua zi, a avut loc inaugurarea 
Celulei Naționale de Informații/SFOR, în prezența 
ministrului apărării naționale, Ioan Mircea Pascu. 
Era o zi frumoasă și caldă la Sarajevo. Cu această 
ocazie a avut loc un ceremonial militar de 
întâmpinare, simplu și cald, la care au mai 
participat din partea română: generalul Mihail 
Popescu, șeful Statului Major General, generalul 
Eugen Bădălan, șeful Statului Major al Forțelor 
Terestre, generalul Sergiu Medar, șeful Direcției 
Informații Militare, subsemnatul, șeful Secției a 4-a 

din Direcției Informații Militare, căpitanul inginer 
Horia Pușcău și locotenentul-colonel Gheorghe 
Anghel, comandantul Detașamentului Național 
„Bosnia”, iar din partea SFOR: generalul maior 
Francois de Goesbriand (din armata franceză), 
locțiitorul comandantului SFOR, generalul maior   
J. P. Kiszely (US Army), șeful de Stat Major al SFOR, 
șeful CJ2/SFOR, locotenentul-colonel Alan J. 
Waitkus, șeful geniului din CJ4/SFOR, căpitanul     
P. Churm, primarul comunității de informații/SFOR 
și comandanții structurilor de informații din „NIC 
Village”/SFOR.

Dincolo de diplomația cuvintelor, delegația 
Ministerului Apărării Naționale a putut recepta cu 
bucurie aprecierea unanimă a reprezentanților 
SFOR cu privire la alăturarea României, cu o Celulă 
Națională de Informații, la efortul NATO de a 
cont inua procesul  de  pace în  Bosnia  ș i 
Herțegovina.

Însă, trebuie să recunosc că cel mai 
emoționant moment al ceremonialului pentru toți 
participanții la eveniment a fost când s-a intonat 
Imnul de stat al României, iar comandantul ROU-
NIC-ului, locotenentul-colonel Viorel Ciobanu 
înălța Drapelul național pe catargul din incinta 
Celulei Naționale de Informații.

Ca orice activitate de debut a fost o noutate 
și o provocare pentru mine. După 11 septembrie 
2001, România și-a arătat disponibilitatea de a 
participa la acțiunile de combatere a terorismului 
internațional inițiate de SUA și celelalte țări 
membre ale NATO, în Afganistan și în Irak.

Conturat printre serpentinele amintirilor, 
drumul cooperării, al integrării treptate în 
structurile NATO e marcat și de piatra kilometrică 
pe care se află înscrisă prima celulă ROU-NIC în 
Camp Butmir, o bornă încă vie în inima mea și, 
desigur, în a tuturor celor care au contribuit la 
nașterea ei. Recunosc, a fost o provocare, una 
dintre multele ce m-au încercat în această 
perioadă, dar a meritat.

Dincolo de unele animozități interne, de 
manifestare a unor mici orgolii, până la urmă au 
învins rațiunea, spiritul camaraderesc și mândria 
de a fi militar român profesionist, ancorat la pulsul 
și performanțele Alianței.

Iar gestul colonelului american a fost 
decisiv și sublim, un model de solidaritate între 
militarii armatelor NATO.
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Lumea este, deopotrivă, locul în care trăim 
și cimitirul în care murim. Știm cu toții asta, sau, 
chiar dacă o luăm doar ca un dat – n-ai cum să 
schimbi ceea ce pare o făcătură eternă, nu-ți pui 
mintea cu ara ceva –, ne îndoim totuși de propria 
noastră îndoială și lăsăm gândul slobod să caute 
adevărur i le  durabi le  în  re lat iv i tatea lor 
binecuvântată, păguboasă sau doar neliniștitoare. 
Noua carte a colonelului (rtr) de informații 
strategice Florian Gârz, un prieten drag și un 
monument de cultură informațională și strategică, 
intitulată, sugestiv, „O lume în criză“ (Editura 
Favorit, București, 2021) nu numai că reiterează o 

veche și eternă definiție a informației ca 
nedeterminare înlăturată, ci și reconfirmă, direct, 
frust și convingător ceea ce se află dincolo de ceea 
ce se vede sau se crede. Pentru asta, trebuie să ai 
nu doar un curaj nebun și o aplecare la verticală 
spre un domeniu care cuprinde și fața și dosul unei 
lumi, câteodată cu scaun la cap și creierii în călcâie, 
alteori aflată în acel vortex endogen care o 
definește atunci când nu poate fi definită (Zi-i lume 
și gata!), ci și capacitatea efectivă de a o face. 
Ofițerul de informații strategice Gârz le are pe 
amândouă. 

Pilonii de rezistență ai unei temeinicii 
concretizată în vreo 47 de cărți beton, căptușite cu 
informații strategice și analize de mare profunzime 
se află într-o inteligență rodată de-a lungul a peste 
30 de ani, cât posesorul ei a lucrat în informații, ca 
bătăturile unui infanterist, în acest război 
continuu, invizibil și crunt al informațiilor și, 
deopotrivă, al monștrilor care calcă în picioare 
planeta. Colonelul Gârz are crezul său de analist 
obiectiv, căruia nu-i pasă efectiv de interesele 
lumii, ale marilor puteri și ale tuturor, ci de efectele 
acestora în planul războaielor și crizelor lumii. 
Această carte este, deopotrivă, un corolar al celor 
scrise până acum și o sinteză care folosește, între 
argumentele sale de rezistență, atât reflecțiile 
autorului, cât și o avalanșă de studii și cercetări 
desfășurate de unele dintre cele mai importante și 
mai puternice creiere științifice, geopolitice și 
geostrategice ale acestei lumi, cea mai mare parte 
dintre ele fiind în slujba și în orizontul mediului 
academic, îndeosebi american, european și 
asiatic. Cu alte cuvinte, coordonatele acestei 
lucrări, concepute de autor, au rădăcini și suporturi 
atât în studii și analize proprii, în zeci de ani de 
cercetare a fenomenelor criză și război, cât și în 
rezultatele altor cercetători  din medii le 
academice. 

Cartea este scrisă în mod inteligent, cu 
simplitate și ingeniozitate, pe înțelesul tuturor, iar 
editorul a avut toată grija ca principalele 
coordonate și linii de forță ale cărții să fie puse 
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riguros în evidență. Dan Gâju, editorul, și soția sa, 
Dana-Irina Gâju (coperte și layout), au dat alura 
formală și grafică pe măsura conținutului acestei 
cărți. 

Cartea are 12 capitole, un epilog și o scurtă 
listă bibliografică, înțesată de numele unor autori 
celebri. 

Nu este o carte cu party-pris-uri, deși, 
poate, unii, o vor înțelege și așa, ci una de un 
realism crud, crunt și tulburător. Capitolele acestei 
cărți, chiar dacă sunt scrise în cheia unui realism 
care ne amintește de Hans Morgenthau, degajă o 
viziune limpede asupra unei realități complicate, în 
fractali, din care se hrănesc crizele și fantasmele 
lumii. 

Dincolo de evoluția nelineară și complexă a 
lumii, de componentele haotice ale unei evoluții 
spre nicăieri, vinovată de criza continuă a acestei 
lumi este lumea însăși, nu atât ca lume, în calitatea 
ei de civilizație în mișcare de la societatea primitivă 
și primitivizată continuu, spre „societatea 
c ibernetică“,  în  v iz iunea autorului ,  spre 
„cognocivilizație“, în viziunea mea, cât, mai ales, ca 
univers generator de vortex-uri și de haos, de 
furtuni și, dincolo de toate acestea, de viață 
complicată, luminată de Dumnezeu și întunecată 
de jocul subteran al intereselor de tot felul. 

Autorul – care a luptat 30 de ani pe 
fronturile invizibile ale Războiului Rece – pune 
degetul pe rană. Deși, în 1928, oripilată de ororile 
Primului Război Mondial, lumea, prin Tratatul 
Kellog-Briand, a scos războiul în afara legii – și l-a 
scos atât de bine, încât, după numai trei decenii, i-a 
urmat unul și mai și –, n-a scăpat și, probabil, nu va 
scăpa niciodată de tăvălugul acestui buldozer al 
propriei ei conflictualități. Cel de al Doilea Război 
Mondial, al cărui greu l-au purtat rușii, pierzând 27 
de milioane de oameni, a deschis, de fapt, nu 
„secolul comunismului“, ci „secolul american“. 
Autorul detaliază, documentat, această concluzie. 
El definește războiul acesta care a produs 50 de 
milioane de morți, ca război de predare (evident 
de către europenii din Vest) a dominației lumii 
americanilor. Iar stâlpii de susținere ai acestei 
dominații americane au fost, în viziunea autorului, 
FMI, BM, NATO și bazele militare americane, aflate 
pretutindeni pe planeta Pământ. Adică pax 
americană a fost (și este), de fapt, un război la a 
cărui origine se află Complexul Militar Industrial 
American (l-am scris cu litere mari, pentru că este, 
într-adevăr, o uriașă forță care se hrănește din 
războaie, adică din comerțul cu arme, arme pe care 

le vinde, în principal, Forțelor Armate ale Statelor 
Unite, dar și restului lumii). 

În opinia autorului, secolul american se cam 
apropie de sfârșit. Războiul Rece nu este principala 
caracteristică a secolului al XX-lea, ci doar o 
făcătură necesară Complexului Militar Industrial, 
cel care conduce, de fapt America, ne spune 
autorul. Și, bineînțeles, o știm și noi. 

După criza din 2008, ordinea americană, 
după modelul căreia s-a încercat crearea unei noi 
ordini mondiale, a început să decadă. În general, 
ordinea mondială este rezultatul unui război 
mondial. Ea este însă un proces îndelungat și 
periculos - susține autorul. 

Declinul ordinii mondiale americane a 
început, de fapt, mult mai înainte, după pierderea 
Războiului din Vietnam. 

Autorul analizează detaliat această 
dinamică. El susține, cu ajutorul unor opinii ale 
specialiști lor (în general,  personalități și 
cercetători renumiți, din mediul academic) că 
Războiul Rece a fost, de fapt, o  anomalie, o 
făcătură americană (Jack F. Matlock, „Super Power 
Ilusion“), care a adus mult rău, în primul rând, 
Americii. Autorul susține că, pentru a se crea un 
suport necesar Complexului Militar Industrial, era 
necesar să se creeze un inamic, iar acest inamic, la 
scară planetară, nu putea fi altul decât Uniunea 
Sovietică, adică pericolul comunist. A apărut, în 
acest scop, X Document, un studiu al lui Kannan, de 
5000 de cuvinte, care a devenit, arată autorul, baza 
doctrinei Truman și durat până în decembrie 1989. 

Acum, „inamicul existențial“ al SUA este 
compus din China și Rusia. 

A u t o r u l  î ș i  c e n t r e a z ă  a n a l i z a  p e 
conflictualitatea intereselor marilor puteri, 
aducând numeroase argumente în acest sens.

Analiza pe care o face crizei endogene a 
lumii, trecând prin principalele caracteristici ale 
imperiilor coloniale, ale realităților celor două 
războaie mondiale, este una făcută de un ofițer de 
informații extrem de riguros și de experimentat, 
fost șef al compartimentului de analiză din Direcția 
Informații a armatei, fost atașat militar la Londra, la 
Ancara și la Beijing, fost consilier prezidențial, care 
nu s-a abătut niciodată, așa cum au făcut toți cei 
din Direcția Informații, de la misiunea sa și de la 
deontologia ofițerului de informații român. 

Autorul continuă analiza sintetică a celui 
de-al doilea vârf de criză a lumii – al Doilea Război 
Mondial –, într-o viziune care nu ține seama nici de 
învinși, nici de învingători, ci doar de adevărul 
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conținut în fapte, în arhive, în documente. Chiar 
dacă, așa cum bine se știe, și faptele, și 
documentele și arhivele sunt făcute tot de oameni. 
Sunt foarte multe aspecte în această carte despre 
care nu s-a scris niciodată la noi, ceea ce conferă 
cărții o valoare cu totul specială. Pentru că 
literatura crizelor, conflictelor și războaielor este, 
în general, așa cum este și lumea noastră, privită 
totdeauna, prin prisma intereselor și a poziției de 
parte, de ideologie, de atitudine, în tabăra 
învingătorilor sau în cea a învinșilor. Neutralitate, 
în spațiul crizelor, conflictelor și războaielor nu 
prea există. Uneori, chiar și mediul științific se 
modelează pe aceste coordonate. 

Cel de al doilea capitol, intitulat „Viitorul 
este al Asiei“ poartă, la fel ca primul, amprenta 
siguranței strategice, experienței și opiniei 
autorului. În general, autorul împărtășește o 
viziune euro-asiatică. Europa și Asia reprezintă, de 
fapt, același tot, atât geografic, cât și civilizațional, 
chiar dacă, de-a lungul istoriei, populațiile 
migratoare războinice au alcătuit, cum bine se știe, 
Europa de Vest, așa-zisa Civilizație Occidentală, 
războinică, expansivă, cuceritoare de lumi și 
identități, nu pentru a le civiliza, cum se susține de 
o mie de ani și mai bine, ci pentru a le aduce la 
supunere și a le folosi la discreție resursele. Așa a 
fost mereu. Și tot așa este și acum. Ei bine, în acest 
vortex continuu de mișcare a populațiilor spre 
Vest, identitățile sedentare au reușit să creeze, mai 
exact, să mențină nuclee civilizaționale puternice, 
în jurul cărora se constituie, mai exact, se 
reconstituie o Asie foarte puternică, de cinci 
miliarde de oameni, cu cea mai mare parte a 
resurselor planetei și cu un concept de dezvoltare 
care intră categoric în conflict cu „secolul 
american“. Asia renaște puternic, China, India, Asia 
de Sud-Est, Rusia, Turcia, țările Orientului Mijlociu 
pivotează în jurul acestui concept, la care, încet, 
încet aderă și Europa. 

La ora actuală, Asia este compusă din 53 de 
state care fac progrese uluitoare, ieșind viguros din 
„secolul american“. Se conturează puternic 
triunghiul comercial China, Japonia, India, pe 
coordonatele unui capitalism de tip asiatic – 
susține  autorul –, ale unui capitalism de stat. Toate 
aceste țări progresează într-un ritm uluitor. 
Producția de oțel a Chinei, spre exemplu, este de 
un miliard de tone, cât întreaga producție a 
restului lumii la un loc. 

Referindu-se la ceea ce a fost și la ceea ce 
este, autorul arată, la un moment dat, că, în timpul 

Războiului Rece, SUA au desfășurat 50 de acțiuni 
militare, iar în perioada post-război rece (1989-
2019), 200 de acțiuni militare. Cu alte cuvinte, criza 
majoră, pe muchie de cuțit dintre Vestul American 
și Estul Sovietic a conținut, totuși, într-o jumătate 
de secol, de patru ori mai puține conflicte și 
războaie decât etapa post-război rece. 

În capitolul următor, autorul revine asupra 
marii crize a societății americane. Nu o face în mod 
obsesiv sau pentru că ar avea ceva cu societatea 
americană (menționăm că majoritatea surselor 
bibliografice ale autorului provin din mediul 
academic american), ci pentru că America a fost 
atât de puternică și este în continuare cea mai 
puternică mare putere din lume (economic, 
financiar și militar), ci pentru că lumea este în 
cursul unei mari schimbări, care va bulversa nu 
numai paradigmele și realitățile de azi, ci 
conceptele fundamentale, raporturile de forțe, 
coordonatele progresului și civilizației și chiar 
condiția umană. 

Epoca cibernetică a început în toate 
domeniile, inclusiv în cel militar. SUA dispune deja, 
în mod oficial, de Forțe Spațiale, nu simbolic, nu 
integrate în celelalte structuri, ci ca structură 
distinctă. Desigur, și celelalte mari puteri dispun de 
astfel de componente (majoritatea dintre ele le 
numesc Forțe Aero-Spațiale), dar americanii au 
creat efectiv o categorie distinctă de Forțe Spațiale 
și au și spus-o, tranșant, întregii lumi. 

Autorul arată că tendințele actuale de 
echilibrare a raporturilor de forțe, de cibernetizare 
a spațiului de confruntare și de pacificare a lumii 
amenință grav Complexul Militar Industrial 
American (pacea însemnând falimentarea acestui 
complex, ceea ce este inadmisibil pentru actuala 
configurație a identității strategice americane) și, 
de aceea, noul inamic esențial trebuie reidentificat 
sau re-creat cu celeritate. 

Odată cu atacurile teroriste de la 11 
septembrie 2001, s-a ivit prilejul de a transforma 
acest moment tragic și umilitor pentru colosul 
american, în unul radical privind reconfigurarea 
mediului strategic internațional de securitate. 
Imediat a apărut conceptul de Război Terorist, 
creat de americani și, opusul acestuia, menit să 
coalizeze lumea în jurul SUA, cel de Război Global 
împotriva Terorismului. Întreaga lume a căzut ușor 
în această capcană, dar pentru Complexul Militar 
Industrial și pentru staff-ul lui din managementul 
politic și strategic american a fost foarte ușor să 
găsească inamicul numărul unu de care avea atâta 
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nevoie. Și astfel s-a lansat, probabil cel mai penibil 
concept din lume, dar și cel mai înfricoșător acela 
de război terorist - război global împotriva 
terorismului. Adică un fel de gherilă teroristă, de 
care, dintotdeauna, se ocupa bine-mersi poliția, 
ridicată la rangul de Război Mondial Terorist, la 
care trebuie răspuns neapărat printr-un Război 
Global împotriva Terorismului. Un război în care 
este angajată toată lumea împotriva unui fenomen 
- terorismul – care cerea noi politici, noi strategii, 
noi resurse, noi arme, precum și o coaliție uriașă 
care să permită recucerirea lumii și punerea ei în 
noi hățuri. 

 Desigur, și celelalte capitole, de care nu ne 
vom ocupa aici, aduc în pagină judecățile 
categorice, apodictice și problematice ale acestui 
analist experimentat, ale acestui om vertical și 
intransigent cu privire la criza actuală a lumii. O 
criză extrem de sofisticată și de complicată, în 
toate aspectele ei, de la cele social-politice la cele 
economice, identitare și militare. Autorul 
analizează în detaliu criza social-politică a 
capitalismului din perioada Războiului Rece, cea 
mai dezbătută temă în mediile academice actuale. 
Analiza nu se face din perspectiva defunctei lumi 
comuniste, cum o numește autorul, ci din cea a 
realităților de azi. Apoi, în unul din capitolele 
următoare reia tema descreșterii Imperiului 
American, dezvoltată și într-o apariție editorială 
anterioară. 

Rând pe rând, în cele douăsprezece capitole 
ale acestui volum, sunt desfășurate și disecate 
teme de mare anvergură, cum ar fi criza strategiei 
nucleare americane, criza sistemului militar 
american,  marea strategie americană ș i 
obiectivele acesteia, sistemul educațional, relațiile 
cu  China și cu Rusia etc. Centrarea analizei pe 
America, adică pe Statele Unite ale Americii, 
modelul de capitalism liberal, de democrație 
liberală, de mod de viață liberal, nu este nici 
obsesivă, nici întâmplătoare. În afară de faptul că 
autorul cunoaște foarte bine aceste teme – s-a 
ocupat de ele zeci de ani –, problematica 
respectivă se află în universul lumii și al devenirii 
planetei, încă din vremea amiralului Mahan care 
le-a spus americanilor că, dacă vor să stăpânească 
lumea, trebuie, mai întâi să stăpânească marea. 
Complexul Militar Industrial, Sea Power și strategia 
de îndiguire, devenită nu doar o strategie de 
blocare a URSS-ului și comunismului, ci și una de 
supraveghere și controlare a întregii lumi, plus 
excepționalismul american, ca mod de uimire, de 

orbire și de dominare, au caracterizat secolul 
american și au determinat o accentuare a reacției 
tăcute și a acumulării de reverberații explozive. 
Dacă adăugăm, la toate acestea, crizele sistemelor 
educaționale, schimbările climatice, migrația, 
precum și efectele uluitoare ale introducerii 
inteligenței artificiale în tehnologi și modul nostru 
de viață, avem deja o imagine concludentă a 
complexității crizificării acestei lumi, dar și 
speranța pe care o generează epoca cibernetică, 
cea care va înlătura, fără îndoială, stereotipiile unei 
ordini mondiale care generează crize, conflicte și 
războaie…

…Nu s-a uscat bine cerneala de pe dosarele 
războaielor de 20 de ani împotriva terorismului și a 
apărut, pe panoplia zeului Marte, un alt inamic, 
mult mai periculos decât cel terorist, Covit-19, cu 
toate tulpinile, variantele și dezvoltările lui, un 
inamic invizibil, omniprezent și omnipotent, care a 
pus întreaga omenire cu botul în măști și cu masca 
pe modul ei de viață. 

Autorul se referă, acolo unde este cazul, și 
la criza noastră românească, la acțiunile, 
totdeauna defazate ale guvernelor, care au 
înnegurat și îndoliat frumoasa noastră țară, 
pământ din pământul lui Dumnezeu. 

„O lume în criză” este, așa cum spunea 
editorul, o carte care se citește ca un roman. Este o 
carte profundă, care nu ameliorează îngrijorarea 
noastră, a tuturor, pentru soarta acestei lumi, dar, 
esențialmente, configurează frumos și trainic o 
deschidere spre noile orizonturi pe care înalta 
tehnologie, computerul, rețeaua și noua noastră 
î n ț e l e p c i u n e ,  s c ă p a t ă  d e  m o n ș t r i i  ș i 
monstruozitățile acestei crize complexe, va 
configura o lume mai bună.   

De-a lungul timpului, am citit toate cărțile 
scrise de colonelul Florian Gârz, ofițer de 
informații strategice, o minte limpede, verticală și 
totdeauna sănătoasă, care vede, cu ochi 
totdeauna deschiși adevărurile cele adevărate și le 
spune pe șleau, direct și inteligent, ca să le 
priceapă tot omul.  

„O lume în cr iză“ este o carte de 
patrimoniu, o proiecție realistă, sănătoasă și 
senină pe cerul înfurtunat al acestei lumi teribile, 
care se zbate între inimi și porunci, ca o corabie 
care nu vrea sau nu poate să arunce ancora. Și care, 
fără îndoială, va merge mai departe, pe oceanul 
necondiționat al acestei planete care întreține nu 
numai drumurile pe ape, pe unde și pe gânduri ale 
acestei lumii, ci și viața noastră. 
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În zilele noastre știința avansează cu o 
viteză uluitoare, iar dezvoltarea militară 
devansează cu mult tehnologiile civile. Practic, 
multe dintre lucrurile „noi” de înaltă tehnologie, 
care devin accesibile publicului, au fost dezvoltate 
de armatele marilor state cu 5, 10 sau chiar 20 de 
ani în urmă. Asta înseamnă că avansul tehnologic 
real pe care îl au acum marile armate ale lumii, față 
de tehnologiile civile, ni s-ar părea de domeniul SF, 
dacă am avea acces la informații clasificate și am 
descoperi despre ce este vorba. Vom afla despre 
tehnologiile secrete de azi doar peste câteva 
decenii, când ne vor fi prezentate ca descoperiri 
„de ultimă oră”. Evident, cele considerate că pot fi 
disponibile pentru mase!!!

Prin urmare, tot ce credem noi că știm 
despre războiul modern, este o reprezentare 
redusă a ceea ce se petrece cu adevărat în spatele 
ușilor închise, acolo unde șefii unor departamente 
speciale sunt mici Dumnezei, capabili  să 
declanșeze Apocalipsa pe Pământ. Și nu cred că 
greșim dacă spunem că războiul se duce acum pe 
două direcții: împotriva dușmanilor militari externi 
și pentru controlul populației planetei, astăzi 
existând tehnologii avansate, care se pot juca cu 
psihicul și mintea maselor, în funcție de interese.

„Cine deține informația, deține puterea” 
este o expresie arhicunoscută. Însă, poți să deții o 

informație, dar să nu o poți folosi. Creierul uman 
este centrul tuturor sferelor de creație și de 
simțire, este generatorul de idei, de emoții și 
reacții, este centralizatorul necesităților și 
senzațiilor încercate de om. Dacă acest centru care 
deține și procesează informația, ultima barieră în 
calea influențelor exterioare, este influențat 
cumva, de exemplu electromagnetic, astfel încât, 
el să ofere decizia dorită de cel ce urmărește un 
anumit scop, informația nu va mai folosi la nimic.

Dacă până acum cele mai puternice și 
eficiente arme erau considerate armele de 
distrugere în masă, cum ar fi bomba atomică, 
neutronică, cu hidrogen, astfel încât pe planetă s-
au adunat peste 27000 astfel de bombe atomice, 
care ar fi capabile să distrugă de 12 ori planeta. 
Anumiți oameni de știință și-au dat seama că astfel 
de arme sunt ineficiente și au trecut la construirea 
de alte arme mult mai sofisticate cum ar fi armele 
psihotronice, armele geofizice și  armele 
climatronice. Efectul lor poate fi local sau global, cu 
pierderi controlate.

Armele psihotronice acționează asupra 
psihicului uman alterându-i starea de normalitate.

Într-un raport descoperit într-un buncăr la 
NASA, care datează din 1989, s-a arătat că 
armatele americane s-au axat pe dezvoltarea unor 
arme psihotronice, care să țină în frâu masele prin 

Colonel (r) ing. Ion MILITARU
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controlarea minții, impulsuri telepatice și 
bombardarea cu radiații, arme care după '90 au 
fost aduse într-un mod misterios și în Romania. 
Raportul, intitulat „Bioefectele armelor neletale 
asupra populației României” prezintă 1256 de 
tipuri de arme psihotronice cu care românii sunt 
ținuți în frâu din 1990 încoace, aceasta fiind de 
altfel și explicația pentru lipsa revoltelor, 
răscoalelor, revoluțiilor, în rândul românilor după 
anii '90. Acest tip de arme „pot transforma soldații 
trupelor inamice într-o adunătură de zombie ușor 
manipulabili”.

Sunt identificate 2 tipuri de astfel de arme: 
psihotronice și psihotropice.

Armele  ps ihotropice  reprez intă  o 
categorie de substanțe  care au apărut și 
diversificat de curând. Prin substanțe psihotropice, 
se înțeleg compuși naturali sau sintetici promovați 
pe cale olfactivă, intramusculară și alimentară, 
capabile de a genera la oamenii sănătoși cele mai 
diferite anomalii psihice sau fizice, de a îndeplini 
cele mai diferite sarcini. Aceste substanțe 
generează distrugeri psihice și mentale care se 
manifestă pr intr-o schimbare bruscă de 
comportament a omului. Starea de psihoză, 
generată de anumiți compuși psihotropici, este 
analogică îmbolnăvirii de schizofrenie. Unele 
dintre aceste substanțe sunt capabile să genereze 
incapacitatea de coordonare a mișcărilor, orbire 
temporară, surditate, vomă, pot modifica brusc 
tensiunea arteriala etc. Există substanțe ce pot fi 
folosite în scopuri militare cu efecte de sedare, 
relaxare (tranchilizante), care generează apatie, 
indiferență, letargie, influențe negative asupra 
gândirii și generează incapacitatea de a te 
concentra și de a gândi.

Unele dintre armele psihotronice pot fi 
studiate în manualele de marketing, în cărțile 
sfinte, în cărțile de inspirație divină a celor mai 
vechi tradiții.

Armele psihotronice  reprezintă un 
complex de influențe prin intermediul cărora se 
distrug sistemul nervos, inima, vezica biliară, 
pancreasul, ficatul, se generează o dischinezie 
artificială a căilor biliare, a organelor sexuale și 
urinare, a tractului intestinal, se desincronizează și 
se frânează activitatea cerebrală, a picioarelor 
care devin permanent încordate, a spatelui, 
rinichilor, gâtului, încheieturilor, se poate distruge 
dantura și chiar se poate infecta organismul cu 

microbi, viruși, stafilococi, streptococi. Scopul 
final al armei este acela de a distruge omul sau de 
a-l schilodi.

Se modifică înfățișarea, se atrofiază mușchii 
picioarelor și ai spatelui, se distrug tendoanele, iar 
în cele din urmă, omul se mișcă cu greutate și cu 
greu își stăpânește mâinile.

Arma psihotronică, este una de natură 
oscilatorie și, din acest motiv, influențele ei se 
răspândesc până la aparatura electronică. Astfel, 
pot fi vizibile defecțiuni ale televizorului, radioului, 
magnetofonului, frigiderului sau telefonului.

C o m p l exu l  o s c i l a to r i u  a l  a r m e l o r 
psihotronice poate genera ca efect apariția în 
număr mare în apartamente, a gândacilor de 
bucătărie, a ploșnițelor sau a altor insecte. 
Numărul mare de astfel de insecte, apărute în casă 
prin efecte oscilatorii, produce un foarte mare 
disconfort psihic deoarece ele pot fi găsite 
pretutindeni, în dulapul cu haine, în alimente, pe 
haine, în debara, etc., fapt ce poate produce 
omului într-o anumită perioadă de timp, un stres 
psihoemoțional destul de puternic. Procesele 
oscilatorii ale acestora împiedică omul să facă 
curat, să renoveze apartamentul, să se îngrijească, 
să vorbească și chiar să se hrănească.

Clasificarea armelor psihotronice se poate 
face pe mai multe criterii.

1. În funcție de scopurile și aplicarea în 
domeniul politic, economic și militar:

-  strategice;
- tactice;
-  individuale.

2. În funcție de strategie și tactica de aplicare:
-  ofensive;
-  defensive.

3. În funcție de factorul energetic:
-  subliminale, extrasenzitive și informative;
-  biocâmpurile electromagnetice slabe;
-  câmpurile psihice puternice de grup;
-  câmpurile coerente energetice foarte 

puternice, capabile de a provoca dezastre 
ecologice la scară mare;

-  mijloacele topologice de denaturare a 
caracteristicilor spațiu-timp.

4. În funcție de zona de influență asupra 
organismelor vii:

-  senzoriale;
-  extrasenzor ia le,  cu impact  asupra 

sistemului de percepție;
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-  ps ihok inestez ice ,  cu  efect  asupra 
aparatului locomotor, care afectează capacitățile 
locomotorii;

-  influențe extrasenzoriale imperceptibile, 
care afectează capacitatea decizională.

5. În funcție de timpul de acționare:
-  pe termen scurt și reversibile;
-  pe termen lung;
-  ireversibile și patologice.

6. În funcție de finalul acțiunii:
-  neletale;
-  letale.

7. În funcție de sistemul de control:
-  controlabile din direcția inductorului sau 

generatorului la comandă;
-  incontrolabile.

8. În funcție de raza de acțiune:
-  rază scurtă de acțiunepână la 1 km, locale, 

teritoriale;
-  rază medie de acțiune, până la 10.000 km;
-  raza de acțiune globală, planetară.

9. În funcție de viteza de răspândire:
-  lente, cu viteză redusă (epidemiile, panica);
-  rapide, acționează cu viteză supersonică;
-  instantanee, cu acțiune fulgerătoare, cu 

viteza undelor electromagnetice.
10. În funcție de ținta propusă:

-  o singură persoană;
-  un grup local de persoane;
-  o masă de oameni (demonstranți, structuri 

militare etc.);
-  lumea animală, lumea vegetală, râuri, 

lacuri, ape în general;
-  alimentația, îmbrăcămintea, materiale 

diverse;
-  tehnica militară;
-  sistemele de calcul electronice (PC, rețele, 

servere etc.);
-  construcțiile și clădirile industriale sau cele 

de locuit;
-  mijloacele de transport și comunicații.

11. În funcție de canalul de răspândire:
-  forțele apărării naționale;
-  alte structuri: spionaj / contraspionaj;
-  organizațiile de protecție a mediului;
-  organizațiile și structurile medicale;
-  evenimentele cultural-artistice organizate 

cu mase mari de oameni;
-  structurile criminale și mafiote;
-  mediul de afaceri;

- organizațiile de management și vânzări;
- sistemele de educație și instruire;
- sectorul privat și alte canale.

Categorii de arme psihotronice:
Oficial, armele psihotronice (ce au la bază 

ultrasunete), au fost utilizate ca mijloace pentru 
împrăștierea demonstranților în țările Europei și 
Americii încă din anii '50. Este adevărat că aceste 
arme, în acea perioadă, nu purtau denumirea de 
psihotronice.

1. Armele psihotronice pe bază de radiații 
cu frecvență extrem de înaltă, care se încadrează în 
lungimi de undă milimetrice, cuprind ecartul 
dintre 30GHz-300GHz. O astfel de armă poate, într-
un mod ascuns, să distrugă la distanță anumite 
centre ale creierului, poate declanșa distrugerea 
sau oprirea completă a oricărui sistem vital. O 
astfel de armă nu este utilizată cu același scop ca al 
armelor de distrugere în masă. Atunci când 
puterea armei este mai mică, poate distruge un 
singur om. Pentru ca efectul să fie maxim, victima 
trebuie să se afle singură într-o încăpere, de dorit 
să stea întinsă, relaxată și să nu se miște, deoarece 
în acest mod poate fi distrus doar un singur centru 
dorit. (ex. inima)

2. Armele psihotronice care funcționează în 
baza frecvențelor decimetrice și care cuprind o 
paletă oscilatorie de la 300MHz-3GHz. Lungimea 
de undă este de la un metru până la 10 cm. O astfel 
de armă poate penetra profund organismul 
omenesc și, ca rezultat, poate activa sau genera 
celule cancerigene, astfel încât peste o perioadă de 
timp, omul, în mod natural, moare de cancer. O 
astfel de armă nu este capabilă să distrugă 
instantaneu o victimă (puțin și des) precum armele 
de foc. În schimb, rezultatul morții  pare 
întotdeauna a fi unul natural.

3. Armele psihotronice care se bazează pe 
radiații și frecvențe superioare, de aproximativ 
3GHz. Acestea sunt cele mai puternice unde, 
aproape identice cu cele din cuptorul cu 
microunde. În calitate de antene pentru aceste 
unde, foarte eficient, pot fi folosite cablurile 
telefonice, televizorul, telefonul, sistemele de 
supraveghere, rețelele radio etc. O astfel de armă 
îndreptată către un om sau mai mulți, generează 
de regulă, spasme ale picioarelor, arsuri în talpă, 
dureri în urechi, înțepături în ochi, pocnituri în cap, 
vomă și dureri de cap. Emițătorul trebuie să fie în 
apropierea victimei; emițătorul nu trebuie să aibă 
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dimensiuni mari și nu trebuie sa fie foarte puternic. 
Dacă doza unei astfel de arme e prea puternică, 
victima, se prăjește exact ca un sandwich în 
cuptorul cu microunde.

4 .  Armele  ps ihotronice  bazate  pe 
ultrasunete, care funcționează pe lungimi de undă 
de aproximativ 0.017 metri și frecvență mai mare 
de 30KHz. O astfel de armă poate fi utilizată pentru 
inhibarea sau frânarea sistemului imunitar al 
organismului. Oamenii de știință afirmă că 
ultrasunetele pot opri brusc inima oricărui om, iar 
„înțeparea” anumitor zone ale creierului cu 
ajutorul ultrasunetelor poate șterge din memorie 
anumite amintiri dorite.

5. Armele care funcționează în baza 
radiațiilor infrasonice, cu lungime de undă 17 m și 
frecvență mai mică de 17 Hz. Cel mai periculos 
diapazon este considerat cel de la 6Hz-9 Hz. pentru 
că în acest interval, omul simte cum îi va exploda 
creierul. Un sunet cu o intensitate controlată 
generează vomă, sunete în urechi, deformarea și 
distrugerea vederii, o frică neconștientizată. O 
astfel de armă poate fi cu ușurință folosită ca armă 
de distrugere în masă. Pe același principiu, 
funcționează o mulțime de dispozitive cotidiene, 
cu efecte mai mici, orientate spre sperierea 
câinilor, șobolanilor și altor animale. Unele astfel 
de tehnologii se pot cumpăra liber, se montează pe 
automobile ca sisteme antifurt, cu scopul de a 
genera unde specifice în jurul mașinii.

6. Armele care folosesc principiul celui     
de-al 25-lea cadru. Acest tip de armă a fost folosită 
atât de Stalin, cât și de Hitler cu succes. În ultima 
perioadă de timp s-au adus îmbunătățiri 
remarcabile acestui principiu, iar noile descoperiri 
au fost testate cu succes în Cecenia.

Ochiul nostru este construit în așa fel încât 
filmul este posibil numai datorită inerției 
percepției, cu alte cuvinte a vitezei de excitare a 
receptorilor. Dacă montăm cel de-al 25-lea cadru 
cu o anumită imagine, atunci la 1/25 secunde va 

apărea o altă imagine. Dacă imaginea va fi foarte 
luminată, o vom vedea și ne va deranja, oarecum o 
vom percepe ca un mic blitz pe ecran. Dacă va fi 
prea întunecată în comparație cu celelalte 24 de 
cadre, aceasta nu va fi remarcată, deci va deveni 
ineficientă. Dacă cel de-al 25-lea cadru întrunește 
anumite condiții de fond general, atunci el va fi 
perceput rapid de ochi, aruncat în subconștient și 
va genera efecte (dorințe, afecte, dispoziții etc.), O 
bună parte din armele psihotronice nu sunt făcute 
pentru a ucide, sarcina lor este de a produce 
influențe de cele mai diferite tipuri cu cele mai 
diferite scopuri. Din acest motiv, mulți oameni de 
știință au tendința să le numească mijloace de 
influență psihotronică sau psihotropică. Apariția 
acestor arme a fost posibilă, numai în urma 
dezvoltării cunoștințelor în domeniul psihicului 
uman, a medicinii, educației, instruirii. Al 25-lea 
cadru nu este o armă ci este o psihotehnologie, un 
instrument de influențare a mulțimilor. 

De foarte mult timp este cunoscut faptul că 
mulțimea reprezintă ceva ce deține propriile legi, 
propriile valori, moravuri, etc. Nimerind în 
mulțime, omul încetează să mai fie un individ 
independent, indiferent de dorințele lui. O 
explicație clară nu există asupra acestui fapt, deși 
ipoteze sunt destule. Există posibilitatea ca mulți 
dintre noi să fi avut sentimentul de unificare, 
contopire la anumite concerte, mai ales dacă trăim 
aceleași sentimente cu cei din jur. Această 
psihotehnologie, care poate fi considerată armă, 
este folosită de multă vreme de diferiț i 
manipulatori, precum constructorii piramidelor 
f inanciare și  a altor sisteme piramidale. 
Majoritatea dintre ele au fost descoperite 
întâmplător și au avut drept scop, binele omului 
(pentru a dezvolta învățarea, memorarea etc.)

Armele psihotronice sunt folosite cu succes 
în sistemul de apărare națională a Ucrainei, 
Israelului, Rusiei, Franței, Belgiei, Germaniei și 
Canadei.

Psihicul omenesc poate fi influențat destul 
de ușor, iar acest lucru ni-l poate spune orice 
psihiatru. Este suficient numai să găsești punctul 
vulnerabil, pentru că fiecare om are ceva de genul 
„nu știu și nici nu vreau să știu”.

Câteva exemple:
Sugestia acustică
Se referă la metode și mijloace de 

transmitere a informației direct în subconștient, 
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evitând conștientul, prin intermediul stimulilor 
auditivi subliminali. Rădăcinile acestor tehnici se 
ascund în negura timpurilor. Ele sunt strâns 
corelate cu apariția graiului la om, deoarece 
primele cuvinte erau mai mult legate de sugestie 
decât de sens.

Există 3 metode:
- prezentarea stimulilor auditivi subliminali 

pe fondul unei informații auzite (de exemplu pe 
fond muzical);

- mascarea mesajului  de comunicat 
subconștientului prin metoda frânării acestuia. 
Înregistrând o linie melodică, în spatele ei se 
ascunde o frază, care este rostită cu încetinitorul. 
Fraza trebuie repetată de 10-15 ori pentru a avea 
efect. Chiar dacă fraza este ascunsă în spatele liniei 
melodice, receptorului îi va apare în scurt timp 
ideea ascunsă ca fiind proprie și obsesivă.

- mascarea spectrală (linie melodică clasică).
Cercetări în această direcție:
- există diapazoane acustice cu lungimi de 

undă proprii fiecărui organ, țesut, celulă a fiecărui 
bio-obiect;

- există posibilitatea de a utiliza rezonanțele 
acustice și manifestările lor în sensul de a acționa 
asupra bio-obiectelor;

- există posibilitatea utilizării stimulilor 
auditivi subliminali;

- exista metode și tehnologii legate de 
audiosugestie: mascarea spectrală, utilizarea 
muzicii, CD-uri, DVD-uri.

Proprietăți:
– om-audiotehnică-om;
– informație subliminală, mascarea 

spectrală;
– influență asupra unui individ sau asupra 

unui grup de oameni,

– sunt relativ ușor de demascat din punct 
de vedere tehnic;

– au un nivel înalt de cercetare și de 
realizare.

Biovirusul:
– există viruși sau softuri pentru calculator 

are au funcția de a modifica psihicul operatorului. 
Ex. de viruși: RAVEON, V666, V2SR-23876, Brain 
Blaster, Blitz crig etc.

– reprezintă un sistem complex de arme 
computerizate. Creatorul lor este Future Vision 
Grup din Santa Fe. Componenta de bază o 
reprezintă virușii de computer. 

Cu ajutorul acestei arme, războiul poate fi 
oprit înainte ca el să poată începe.

Aparatura și tehnologia acustică cu rază 
mare de acțiune (LRAD- long range acustic device), 
reprezintă arme de control al mulțimilor, 
descoperite de către American Tehnology 
Corporation. Arma a fost descoperită în 2000 și 
prima ei funcție a fost de a păzi navele maritime de 
atacul teroriștilor și piraților. Arma este inofensivă 
pentru membrii echipajului deoarece ecoul nu 
există pe mare. Aparatura cântărește aproximativ 
120 de kg și produce sunete sub un unghi de 130 
grade. Raza de acțiune cu eficiență maximă se 
situează între 90-270 metri.

Sugestia vizuală
Se realizează prin mijloace și tehnici de 

transmitere a informației, neconștientizate de 
către  telespectator. Prima demonstrație 
experimentală a fost făcută în 1960.

Metode:
- al 25-lea cadru;
- prezentarea de imagini diferențiate.
Caracteristici:
- om-videotehnică-om;
- al 25-lea cadru;
– prezentarea de informații vizuale prin 

imagini diferențiate;
- acțiunea individuală sau de grup;
- este relativ ușor de descoperit prin 

instrumente tehnologice;
- necesită un nivel înalt de cunoaștere, 

cercetare și realizare.
Arcanul
Este o modalitate și o tehnologie ce-i 

permite conștientului și subconștientului să se 
concentreze treptat pe o anumită acțiune și 
a c e a s t ă  a c ț i u n e  d e v i n e  f u n c ț i o n a l ă  ș i 
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programabilă chiar și atunci când încetează 
influența asupra omului.

Se folosește sub formă de voci, sunete, 
cuvinte, ordine, mascate sub diferite sunete pe 
care nu le percepe conștientul, dar pe care 
subconștientul le cuprinde în totalitate. Conștiința 
omului ajunge rapid la o frământare interioară și 
încearcă, subconștient, să înțeleagă „ce este asta”. 
Subconștientul nu răspunde însă în niciun un fel 
deoarece el nu-și poate explica ceea ce știe. Omul 
intră rapid într-o stare asemănătoare cu aceea în 
care nu-și poate aminti ceva. Apar asociații 
cunoscute și neplăcute; apar imagini cunoscute, 
dar neplăcute.

Metode de apărare împotriva arcanului:
- aluminium foile deflector beanie (AFDB) 

reprezintă o „căciulă” construită din 5 până la 15 
folii de aluminiu, care are ca scop apărarea 
împotriva influențelor psihotronice. Este 
considerată o metodă de apărare ieftină și puțin 
eficientă. Oamenii de știință din domeniu 
consideră că o astfel de „căciulă”, într-adevăr 
poate apăra creierul uman de influențele negative 
cum ar fi câmpurile electromagnetice, altor 
influențe ce vin din partea calculatorului și a altor 
aparate electrocasnice, cât și altor metode distale 
de dirijare a conștiinței.

Implantul dentar
Metoda a fost inventată de Adrija Puharich 

la comanda FBI. Din 1932 până acum, odată cu 
începerea proiectului Moonstruck, implanturile au 
fost efectuate atât în dantură cât și în creier. 
Implanturile pot fi făcute atât cu acordul victimei, 
cât și fără acordul ei.

Jocurile cu povești
Au un caracter distractiv sau joacă, 

orientate către deformarea psihicului în direcția 
dorită. Omul se aruncă mult mai rapid și mai ușor 
într-un joc, fără să înțeleagă proprietățile sugestive 
ale jocului,  metodele și  mecanismele de 
distorsionare a concepției în urma jocului.

Mafia drogurilor investește mulți bani în 
crearea realității virtuale încercând astfel să creeze 
un drog de clasă superioară, cu efecte mult mai 
puternice decât heroina sau LSD. În creierul celor 
care joacă, apar fantome, vise, frici, crize de 
epilepsie, coșmaruri, atacuri de panică.

Foarte mulți oameni, după astfel de jocuri 
au ajuns la spital cu traume psihice foarte serioase.

Creierul omului nu are un sistem de apărare 

genetică împotriva modelelor de comportament în 
lumea infernală a combinațiilor computerizate, 
sintetizate din imagini artificiale, sunete și culori, 
iar granița fragilă dintre adevăr și minciună, real și 
ireal, autentic și fals se șterge foarte ușor și, prin 
urmare, omul ajunge în lumea de „dincolo de 
oglindă”. Se dezvoltă stress-ul, emoțiile negative, 
iluziile, halucinațiile, plăcerile patologice și 
comportamentele deviante.

Caracteristicele jocurilor pe calculator:
- rezolvă sarcinile sugestive având în față un 

operator absolut conștient de acțiunile sale;
- metoda realității virtuale prin scufundarea 

în abisurile psihicului uman, îi ajută să conducă 
eficient subconștientul uman;

- realitatea virtuală este utilizată pentru 
profilaxia stresului, detensionarea emoțională și 
profesională, selecția oamenilor pentru profesii 
(ex. auto), creșterea aptitudinilor profesionale 
(aviatori, simulator)

- există amenințarea apariției unui drog 
mult mai complex și mai ușor de răspândit, așa 
cum este drogul tehnogen.

Influența negativă a jocurilor:
- cufundă jucătorul într-o lume a violenței;
- îndepărtează jucătorul de lumea reală;
- jucătorii, de cele mai multe ori, primesc 

arme din cele mai performante, iar inamicii, de 
regulă, primesc arme rudimentare (ex: jucătorii 
ruși primesc arme americane, iar rușii sunt 
prezentați ca având arme rudimentare);

- fanul multimedia nu mai are nici un interes 
față de lumea reală.

Arma informațională
Reprezintă tehnici și mijloace de influență 

informațională asupra tehnicii și oamenilor cu 
scopul de a rezolva problemele părții influente.

Tipuri de arme informaționale:
- mijloace, tehnologii și echipamente de 

înaltă precizie, ale entităților care emit în spectrul 
electromagnetic și distrugerea lor (ex. ai telefon, te 
localizează și te distruge);

- mijloace, tehnologii și echipamente cu 
impact asupra componentelor  electronice;

- mijloace de a influența procesul de 
transfer de informații;

- mijloace de propagandă și dezinformare.
Radison
Reprezintă o armă distală, care generează, 

fără nici un contact asupra subiectului, o stare de 
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somnolență și pierdere a cunoștinței. Efectul se 
produce în intervalul 1 la 7 min. Arma poate fi 
aplicată atât asupra unui individ, cât și asupra unei 
mase de oameni sau unui teritoriu întreg. Arma se 
află deja în dotarea unor servicii secrete.

Concluzii:
Studiind și alte materiale, pot concluziona 

că armele psihotronice există de mii de ani. La 
început, ele erau simple și cu efecte mai mari sau 
mai mici, de scurtă sau de lungă durată. Astăzi, 
armele psihotronice au căpătat o dezvoltare 
susținută științific și puteri nebănuite pentru omul 
de rând. Nici măcar deținerea în formă de monopol 
a armelor nucleare nu poate oferi o superioritate 
atât de mare. Câștigul în urma unei astfel de 
descoperi făcute de o țară va fi colosal. Cele mai 
multe cercetări în direcția armelor psihotronice se 
efectuează în Rusia, SUA, Germania, Belgia și 
Olanda.

Arma psihotronică este orientată către 
distrugerea realității și a intrat deja în cotidian. 
Metodele folosite într-un asemenea război sunt 
reprezentate de „psihozombare” (cercetarea 
profundă a psihicului uman) și „psihocorecție” 
(influența orientată, controlată, asupra psihicului). 
Astăzi, tehnologiile psihotronice sunt activ 
utilizate în spionaj, în sferele diplomatice și în 
sistemele de guvernare a diferitelor state. Există și 
tehnologii legalizate, care sunt date spre utilizare 
cetățenilor. De exemplu, în 1985, americanii au 
desecretizat una din armele lor militare – metoda 
cunoscută ca „programare neurolingvistică”. 
Esența acestei tehnologii constă în aceea că 
operatorul introduce interlocutorul într-o stare de 
hipnoză ușoară, iar apoi, neobservabil, începe să-l 
manipuleze cu anumite fraze, intonație și gânduri.

Colaboratorii serviciilor secrete și agenții 
FBI, ai departamentelor de stat SUA, în mod 
obligatoriu trec prin cursuri de NLP (Neuro 
Linguistic Programming – programare neuro 
lingvistică). Aceste deprinderi sunt utilizate foarte 

mult în timpul tratativelor, negocierilor și 
recrutărilor de personal. Alături de toți liderii din 
G7 există consilieri pentru tehnici NLP. Operatorii 
NLP sunt foarte activi la întâlnirile internaționale și 
în timpul pregătirii acestora. 

Metoda este următoarea: un operator NLP 
experimentat intră cu subiectul într-un dialog lejer 
după care poate să-l „oblige” să se ridice, să-și ia 
haina, să se ducă până la tutungerie, să ia 2 
pachete de țigări, să se întoarcă și să nu țină minte 
ce a făcut. Va rămâne surprins de faptul că au mai 
apărut pe masă încă 2 pachete de țigări. Tot sub 
influența metodelor NLP, omul poate începe să 
vorbescă despre  informații secretizate, să facă 
declarații neașteptate și să-și piardă autocontrolul.

Desecretizând unele metode psihotronice, 
departamentele, SUA chiar dacă au oferit un 
instrument eficient pentru manipulare în mâna 
persoanelor private și-au asigurat astfel un sistem 
multilevel de căutare și selecție a cadrelor proprii.

Astăzi în lume există aproximativ 30 de 
organizații internaționale și peste 50 naționale, 
care au centre deschise pentru pregătirea 
persoanelor fizice în vederea stăpânirii tehnicilor 
NLP. Formele și metodele de recrutare a 
persoanelor cu capacități psihice extraordinare 
reprezintă cea mai mare și importantă problemă a 
multor instituții guvernamentale din întreaga 
lume. Astăzi, practica NLP este răspândită atât în 
structurile business, cât și în lumea criminalității 
sau în activitatea organizațiilor extremiste și va 
rămâne un subiect deschis în contextul evoluției 
geopolitice mondiale.
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4. http://www.cunoastelumea.ro/armele-cu-energie-dirijata-si-razboiul-psihotronic-tinta-esti-tu/;
5. http://www.cunoastelumea.ro/neurobiologia-liberului-arbitru-rezultate-ale-cercetarii-stiintifice/;
6. http://www.cunoastelumea.ro/g-ral-r-aurel-rogojan-atacuri-psihotronice-asupra-romaniei/;
7. https://sites.google.com/site/dimensiuniparalele/arme-psihotronice;
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Lui Georgel Vernică și celorlalți camarazi 
parașutiști și cercetași, plecați prea devreme dintre noi 

Colonele,
Îți scriu aceste rânduri cu speranța că vor 

ajunge la tine și că vei avea răgazul, între două 
însărcinări pe care ți le dă Cel de Sus, în serviciul 
căruia, sunt sigur, te afli după ce ne-ai părăsit, să le 
citești și să te bucuri că, pe acest pământ, când erai 
și tu păcătos ca și noi, nevrednicii de azi, ai trudit, 
cu entuziasmul pe care nu ți-l poate contesta 
nimeni, la închegarea unui spirit de corp, pe care, 
din păcate, îl vedem astăzi din ce în ce mai în ceață 
și mai evaporat.

Îți mai aduci aminte, Colonele, că eram tineri 
– mă, rog, față de ce suntem astăzi – și credeam – 
cu convingere și cu naivitate, dar cu multă 
sinceritate – în viitorul nostru, al parașutiștilor? Și 
ne străduiam, fiecare pe craca lui, fiecare la 
butoanele lui, să urnim și să sprijinim mersul spre 
înainte al unui angrenaj la care ne-am „cuplat” 
fiecare, în momente diferite, dar hrăniți de aceiași 
dulce iluzie: că aparținem unei arme de elită, că 
suntem dintre cei aleși să-i înălțăm aripile spre 
viitor.

Am crezut cu toții asta. Și tu ai crezut, poate 
mai mult decât noi. Nu te judec eu,  n-am acest 
drept, alegerile pe care le-ai făcut pentru a-ți 
împlini parcursul profesional îți aparțin, acum pot 
doar să apreciez strădania ta pentru coagularea 
unui colectiv care trebuia să se dovedească și să 
rămână emblematic pentru parașutiștii militari 
români: Batalionul 60 Parașutiști de la Buzău.

Clubul 22 și ceva...a fost o realitate și o utopie 
deopotrivă. A fost un experiment reușit și, din 
păcate, eșuat, atunci când nu i s-a mai înțeles 
sensul. Pentru că, din păcate, unii, vremelnic 
cocoțați în fruntea mesei, n-au înțeles că trăinicia și 
cadența unui mecanism militar nu se obține doar 
cu instrucția de front. Piesele oricărui angrenaj, 
indiferent de natura sa, trebuie să fie periodic 
lubrifiate. Altfel, se freacă unele de altele, se 
uzează, iar mașinăria începe să scârțâie și, până la 
urmă, se zdruncină și se oprește din mers. Sau, în 
cel mai fericit caz, merge cu zgâlțâieli și opintiri.

Clubul 22 și ceva ... a pornit dintr-o inițiativă 
nevinovată a câtorva dintre noi, atunci când am 
simțit nevoia să ne cunoaștem și altfel, nu doar în 
pozițiile rigide și închistate impuse de regulamente 

și ștatul de organizare al unității. A pornit atunci 
când noi, câțiva ofițeri din comanda unității, am 
vrut să-l felicităm pe comandantul de atunci, 
maiorul Mihail Pîrlog, de ziua sa de naștere, și care 
a acceptat inițiativa noastră doar cu condiția ca ea 
să se repete pentru fiecare ofițer al unității.

Și... așa mai departe... pentru că nu puteam 
s-o facem în incinta unității, am ieșit la fiecare lună 
în oraș și orașul, nu prea mare, ne-a făcut să-i 
cunoaștem toate locantele mai răsărite, unde se 
putea mânca elegant și rezonabil și unde ne 
primeau cu vinul nostru. Pentru că, la Buzău, vinul 
bun, tezaurizat în cramele de pe dealurile din 
apropiere mai ceva ca aurul în subsolul Băncii 
Naționale, nu se lasă ofensat de sticlele scumpe și 
doar frumos etichetate.

Și pentru că în fiecare lună erau câțiva 
sărbătoriți, lor le revenea sarcina să găsească 
localul, să stabilească meniul și să aducă... vinul 
bun. Noi, ceilalți, invitații, le făceam cadou ...plata 
consumației. Cinstit și elegant. Camaraderește. Și 
toată lumea era mulțumită. Chiar și patronii 
localurilor și ospătarii, că nu era puțin lucru să ai, 
măcar și o dată pe lună, o masă de peste 20 de 
oameni într-o seară care se lungea, de multe ori, 
până spre dimineață.

Cred că atunci am înțeles mai bine și după 
aceea am iubit cu toții melodia formației Savoy, 
Romanță 1911, pe versurile poetului Ion Lotreanu, 
ofițer și el în tinerețe: Și iar șarete de mătase / Ne 
duc la margine de burg, /Coniacul tainic amiroase / 
Și lustrele-n pahare curg. Vin ofițerii în mantale /  / 
La crâșma cu mesaj secret, / Se bat cu palmele-n 
paftale / Și-și lasă ceasul amanet...

22 și ceva...pentru că atâția ofițeri eram pe 
atunci la Batalionul 60 Parașutiști din Crângul 
Buzăului, de la comandantul unității până la 
comandanții de plutoane. Ceva-ul acela era marja 
de eroare, mai venea sau mai pleca câte unul din 
unitate, rămăsese acel 22 de bază și așa s-a numit 
inițiativa noastră. Asta poate și din dorința de a da 
o tușă de aristocratică apartenență la o confrerie 
cu scop... caritabil în definitiv, pentru că lozinca 
Clubului, care înnobila uneori niște diplome 
imprimate sau doar trase la Xerox, era: In vino 
veritas, in vodka… caritas! Acum, cu Caritasul... că 
tocmai picase excrocheria de la Cluj, și unii dintre 
noi, puțini la număr, e drept, încă își mai lingeau 
rănile... însă rimá cu și așa a rămas.veritas...

Clubul 22 şi ceva
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Clubul 22 și ceva...a intrat în vocabularul 
uzual al membrilor săi nu numai la unitate, ci și 
acasă, în familie. Ne dădeam întâlnire la  în Club
ultima vineri a lunii – musai vinerea, ca să avem 
sâmbăta liberă pentru ...bilanț și refacerea 
capacității de luptă – veneam acasă și îmi anunțam 
familia să nu mă aștepte la masa de seară pentru că 
merg la Club ...astfel că, într-o seară, fiul meu, 
dorind să epateze oarecum în fața puștilor de-o 
seamă de pe scara blocului, când mi-am luat la 
revedere de la el, le-a spus cu oarecare emfază: 
Tata pleacă la Club! Ce-or fi înțeles ei nu știu, dar el, 
nici pe departe fiul unui lord englez, dar oricum, 
fiul meu, a fost tare mândru să le spună asta.

Clubul 22 și ceva …devenise o stare de spirit, 
aproape o necesitate, era loc și motiv de apropiere 
a oamenilor, de dezbateri, de discuții prietenești, 
dar și în contradictoriu, de ironii și reproșuri 
colegiale, de clarificare a unor probleme 
profesionale, de proiecte de viitor, de meditație 
ulterioară, de îndreptare a unor atitudini și stări de 
lucruri, pe care altfel nu le puteai cunoaște. Vinul 
încălzea sufletele și îndemna la sinceritate. Și doar 
cine nu era conștient că putea și greși în aprecierea 
unor situații sau în luarea unor decizii nu pleca 
acasă convins că pe ici, pe colo, poate și în chestiuni 
esențiale, lucrurile pot fi îndreptate pe viitor. Și 
ăsta a fost, poate, cel mai mare câștig de pe urma 
acestor întâlniri.

Și ca orice activitate militară, o dată 
desfășurată, era musai să fie făcut și un bilanț, să se 
tragă concluziile și să se stabilească sarcinile 
pentru activitatea viitoare. Și asta se întâmpla, de 
regulă, în una din zilele următoare, când, după 
ședința de lucru a comandantului, membrii 
Clubului mai zăboveau câteva minute și înmânau 
diplomele și trofeul  celor care se Clubului
remarcaseră în mod special la întâlnirea 
anterioară. Adică cei care emiseseră vreo definiție 
memorabilă, făcuseră vreo apreciere savantă sau, 
pur și simplu, impresionaseră prin spontaneitate 
sau, de ce nu, stârniseră ilaritate.

Diplomele, așa cum am spus, erau niște 
simple hârtii trase la imprimantă, se înmânau 
merituoșilor serii, fiecare dintre noi, dacă le-am 
păstrat, le mai găsim printre hârtiile personale și, 
probabil, ne vor provoca nostalgii.

Trofeul însă era special. L-am constituit după 
ce, la una dintre întâlniri, colegul nostru, 
locotenent-colonelul Dănuț Macovei, șeful 
cercetării, dorind să toasteze pentru sărbătoriți, a 
apucat toarta unei carafe de vin, s-a ridicat în 
picioare și a ținut un scurt discurs, fără să vadă că 
de fapt avea în mână doar mânerul de sticlă, 
desprins, nimeni nu știe cum, de corpul carafei. Și a 
fost de-ajuns ca unul dintre noi, mai pe fază, să-i 

strige de pe partea cealaltă a mesei: Ia-o de mâner, 
nea Fane! Hazul a devenit general, Nea Fane - așa-l 
gratulau prietenii - a uitat ce mai voia să spună, nu 
putea înțelege cum a rămas doar cu mânerul în 
mână, în timp ce carafa, pe jumătate plină cu vin, 
stătea nemișcată pe masă, l-a bufnit și pe el râsul 
și... a intrat în antologia . De altfel, expresia Clubului
aceasta, , era deja consacrată în Ia-o de mâner
unitate, pe terenul de fotbal, fiind adresată câte 
unuia care nu reușea să facă mare lucru cu mingea. 
De aici și spontaneitatea celui care a sesizat hilarul 
situației și i-a aruncat-o prompt lui Nea Fane.

Am luat mânerul carafei acasă și săptămâna 
următoare l-am rugat tâmplarul unității să facă un 
mic suport de lemn în care să-l fixeze, iar sub un 
plastic transparent i-am pus o etichetă pe care am 
scris bineînțeles și siglaCupa „Ia-o de mâner”,  
Clubul 22 și ...ceva. Cel care a primit-o primul, într-
un cadru festiv, desigur, a fost Nea Fane. Tot atunci 
s-a decretat că trofeul este transmisibil, așa că, 
ulterior, s-au mai învrednicit și alți câțiva cu 
dobândirea lui. Tot respectul nostru!

De ce s-a tras oblonul la nu Clubul 22 și ceva...
știu, nu cred că a existat vreun motiv întemeiat. Pur 
și simplu, după vreun an și jumătate, am constat 
dintr-o dată că nu mai prezintă interes, că ofițerii 
nu mai doreau – sau nu mai voiau!? - să participe la 
o acțiune care se dovedise, cred eu, benefică 
pentru întărirea coeziunii structurii. Sau poate că 
noua comandă a unității a creditat instrucția de 
front ca fiind singurul coagulant al acesteia, poate 
că..., cert este că  a fost și a rămas o Clubul 22 și ceva
pagină frumoasă din istoria nescrisă a unității de 
parașutiști de la Buzău.

Am încercat mai târziu să găsesc Trofeul, să-l 
duc în Muzeul Parașutiștilor, ca un simbol al 
spiritului nostru de corp, dar nu l-am mai găsit. 
Cum, de altfel, nici spiritul de corp nu prea mai este 
de găsit în ultima vreme. Și e păcat. Mare păcat. 
Fără spirit de corp riscăm să ne pierdem 
identitatea, să ne pierdem în anonimat. Și nu 
merităm asta. Sau poate...

Revin la tine, Colonele. Ia o inițiativă și acolo 
sus – poate ai mai luat și altele, vedem când ne 
întâlnim - , iar când vom veni și noi – că n-avem cum 
scăpa de asta – să vă găsim organizați, pe tine și pe 
ceilalți camarazi din echipajul din ceruri. Cu vinul 
nu cred să aveți probleme pe acolo, că doar și Biblia 
ne spune că „vinul veselește inima omului” (Cartea 
Psalmilor 102,16, ). Dacă nu, să ne trimiți un semn, 
că fără vin Raiul nu prea ne interesează. Cel puțin 
deocamdată. Mai ales că aici, pe Pământ, anul 
acesta toamna a fost și la noi, la Buzău, frumoasă și 
bogată.

20 octombrie 2021.
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... 1983, secția parașutiști a Cubului Oțelul 
din Galați. Se dusese vestea deja: o comisie din 
unitatea specială de la Buzău (Batalionul 404 
Cercetare n.r.) urma să selecționeze tineri pentru 
satisfacerea stagiului militar la „trupele speciale 
prin parașutare” ale Armatei României. Ce mai 
freamăt, ce mai zbucium. În adâncul sufletului 
fiecare din noi speram că poate... Printre cei mulți 
speram asta și eu, Nicolae, feciorul lui Roșca din 
Racovițeni, o așezare de oameni gospodari întinsă 
pe pantele sudice ale dealurilor, cam la jumătatea 
distanței dintre orașele Buzău și Râmnicu Sărat. 
Comisia de selecție a fost alcătuită din maiorul 
Nicu Murgu, cu care m-am întâlnit peste ani la 
activitățile Asociației Cercetașilor Militari în 
Rezervă și în Retragere, și căpitanul Ionel Ivan, 
ofițeri din unitatea specială de la Buzău, care ne-au 
ascultat cu răbdare, ne-au descusut pe toate 
părțile pentru ca în final să aleagă dintre cei mulți. 
Și așa am fost eu ales, comisia a știut ce căuta 
pentru că nouă nu ni s-a spus decât că vom face 
armata la cercetare, la Buzău.

... Am fost încorporat la Unitatea Militară 
01451, Buzău, Compania 386 cercetare în 
adâncime. Pregătirea a fost făcută centralizat cu 
militarii încorporați în subunitățile de cercetare 
subordonate Armatei a II-a, a fost coordonată de 
șeful cercetării marii unități și a fost condusă de 
locotenentul-major Alexandru-Mihai Molocea, 
comandantul companiei. Unitatea era destinată să 
obțină date și informații în folosul Armatei a II-a, 
care era comandată la acea vreme de generalul Ion 
Dândăreanu.

... După perioada instruirii de bază (a trecut 
timpul „ca tot atâtea clipe”), am fost mutat la 
Batalionul 185 Cercetare Constanța (Unitatea 
Militară 01352), comandat de maiorul Ionel 
Dumitru, la compania cercetare în dispozitiv, 
comandată de locotenentul-major Mocanu.

... Și uite așa a început cea mai frumoasă, 
cea mai interesantă, dar și cea mai grea etapă din 

tinerețea mea, etapă de care îmi amintesc de 
fiecare dată cu multă și nedisimulată plăcere. A 
fost prima dată când am fost nevoit să lucrez sub 
diferite legende, cu nume conspirativ și să pătrund 
în diferite obiective militare din garnizoanele 
Buzău, Constanța, Vrancea, Neamț, Bacău, Brăila 
etc., pentru a le încerca vigilența pe timp de pace și 
pentru a culege informații.

... Am îndeplinit multe misiuni cu un grad 
destul de mare de risc, dar foarte frumoase, care 
ne-au pus la încercare deprinderile de cercetași, 
atât în unitățile din subordinea marii unități din 
Dobrogea, cât și în cele aflate în subordinea 
Armatei a 2-a. Era o mare mulțumire să raportăm 
la final comandanților: „misiune îndeplinită!”.

Despre una din ele îmi face plăcere să-mi 
aduc aminte și acum, când a trecut destul de multă 
vreme.

Cu acte „în regulă” la Topraisar
Trebuia să mă infiltrez, legendat, în 

Unitatea militară 01239 Topraisar (Regimentul 34 
Mecanizat), cunoscut ca un regiment foarte dur, 
apreciat de unii din afară ca un adevărat batalion 
disciplinar, comandat la cea vreme de maiorul 
Constantin Zeca, care ulterior a devenit 
comandantul Diviziei 9 Mecanizată „Mărășești” 
Constanța. 

Aveam misiunea de a culege date și 
informații despre unitate și activitățile ce se 
desfășoară în aceasta (numărul efectivelor de 
rezerviști chemați la mobilizare, indicativele după 
ordinul de chemare, subunitățile la care erau 
repartizați și raioanele de dispunere etc.) și de a 
marca executarea unor acțiuni cu caracter 
deosebit asupra unor obiective importante ale 
unității (drapelul de luptă, parcul auto, depozitele 
de armament, muniții și carburanți, rastelele cu 
armament etc).

Legenda pe care am folosit-o a fost 
următoarea: mă numeam Marin Nicolae, fruntaș 
terist, student la Politehnică, la secția TCM, eram 
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mutat în unitate de la Piatra Neamț. Mama era 
activistă de partid la Casa Albă, Constanța, iar tatăl 
inginer la ICH. Locuiam în Constanța, pe strada 
Zimbrului, nr 6. Deoarece tatăl meu a avut un 
accident de mașină, în urma căruia și-a fracturat 
ambele picioare, fratele mamei, care era 
comandantul regimentului de la Piatra Neamț, mi-
a facilitat mutarea în această unitate ca să fiu 
aproape de familie.

Detaliile misiunii erau cunoscute numai de 
generalul Popa, comandantul Diviziei 9 Mărășești, 
colonelul Vladislav, șeful cercetării diviziei și 
locotenentul-major Mihai Ursu, comandantul 
Grupului 3 cercetare din Batalionul 185 Cercetare.

Urma să fiu infiltrat în compania încadrată 
cu militari cu termen redus (TR), comandată de 
locotenentul-major Costică Dănilă, despre care 
circulau zvonuri că ar fi cunoștința unui general 
sus-pus și, pe aceste considerente, avea un 
comportament neadecvat față de subordonați. O 
parte a misiunii mele era aceea că trebuia să-l 
s t u d i e z  ș i  s ă  fa c  u n  ra p o r t  p r i v i t o r  l a 
comportamentul dânsului față de militarii în 
termen și cadrele militare.

Infiltrarea
... Era o zi de vineri, dimineața, la începutul 

programului, când m-am prezentat cu acte „în 
regulă” (contrafăcute) la poarta unități i . 
Disciplinat, m-am prezentat subofițerului de la 
poartă, i-am spus pe nerăsuflate „povestea” că am 
fost mutat de la Piatra Neamț la Topraisar, la 
compania TR și i-am pus pe tăblia ghișeului 
carnetul de serviciu, biletul de subzistență și foaia 
de drum. Acesta a contactat ofițerul de serviciu pe 
regiment și în scurt timp am fost preluat de un 
gradat și dus în fața ofițerului de serviciu. 

Întâmplător sau nu, ofițer de serviciu și ajutor al 
acestuia erau de la personal, deoarece în cursul 
săptămânii ce urma, era planificată o alarmă cu 
rezerviștii din teritoriu și aveau nevoie de timp să 
întocmească documentele și hărțile de rigoare. Am 
fost prezentat ofițerilor, iar cât am stat în cameră 
cu ei am ascultat discuțiile și le-am minat biroul.

Contactul inițial
Ulterior a fost chemat comandantul 

companiei căruia i-am fost predat. Acesta m-a scos 
în hol unde, pe un ton răstit, panicat, m-a întrebat 
de câteva ori cine sunt. I-am raportat (legenda să 
trăiască) că sunt fruntașul TR Marin Nicolae, de 
câteva ori, până s-a calmat și a chemat SSC-ul 
companiei, căruia i-a ordonat să fiu dus la frizer. M-
au tuns, iar prima sursă de informații a fost chiar 
frizerul, care mi-a spus zâmbind cu subînțeles că 
„am fleșcăit-o” rău de tot cu tovarășul comandant. 
Apoi am fost repartizat la plutonul 3, pistolar 3, 
comandat de locotenentul Roșu, fiindu-mi 
repartizat pistolul-mitraliera cu seria BH 1690, care 
a aparținut unui fost TR-ist, Lincan, „un pilos”, care 
fusese mutat la București.

Ziua I
Și, de sâmbătă dimineață, am început să 

gust din frumusețile vieții cazone, fiind repartizat 
pe sector, la dormitor. După ce am terminat 
sectorul, m-am prezentat la ofițerul de serviciu 
pentru a-l ruga să mă învoiască pentru a merge în 
localitate, să iau legătura cu familia, să îi anunț că 
am ajuns la Topraisar, chiar dacă intenționam să 
rămân să-mi ajut colegii de pe sectorul birouri 
comandament, ca să-mi fie mai ușor să minez 
Drapelul de Luptă, care se afla în holul central al 
pavilionului, la parter.

Ofițerul de serviciu mi-a ordonat să-mi ajut 
colegii pe sector, pentru că se făcea curățenie 
generală. A fost un moment prielnic care mi-a 
permis să mă apropii cu ușurință de Drapelul de 
luptă al regimentului și să-i aplic două timbre cu 
„minat”. Era în jurul orei 09:30 și cei care făceau de 
gardă la Drapelul de Luptă erau militarii de la 
Școala de gradați. Ofițerul de serviciu mi-a zis că 
actele mele erau la CI-ist și m-a informat că urma să 
ieșim în localitatea Topraisar, la Casa de Cultură, un 
moment prielnic pentru „a lua legătura cu familia” 
(de fapt să informez superiorii despre stadiul 
misiunii). 

Am sunat ofițerul care conducea misiunea 
(acasă la mine, conform legendei), mi-a răspuns 
soția dânsului, am salutat-o cu un „sărut-mâna 
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mamă!” și i-am cerut să vorbesc cu fratele Mihai 
(locotenentul-major Mihai Ursu), căruia i-am 
raportat, folosind expresiile codificate stabilite la 
pregătirea misiunii, că am reușit să minez biroul 
ofițerului de serviciu pe regiment, rastelele cu 
armament, dormitoarele, cantina și Drapelul de 
luptă.

Când am revenit la unitate, am rugat pe un 
coleg TR-ist cu care mă împrietenisem, să îmi 
prezinte și mie unitatea. Am identificat cu această 
ocazie parcul auto, depozitul de carburanți, 
depozitul de alimente, pe care le-am „minat” în 
cursul după-amiezii.

Ziua a II-a
Duminică. Relaș total pe tot frontul. Țin 

minte că pe la ora prânzului, în timp ce serveam 
masa, au venit la mine doi soldați, care au fost 
mutați disciplinar de la compania pază a 
comandamentului de la Buzău cu intenția de a mă 
saluta (ce mică e lumea: cred că mă cunoșteau de 
când făcusem perioada la compania cercetare de 
la Buzău). Eu nu am reacționat în vreun fel, iar ei, 
crezând probabil că m-au confundat, au plecat. 
Sudori reci m-au trecut pe șira spinării, pentru că 
am fost foarte aproape să fiu deconspirat. Am 
reușit după aceea să fac rost și de programul de 
luptă al Companiei TR de la soldatul (cancelarul) 
care avea acces la biroul-front și să minez magaziile 
cu echipament și blocul alimentar. Restul zilei s-a 
scurs anost, fără alte evenimente.

Ziua a III-a
Luni dimineață, așa cum se aștepta toată 

lumea, alarmă. La apelul de dimineață am fost 
avertizați să fim atenți ca printre noi să nu fie vreun 
străin, deoarece s-a primit informația că în jurul 
unității se aflau grupurile speciale ale cercetașilor. 
Le-am luat-o eu înainte, ca să nu mă întrebe ei pe 
mine (eu fiind nou-venit, puteam fi luat cu ușurință 
la ochi) și i-am întrebat pe colegii mei „cine sunt 
acești oameni?”. M-au amuzat atunci când mi-au 
zis că „sunt niște draci, care dorm cu noi în 
dormitoare și noi nu știm”. Oau! Deci suntem niște 
draci! 

După apelul de dimineață am mers în 
dormitoare pentru a depune armamentul, iar eu, 
sub motivul că îmi verificam arma, am sustras 
închizătorul de la pistolul mitralieră (pentru că 
avea ștanțate seria și numărul). După ce am predat 
armamentul am fost scoși pe hol și încolonați, iar 
pentru că locotenentul Roșu, comandantul de 

pluton, mă privea insistent și oarecum suspicios, 
am cerut voie să merg la wc, unde am luat 
închizătorul din buzunarul unde îl pusesem și l-am 
ascuns pe unul din cracii pantalonului. Pe la ora 10, 
în timpul gustării, căpitanul Costică Dănilă a făcut 
instrucție cu noi (târâș pe scară în jos, pe scară în 
sus, cu pâinea într-o mână și cu brânza în cealaltă 
mână), pentru „poftă de mâncare”.

În timpul alarmei, trebuia ca împreună cu 
un grup de TR-iști să ne deplasăm în afara localității 
Topraisar, ca să dublăm garda la depozitele de 
armament. Însă n-am mai plecat (nu știu din ce 
motiv) și am rămas până la ora 13:30 în dormitor, 
moment în care rezerviștii au ieșit din unitate și      
s-au deplasat în tancodrom, perioadă favorabilă 
pentru a merge și noi la chioșcul unității să ne 
cumpărăm câte ceva de mâncare. Nu am apucat să 
cumpăr nimic pentru că a venit gornistul 
regimentului, care mi-a spus agitat să mă prezint 
urgent la comandantul unității.

Dacă e bal, bal să fie
Am plecat împreună cu gornistul, am urcat 

la etajul 1 al Pavilionului comandament. Aici holul 
era plin de ofițeri, la loc de cinste trona maiorul 
Zeca, comandantul unității, însoțit de CI-st care 
avea actele mele în mână. Acesta, cu multă 
blândețe în glas, m-a întrebat cine m-a trimis în 
unitate, cerându-mi mai exact nume de ofițeri. 
Bineînțeles că nu am recunoscut nimic, susținând 
cu tărie că este o greșeală. După aceasta un ofițer 
superior (nu-mi mai amintesc numele și nici nu 
cred că ar conta prea mult în ecuația misiunii)         
a început să se răstească și i-a dat ordin 
locotenentului Roșu să mă ducă la arest.

Cum s-a aflat de mine? Cercetașii din grupul 
meu s-au deghizat în canaliști (unitate de la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră) și s-au prezentat la poarta 
unității, îmbrăcați ca vai de ei, murdari de ciment și 
var, cu o roabă și  lopeți în mâini, iar subofițerul de 
serviciu pe punctul de control le-a permis să intre 
în unitate, fără să îi întrebe ceva. Unul dintre ofițeri 
(locotenentul-major Mihai Ursu), fiind îmbrăcat în 
uniformă de căpitan tehnic, s-a dus în grupul 
sanitar al pavilionului să se spele și să se schimbe în 
ținuta oficială, unde, fatalitate, a dat piept în piept 
cu comandantul unității, maiorul Zeca. La prima 
vedere comandantul nu l-a recunoscut, dar și-a 
adus aminte rapid cine este și s-a întors în grupul 
sanitar întrebându-l cum a pătruns în unitate. 
Acesta i-a spus cum, dar l-a informat și despre 
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faptul că are pe cineva infiltrat în această unitate 
de mai multe zile. 

În acest timp eu eram dus de braț la arest de 
locotenentul Roșu, care îmi șoptea cu „mare 
dragoste” la ureche că voi avea viață grea. Numai 
un nebun s-ar fi putut bucura de asta, dar eu, în 
sinea mea, o făceam, pentru că aveam nesperata 
ocazie să minez și corpul de gardă. În drumul spre 
arest ne-am întâlnit cu căpitanul Dănilă, căruia       
i-am raportat că sunt confundat cu un diversionist 
și că, pentru asta, sunt dus la arest. Căpitanul a 
reacționat cu un „fuga marș în companie!”. 
Locotenentul Roșu i-a raportat în schimb că are 
ordin să mă ducă la arest. Nu a mai insistat și astfel 
mi-am continuat drumul glorios spre arestul 
unității.

Final de misiune
Nu după mult timp m-am auzit strigat pe 

numele meu real și l-am văzut pe locotenentul-
major Mihai Ursu venind în fugă spre mine și 
cerându-mi să scot actele oficiale. M-am smuls din 
mâna locotenentului Roșu, m-am dezbrăcat de 
veston, am rupt căptușeala mânecii stângi și am 
scos plicul cu misiunea. De față erau, muți de 
uimire, căpitanul Dănilă și locotenentul Roșu, dar și 
locotenentul-major Mihai Ursu, care afișa 
ostentativ un zâmbet de mulțumire pe față.

După aceea am mers la comandantul 
regimentului, maiorul Zeca, care mi-a semnat 
actele pentru misiune îndeplinită și mi-a spus 
„bravo, măi băiete, ești o legendă! Mulți au 
încercat să ne penetreze dispozitivul și nu au 
reușit, numai tu ai putut să o faci.” Vestea s-a 
propagat rapid în tot regimentul, era un adevărat 
haos, ordinele erau ignorate, iar platoul din fața 
pavilionului era plin de soldați și cadre, care 
veniseră să mă vadă. Atunci când m-au văzut, s-a 
lăsat o liniște ca de mormânt, mi-au făcut loc să 
trec și mulți din ei m-au felicitat, bucurându-se de 
necazul căpitanului Dănilă. Întâmplarea a ajuns și 
la urechile civililor, pentru că în stația de autobuz 
am fost așteptat de familiile cadrelor militare din 
regiment ca să mă cunoască.

După misiune am întocmit raportul care, 
bineînțeles, nu a cuprins toate detaliile pe care     
le-am prezentat în acest articol... știți cum este, am 
primit și eu anumite ordine...

Acum, peste ani, rememorez cu multă 
plăcere anii în care am făcut armata la cercetare, 
trec în revistă, cu ochii  minții ,  chipurile 
comandanților și ale colegilor de grup și, ori de câte 
ori am ocazia, nu mă dau la o parte în a povesti și a 
asculta întâmplările și aventurile vieții de cercetaș 
pe care, cel puțin eu, am trăit-o la o intensitate 
maximă.
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ZOIA KOSMODEMIANSKAIA,
DOAR EROINĂ A PROPAGANDEI SOVIETICE?

ISTORIE

Colonel (r) dr. Mircea TĂNASE

Înainte de răsturnarea situației în cursul lunii 
decembrie, germanii ocupaseră 17 raioane din 
regiunea Moscova. Acum nu mai încercau să 
câștige de partea lor inimile și mințile oamenilor și 
au socotit că puteau să obțină mai multe de la 
pământul cucerit silindu-i pe țărani să muncească 
în gospodării agricole colective. Politica germană, 
aplicată cu jumătate de măsură, a stimulentelor și 
pedepselor, adoptase cu brutalitate doar ideea 
pedepselor.

În discursul său din 3 iulie, Stalin spusese: 
„Condițiile în teritoriile ocupate trebuie să devină 
insuportabile pentru dușmani și toți cei care îi 
sprijină. Aceștia trebuie să fie urmăriți și distruși la 
fiecare pas și orice efort al lor trebuie zădărnicit. 
Soldații ruși care scăpaseră de prizonierat s-au 
ascuns  în  pădur i  ș i  codr i .  Conducător i i 
întreprinzători, de obicei ofițeri prinși în spatele 
liniilor, au alcătuit grupuri organizate, la început cu 

scopul supraviețuirii și autoapărării; însă ulterior și 
pentru a-i ataca și hărțui pe germani, folosind 
deseori arme abandonate, culese de pe câmpurile 
de bătălie. Cu vremea, eforturile partizanilor au 
fost din ce în ce mai mult sistematizate și 
controlate de la Moscova. Stavka (Marele Cartier 
General  al armatei sovietice, n.r.) a dat ordin 
fiecărui cartier general de pe front să creeze 
detașamente de partizani, să le ajute să treacă în 
teritoriul stăpânit de dușman și să le sprijine în 
continuare. Pentru a se asigura o susținere 
profesionistă, dincolo de linia frontului au fost 
trimiși ofițeri și soldați din Armata Roșie, dar și 
ofițeri NKVD (Comisariatul Poporului pentru 
Afaceri Interne, n.r.). În zonele sub ocupație au fost 
reconstituite organizații de partid și de Comsomol 
(Organizația comunistă a tineretului, n.r. ). 
Comunicațiile dintre Moscova și grupele de 
partizani de pe teren, dar și dintre unitățile de 

Zoia Kosmodemianskaia, o tânără membră a Comsomolului sovietic, se afla  în octombrie 1941 
la Moscova, când capitala  era la capătul puterilor, dar rezista eroic asaltului forțelor germane. Alături 
de alți tineri, convinși de propaganda sovietică – dar, de ce nu, și din proprie convingere – că trebuie să 
lupte până la capăt împotriva ocupantului, Zoia s-a înscris într-un detașament de cercetași-
diversioniști, destinat să acționeze în spatele frontului german.

Misiunea pe care a îndeplinit-o, dar mai ales consecințele acesteia asupra a ceea ce a urmat 
pentru ea, sunt relatate într-unul din capitolele cărții „Moscova 1941. Sfârșitul Blitzkrieg-ului”, a 
diplomatului britanic  Rodric Braithwaite, apreciat de exegeți pentru realismul și nonficțiunea 
scrierilor sale.

Am considerat că acest episod poate fi interesant pentru cititorii revistei noastre, dat fiind faptul 
că mulți dintre ei, cercetași autentici, pregătiți să acționeze în spatele dispozitivului inamicului, 
apreciază la adevărata dimensiune riscul unor asemenea misiuni. Desigur, povestea are și o notă de 
savoare ... propagandistică, dar să nu uităm că și propaganda, bine dirijată, și-a avut și își are rolul ei. 
Să ne amintim, în acest sens, că în București, Școala Centrală de Fete, înființată în 1857 ca Pensionatul 
Domnesc de Fete de către domnitorul Barbu Știrbei și mutată în 1890 în localul proiectat de arhitectul 
Ioan Mincu, s-a numit între 1956 și 1990 Școala/Liceul „Zoia Kosmodemianskaia”, fiind una dintre 
instituțiile de învățământ de top ale Capitalei.
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partizani au fost stânjenite de regretabila lipsă de 
aparate de radio. În schimb, leneșele avioane U-2 
au slujit în mod admirabil drept instrumente de 
curierat. Pe de altă parte, aparate de zbor mai mari 
au fost folosite pentru parașutarea de oameni, 
arme și muniție.

Numărul de partizani a continuat să crească 
până când germanii au fost în cele din urmă 
alungați de pe teritoriul sovietic. S-ar putea ca 
partizanii să nu fi afectat în mod considerabil 
operațiunile militare ale germanilor. Însă ei au 
făcut ca viața soldaților germani de rând să devină 
mizerabilă și au reprezentat o primejdie continuă 
la adresa comunicații lor germane. Într-o 
operațiune extinsă împotriva partizanilor, 
germanii au folosit două divizii de Panzere, patru 
divizii de infanterie și două batalioane SS. Partizanii 
au înființat regiuni eliberate în spatele liniilor 
germane, în care aceștia nu puteau acționa și în 
care legea sovietică reglementa viața de zi cu zi cu 
asprimea ei obișnuită. Întrucât linia frontului nu 
era niciodată continuă, mase mari de oameni se 
deplasau între teritoriile ocupate și cele deținute 
de sovietici. Acești oameni produceau hrană 
pentru sine, pentru grupurile de partizani, pentru 
marile coloane în deplasare, precum cele 
comandate de Belov și Dovator, și chiar pentru 
populația asediată a Leningradului.

Când germanii s-au apropiat de Moscova, 
Stalin a dat ordin de distrugere sistematică a 
satelor din teritoriile ocupate, pentru ca aceștia să 
nu găsească adăpost. Jukov a ordonat ca locuitorii 
să fie scoși dintr-o zonă situată la 5, iar apoi la 25 
km în spatele liniei frontului. Aceste ordine au fost 
aplicate cu strictețe. Pe 25 noiembrie, Armata a 5-a 
a raportat că distrusese parțial sau total 53 de sate 
prin incendiere sau bombardamente de artilerie. 
Comisarul Divizie 53 Cavalerie și-a cerut scuze față 
de superiorii săi de la cartierul general al Armatei a 
16-a pentru „liberalismul inutil și dăunător” cu 
care aplicaseră ordinele până atunci și a promis că 
acest lucru nu se va mai repeta. În practică, sătenii 
ruși au suferit mai  mult decât soldații germani, 
care îi scoteau din orice clădire rămasă în picioare.

Maiorul Juravliov, șeful NKVD din Moscova, a 
înființat două școli pentru sabotori și partizani, una 
într-un fost sanatoriu aflat la sud de Moscova și a 
doua la Kunțevo, în apropiere de dacea (casa de 

vacanță, n.r.) lui Stalin, la periferia vestică a 
orașului. Cu o claritate brutală, Șlerpin, șeful 
Comsomolului din Moscova, le-a spus următoarele 
unor tineri voluntari: „Este foarte bine că v-ați 
oferit să luptați în spatele liniilor germane. Însă 
este foarte posibil ca mai toți să fiți uciși. Fasciștii îi 
tratează pe partizani cu cea mai mare brutalitate. 
Dacă socotiți că nu puteți face față, să o spuneți 
direct. Nimeni nu vă va acuza de ceva. Puteți lupta 
împotriva fasciștilor și în armata regulată.” Nimeni 
nu a dat înapoi, dar unii au fost respinși din motive 
medicale. Au fost selectate aproximativ 200 de 
persoane. Au fost organizate în grupuri în sala 
cinematografului Coliseum (în prezent Teatrul 
Sovremennik) și trimiși la Kunțevo cu camioanele.

Între primii cursanți de la Kunțevo s-a 
numărat și Zoia Kosmodemianskaia, o tânără de 18 
ani, din ultima clasă de liceu. După cinci zile de 
instruire în domeniul demolărilor, folosirea 
armelor de mână și lupta corp la corp, a fost 
repartizată în unitatea de recunoaștere și partizani 
nr. 9903. La începutul lunii noiembrie, ea a 
traversat linia frontului în prima ei misiune, făcând 
parte dintr-un grup de 12 oameni, având asupra ei 
materiale incendiare, o pușcă, rații de hrană și rația 
zilnică de votcă. Grupul a căzut într-o ambuscadă 
organizată de o patrulă germană. Unii membri ai 
grupului au fost uciși, alții, între care și Zoia, și-au 
îndeplinit misiunea și au revenit la bază.

Pe 21 noiembrie, câteva grupe din Unitatea 
nr. 9903 au revenit dincolo de linia frontului, având 
ordin să incendieze 10 sate. Zoia era în grup cu 
Boris Krainov și Vasili Klubkov. Ținta lor era satul 
Petrișcevo, aflat la aproximativ 80 km depărtare, 
spre Mojaisk. Zoia trebuia să incendieze clădiri de 
la capătul sudic al satului, Klubkov la capătul nordic 
și Krainov în centrul satului.

Amănunte privind cele întâmplate au rămas 
neclarificate. Krainov a reușit să execute misiunea 
și a plecat spre locul de întâlnire prestabilit. Zoia a 
incendiat țintele ei, care cuprindeau trei case și un 
grajd: au fost distruși 20 de cai și numeroase 
echipamente. Însă, în timp ce se îndrepta spre 
pădure, a fost reținută de o patrulă germană. 
Klubkov nu a reușit să își îndeplinească misiunea și 
a fost prins. Era ziua de 28 noiembrie. Zoia a fost 
interogată într-una din izbele rămase întregi. Ea a 
negat că ar fi participat la incendieri. Apoi a fost 
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confruntată cu Klubkov, care recunoscuse că făcea 
parte dintr-un grup de sabotori și îi denunțase pe 
Zoia și pe Krainov. Zoia a fost dezbrăcată și bătută 
atât de brutal, încât, de dezgust, doi soldați 
germani au părăsit încăperea. Mai târziu, în cursul 
nopții, Solina și Smirnova, două femei din sat ale 
căror case fuseseră incendiate, au venit să se 
răzbune. Una dintre ele a aruncat un lighean de 
apă de spălat vasele peste Zoia.

A doua zi dimineață, Zoia a fost dusă în 
centrul satului, unde se ridicase o spânzurătoare. 

Germanii i-au prins de gât o tăbliță pe care scria 
„piromană”, în rusă și germană. Aproximativ 100 
de soldați germani au venit să asiste la execuție și 
să fotografieze scena. Sătenilor li s-a dat ordin să 
asiste, dar unii au reușit să se ascundă. Martorii au 
declarat ulterior că, înainte de a muri, Zoia le-a 
spus germanilor că ar face mai bine să se predea, 
cât mai aveau posibilitatea: „Nu ne puteți spânzura 
pe toți.” Cadavrul ei a fost lăsat în ștreang vreme de 
șase săptămâni, apoi a fost îngropat din ordinul 
germanilor în retragere, cu puțin timp înainte de 
12 ianuarie, când satul a fost eliberat.

Zoia le era cunoscută sătenilor drept „Tania”, 
numele fals pe care îl dăduse ea germanilor. Sub 
acest nume a fost descrisă soarta ei în ziarul Pravda 
la sfârșitul lunii ianuarie. Au apărut câteva femei 
care au susținut că „Tania” descrisă în ziare era fiica 
lor: mamele eroilor puteau spera să primească 
sprijin financiar, dar și renume. Pentru clarificarea 
situației a fost trimisă o echipă la Petrișcevo. 
Curând au apărut doi martori. Unul a fost Boris 
Krainov, care a confirmat că Zoia fusese la 

Petrișcevo, dar nu ajunsese la locul de întâlnire. 
Celălalt martor a fost Vasili Klubkov. El a spus că sub 
amenințarea cu moartea, acceptase să lucreze 
pentru germani. Aceștia l-au instruit pe el și pe alți 
ruși la o școală pentru spioni din Smolensk. Apoi l-
au trimis la Moscova pentru a culege date despre 
școala de instruire a partizanilor de la Kunțevo. 
NKVD-ul l-a ridicat aproape imediat. L-au interogat 
îndelung, iar pe 16 aprilie 1942 a fost împușcat. 
Smirnova și Solina au fost împușcate spre sfârșitul 
anului.

Spre satisfacția comisiei, cadavrul Zoiei a fost 
identificat de mama și de fratele ei, Sașa, care a 
murit ulterior, într-o bătălie de tancuri. Zoia a 
devenit Erou al Uniunii Sovietice: prima femeie 
care a primit această distincție în timpul războiului. 
La decernare s-a afirmat că ultimele ei cuvinte au 
fost: „Moarte ocupanților germani! Trăiască patria 
socialistă! Trăiască tovarășul Stalin.” Zoia a devenit 
imediat unul dintre cele mai cunoscute simboluri 
de eroism ale țării. Se spune că unii soldați au 
purtat la ei fotografia ei în luptele pentru cucerirea 
Berlinului. A fost reînhumată în cimitirul 
Novodevicie. Generații întregi de școlari sovietici 
au fost educați să îi cinstească memoria. Oficial, 
trădarea lui Klubkov și soarta Smirnovei și Solinei 
au rămas învăluite în secret pentru ca mitul 
opoziției universal față de invadatori să nu fie 
distrus.

Mult mai târziu, când Uniunea Sovietică și-a 
încheiat existența, a devenit o modă ca miturile 
care au contribuit la coeziunea țării să fie 
discreditate. Poveștile privind fapte de eroism din 
timpul războiului au devenit țintele predilecte ale 
revizioniștilor. Politicienii antisovietici și o 
generație nouă de comentatori de istorie au 
afirmat că au existat mulți alți oameni, bărbați și 
femei, care au murit la fel de eroic ca și Zoia. Mașa 
Bruskina, o infirmieră evreică, de 17 ani, a fost 
spânzurată în septembrie 1941 la Minsk pentru că 
a ajutat ofițeri sovietici răniți să ajungă la partizani. 
Probabil că ea a fost prima femeie care a suferit 
astfel, însă ea nu a primit nicio distincție postumă. 
În orice caz, Zoia și Krainov au produs daune 
minore germanilor. Scepticii au pus la îndoială 
stabilitatea mintală a Zoiei, și au susținut că în 
Petrișcevo nu au existat partizani., totul fusese 
doar propaganda sovietică. Au fost formulate 

54



ISTORIE

îndoieli în privința trădării lui Klubkov: probabil că 
el fusese „lucrat” de ofițerii NKVD care l-au 
interogat. A circulat o poveste care a susținut că 
fata spânzurată nu a fost Zoia, ci o persoană pe 
nume Lilia Azolina. S-a afirmat că Zoia fusese 
trimisă într-un lagăr de concentrare, că a 
supraviețuit războiului și a revenit la Moscova, 
unde a fost repudiată de mama ei. În decembrie 
1991, unui expert legist i s-a cerut să compare o 
fotografie neconvingătoare a Zoiei cu fotografii ale 
Liliei Azolina și fata moartă. Acesta a declarant că 
eroina martirizată era Zoia. În ciuda confuziilor și 
zvonurilor, un lucru nu poate fi pus la îndoială. O 
tânără a murit eroic, deși probabil fără rost, ucisă 
de germani; iar balanța înclină spre Zoia 
Kosmodemianskaia. Evgheni Teleguev, soldatul din 
forțele speciale OMSBON, care și-a încheiat cariera 
ca general KGB, a rezumat astfel situația: „Zoia 
Kosmodemianskaia  a fost o fată curajoasă. Însă 
faptele ei nu au avut valoare militară. Viața ei s-a 
irosit, la fel ca viața multor altor tineri.”

În  1943,  când soarta  războiu lu i  se 
schimbase, viața și moartea Zoiei au devenit 
subiectul unui film regizat de Lev Arnștam. În Zoia, 
el prezintă povestea ultimelor ei zile de viață cu o 

precizie rezonabilă, deși cu o tentă scuzabilă de 
exagerare a eroismului ei. Însă, deși realizată cu 
sensibilitate și farmec, versiunea sa privind 
copilăria și viața ei ca tânără membră de 
Comsomol, precum și ambițiile și eroismul ei sunt 
în mare măsură un mit. Cu toate acestea, Zoia este 
mai mult decât o peliculă de propagandă la vreme 
de război, pentru că, socotită în mod independent, 
calitatea ei este peste medie. În ciuda cuvintelor 
eroice atribuite ei în decretul de decorare, în film 
nu se face nici o referire la Stalin. Acest lucru 
contrastează plăcut cu filme epice realizate în 
ultimii ani de viață ai lui Stalin – Căderea Berlinului, 
Cavalerul stelei de aur, Tânăra gardă. Aceste filme 
încă exercită o fascinație morbidă.  Însă 
patriotismul fraudulos și exagerat, laudele servile 
aduse Conducătorului și disprețul suprem 
manifestat față de adevărul istoric le fac să fie 
aproape onctuoase.

(Fragment din lucrarea Moscova 1941. Sfârșitul 
Blitzkrieg-ului, autor Rodric Braithwaite, Editura 
Corint, București, 2015, p. 417-423)
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Colonel (rtr) Liviu ZANFIRESCU

SÂNGELE ÎNCĂ VIU AL INDEPENDENȚEI

SUNT UN PLAGIATOR DE… IUBIRE

Sunt un plagiator de metafore
Meșteșugite din �tlurile cuprinsului cărților
De poezie ale voastre, recunosc.
Numai că, nu ș�u cum să vă spun,
Pentru mine, în esență, contează
Schela, zidirea, elas�citatea la
Cutremurele de sinceritate,
Măsura în care arhitectura
Devine pisc, simbol omenesc, românesc,
Pentru că atunci, când construiesc
Pun la bază rădăcini ancestrale
Da�ni, obiceiuri, doine, bocete
Lacrimi, rouă și riduri,
Pulsiuni, vibrații, trăiri…
Iar acolo sus, în PISC, se înseninează
Explodează Lumina, într-un SFINX EMINESCIAN
Ca o epopee nepieritoare…
Cum vedeți, sunt un mul�plu plagiator
Cu finalul… IUBIRE?! …
… Dar vă repet pentru mine a fost și este important
Cum așez schela
Cum fac zidirea cuvintelor,
A versurilor, a poemelor
Paradox de explozie și liniște, deopotrivă,
A emoțiilor în care vă regăsesc pe voi toți
De la care am plagiat metafore, sen�mente…
… vă invit să încercați să deveniți
As�el de plagiatori…

SANATORIUL MILITAR IDEAL
(De Bălțăteș� să-ți aminteș�!)

Vizibil simți la BĂLȚĂTEȘTI
Ca pensionar, că-n�nereș�
Cum prin faimoase proceduri 
„Calvarul scărilor” înduri.

După un �mp la BĂLȚĂTEȘTI
În „trepte” cugeți, te gândeș�.
Le numeri și prins de călduri
Le introduci la … proceduri?!

De-acum poți să povesteș�
Despre cum poți să-n�nereș�
Urcușul scărilor să-nduri
Că intră tot în… proceduri?!
……………………………………………
Când răvășit de proceduri
„Calvarul scărilor” înduri
E clar că ai să-ți aminteș�
Și tuturor să povesteș�…
„Ce bine e la BĂLȚĂTEȘTI?!”

N-am serbat Independența
Doar a Europei zi
Tu, copile, n-ai să ș�i
Prin Istorii diferența

Plevna, Grivița, Smârdan,
Poartă efigii de sânge
De eroi, încă se plânge
9 Mai e an de an

Nu de tron mi-aduc aminte
Ci de cei ce s-au jer�it
Cei ce-n sânge au sfințit
Măreția unei Ginte

S-au scris proză, poezii
Eroismu'-a fost esența
Are Europa zi
Dar nu-mi uit Independența
Tu, copile, n-ai să ș�i
Prin Istorii diferența…
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