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Editorial

Şeful trebuie să fie actor
În repertoriul tradiţional al teatrului francez există o piesă al cărei autor nu a putut fi
identificat. O scenă îi pune faţă în faţă pe papa Pius al VII-lea şi pe viitorul împărat
Napoleon I; acesta din urmă exercită o puternică presiune asupra interlocutorului, cerând ca
suveranul pontif să-l încoroneze la catedrala Notre-Dame din Paris. Papa, puţin convins,
răspunde laconic, cu tot dispreţul pe care îl poate manifesta un mare nobil italian:
"Comediant!", "Tragedian!"
Fără voie, acest dramaturg evidenţiază una din calităţile unui adevărat şef politic sau
militar, conducător de bărbaţi şi femei, indiferent că se află în fruntea unei unităţi militare,
unei întreprinderi sau unei şcoli. El trebuie să fie un comediant în sensul nobil al termenului,
căci joacă un rol în faţa unui anumit public. Funcţia îl pune în situaţia să-şi ascundă unele
preocupări şi reacţii care i-ar putea leza pe subordonaţii săi.
Astfel, un director de şcoală nu-i va spune colegei sale, care tocmai l-a anunţat că este
însărcinată, că această veste îl enervează pentru că va trebui să găsească un suplinitor pentru
doi ani. Chiar dacă informaţia nu face să-i vibreze coarda sensibilă, el va lăsa impresia că
împărtăşeşte bucuria viitoarei mame. Chiar dacă are relaţii tensionate cu unii din învăţători,
nu va uita să-i felicite "călduros" cu ocazia împlinirii a 25 de ani de serviciu sau să participe
la nefericirile care îi ating. A tăcea în astfel de circumstanţe înseamnă a lăsa să se instaleze o
atmosferă neplăcută. Şcoala, întreprinderea sau unitatea militară reprezintă un ansamblu
delicat de indivizi care vor da tot ce au mai bun dacă ştii să-i motivezi, să-i antrenezi, să-i
conduci.
Indiferent de nivelul de responsabilitate, se va ţine cont de caracteristicile
colaboratorilor, ale subordonaţilor. "Pentru a fi un şef eficace - scrie generalul Schwarzkopf
în memoriile sale - trebuie să ai calitatea de a manipula, să-i înţelegi pe oamenii care
muncesc sub ordinele tale şi să-i încredinţezi fiecăruia sarcini care să-i pună în valoare
calităţile."
În toate activităţile, succesul conducerii depinde şi de angajarea şefului în profilul celor
pe care îi conduce, de sprijinul şi de protecţia pe care le-o acordă atunci când aceştia sunt
expuşi unor critici sau atacuri mai mult sau mai puţin oneste. El examinează în mod critic
plângerile care i se supun pentru a detecta reaua credinţă, ambiţia, apărarea intereselor
particulare sau, pur şi simplu, prostia. În cele mai multe cazuri, "dosarul" nu va avea alte
urmări.
Dacă se dovedeşte că un subordonat a comis o greşeală, în fond, scuzabilă, şeful i-o va
spune deschis, privindu-l în ochi, fără să spele lucrurile murdare în public şi să le comunice
automat sentinţa celor care s-au plâns. În caz contrar, şeful ar risca să-şi piardă autoritatea
faţă de subordonatul care trebuie să-şi îndeplinească misiunea în continuare. În toate
cazurile, jucând rolul de mediator (această competenţă nu va fi niciodată delegată), şeful
favorizează reluarea dialogului dintre părţi, revenindu-i rolul întâlnit atât de des în piesele lui
Molière, şi anume cel al personajului rezonabil, al confindentului care doreşte să
dezamorseze tensiunile.
În sfârşit, şeful civil sau militar este un "comunicator" care veghează la "spiritul de
întreprindere" sau la "spiritul de corp" ca la lumina ochilor săi, mai ales în cazul
formaţiunilor militare. Pentru a reuşi, el profită de orice ocazie favorabilă de a-şi reuni
subordonaţii şi se întâlneşte cât mai des posibil cu persoanele care muncesc la ordinele sale,
le ascultă şi le vorbeşte. Oare este normal ca un colaborator direct să nu aibă niciodată o
convorbire informală cu şeful său? Un adevărat şef ştie să vorbească chiar şi cu cei care nu îi
inspiră o simpatie evidentă.
În armatele moderne, comandanţii au înţeles să nu rămână închişi în punctele lor de
comandă, ci să meargă la trupe. Cei mai mulţi generali învestiţi cu o funcţie de dimensiune
militaro-politică ştiu să vorbească subordonaţilor şi, în general, publicului, găsind timpul
necesar pentru a-i primi pe toţi cei care le cer o întrevedere. În caz de criză, ei vor fi urmaţi
pentru că dispun de un bun capital de încredere.
Un oarecare Lafontaine - care nu are nici o legătură cu fabulistul - aminteşte că
"galoanele sunt ca şi relicvele: atunci când le porţi, trebuie să te păzeşti de orice iluzii
vanitoase." În mod incontestabil, dacă nu există precauţie, puterea tinde să izoleze, să
transforme individul investit cu ea, să-l "îmbete".

Colonel Laurenţiu Hopu

Jandarmeria Română la 160 de ani
Începuturile Jandarmeriei Române - 3 aprilie 1850

O

dată cu evoluţia formaţiunilor statale
pe teritoriul ţării noastre au luat fiinţă
şi organisme corespunzătoare pentru
susţinerea şi menţinerea acestora.
Ordinea internă, siguranţa persoanelor, paza cetăţilor
şi a bunurilor erau încredinţate capilor oştirii. Aceştia
se îngrijeau de organizarea şi asigurarea ordinii
publice cu ajutorul ispravnicilor, pârcălabilor,
privighetorilor
ocoalelor,
căpitanilor de
oraşe şi de
frontieră,
polcovnicilor
de
poteră,
portăreilor,
armaşilor,
zapciilor,
bănişorilor,
aprozilor, etc.
O
categorie
aparte
de
s l u j i t o r i
domneşti
constituiţi
pentru a asigura
ordinea internă
au reprezentat-o
Grigore Alexandru Ghica
la
sfârşitul
(1849 – 1856)
secolului
al
XVII-lea
şi
începutul secolului al XVIII-lea curtenii (roşii),
călăraşii şi dorobanţii. Curtenii au fost pentru prima
dată menţionaţi în 1712 de domnitorul Ţării
Româneşti, Nicolae Mavrocordat. Principala
categorie de slujitori domneşti din acea perioadă au
constituit-o călăraşii. În acest fel sunt menţionaţi
călăraşi în localităţile Ploieşti, Buzău, Voineşti,
Râmnicu Sărat, Caracal (Ţara Românească) şi în
Ştefăneşti, Rădăuţi, Soroca, Orhei, Putna (Moldova).
Categoria de armă pedestră, corespunzătoare
călăraşilor, au constituit-o dorobanţii. Au fost
menţionaţi dorobanţi îndeosebi în localităţi:
Bucureşti, Târgovişte, Craiova, Iaşi şi DarabaniHotin. La toate aceste trei categorii de slujitori
domneşti, care îşi îndeplineau sarcinile mai ales în
mediu urban, s-au adăugat şi slujitorii de la sate.
Denumirea de slujitori a variat în decursul timpului,
cristalizându-se în secolul al XVIII-lea în cea de
plăieşi în Muntenia şi slujitori străjeri în Moldova.
Numărul total al slujitorilor domneşti, care se
îngrijeau de ordinea internă şi de paza hotarelor, era
în Ţara Românească de aproximativ 4.644, situaţie
foarte asemănătoare şi în Moldova.
Preocupările pentru organizarea unei armate
naţionale în ţările române au existat încă din primele
decenii ale secolului al XIX-lea. În anul 1812 a fost
propusă spre aprobare o lege denumită „Bazele de
organizare a miliţiilor şi gărzilor orăşeneşti în Ţara
Românească”. Acest proiect de lege propunea
organizarea armatei în două elemente: miliţia pentru
mediul rural şi garda orăşenească pentru mediul
urban. Forţele de miliţie pentru mediul rural urmau să
fie formate din două corpuri: corpul pandurilor şi
corpul cătanelor, cu un efectiv de aproximativ 20.000
oameni. Din păcate acest proiect de lege nu a putut fi
pus în aplicare, dar ideea de organizare a unei armate
pământene, care să apere hotarele şi să asigure
ordinea internă, a rămas.
Paza teritoriului Principatelor române a fost
executată cu slujitori (curteni) organizaţi în cete pe
lângă proprietăţile feudale ale celor înstăriţi, deoarece
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Trimestrul I

Principatele româneşti nu aveau o organizaţie
poliţienească propriu-zisă, asemănătoare celei
moderne.
Cetele de slujitori purtau numele căpitanilor sau
ale localităţilor de reşedinţă (Căpitănia de Craiova,
Căpitănia de Târgu-Jiu, etc.) şi au avut atât atribuţii
administrative, cât şi militare. Numărul acestora la
începutul secolului al XIX-lea se ridica la 1.000 în
Ţara Românească şi la 600 în Moldova.
După revoluţia din 1821, condusă de Tudor
Vladimirescu şi încheierea războiului ruso-turc
(aprilie1828 – septembrie1829), prin semnarea la
2/14 septembrie 1829 a Tratatului de pace la
Adrianopol (Edirne), a fost înlăturat monopolul
otoman asupra comerţului Principatelor dunărene şi
s-a instaurat protectoratul rus asupra Moldovei şi
Munteniei. Sub preşedinţia consulului general rus
L.M. Minciaki divanurile Principatelor române au
încheiat, la 30 martie 1830, lucrările de elaborare a
„ R e g u l a me n t e l o r O r g a n i c e ” . P e b a z a
„Regulamentelor Organice”, care au fost aplicate în
Muntenia în iulie 1831 şi în ianuarie 1832 în
Moldova, în cele două principate au fost create
structuri instituţionale de ordine publică. Organismele
de ordine publică create au purtat denumirea de
„Miliţie naţională” şi „Străji pământeşti”. Acestea,
conform „Regulamentelor organice”, urmau să fie
încadrate numai cu „pământeni” şi aveau ca sarcină
principală rezolvarea problemelor administrative,
asigurarea ordinii interne şi paza închisorilor.
Începând cu data de 12 mai 1830 „slujitorii” din
Muntenia au fost înlocuiţi de dorobanţi (miliţie
retribuită), iar cei din Moldova, cu „Corpul
slujitorilor”, în data de 12 septembrie 1830.
Dorobanţii din Ţara Românească erau organizaţi
în 17 – 18 cete a câte 30 de luptători. La rândul lor
cetele erau împărţite pe căprării a câte 10 luptători.
Totalul dorobanţilor la momentul constituirii se situa
între 510-540 luptători. În Moldova „Corpul
slujitorilor” era împărţit în slujitori care asigurau
ordinea în capitala Iaşi şi în slujitori (ţimiraşi) care
asigurau ordinea în ţinuturi. Slujitorii din capitala Iaşi
erau călări – 124 luptători şi pedeştri – 239 luptători.
În ţinuturi slujitorii se împărţeau în slujitori de graniţă
şi slujitori pentru administraţie, vămi şi poliţie.
Slujitorii de graniţă erau organizaţi pe pichete, iar cei
pentru administraţie, vămi şi poliţie erau atât călări
cât şi pedeştri. Prima lege care a stabilit clar
atribuţiile dorobanţilor din Ţara Românească a fost
dată în data de 5/17 februarie 1832 şi a fost
modificată ulterior în anul 1834. Potrivit acestei legi
dorobanţii aveau ca misiune păstrarea ordinii în
localităţi şi judeţe, aplicarea măsurilor administrativpoliţieneşti adoptate şi asigurarea securităţii
expedierii de acte. O organizare aproape identică cu
cea a dorobanţilor din Ţara Românească au primit-o
şi slujitorii din Moldova conform „Pravilei pentru
înfiinţarea şi ţinerea slujitorilor” din aprilie 1834.
După anul 1834 şi până în anul revoluţionar
1848, domnitorii Moldovei şi Ţării Româneşti au
făcut din „Corpul slujitorilor” şi din „Dorobanţi” o
forţă cu atribuţii clare şi capabilă să asigure siguranţa
publică în Principatele româneşti.
Măsurile întreprinse în această perioadă pentru
instruirea şi dotarea dorobanţilor şi slujitorilor din
Principatele române, precum şi diversificarea
misiunilor pe care trebuiau să le execute, au făcut ca
aceste forţe să poată executa sarcini apropiate unor
trupe permanente în situaţii de conflict.
Anul revoluţionar 1848 a determinat schimbări
social-politice în întreaga comunitate românească, dar
mai ales sub raportul lichidării rămăşiţelor feudale şi

c r e a r e a
cadrului
p e n t r u
înfiinţarea şi
dezvoltarea
unor instituţii
moderne. În
u r m a
convenţiei de
la
Balta
Liman
în
prin cipatele
dunărene s-a
revenit
la
sistemul
domniilor de
şapte ani. Prin
urmare, odată
SLUJITORI GENDARMERIE
Locotenent, soldat (ţinută de paradă);
cu urcarea pe
soldat (manta)
t r o n u l
Moldovei la
22 iunie 1849 a lui Grigore Alexandru Ghica (1849 –
1856), organizarea ordinii interne a constituit o
prioritate pentru acesta. Alături de numeroasele
măsuri economice şi administrative, care îşi
propuneau modernizarea Moldovei, domnitorul a
promulgat la 3/ 15 aprilie 1850, printr-un „Ofis
domnesc”, „Legiuirea pentru reformarea Corpului
slujitorilor în Corp de jandarmi” prin transformarea
slujitorilor din ţinuturi. Acest moment marchează
naşterea Jandarmeriei Române.
Prin această lege s-a dat statut juridic
Jandarmeriei şi s-a urmărit crearea unei instituţii
moderne pentru asigurarea ordinii interne în
Moldova, similară instituţiilor deja existente în vestul
şi centrul Europei. Legea a intrat în vigoare începând
cu data de 1 iulie 1850, iar Corpul de Jandarmi
constituit într-un regiment a fost asimilat personalului
armatei. Corpul de Jandarmi a fost subordonat
Departamentului din Lăuntru pentru executarea
atribuţiilor administrative, dar şi Hătmăniei, în
probleme ce priveau organizarea, instruirea şi dotarea
acestor forţe. Noul cadru legal a introdus pentru
prima dată denumirea de Inspector General, pentru
Comandantul Corpului, care era numit de către
domnitor. Conform legii, noul regiment constituit era
comandat de un colonel şi era format din 14
companii, formând 2 diviziuni. Totalul efectivelor de
jandarmi pedeştri şi călăreţi din regiment se ridicau la
1.454 de oameni. Totodată, legea stabilea ca atribuţie
principală a Jandarmeriei: „privegherea siguranţei
publice; ţinerea bunei orânduieli şi ducerea la
îndeplinire a legilor”.
Jandarmeria încă de la momentul înfiinţării sale a
fost concepută să poată executa atribuţii de poliţie
generală. Ca principii generale această instituţie a fost
considerată ca fiind independentă, conştientă şi
sustrasă influenţelor de ordin politic, vizând prioritar
interesele superioare şi permanente ale ţării.
Jandarmeria în toată evoluţia sa, de 160 de ani, a
participat activ la toate momentele importante, care
au marcat istoria ţării noastre. Evident organizarea,
funcţionarea şi atribuţiile Jandarmeriei au fost
dezvoltate şi perfecţionate în funcţie de interesele
statului român.
În momentul de faţă Jandarmeria, după decenii
de totalitarism, şi-a recăpătat locul firesc în statul de
drept. Din acest motiv, noi, toţi jandarmii de astăzi,
avem obligaţia să păstrăm tradiţia armei şi să
transmitem mai departe spiritul de corp care ne-a
caracterizat de-a lungul timpului.
Maior doctorand Ilie Nuţu

Să nu-l uităm pe EMINESCU
la 160 de ani de la naştere
Serial realizat de doamna Maria M. Cassian,
muzeograf la Casa Memorială “Mihai Eminescu” Ipoteşti

Prolog

E

minescu ne spune profetic: “povestea
este cea mai frumoasă parte a vieţii
omeneşti. Cu poveşti ne leagănă lumea,
cu poveşti ne adoarme. Ne trezim şi

murim cu ele”
La Ipoteşti începe povestea vieţii lui Eminescu –
această fiinţă creată, al cărei suflet, nemuritor fiind,
există în lumina fără sfârşit.
În “Patria luminii nestinse”, cu voalurile aurei care
are strălucirea iubirii lui pentru semeni, Eminescu se
ridică, mereu, spre bucuria contemplării Cuvântului
Primordial.
Aici, la Ipoteşti, se desluşesc sensurile scopului
ultim al omului. Între suflet şi trup există o unitate
substanţială. Cauza primă intervine direct şi stabileşte
legătura între trupul şi sufletul uman.
Un medic materialist din secolul trecut afirma
într-o celebră frază: “Am făcut operaţii cu bisturiul şi
n-am găsit niciodată un suflet”, dar întorcându-ne la
tomişti ne putem convinge de contrariul celor afirmate.
Adepţii lui Descartes au atribuit gândirea numai
organului trupului – creierul, negând sufletul – spirit
pur, ajungând la materialism. Alţi gânditori moderni au
considerat, trunchiind filosofia lui Descartes, că omul
este doar conştiinţă, libertate şi gândire, realitate
spirituală, negând trupul şi văzând în el doar o aparenţă,
o iluzie. Idealiştii nu au luat în seamă faptul că
inteligenţa acumulează cunoştinţe plecând de la
experienţa trupului, de la realitatea sensibilă. Sufletul se
manifestă şi se exprimă prin trup - entitatea prin care
fărâma de divin intră în relaţie cu lumea înconjurătoare.
I.L. Caragiale, vorbind despre Eminescu şi surprinzând
această unitate trup – suflet, scria: “Era o frumuseţe ! O
figură clasică încadrată de nişte plete mari, negre, o
frunte înaltă şi senină, nişte ochi mari – la aceste
ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru“.
N.Petraşcu, privindu-l pe poet, observă: “…surprindeai
în ei pâlpâitul unei lumini incandescente ca un scăpărat
al focului tainic ce-i ardea sufletul”. Ne interesează atât
fluxul luminos interior, cât şi învelişul său – trupul.
Din legea morală aflăm că “trupurile celor răposaţi
trebuie tratate cu respect şi cu dragoste, întrucât ele au
fost temple ale Duhului Sfânt…”
După câteva ierni în care, preocupată de viaţa lui
Eminescu şi mai ales de perioada minunatei sale
copilării, am citit tot ce se putea citi referitor la timpul
cuprins între 1850 - 1860, am descoperit câteva lucruri
trecute cu vederea de iubitorii lui Eminescu.
În anul 2000, în calitate de muzeograf la

“Memorialul Eminescu” din Ipoteşti, reuşind să
organizez un mic spaţiu muzeal în biserica veche
(bisericuţa familiei Eminovici), am adus veşminte
vechi preoţeşti cusute cu fir de aur şi de argint, având o
vârstă egală cu cea a lăcaşului de cult în care le
expuneam.
A fost începutul, căci a trebuit apoi să caut alte
materiale legate de momentul naşterii poetului.
Căutând răspunsuri la întrebările care mă asaltau,
răsfoind un album bisericesc monografic din anul 1906
(care cuprinde monografii scurte ale localităţilor ce
compuneau Botoşanii în secolul al XIX-lea),
cercetându-mi totodată rădăcinile în lungul şir al
preoţilor din vremea aceea, am descoperit fotografia
preotului Dumitru Stamate, făcută la o vârstă înaintată.
Pe vremea aceea, serviciul preoţesc la Uspenia era
asigurat de Ioan Stamate (iconom) dar şi de fiul
acestuia Dumitru Stamate, diacon. După ce a devenit
preot el a slujit mai departe la Uspenia, dar am găsit că
acesta a slujit uneori şi la Ipoteşti, căci, multă vreme,
această parohie nu a avut preot. Botezul poate fi
acordat şi de diacon, deci Ioan Stamate, preot foarte
bătrân, a stat, probabil, la o masă, înregistrând datele în
actul de botez, iar fiul său, diaconul, care era iniţiat de
tatăl său în tainele sfinte, a celebrat slujba
introducându-l pe Mihai în cristelniţa de bronz, după
datină, la 21 ianuarie 1850.
Nepublicată până la acea dată, după ştirea mea, în
legătură cu Eminescu, fotografia preotului (prin
mâinile căruia a venit asupra micii fiinţe lumina divină
şi – de ce nu ? – geniul) a apărut imediat, între alte
imagini care se refereau la acest subiect, în două apariţii
editoriale. Tot în acest album am descoperit filiaţiuni
ale propriei familii cu familia poetului; erau lucruri
despre care îmi aminteam vag din povestirile
străbunicii.
Pe vremea când Raluca Eminovici vindea moşia
de la Orăşeni, străbunicii mei erau acolo. Având
aproximativ aceeaşi condiţie socială existau relaţii între
familiile lor. Scrisorile Ralucăi – mama lui Eminescu,
pe care le văzusem în copilărie şi pe care un membru
mai pragmatic al familiei mele le-a înstrăinat, fuseseră
expuse chiar în casa în care am copilărit. Bunicul meu,
preotul cărturar Dimitrie Grigoraş, mare colecţionar,
călător, poliglot, om preocupat de tot ce însemna
spiritualitate, făcuse din propria casă părintească –
muzeu etnografic!
Cu banii lui a achiziţionat tot felul de obiecte,
strângând aproximativ 250 de piese, nemaipunând la
socoteală cărţile şi manuscrisele preţioase. Era acolo şi
un „colţ Eminescu” în care, printre altele, se aflau cele
două scrisori. După moartea lui mi-au rămas doar
câteva cărţi. „Codul Judiciar” de Alexandru Ioan Cuza,
legat în piele şi cu foile colorate în roşu, galben şi
albastru, l-am donat Ipoteştiului căci se potrivea perfect
în rafturile din casa părintească (Gheorghe Eminovici
făcuse parte din comisia formată pentru
împroprietărirea ţăranilor din Ipoteşti şi folosise acest
Cod de legi…)
Am găsit fotografii ale călugăriţelor (una din
familia mea) care se stabiliseră la Agafton după ce

Motto:
“Fi-va oare dezlegarea celora nedezlegate ?”
Eminescu
Schitul Orăşenilor fusese desfiinţat.
După ce muzeul sătesc a fost desfiinţat în mod
abuziv în 1966 şi lucrurile adunate cu trudă de bunicul
meu au fost duse la Botoşani, am suferit şi eu căci
intram mereu în spaţiul plin de obiecte vechi care-mi
deveniseră familiare. Uneori veneau vizitatori şi eu
eram un fel de mic muzeograf care, cu nevinovăţia
vârstei, dar pătrunsă de importanţa momentului, luam o
„poză gravă” şi îi conduceam, cu evlavie, spre „colţul
Eminescu”.
Multă vreme piesele muzeale au stat pe scările
muzeului de la Botoşani şi mai târziu, când au fost
transferate la muzeul de etnografie, nu am văzut nici o
notă într-un ziar ori o plăcuţă pe care să fie trecut
numele său, măcar ca donator.
Poate că de aici s-a născut această răbdare în a mă
apleca spre cercetarea unor lucruri ce ţin de trecut.
Citeam o publicaţie veche în care tocmai găsisem
numele stră-străbunicului meu, preot Ioan Grigoraş,
care făcuse parte din soborul de preoţi prezenţi la
sfinţirea pietrei fundamentale a bisericii noi a satului
Ipoteşti… Se ştie însă că un lucru aflat atrage după sine
un altul. Căutând materiale pentru colţul muzeal, am
stat mai multă vreme în preajma bisericii vechi şi a
mormintelor familiei Eminovici şi astfel cercetarea s-a
extins şi asupra acestor subiecte. În materialele pe care
le parcurgeam, căutând informaţii privitoare la
momentul naşterii şi botezului poetului, găseam şi date
privind biserica veche şi cimitirul satului.
Aşa am ajuns la următoarea concluzie: la Ipoteşti,
în afară de mormintele părinţilor şi ale celor doi fraţi ai
lui Eminescu, trebuie să mai existe alte trei… căci încă
trei membri ai familiei Eminovici au fost, cu siguranţă,
înmormântaţi aici.
Unicul meu merit este încercarea de a demonstra
acest lucru pe care, poate alţii l-au intuit, dar nu l-au
spus niciodată direct.
Vine un timp când anumite lucruri ies la iveală,
timpul fiind un catalizator tăcut al evenimentelor. Nu
cred în hazard şi aş fi mulţumită dacă acest studiu,
căruia îi recunosc partea de caracter de compilaţie şi la
care adaug o mare iubire pentru omul cu suflet ales –
Eminescu, ar avea şansa de a fi acceptat.
Astfel, în cimitirul satului şi al familei Eminovici
ar mai apărea trei plăci comemorative tip cenotaphium
pentru cei neuitaţi de semenii lor – creştini care au
cultul morţilor.
Cu dorinţa sinceră de a nu leza pe nimeni, cu tot
respectul datorat muncii acelor cercetători care,
împătimiţi de iubire, au intrat în lumea mirifică a
„tărâmului Eminescu”, plec la drum anevoios, căci
spinii nelămuririlor mă vor răni… Cărţile mă privesc
cu cei 1000 de ochi clarvăzători iar ex–libris-urile celor
care au mers pe aceeaşi cale mă îmbărbătează…
Oameni de ieri, oameni de azi – verigile unui lanţ uriaş,
neîntrerupt, de meşteri pricepuţi, au pus o cărămidă la
temelia unui edificiu vrăjit: Mecca spiritualităţii
românilor. Vor fi, oare, paginile mele, firul de nisip
care va umple un gol dintre pietrele lui ?
(continuare în numărul următor)
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Alexandru Ioan Cuza,
un destin, o misiune:

n decursul istoriei noastre, în momentele de
adâncă semnificaţie pentru devenirea noastră ca
naţiune, în clipele de mare încordare
emoţională care au supralicitat la maxim
sentimentul de unitate şi solidaritate a neamului, şi-au
făcut apariţia – firesc şi, totodată, implacabil – acele
personalităţi remarcabile, ce au polarizat constructiv în
jurul lor toate potenţele şi energiile latente ale neamului,
influenţând în mod direct şi hotărâtor desfăşurarea
evenimentelor. În astfel de momente de cotitură,
survenite în viaţa şi evoluţia unei naţiuni, personalitatea
istorică se confundă cu năzuinţele şi speranţele
comunităţii naţionale, transferând asupra societăţii
propria voinţă şi o doză semnificativă a propriei
personalităţi. Consecinţa sociologică şi general istorică a
acestui proces de interferenţă şi interdependenţă între o
personalitate şi epoca sa defineşte o tendinţă şi o
constantă a evoluţiei umanităţii. Omul de excepţie
personifică epoca sa şi/sau evenimentele hotărâtoare pe
care le declanşează sau gestionează. Totodată, trebuie
subliniată relaţia de reciprocitate stabilită între
personalităţi şi eveniment, în sensul că actul istoric
certifică şi legitimează în timp rolul şi activitatea
personalităţii. Peste ani, peste secole şi chiar milenii, o
epocă rămâne în memoria colectivă a umanităţii sau a
unei comunităţi naţionale sub denumirea invariabilă a
personalităţii care a influenţat-o, a determinat-o. În
istoria umanităţii rămân de referinţă, sub aspectul
cronologiei, periodizării şi a civilizaţiei, epocile lui
Pericle, Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare, dar
pentru noi românii, istoria rămâne indisolubil legată de
personalităţile uriaşe ale neamului nostru, între care
identificăm figura de excepţie a lui Alexandru Ioan
Cuza, o personalitate care acoperă şi defineşte o întreagă
epocă, mai exact perioada redeşteptării naţionale,
marcată fulminant de Unirea de la 24 ianuarie 1859.
Veacul al XIX-lea, definit ca “secol al
naţionalităţilor”, în plan european, consemnează lupta
pentru independenţă şi unitate naţională. Unificarea
Italiei şi Germaniei completează şi respectiv, finalizează
un întreg program de resurecţie şi instituţionalizare
naţională specific dezvoltării celor două naţiuni în
secolul XIX. Ideile generoase ale anului 1848 au
influenţat categoric tânăra intelectualitate românească,
şcolită în străinătate şi revenită în ţară cu scopul şi
misiunea declarată de a încerca implementarea în
Principatele Române a principiilor politice şi sociale
radicale, de extracţie revoluţionară, în vederea propăşirii
naţiei, a depăşirii decalajului instituţional şi de
mentalităţi, care separa Ţările Române de Occidentul
civilizat. Generaţia paşoptistă a gândit un proiect unitar
pentru toate cele trei provincii româneşti. Ideea de
autonomie şi independenţă, de unitate naţională, de
emancipare socială, de împroprietărire a ţăranilor sunt
principii care se regăsesc invariabil, conţinut sau
subînţeles, în iniţiativele programatice de la Iaşi,
Cernăuţi, Islaz, Lugoj, Braşov sau Blaj. Deşi înfrântă
după intervenţia ”pacificatoare” a celor trei imperii
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(Ţarist, Habsburgic, Otoman), ideile paşoptiste au
răscolit definitiv şi irevocabil societatea şi conştiinţa
românească. Exilul şi activitatea din străinătate în cadrul
Comitetul Revoluţionar European, cu sediul la Londra,
unde Dimitrie Brătianu a fost ales vicepreşedinte al
acestui organism (Giusepe Mazzini fiind preşedinte), au
întărit justeţea şi încrederea revoluţionarilor români –
care au rămas într-o strânsă legătură şi după 1848 – în
lupta pentru emancipare şi unitate naţională.
Noul context european conturat după războiul
Crimeei, prevederile Congresului de la Paris din martie
1856 şi ale Convenţiei de la Paris din august 1858 au
readus în actualitate cauza şi problematica românescă.
Aceste iniţiative diplomatice ale Marilor Puteri au făcut
posibilă repunerea în discuţie a unirii Moldovei şi a
Munteniei într-un singur stat. Dacă Marile Puteri au
văzut în soluţionarea chestiunii române o posibilitate de
îngrădire geopolitică a Rusiei ţariste şi o perpetuare a
suzeranităţii otomane asupra Principatelor Danubiene,
elita politică românescă a întrezărit împlinirea unui ideal
de luptă şi viaţă a mai multor generaţii. Adunările ad-hoc
întrunite în 1857 la Iaşi şi Bucureşti au votat în
unanimitate pentru unirea Moldovei cu Ţara Românescă
şi pentru reformarea social-politică a societăţii
româneşti. De altfel, hotărârile Adunărilor ad-hoc din
Moldova şi Valahia au fost concepute în cinci, respectiv,
patru puncte, demonstrând unitatea de principii dintre
cele două partide naţionale. Pornind de la rezoluţiile
celor două Adunări ad-hoc, înaintate Conferinţei de la
Paris 1/13 aprilie 1858, la 7/19 august s-a semnat
Convenţia de la Paris, care stabilea viitorul statut politic,
social şi administrativ al Principatelor. Textul Convenţiei
era rezultatul acordului stabilit la Osborne între
Napoleon al III-lea şi regina Victoria a Marii Britanii şi
constituia un compromis faţă de dorinţa şi voinţa de
unire a românilor. Marile Puteri stabileau ca noul stat să
se numească Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării
Româneşti, să rămână în continuare sub suzeranitatea
Porţii şi sub garanţia colectivă a Puterilor europene. Se
stipula existenţa unei Comisii centrale cu sediul la
Focşani şi o Curte de Casaţie comună. Armatele
primeau o organizare identică în vederea formării uneia
singure, în caz de conflict, însă cele două ţări
componente aveau fiecare câte un domn, câte un guvern
şi o adunare legislativă. În vederea alegerii domnitorului
s-a stabilit înfiinţarea în fiecare provincie a unei Adunări
elective şi a unei căimăcămii formate din trei membri.
Deşi Convenţia de la Paris avea un caracter
retrograd şi nu satisfăcea plenar aşteptările patrioţilor
moldoveni şi munteni, totuşi textul Convenţiei prezenta
câteva ambiguităţi şi carenţe juridice exploatabile de
către membrii partidei naţionale.
Situaţia la Bucureşti şi Iaşi se prezenta destul de
complex. În Muntenia activa grupul radical-unionist
format în principal din foşti revoluţionari paşoptişti care
trebuia să lupte împotriva intereselor de castă reclamate
de membri ai familiilor Ghica şi Cantacuzino sau
împotriva foştilor domnitori Gh. Bibescu şi Barbu
Ştirbei. În Moldova partida naţională trebuia să anihileze
gruparea coalizată în jurul fostului domn regulamentar
M. Sturdza, cu un pronunţat caracter antiunionist şi filorus. Totodată, în Muntenia cămăcămia era formată din
doi antiunionişti (Emanoil Băleanu şi Ion Manu şi un
singur unionist, Ioan Al. Filipescu). În Moldova, raportul
era favorabil unirii: Anastase Panu şi Vasile Sturdza erau
cooptaţi în partida unionistă, însă cel de al treilea
caimacam, Ştefan Catargiu, era un reacţionar notoriu.
Un alt impediment care se cerea depăşit era
desemnarea unui unic candidat din partea unioniştilor.
La Iaşi au fost mai multe propuneri şi candidaturi printre
care enumerăm pe M. Kogălniceanu, Costache Negri,

Unirea
Vasile Alecsandri. Tergiversările au creat un climat de
neîncredere deoarece între deputaţii unionişti existau şi
conservatori care priveau cu suspiciune candidatura lui
Negri, cunoscut progresist care preconiza pe faţă
împroprietărirea ţăranilor. Într-una din şedinţe, când
Lascăr Rosetti a încuiat efectiv uşa, aruncând cheia şi
declarând că “nimeni nu mai iese din sală până nu
desemnăm candidatul nostru”, Neculai Pisoţchi a propus
candidatura colonelului Alecu Cuza, a cărui demisie din
postul de ispravnic de Covurlui, în semn de protest
împotriva falsificării listelor de alegători pentru
întocmirea Divanului ad-hoc, la 1857, făcuse o adâncă
impresie. Alexandru Cuza a fost acceptat în unanimitate
candidat la tronul Moldovei din partea unioniştilor
moldoveni. În ziua de 5/17 ianuarie membrii Adunării
elective de la Iaşi au ales cu unanimitate pe colonelul Al.
I. Cuza ca domn al Moldovei. În aceeaşi zi, noul domn a
depus jurământul, fiind întâmpinat cu bucurie şi
entuziasm pe străzile Iaşului.
După victoria partidei naţionale din Moldova,
unioniştii munteni nu au reuşit să-şi asigure o majoritate
în Adunarea Electivă a Ţării Româneşti. În aceste
condiţii au fost mobilizaţi meseriaşii, negustorii,
sărăcimea Bucureştilor şi ţăranii din împrejurimi, care
alături de radicali au creat o atmosferă revoluţionară,
reuşind, în cele din urmă, invalidarea a şapte deputaţi
antiunionişti în şedinţa din 23 ianuarie 1859. Presiunea
maselor creştea, iar tensiunile ivite chiar în interiorul
celor două tabere a determinat ca în noaptea de 23 spre
24 ianuarie membrii partidei naţionale – la iniţiativa lui
Dimitrie Ghica – să aleagă drept unic candidat la domnia
Ţării Româneşti tot pe Al I. Cuza, iar a doua zi toţi
deputaţii partidei naţionale să voteze în acest sens. A
doua zi, Vasile Boerescu a cerut deputaţilor ca şedinţa să
se desfăşoare cu uşile închise. El a luat cuvântul arătând
dezbinarea ce domneşte între ei şi că această discordie
prelungită va arunca ţara în cea mai neagră anarhie. De
menţionat că afară mulţimea manifesta zgomotos,
argumentând expozeul candidatului partidei naţionale.
În finalul discursului, V. Boerescu propune alegerea lui
Cuza pentru a depăşi discordia generalizată şi a scăpa
ţara de haos. Totodată, Boerescu a arătat că viitorimea le
va păstra o amintire veşnică pentru înaltul lor gest
patriotic. Discursul lui V. Boerescu a produs un ropot
prelungit de aplauze chiar şi din partea majorităţii
conservatoare, iar fii lui Bibescu şi Ştirbei – candidaţii la
domnie – şi-au dat pe deplin asentimentul. În acest sens
s-a încheiat un proces-verbal, iar votarea propriu-zisă a
dezvăluit că toţi cei 64 de deputaţi ai Adunării Elective
muntene au votat în unanimitate domn al Ţării
Româneşti pe Al .I. Cuza. Imediat după validarea
votului, preşedintele Adunării Elective a trimis o
telegramă de felicitare “Înălţimii sale Alecsandru Ioan I
domnul Moldovei şi al Ţării Româneşti”.
Actul de la 24 ianuarie 1859 a realizat un prim pas
pe calea dezvoltării şi instituţionalizării societăţii
româneşti. Unirea a trebuit confirmată diplomatic de
Puterile Garante şi mai apoi consfinţită, în plan intern, de
o serie de reforme care aveau să schimbe radical
societatea românescă. Astfel, Unirea a reprezentat un
moment de graţie al solidarităţii româneşti, un moment
de afirnare plenară a naţiunii române în plan european,
iar Al. Ioan Cuza a devenit, din acel moment, simbolul
“actului glorios de la 24 ianuar”, fiind cunoscut, în
istoria noastră, drept Domnitorul Unirii.

Profesor doctor Corneliu Ciucanu ,
cercetător la Centrul de Istorie şi Civilizaţie
Europeană - Filiala Iaşi a Academiei Române

Contribuţia Armatei şi Jandarmeriei la realizarea
Unirii Bucovinei la România
(continuare din numărul anterior)

ucrainene. Tot la data de 10 noiembrie 1918 a sosit la
Ceahor o delegaţie din partea generalului Fischer, fostul
comandant al Jandarmeriei austriece din Bucovina, cu o
comunicare în scris, prin care se arăta că acesta a predat
Jandarmeria cu oameni şi materiale autorităţilor române
din Cernăuţi. În acest timp trupele paramilitare rutene,
având certitudinea sosirii iminente a armatei române în
Cernăuţi, au părăsit oraşul, jefuind şi admonestând
populaţia civilă.
La data de 11 noiembrie 1918 detaşamentul
„Dragoş”, format din 4 companii de infanterie, o
companie de mitraliere, Compania 4 grăniceri şi 20
jandarmi cu un efectiv total de 20 ofiţeri şi 552 trupă, din
cadrul Diviziei 8, intră în capitala Bucovinei în ordine de
bătaie: în faţă se aflau militarii din cadrul secţiei de
motomitraliere comandaţi de locotenentul Fabian, după
care urmau celelalte subunităţi. Militarii au fost
întâmpinaţi cu urale, având parte de o primire entuziastă.
Cele 10 plutoane ale detaşamentului au ocupat imediat
posturile de poliţie şi Comandamentul Jandarmeriei
austriece. Trupa a fost cazată în localul Poliţiei. Imediat
după ocuparea acestor puncte strategice a intrat în
Cernăuţi şi Detaşamentul „Alexandru cel Bun”, care a
ocupat la rândul său obiectivele fixate de generalul Zadik.
Generalul Iacob Zadik este întâmpinat de preşedintele
Consiliului Naţional Iancu Flondor, Dionisie Bejan şi de
ceilalţi membri ai Consiliului Naţional în sala de şedinţe a
„Societăţii pentru Cultură” cu lacrimi în ochi, pentru că
„aşteptarea” a fost lungă. Gestul celor doi este de o mare
încărcătură simbolică deoarece a pecetluit şi a întărit acea
legătură sfântă între patria-mamă, România, şi „ţara
pădurilor de fagi”, Bucovina. Ca semn de veşnică
aducere aminte a acelei zile de mare importanţă comitetul
„Societăţii pentru Cultură” a aşezat pe peretele din partea
din spate a sălii Consiliului o placă de marmură cu
următoarele cuvinte:
Sub glorioasa Domnie a Majestăţii Sale
Regelui Ferdinand I AL ROMÂNIEI.

Generalul Iacob Zadik
Comandantul Diviziei 8 Infanterie

Divizia a 8-a începe deplasarea, având ca obiectiv
ocuparea oraşului Cernăuţi. La data de 9 noiembrie 1918,
cele trei detaşamente ating localităţile Tereşeni, Siret şi
Hliboca, iar la 10 noiembrie – Ceahor, Cuciur-Mare şi
localitatea Mihalcea. La Ceahor are loc o primă întâlnire
între generalul Zadik secondat de colonelul Gheorghiu
(comandantul detaşamentului Dragoş) şi ofiţerii
bucovineni Maniu Aurel, Lazăr şi Nicoară. Scopul
acestei întâlniri a fost cu siguranţă pregătirea momentului
intrării armatei române în Cernăuţi, fără a se înregistra
pierderi umane şi distrugeri materiale importante. Un rol
deosebit la avut lt.col.dr. Maniu Aurel, fost medic al
Serviciului Sanitar al Comandamentului Superior Militar
al Basarabiei, care la data de 7 noiembrie 1918 îl
informează pe generalul Zadik asupra efectivelor de trupe
şi stabilimentelor militare austriece din regiune. După
întrevedere dr. Maniu împreună cu ofiţerii însoţitori se
deplasează la Cernăuţi din ordinul generalului Zadik ,
pentru a-l ajuta pe Iancu Flondor. Astfel, aceşti ofiţeri
bucovineni cu experienţă organizează şi înfiinţează gărzi
româneşti, care asigură cu succes apărarea celor trei
spitale militare din Cernăuţi împotriva bandelor anarhiste

În ziua de 11 noiembrie 1918, pe timpul marelui
război pentru întregirea Neamului românesc, Consiliul
Naţional din Bucovina, în frunte cu Preşedintele Dr.
Iancu Flondor, salută în această sală Armata Română
liberatoare, condusă de Generalul Zadik.
Gazeta „Cuvântul Ţărănimii” relatează
evenimentele, în mod autentic naţionalist, astfel: „Veneau
bieţii soldaţi chinuiţi de neodihnă, supţi la faţă de slăbie,
sdrenţuiţi de atâta amar de război, dar cu ochii înecaţi în
lacrimi de bucurie.” „(…) Totuşi păşeau dârz şi apăsat şi
sub pasul lor greoi, bătând pe caldarâmul de piatră, parcă
bătea inima noastră românească, înăbuşită 150 ani.”
„(…) În sunet de goarnă, în dangăt de clopot, în cadenţă
de pas milităresc, în ploaie de flori, în chiote de bucurie,
armata română (…) a intrat în Cernăuţi” „(…) aclamată
fiind de toată populaţia oraşului, fără deosebire de religie
şi neam”. De asemenea, şi alte periodice româneşti din
Cernăuţi salută venirea armatei române: „Armatele
române au intrat în Bucovina, unde acum fâlfâie
triumfător stindardul României (…) Bine aţi venit
vitejilor! În casele noastre, la sate şi la oraşe, unde au fost
lacrimi pentru pribegii noştri, căzuţi alături de voi pe
câmpul de luptă, se înseninează sufletele.
Trăiască Armata României.
Trăiască România Mare (…)”.
Maior doctorand Ilie Nuţu
(Continuare în numărul următor)
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vând astfel „drumul” deschis, Divizia a
8-a intervine cu promptitudine în
localităţile Suceava, Iţcani, GuraHumorului şi Vatra-Dornei pentru
apărarea şi protejarea avutului public, bunurilor
populaţiei civile şi dezarmarea bandelor anarhiste,
formate din ucraineni (ruteni), ruşi (bolşevici) şi austromaghiari (grupuri de dezertori organizaţi în bande,
provenite din fosta armată austro-ungară). Acţiunea
energică a armatei şi a jandarmeriei române din Regat a
fost apreciată de populaţie care, prin numeroase
telegrame adresate de către români şi minoritari, precum
germanii şi evreii, mulţumesc armatei pentru „revenirea
la normalitate”.
În acest timp, la Cernăuţi, evenimentele se
desfăşoară într-un mod revoluţionar. Ofiţerii Ilie Lazăr şi
Octavian Nicoară arborează steagul tricolor al României
pe sediul Primăriei din Cernăuţi. Locuitorii români ai
oraşului, observând acest lucru, se adună cu curaj în
grupuri şi încep să cânte cântece patriotice. Pentru a opri
aceste manifestaţii de bucurie, declanşate de sosirea veştii
că Armata Română va intra şi în Cernăuţi, un „pluton al
legiunii ucrainene” deschide focul asupra ofiţerilor
români şi a demonstranţilor. Din fericire, s-au înregistrat
puţine victime sau răniţi în rândul acestora. Zilele de 6-9
noiembrie au fost deosebit de confuze, lupta pentru
putere a fost aprigă. Cu toate acestea, la sfârşitul zilei de 9
noiembrie, Iancu Flondor şi simpatizanţii săi deţineau un
control politic relativ în Cernăuţi. Au reuşit să-l înlăture
pe generalul Eduard Fischer, comandantul corpului de
jandarmi austrieci în Bucovina din anul 1913, şi să-l
numească în locul acestuia pe locotenentul Dan. Astfel,
locotenentul Dan devine primul comandant al
Jandarmeriei Române în Bucovina. Este momentul când
autoritatea austriacă, care îşi exercita puterea absolută
prin jandarmi săi, este înlăturată. Cu toate că avea la
dispoziţie un număr mic de jandarmi, aproximativ 150,
dintre care cel mult 30 erau români, locotenentul Dan a
reuşit să-i determine pe jandarmii austrieci să nu-şi
părăsească posturile şi să continue menţinerea siguranţei
publice în interiorul Bucovinei până la sosirea
autorităţilor române.
Pus în faţa faptului împlinit, Aurel Onciul încearcă
să răstoarne situaţia în favoarea sa. Pentru aceasta, solicită
o întrevedere cu generalul Iacob Zadik pentru a-i propune
un tratat de alianţă. Întâlnirea are loc la Suceava în data de
10 noiembrie 1918, sub patronajul personalităţilor locale
sucevene: primarul Eusebie Popovici, dr. Teofil Lupu,
Gh. Sîrbu şi pr. Tarangul. În faţa propunerilor exagerate,
lipsite de realism şi în urma consultărilor cu Iancu
Flondor, generalul Iacob Zadik, conştient că prezenţa lui
Aurel Onciul la Cernăuţi ar putea radicaliza şi mai mult
populaţia de origine ruteană şi ar servi ca pretext pentru
intervenţia armatelor austro-ungare şi ucrainene, îl
manipulează pe acesta, spunându-i că sunt speranţe ca
tratatul să aibă succes, dar numai cu condiţia ca el, Aurel
Onciul, să se deplaseze la Iaşi şi să negocieze acest lucru
direct cu M.S. Regele Ferdinand şi cu guvernul. Aurel
Onciul s-a conformat şi, însoţit de maiorul Georgescu,
care i-a asigurat protecţia (deoarece în faţa primăriei,
chiar în momentul ieşirii celor doi, un grup de studenţi
români manifestau ostil şi îl ameninţau pe Onciul cu
moartea), a plecat cu trenul la Iaşi. Acolo a fost primit cu
multe rezerve de către reprezentanţii guvernului român,
iar solicitările sale au fost respinse categoric. A rămas,
totuşi, la dispoziţia guvernului până în anul 1925,
revenind la Cernăuţi pentru puţin timp în 1920.
A doua zi după plecarea lui Aurel Onciul la Iaşi,

primarul oraşului Suceava, dr. Eusebie Popovici, sub
impresia celor discutate cu Onciul, convoacă o adunare la
sediul Primăriei Suceava, la care au fost invitaţi
majoritatea intelectualilor suceveni pentru a le aduce la
cunoştinţă scopul acţiunilor întreprinse de Onciul. La
sfârşitul acestei şedinţe a fost votată în unanimitate o
moţiune cu un singur articol, prin care „Onciul e declarat
duşman al poporului român”. La aceeaşi adunare, agentul
diplomatic al Constituantei bucovinene, V. Botnărescu,
care tocmai sosise de la Iaşi, a transmis asigurările
guvernului român în ceea ce priveşte viitorul Bucovinei:
„Vom împărţi sărăcia noastră cu voi. În Bucovina nu se
vor face rechiziţii ci ,dimpotrivă, se vor furniza alimente,
se vor plăti regulat toate salariile şi pensiile care va face
bună impresie tuturor locuitorilor”, promitea, personal,
primul ministru al României, generalul Coandă.
Deoarece pericolul reprezentat de Aurel Onciul în acel
moment a fost îndepărtat armata română a putut înainta
în siguranţă, iar activitatea politică favorabilă unirii a
căpătat noi valenţe.

Galeria oamenilor de seamă

Despre gunoi, cultură şi
falsificatori
ntr-un studiu publicat, abordând probleme actuale, un distins
cercetător a observat că, în ultimul timp, a scăzut îngrijorător
cantitatea de gunoi pe metru pătrat, în schimb a crescut enorm
suprafaţa de depozitare a gunoaielor.
O opinie asemănătoare uşor arogantă la adresa gunoiului din
platforma gospodarilor rurali era exprimată şi în paginile unui cotidian
central.
De curând, într-o dezbatere asupra creşterii ponderii gunoiului de
grajd, o personalitate în materie şi-a exprimat părerea că gunoiul se
împrăştie pe suprafeţe reduse, în cantităţi din ce în ce mai mici din
cauza scăderii numărului de animale.
Aceste observaţii mi-au întărit convingerea că undeva nu
funcţionează decât clişee, nişte stereotipuri care conduc la aprecieri
denaturate asupra situaţiei reale. Sunt suficiente animale, gunoi de
asemenea, însă suprafeţele de teren fiind la distanţe mari, transportul
fiind costisitor, omul nu are suficiente resurse financiare şi renunţă să
ducă gunoiul la locul cuvenit.
Nu vreau să polemizez nici cu cei în materie, nici cu cei cu
mentalitatea arogantă care transpare din unele dezbateri precum că
eficienţa cea mai mare o au îngrăşămintele chimice.
În orice caz, gunoiul aşezat cu răbdare în platformă putrezeşte şi
poate contrinui la îmbunătăţirea solului. Bunul gospodar are grijă să-l
folosească la timp, împrăştiindu-l pe ogor şi odată cu aratul îl
introduce sub brazdă.
Ceea ce este mai grav este faptul că se fac confuzii între noţiunile
de gunoi şi gunoaie.
Gunoiul este un îngrăşământ organic pentru pământ care-l face
roditor şi fertil. Este moale, iar la transportul acestuia, gospodarul se
poate murdări, dar se spală şi, prin spălare, mizeria dispare chiar dacă
rămâne un oarecare miros neplăcut. De asemenea, gunoiul este folosit
şi la tratarea unor boli.
Gunoaiele însă se regăsesc în depozite, în suficientă cantitate, pe
străzi, poduri, şi la locuri fixate. Gunoaiele conţin microbi, sunt
contagioase, au un miros neplăcut, prin putrefacţie, de aceea gunoierii
– personal din serviciul salubrităţii, ridică gunoaiele depozitate şi le
transportă în maşini speciale la periferia oraşelor. Gunoaiele vin şi în
timpul inundaţiilor pe ape tulburi şi murdare.
Unii reformişti şi reformaţi, cu mersul în cârje şi capul prins în
cercuri, pentru a nu le ieşi „genialitatea”, s-au gândit să folosească
gunoaiele şi în alt mod. Şi uite aşa au apărut „gunoierii falsificatori
profesionişti” care utilizează pe scară largă, în paginile diferitelor
apariţii editoriale gunoaie diverse. Calomnii, injurii, insulte, minciuni
sfruntate; o întreagă cutie intelectuală a Pandorei.
Această nouă tagmă de „gunoieri”, având grave confuzii morale şi
axiologice, au preluat tot instrumentarul şi au început deocamdată să
facă „curăţenie” în istoria naţională şi în literatura română. Fără a fi
consultaţi de psihologi sau psihiatri şi-au luat în serios activitatea în
vederea instaurării unei noi „ordini culturale”. Un proces greu, cu
implicaţii adânci de degradare a patrimoniului spiritual, de subminare
a identităţii noastre.
Sfidând bunul simţ, au început să arunce la coş, apoi la groapa de
gunoi, valorile tradiţionale. Creaţiile lui George Călinescu, Octavian
Goga, Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, Emil Cioran au fost
murdărite de gunoaie. Groapa de gunoaie reprezintă pentru unii, din
aşa-zisă „elită culturală”, o adevărată mană cerească. Ei au reuşit să
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pescuiască, printre altele, ambalaje reciclabile, pe care le-au valorificat
şi le valorifică învelind cărţi de valoare, zestrea geniului creator al
poporului român.
Din nefericire, şi opera marelui poet Mihai Eminescu a ajuns să fie
pătată de aceleaşi gunoaie şi gunoieri. În cuvinte sforăitoare, în
entuziasm retoric, în funcţii turbate, „mititeii” au făcut declaraţii şi
comentarii debile, dispreţuitoare, în ideea de a-l umili, de a-l
discredita, de a-i demola opera. Eminescu este din acei puţini oameni
care nu sunt meniţi a vieţui în societate, pentru că nu-şi află semeni.
„Pentru români serviciile aduse de Eminescu sunt incomparabile,
însemnătatea lui – cu totul extraordinară.”, spunea Nicolae Iorga.
Stupiditatea „gunoierilor contemporani” este deosebită,
obscenitatea în care clocesc aceşti inşi nefinalizaţi biologic, toate
acţiunile, toate ideile nu sunt întâmplătoare.
Groapa cu denigratori şi calomnii este locul unde se simt bine
ceaţa, confuzia, mirosul respingător al gunoaielor intrate în
descompunere sunt necesare vieţii lor, hrana lor spirituală fiind
jignirea, etichetarea şi incriminarea.
Trebuie să te prefaci că nu-i vezi, trebuie să-ţi ascunzi gândurile,
să nu le spui nimic din ceea ce simţi, să te strecori cu mâna la nas când
ţi se oferă să le citeşti „operele falsificate”, trebuie s-o rupi la fugă.
Din groapa „gunoierilor falsificatori profesionişti” iese un miros
îngrozitor, dar ei nu pot trăi fără acestea. de aceea adună mereu
gunoaie să întreţină climatul toxic, apoi le împrăştie în presă pentru „a
ajunge pe un soclu” de unde să admire avalanşele de gunoaie
împrăştiate peste tot, să vadă reuşita demolării culturii naţionale.
Cel mai inteligent mod de apărare este profilaxia: fereşte-te de
„gunoierii falsificatori profesionişti” pentru că aceştia sunt atraşi de
violenţă şi limbaj violent ca porcul de mocirlă!
Profesor Valeriu Sandovici, 2002

Valeriu Sandovici s-a născut în iulie 1939, în satul Dolheştii
Mari, unde, după încheierea facultăţii s-a reîntors pentru a deveni
“un cadru didactic de mare valoare”, membru al formaţiei corale
locale, al corului de cameră, instructor al mai multor formaţii
artistice de elevi, consilier local, colecţionar de piese arheologice,
merite recunoscute şi prin acordarea titlului de “Cetăţean de onoare”
al comunei în ianuarie 2008.

“Elegant, elevat „viciat de cultură”, tată şi soţ model,
gospodar. O viaţă de om închinată misiunii de dascăl,
omniprezent în societate, în sat, între oamenii din tagma sa,
pretutindeni, ştiţi, aşa cum îi stă bine unui dascăl total. Şi
Valerică este cu siguranţă prototipul dascălului total.”
Fragment din articolul Valeriu Sandovici—dascăl total,
de Mihai Nichita, publicat în ziarul Crai Nou, 7 septembrie 2005

LECTURĂ
din LITERATURĂ

Anton Bacalbaşa
Fragment din “Moş Teacă şi alte schiţe”

Un jurnal cazon
Deunăzi Moş Teacă a prins pe un soldat citind o gazetă.
- Ce faci acolo, rătane?
- Trăiţi don căpitan, citesc...
- Hm ! Citeşti, parcă eu nu văd că citeşti! Ştiu, că doar n-ai să
mănânci hârtia!... Vorba e, ce citeşti?
- O gazetă, trăiţi...
- Gazetă-gazetă; dar ce fel de gazetă?
- Umoristică, trăiţi...
- Hm, oministică! Ştiu eu, că doar n-o să fie părăsească... Da
pentru ce o citeşti? n-am dat eu orden să nu citească nimeni gazeturi?
Pentru ce o citeşti? Pentru ca să vezi cum înjură pe supiriori? Ştii tu
ce-i asta? Asta e... nedeciuplină. Soldatu e dator să citească numa
gazeturi care laudă pă şefii lui. Îndată ce a citit un articol în care
supirioru e insultat, soldatu e dator să nu-l mai citească. Pentru ce ai
citit?
- N-am ştiut că insultă...
- Pentru ce n-ai ştiut?
Soldatu e dator să ştie!
Apăi, dacă nu ştii tu, cine
vrei să ştie? Ăla care-a
scris-o? Apăi ăla e melitar?
Ce vrei tu să ştie un ţivil?
Parcă ţivilu ştie ceva? Eu
am văzut jurnalişti care nu
ştie nici semnalele, şi
sîntără ţivili cu toate astea!
Lasă, am să scot eu un
jurnal şi numa pe ăla să-l
citiţi. Cine nu l-o citi, să
ştiţi că are să capete patru
zile de închisoare şi două
ceasuri ploton de pedeapsă.
Înarmat cu ideea asta, Moş
Teacă strigă gornistului:
- Cheamă pă furieru de la a
treia!
Furierul vine.

- Trăiţi don căpitan, ce-aţi ordonat?
- Să-mi scoţi de azi înainte un jurnal pentru cumpania mea. În
fiecare zi ai să scrii câte un articol şi să mi-l aduci să-l iscălesc. Ai
înţeles?
- Înţeleg, trăiţi don căpitan, da nu ştiu să scriu.
- Nu ştii?! Cum să nu ştii? Da borderourile cum le faci? Da foile
de zile? Da foaia de pretă?
- Trăiţi don căpitan, alea le-am învăţat.
- Ei şi? Da ăia de scrie jurnale s-a născutără-nvăţaţi ? A apucat şi
ei de ici de colo câte una şi acuma scrie !
- Trăiţi don...
- Nu vorbi, furier, că te bag în pămînt ! Să chemi pă furieru de la
afară din rînduri să-ţi ajute şi să-mi scoţi jurnalu! Pentru depeşi să te
duci la oficiu de la cazarma geniului şi informaţii să iei de la
aghiotant, că aghiotantul e dator să ştie toate. Fapte diverse să-mi
aduni de la infermelie şi anunţuri de la gornist! Ai înţeles? Mîine să
iasă jurnalu. Ai doi potigrafi în cumpanie, să-i pui la tipar.
- Da n-au maşină, trăiţi...
- Nu vorbi! Să aibă! Parcă toate alea să fac cu maşina! V-aţi
învăţat boiereşte; mai face omu şi cu mâna, că nu-i cade cioantele!
Înainte vreme nu mai era maşini şi, slavă Domnului, mergea omenirea
destul dă bine! N-ai văzut evanghelii care vorbeşte tomnai dă pă
vremea lu Cristos, şi doar sîntără tipărite fără maşini! Da ăl care a
inventat maşina, cu ce a lucrat-o? Că doar n-o fi avut maşină! Va
s’zică ai înţeles: mîine dimineaţă să iasă! S-o cheme Micul
Echipament şi să fie mare, mai mare ca toate ălelalte, că de-aia-i
cazonă! Să dai orden s-o citească toată cumpania...
- Dar nu ştie toţi carte.
- Ce tot vorbeşti dă carte, răcane? Eu nu-ţi vorbesc dă carte, îţi
vorbesc dă jurnal! Carte e jurnalu?
- Ba nu, trăiţi…
- Apăi atunci ce nevoie e să ştie carte ? Marş la loc !
Pentru conformitate,
Elev fruntaş Cristian Coşarcă,
anul I, clasa 203

Omagiu la 145 de ani de la naştere
21 februarie...
S-au împlinit 145 de ani de la naşterea lui Anton Bacalbaşa, considerat “unul dintre cei mai mari
poeţi ai prozei gazetăreşti”, “pamfletar neobosit”, creator al personajului literar Moş Teacă, ziarist,
prozator, traducător român, născut în Brăila, ca fiu al serdarului Costache Bacalbaşa, fost poliţai al
oraşului.
După o perioadă de timp petrecută în armată se dedică publicisticii, revelând talentul său literar în
poezii lirice publicate în „Literatorul” lui B. Florescu, Al Macedonski şi Th. Stoenescu (1880).
A fost un colaborator apropiat lui I.L. Caragiale la revista “Moftul român” (1893), a întemeiat
revistele “Adevărul literar” şi “Moş Teacă” (1895), a scris aproape două mii de articole, schiţe,
pamflete în reviste ale vremii: “Literatorul”, “Emanciparea”, “Mesagerul Brăilei”, “Munca”,
“Dezrobirea”, “Lumea nouă”, “Drepturile omului”.
Opera lui Anton Bacalbaşa o constituie proza satirică la adresa vieţii cazone : „Moş Teacă. Din
cazarmă” (1893) precum şi volumele „Artă pentru artă”(1894), „Din viaţa militară” (1895) sau
traducerile din: Maupassant, Theodore Ghèze, E.I. Bedinghaus, Hector France.
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Pagina psihologului

P

sihologul, învăluit în mister până
acum douăzeci de ani, a început
să-şi facă apariţia în societatea
românească după revoluţie, când
au reînceput să funcţioneze cursurile
facultăţilor de psihologie, care fuseseră
interzise de regimul comunist. Încet încet,
au apărut generaţiile de psihologi, dornici să
se facă auziţi şi înţeleşi. A existat şi încă
există o confuzie între psiholog şi psihiatru,
ei fiind înglobaţi de necunoscători în aceeaşi
categorie.
Psihiatrul este absolvent al facultăţii de
medicină, deci este medic, cu specializarea
în psihiatrie. El este competent în
diagnosticul bolilor psihice şi utilizează
medicaţia pentru tratamentul lor. Pe de altă
parte, psihologul nu utilizează tratament
medicamentos, ci încearcă să analizeze
profilul de personalitate şi intelect al omului
sănătos din punct de vedere psihic, care se
află într-un impas existenţial şi are nevoie
de o direcţionare. Prin intermediul
evaluărilor psihologice (chestionare, teste de
personalitate,
nivel
mental,
atenţie,
memorie, etc) psihologul îşi formează o
imagine asupra persoanei din faţa lui, despre
modul în care este structurat, despre
strategiile pe care le adoptă pentru a face
faţă problemelor inerente în viaţa cotidiană.
Psihologul este un om normal, cu
probleme
normale,
fără
abilităţi
extrasenzoriale sau paranormale, însă cu un
bagaj de cunoştinţe şi tehnici care îi sunt
utile atât lui, cât şi celor pe care îi asistă.
Cabinetul psihologic nu este un loc
magic, unde oamenii vin şi brusc îşi expun
toată povara de gânduri şi neîmpliniri.
Deseori persoanele îşi uită necazurile când
se întâlnesc cu psihologul, afişând cea mai
veselă mină pe care şi-o pot crea. Asta
pentru ca psihologul să nu suspecteze ca
omul din faţa lui ar avea ceva “probleme”.
De fapt el nu suspectează nimic, ci doar
observă comportamente proprii şi fireşti
pentru fiecare om sănătos.
O altă presupunere greşită este că
psihologul nu-şi iese niciodată din fire, nu
ţipă, nu ridică tonul, nu greşeşte, este mereu
calm şi aproape imperturbabil. Din nou,
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… la psiholog?!?

greşit. O mică diferenţă ar fi că
psihologul are tendinţa să-şi
analizeze şi propriile reacţii, nu
doar pe ale celorlalţi. Astfel că el
află, dacă îşi propune, motivul
pentru care are aceste reacţii. Şi
dacă doreşte îşi aplică singur unele
tehnici specifice pentru a se
reechilibra.
Persoana din faţa psihologului
este un om cu liber arbitru, iar în
interacţiunea cu el este absolut
necesară luarea acestui fapt în considerare.
Nu poţi obliga un om să se lase ajutat. Nu
poţi obliga un om să te asculte. Nu poţi
obliga un om să reţină un sfat sau o sugestie.
El va face aceste lucruri atunci când este

Fiecare om are toate resursele necesare
pentru a-şi rezolva problemele,
dar nu le vede întotdeauna

pregătit şi doreşte cu adevărat şi va reţine
din tot universul care îl înconjoară lucrurile
pe care este capabil să le asimileze.
Psihologul trebuie să fie de acord cu ideea
că fiecare om are toate resursele necesare
pentru a-şi rezolva problemele, dar nu le
vede întotdeauna. Atunci psihologul îi
sugerează să-şi pună o pereche de ochelari,
pe care persoana îi are are în geantă, acasă,
la serviciu, împrumutaţi unui prieten sau
rătăciţi pe la o fostă iubită. Uneori persoana
nu-şi aduce aminte că sunt ochelarii lui, îi e
frică să nu îşi strice vederea dacă foloseşte
dioptrii nepotrivite. Cu greu, psihologul îl
convinge că nu are nimic de pierdut dacă
şi-i aşează pe ochi. Când omul capătă
suficientă încredere sau când nu mai are nici
o altă speranţă, acceptă să-şi pună ochelarii.
Ca orice lucru nou, pare cam strâmb, îi lasă
urme pe nas, i se pare că nu-i stau bine, că
parcă n-ar mai fi el, îi dă jos şi preferă şi
orbecăie încă o vreme. Psihologul dispune
de multă răbdare, cel puţin aşa crede

majoritatea oamenilor. Deci nu vrea să-l
dezamăgească şi aşteaptă până când omul e
pregătit. Într-o bună zi, sătul să-şi încurce
pantofii între ei, să nu-şi recunoască chipul
frumos în oglindă, să-şi confunde soţia cu
vecina, este pregătit să trăiască cu ochelarii
pe nas. Şi dintr-o dată, vede mult mai clar ce
e în jurul lui, vede unele lucruri pe care le
ignorase până atunci sau nu mai vede lucruri
care îi săreau în ochi până mai ieri şi-l
deranjau teribil.
Psihologul îi spune omului că, deşi el
nu-şi mai aduce aminte, are pe undeva o
pereche de ochelari, prin care lumea se vede
cu totul altfel şi că dacă doreşte, poate să
încerce să-i poarte o vreme.
Uneori, o vizită la psiholog (mai exact o
serie de vizite) făcute cu bunăvoie,
sinceritate şi disponibilitate seamănă ca
efect cu momentele semnificative din viaţă,
în care omul îşi dă seama că existenţa lui de
până atunci a fost guvernată de principii
greşite, exagerate, împrumutate sau copiate
de la alţii. Şi că, dacă acestea nu-l
mulţumesc, este liber să aleagă. Poate să
aleagă să-şi privească chipul în vitrina
prăfuită a unui magazin din care au dispărut
clienţii, în oglinda murdară dintr-un hotel
ieftin, într-o apă limpede de izvor sau în
ochii celor pe care îi iubeşte. Şi poate să
aleagă să se identifice cu oricare imagine
doreşte.
Să aleagă
Locotenent Adriana Fărtăiş
Ofiţer psiholog

Elev fruntaş
Cristina Codreanu
Anul I, clasa 205, 21 de ani, Galaţi
“După terminarea liceului am încercat să
mă încadrez din sursă externă la
jandarmi. Nu am reuşit, am încercat la
Academia de Poliţie şi la şcoala de
subofiţeri, până am reuşit în 2009, la
Fălticeni. Şi am făcut alegerea cea mai
bună. Jandarmeria înseamnă pentru
mine o meserie curată, bazată pe
disciplină, deşi periculoasă, dar cu
colegi foarte bine pregătiţi, gata oricând
să-şi dovedească spiritul de echipă.”
“Dacă ar fi s-o iau de la capăt, aş alege aceeaşi cale, chiar dacă poate
mi-a trebuit ceva timp să înţeleg că, pentru a fi jandarm, trebuie să fii bine
pregătit. În practică, deşi acum mai mult “observăm”, mi-am dat seama că
a fi jandarm e o experienţă nemaipomenită şi că şcoala pune bazele
viitorului subofiţer.”
De la 8 ani practică taekwondo, la
început la insitenţele tatălui (care a
lucrat în Armată). Mai apoi şi-a luat
singură rucsăcelul şi a plecat la “bătaie”.
A participat la multiple competiţii
naţionale şi internaţionale, iar în 2008 a
ocupat locul III la Balcaniadă.
Are o soră mai mică, un prieten (care e
jandarm), iar în prezent desfăşoară
stagiul de practică la I.J.J. Galaţi.

“În clasa a X-a, mi-am pus o
întrebare: Eu de ce să nu pot? Şi
din 2008 înţeleg ce înseamnă să
fii jandarm, să porţi o uniformă
pentru care din liceu am un mare
respect.”
Locuieşte în Tg. Ocna, “un
superb oraş”, punct de atracţie
pentru tratamentul balneoclimateric, pentru bisericile
vestite ca număr şi alte atracţii
ale naturii.
La şcoala de jandarmi este colegă de clasă cu fratele ei, mai mare cu
un an şi nouă luni ca ea. (foto dreapta)
“Cariera militară m-a atras pentru experimentele, momentele unice
întâlnite, spre deosebire de viaţa civilă. Activitatea unui jandarm este
foarte complexă deoarece intri în contact cu diferite persoane fapt ce
presupune mult tact şi profesionalism. Un jandarm trebuie să dea dovadă
în permanenţă de autoritate, responsabilitate şi integritate.”
“Mă consider o persoană meticuloasă, întreprinzătoare, dornică de
muncă”. Se implică în activităţile şcolii, continuând trendul început în
liceu când a fost consilier peer în proiecte ca “Adolescenţa fără riscuri”,
“Liceul tău Antidrog”.
A practicat handbalul
în limitele performanţelor
şi anul trecut a
reprezentat cu succes
unitatea noastră la
competiţiile sportive între
şcolile MAI.
“Îmi place spiritul de
competiţie şi detest
minciuna şi nedreptatea.”

Rubrică realizată de locotenent Irina Ipate

“La momentul de faţă, cel mai mult îi stimez
pe cei de la Brigada Specială. Pentru mine sunt
un model de antrenament şi de profesionalism.
Îmi doresc foarte mult să ajung ca ei”
De mic a fost atras de haina militară: a
încercat să intre la Liceul de Poliţie din Buzău, şi
mai apoi, după ce a terminat liceul în 2006, la
Academia Forţelor Terestre Sibiu.
Este singur la părinţi şi încă din clasa a 7-a
ştia că există Jandarmerie: fraţii unor prieteni
erau militari în termen la jandarmi. Anul trecut în iunie, într-un moment de
cotitură, şi-a propus să devină jandarm şi în august 2009 era declarat
”admis”.
“Înainte ştiam că jandarmii sunt militari şi că de cele mai multe ori
stau faţă în faţă cu huliganii pe stadioane. Acum, după ce am încheiat
câteva competenţe şi am început primul stagiu de practică, ştiu că
jandarmii au misiuni complexe, se pregătesc pentru a fi profesionişti. Am
întâlnit la I.J.J. oameni devotaţi care mă ghidează să înţeleg cât mai bine ce
înseamnă paza şi protecţia instituţională”.
A fost practicant de Karate, dar în prezent preferă Kick Boxing
datorită mentalităţii şi sistemului de pregătire full-contact, înţelese de cele
mai multe ori greşit ca punerea faţă în faţă a două persoane care îşi împart
pumni şi picioare cu nemiluita A strâns deja cinci victorii, patru prin K.O
şi o înfrângere prin T.K.O.
Ce înseamnă pentru el Jandarmeria? “Curaj, pasiune, devotament”
Ar mai face aceeaşi alegere? “Fără să clipesc, DA”

Elev sergent
Ştefan Secu
Anul II,
clasa 103,
22 de ani, Olt

“Vedeam cam
în
fi e c a r e
zi
jandarmi pe stradă,
patrulând, sau la
televizor,
m-a
încântat ce am văzut
şi asta m-a făcut să
aleg
această
carieră.”
Şi-a dorit să îmbrace haina militară încă de când era copil, iar acum
îşi doreşte să devină un adevărat profesionist pentru că Jandarmeria este
una din structurile care lucrează în folosul cetăţeanului.
“Activitatea unui jandarm nu este mereu plăcută, mai sunt momente
când trebuie să
aplici
sancţiuni,
când, la nevoie,
trebuie chiar să
foloseşti forţa. Însă
nimic nu poate egala
momentul
când,
aflat în misiune,
întâlneşti persoane
care, văzându-i pe
jandarmi,
îi
răsplătesc cu un
zâmbet sincer, cu o
figură mai destinsă,
semn că se simt în
siguranţă.”
Este genul de om care odată ce a început o treabă, luptă să o ducă la
bun sfârşit. “Îmi place lucrul bine făcut, bine pus la punct. Nu-mi plac
oamenii leneşi, falşi sau cei care renunţă prea uşor la idealurile lor.
Personal, îmi doresc să fiu cât mai bun în ceea ce fac.”
Şi este: anul trecut a ocupat locul I la judo, în cadrul competiţiilor
sportive între instituţiile de învăţământ din MAI. A practicat din
copilărie sport de performanţă, ramura sportivă fiind luptele grecoromane, fapt care i-a oferit multe satisfacţii majore. Ştiind că în această
Armă sportul este un element de bază, a hotărât să se facă jandarm.
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Elevii se prezintă

Elev sergent
Viorica Alexandra Cociaş
Anul II, clasa 106, 21 de ani, Bacău

Elev fruntaş
Silviu Dârţu
Anul I, clasa 203, 23 de ani, Neamţ

“Filmul” evenimentelor
Decembrie 2009—februarie 2010
Decembrie
● 1 decembrie - elevii anului II care desfăşoară cursuri la Centrul de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Gheorgheni au fost avansaţi la gradul
de elev caporal
● 14-17 decembrie - colindătorii Grupului vocal alcătuit din elevii anului I
au colindat redacţiile cotidienelor şi unele instituţii publice din Suceava,
precum şi Inspectoratul General şi Cursul Superior Internaţional
● 16 decembrie - un grup de cadre şi elevi ai Şcolii au oferit daruri de
Crăciun copiilor de la Aşezământul de ocrotire socială Dolhasca şi
bătrânilor de la Căminul de pe lângă Mănăstirea Bogdăneşti
1 decembrie

14 decembrie

16 decembrie

16 decembrie

16 decembrie

16 decembrie

16 decembrie

● 4 ianuarie - elevii anului I au început cursurile, iar cei din anul al II-lea au plecat în stagiul de practică la inspectoratele de
jandarmi judeţene
● 6 ianuarie - la sediul unităţii, preotul militar a oficiat Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.
● 14 ianuarie - Adrian Pintea a fost pentru noi Luceafăr şi Demiurg, iar Mircea Albulescu a dat glas gândurilor atât de actuale
ale filosofului din Scrisoarea III. Omagiul adus lui Eminescu de elevii anului I se regăseşte la pagina 23
● 19 ianuarie - evaluarea activităţii Jandarmeriei Române în anul 2009, videoconferinţă
● 24 ianuarie - Simpozion “Alexandru Ioan Cuza şi Unirea”, invitat - profesor doctor Ovidiu Moroşanu
(continuare în pagina 15)

Rubrică realizată de locotenent Irina Ipate
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Ianuarie

al Bisericii Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17)

Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti
„Păziţi-vă de oameni”
La mulţi dintre noi ni s-a
întâmplat să constatăm, după ce
am discutat cu cineva, că acea
persoană ar putea foarte bine să
joace într-o piesă de teatru.
Asta pentru că, în timpul
discuţiei, aceasta trece foarte
repede de la o stare la alta: de la
râs la plâns, de la trist la vesel,
în funcţie de cum crede că îşi
poate atinge mai repede
scopurile. S-ar putea ca unii să
fie aşa din fire. Sigur, foarte
puţini.
Dar, ce ne facem când un
grup, mai mulţi oameni, acum
spun un lucru, şi, într-un timp
relativ scurt, susţin cu totul
altceva. Acum au un
comportament şi în perioada
imediat următoare au un altul,
cu totul în contradictoriu cu cel
anterior. S-au studiat de către
specialişti astfel de
comportamente, motivele s-au
găsit, realiste sau nu, mai puţin
găsindu-se rezolvările la astfel
de cazuri.
(continuare în pagina 12)
Preot militar Cătălin Simion

n şedinţa din data de 18 iunie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
hotărât proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010 ca „Anul omagial al
Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”, în contextul aniversării în anul 2010 a
1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325) şi a 125 de ani de la
recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885).
Simbolul Credinţei sau Crezul este învăţătura pe scurt a Bisericii pe care fiecare credincios
creştin ortodox trebuie să o creadă şi să o mărturisească. Prin Crez ne mărturisim identitatea
religioasă.

Î

(continuare în pagina 12)
Preot militar Cătălin Simion
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Anul omagial ...
(continuare din pagina 11)

Simbolul Credinţei se mai numeşte
Niceo-Constantinopolitan, pentru că a fost
alcătuit la primele două sinoade
ecumenice, de la Niceea şi
Constantinopol.
În anul 325 împăratul Constantin cel
Mare, cel care a dat libertate de exprimare
creştinismului şi este cinstit de către
biserică, alături de mama sa Elena, pe data
de 21 mai, a convocat la Niceea primul
sinod ecumenic, ca urmare a răspândirii
învăţăturilor greşite ale ereticului Arie.
Cei 318 sfinţi părinţi participanţi au
formulat primele şapte articole din Crez,
care se referă la învăţătura despre
Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul.
Al doilea sinod ecumenic s-a ţinut la
Constantinopol în anul 381. Cei 150 de
sfinţi părinţi care au participat la lucrările
sinodului au formulat ultimele cinci
articole ale Crezului, care se referă la
învăţătura despre Dumnezeu-Sfântul Duh,
Sfânta Biserică, Sfintele Taine, învierea
morţilor şi viaţa veşnică. Aceste învăţături
erau îndreptate împotriva ereticului
Macedonie şi simpatizanţilor lui.
Simbolul de credinţă NiceoConstantinopolitan a fost recunoscut şi
întărit de toate sinoadele ecumenice
următoare (în total au fost şapte sinoade
ecumenice).
Simbolul Credinţei, în funcţie de
temele pe care le tratează cuprinde patru
părţi: 1) despre Sfânta Treime (art.1-8); 2)
despre Biserică (art.9); 3) despre Sfintele
Taine (art.10); 4) despre viaţa viitoare
(art.11-12).
Mărturisirea de Credinţă începe cu
cuvântul „cred”, ceea ce înseamnă că
primim şi mărturisim ceea ce învaţă
Biserica despre Dumnezeu. Scopurile
credinţei sunt înţelegerea tainelor care
depăşesc puterile minţii şi ridicarea
sufletului până la Dumnezeu, cu care,

unindu-ne, să ne mântuim. Vedem,
simţim, ne dăm seama despre credinţă că
este înaintea cunoaşterii, aşa cum spune şi
marele prooroc Isaia: „Dacă nu veţi crede,
nici nu veţi înţelege” (Is. 7,9).
Recunoaşterea autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române a fost precedată de
câteva evenimente foarte importante din
istoria poporului român şi Bisericii
Ortodoxe.
Astfel, prin Legea organică din 1872 sau pus bazele Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, menit „să păstreze
unitatea dogmatică şi canonică cu Biserica
ecumenică, precum şi unitatea
administrativă şi disciplinară a Bisericii
naţionale”. Apoi, a urmat data de 9 mai
1877, când s-a proclamat independenţa de
stat a României, act consfinţit apoi prin
jertfele de sânge ale ostaşilor români în
războiul din 1877-1878. Prin independenţă
a crescut şi prestigiul ţării în afara
graniţelor, precum şi autoritatea bisericii
noastre. Alt eveniment foarte important
petrecut în Biserica Ortodoxă Română a
fost cel de la 25 martie 1882, când, la
catedrala mitropolitană din Bucureşti, fără
consimţământul Patriarhiei ecumenice, s-a
sfinţit pentru prima dată Sfântul şi Marele
Mir, care până atunci se aducea de la
Patriarhia ecumenică.

Cu toate că în Legea organică din
1872, ca şi în regulamentele care au urmat,
Biserica noastră era numită „autocefală”,
cu toate eforturile diplomatice pe lângă
Patriarhia ecumenică şi cu toate
evenimentele importante, aşa cum
spuneam, din istoria poporului şi Bisericii
noastre, autocefalia Bisericii Ortodoxe nu
era recunoscută de către Patriarhia
ecumenică.
După retragerea din scaun a
patriarhului ecumenic Ioachim III, cel care
s-a opus recunoaşterii autocefaliei în
repetate rânduri, s-a început o nouă
corespondenţă în vederea recunoaşterii
necondiţionate a autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române cu noul patriarh
ecumenic Ioachim IV, care era animat de
sentimente mai bune faţă de Biserica
noastră.
În februarie 1885 s-a ţinut o adunare la
Mitropolia din Bucureşti, la care au
participat membrii Sfântului Sinod, cât şi
ministrul de atunci al Cultelor, D. A.
Sturdza, formulându-se o nouă scrisoare
către Patriarhie. La 25 aprilie 1885,
patriarhul a răspuns atât mitropolitului
primat, cât şi ministrului Cultelor, arătând
că a luat în considerare, împreună cu
membrii sinodului său, cererea Bisericii
Ortodoxe Române, pe care o recunoştea ca
autocefală (autocefală=conducere de sine
stătătoare, din grecescul auto-kephalé).
Aceeaşi luptă dusă ani în şir şi cu
acelaşi rezultat ca şi în cazul recunoaşterii
mitropoliilor Ungro-Vlahiei şi Moldovei.
Bibliografie:
Învăţătură de Credinţă Creştin
Ortodoxă, Bucureşti, 1952
Preot prof. Dr. Mircea Păcurariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.3,
Bucureşti, 1981

„Păziţi-vă de oameni”
(continuare din pagina 11)

Vrednicul de pomenire I.P.S. Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, are o predică intitulată „Cineva era trist de
Florii” (se găseşte în cartea „Cuvinte la zile mari”, Sibiu, 1989). Ce s-a întâmplat de Florii? Intrând Mântuitorul în Ierusalim l-a
întâmpinat mulţimea cu cuvintele: „Osana, Fiul lui David, bine este cuvântat, Cel ce vine întru numele Domnului” (Mt. 21,9). Lau întâmpinat cu stâlpări de finic, întinzând în calea Lui hainele lor. I-au făcut o primire cum nu I-au mai făcut niciodată până
atunci. Dar în săptămâna următoare, vineri, aceiaşi care au strigat „Osana” strigau „Răstigneşte-L, răstigneşte-L”. Şi trebuie să
spunem că în acest răstimp de câteva zile nu a adus acelei mulţimi nici o nemulţumire, nu le-a provocat pagube, nu au fost
afectaţi în nici un fel de către persoana Mântuitorului nici ei, nici conducătorii lor (spirituali sau politici).
Într-adevăr, este una din cele mai ciudate săptămâni din istoria creştinismului, din istoria omenirii.
Trist de Florii era Mântuitorul Iisus Hristos pentru că ştia ce se va întâmpla peste câteva zile. Şi în iconografie vedem tristeţea
Mântuitorului atunci când este înfăţişat intrând în Ierusalim.
Când Mântuitorul Iisus Hristos a trimis pe apostoli la propovăduire, nu le-a zis să se ferească de animale, de valuri, furtuni
sau de altceva, ci le-a zis „Păziţi-vă de oameni” (Mt.10,17).
Este foarte grav că unii oameni se lasă manipulaţi, nu sunt constanţi în gânduri şi idei. În cazul lor este normal aşa, pentru că
este mai greu să gândeşti, să ai idei şi să acţionezi ca atare, să fii responsabil pentru ceea ce faci, este mai greu să acţionezi din
proprie iniţiativă, urmând anumite principii. Şi, este mai uşor să faci totul la întâmplare, pentru că aşa fac şi alţii, sau îndeamnă
alţii. La unii ca aceştia trebuie să fim atenţi, gândindu-ne şi la răul pe care ar putea să-l facă, dar mai ales la modul cum ar putea
fi ajutaţi să ajungă la starea omului normal.
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CUVÂNTUL SCRIPTURII
Înfrânarea limbii. Adevărata înţelepciune (Iacov cap. 3)
1. Nu vă faceţi voi mulţi învăţători, fraţii mei, ştiind că (noi
învăţătorii) mai mare osândă vom lua.
2. Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeste
cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în stare să
înfrâneze şi tot trupul.
3. Dar, dacă noi punem în gura cailor frâul, ca să ni-i
supunem, ducem după noi şi trupul lor întreg.
4. Iată şi corăbiile, deşi sunt atît de mari şi împinse de
vânturi aprige, sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică
încotro hotărăşte vrerea cârmaciului.
5. Aşa şi limba: mic mădular este, dar cu mari lucruri se
făleşte! Iată puţin foc şi cât codru aprinde!
6. Foc este şi limba, lume a fărădelegii! Limba îşi are locul
ei în mădularele noastre, dar spurcă tot trupul şi aruncă în
foc drumul vieţii, după ce aprinsă a fost ea de flăcările
gheenei.
7. Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de
vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit de firea
omenească.
8. Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate să o
domolească! Ea este un rău fără astâmpăr; ea este plină de
venin aducător de moarte.
9. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu şi Tatăl, şi cu ea
blestemăm şi pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea
lui Dumnezeu.

10. Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu
trebuie, fraţii mei, să fie una ca aceasta aşa.
11. Oare izvorul aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe
cea amară?
12. Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau
viţa de vie să facă smochine? Tot aşa, izvorul sărat nu
poate să dea apă dulce.
13. Cine este, între voi, înţelept şi priceput? Să arate, din
buna-i purtare, faptele lui în blândeţea înţelepciunii.
14. Iar dacă aveţi râvnire amară şi zavistie, în inimile voastre,
nu vă lăudaţi, nici nu minţiţi împotriva adevărului.
15. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească,
trupească, demonică.
16. Deci unde este pizmă şi zavistie, acolo este neorânduială
şi orice lucru rău.
17. Iar înţelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi paşnică,
îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune,
neîndoielnică şi nefăţarnică,
18. Şi roada dreptăţii se seamănă întru pace de cei ce lucrează
pacea.

Pelerin în Bucovina

MĂNĂSTIREA PUTNA
Este mănăstire de călugări (aprox. 60 de vieţuitori), are viaţă de obşte şi se află
în comuna Putna, judeţul Suceava. Hramul bisericii este „Adormirea Maicii
Domnului”. Este una dintre cele mai de seamă ctitorii ale Binecredinciosului
Domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt: zidirea a început în luna iulie 1466, iar
sfinţirea s-a făcut în ziua de 8 septembrie 1470. În interior biserica este împărţită
în cinci încăperi: pridvor, pronaos, camera mormintelor, naos şi altar. În biserică
se află mormântul ctitorului. Mănăstirea Putna a fost un important centru cultural,
aici se află cel mai bogat muzeu monastic. În luna iunie 1992, Sfântul Sinod al
Biserici Ortodoxe Române l-a canonizat pe Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel
Mare şi Sfânt, înscriindu-l în calendar şi sinaxar pentru data de 2 iulie.
(Mihai Vlasie „Ghidul aşezămintelor monahale din România”, Bucureşti, 2005)
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„Colindăm, colindăm iarna pe la uşi pe la fereşti,
Colindăm, colindăm iarna cu colinde româneşti”

Ş

i în 2009 tradiţia a fost dusă mai departe de către
jandarmii de la Fălticeni.
Grupul vocal al Şcolii Militare de Subofiţeri
Jandarmi Fălticeni, format din elevi din anul I, după
o scurtă perioadă de repetiţii, cu mari emoţii, a început să
colinde în municipiile Fălticeni, Suceava şi Bucureşti. S-a
colindat în faţa cadrelor şi elevilor şcolii, la concertul de
colinde organizat de Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”,
redacţiile ziarelor „Monitorul”, „Crai nou” şi „Obiectiv”,
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române, Şcoala de Aplicaţie pentru
Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, Primăria
municipiului Fălticeni, Poliţia municipiului Fălticeni,
Protopopiatul Fălticeni.

Ionuţ, Axsinia Alexandru-Constantin, Prelipcianu Mihai,
Dumbrăvanu Violeta-Elena, Goidescu Florentina, Cojocariu
Claudia-Sînziana, Coşarcă Cristian-Dumitru, Basuc AlinIonuţ, Bujoreanu Alexis-George, Ciobotă Dorin-Alexandru,
Timofti Ştefan-Alexandru, Eniu Mădălin, Vîlcan RaduAlexandru, Găburoi Cosmin-Iulian, Stănilă AlexandruValentin, Moroşanu Irina-Elena, Voicu Dumitru-Răzvan,
Liuţe Andrei-Nicolae, Olaru Niculina, Butnaru CiprianVasilică, Codreanu Mihaela-Cristina, Ifrim Paul-Alexandru,
Banea Alexandru, Sarău Alexandru-Nicolae, Bichineţ George,
Drutcă Nicolae-Ovidiu, Alexuc Ionel, Stoian Luminiţa,
Burlică Dumitru.

Îmi face plăcere să amintesc numele elevilor care fac parte
din grupul vocal, pentru că au renunţat la alte activităţi pe care
le puteau face în puţinul lor timp liber şi au participat la
repetiţii, ca în final să aibă mulţumirea aceea pe care o ai
atunci când bucuri pe cineva, şi mulţi au fost cei care s-au
bucurat ascultând colindele interpretate de ei. Aceştia sunt:
Filoteanu Andrei, Ilaş Adriana-Gabriela, Savitescu Cristian-

Ne place să credem că prin ceea ce am prezentat, am creat
şi atmosfera pentru sărbătorile de Crăciun, dar am transmis în
acelaşi timp şi învăţătura despre Iisus Hristos. Pentru că cei
care colindă îndeplinesc străvechea misiune de propovăduitori
ai credinţei. Colinda e una din primele forme de mărturisire
creştină, ea mai având şi alte rosturi. Colinda bucură, colinda
încântă prin linia melodică, colinda ne introduce în nostalgia
bucuriilor copilăriei. Pentru români, colindele trezesc şi
nostalgii istorice.
Preot militar Cătălin
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Simion

(continuare din pagina 10)

6 ianuarie 2010

14 ianuarie 2010

14 ianuarie

14 ianuarie

24 ianuarie

Februarie

● 4 februarie - Alături de artiştii Ansamblului “Ciprian Porumbescu” Suceava, pe scena şcolii noastre a evoluat şi o tânără
speranţă a muzicii populare româneşti, Larisa Nunvailer, fiică de jandarm
● 8 februarie - Elevii anului al II-lea au încheiat stagiul de practică şi s-au prezentat la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii
Cadrelor Jandarmi Gheorgheni pentru încă şapte săptămâni de cursuri
● 9 februarie - elevii anului I în timpul evaluărilor
● 11 februarie - avansarea elevilor anului I, plecarea în primul stagiu de practică
● 12 februarie - avansarea elevilor anului II
● 17 februarie - activitate extracurriculară: un grup de elevi din anul II la “Scandal la operă”, spectacol susţinut de o trupă a
Teatrului Naţional Tg. Mureş în municipiul Gheorgheni

4 februarie

4 februarie

11 februarie

11 februarie

9 februarie

12 februarie
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“Filmul” evenimentelor

6 ianuarie 2010

de Subofiţeri
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Cursului Superior In

Obiectivul principal al Cursului Superior Internaţional este asigurarea unei
pregătiri de stat major, axată pe specificul activităţii în mediu internaţional,
cunoaşterea instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi pe aspecte ale pregătirii în
domeniul ordinii publice.
n perioada septembrie – decembrie
2009, Şcoala de Aplicaţie pentru
Ofiţeri
“Mihai
Viteazul”
a
Jandarmeriei Române a găzduit cea
de-a şaptea promoţie a Cursului Superior
Internaţional.
15 stagiari aparţinând unor structuri de
ordine publică din şase ţări: Albania, BosniaHerţegovina, Franţa, România, Serbia şi, în
premieră, din Iordania, au fost coordonaţi de
maior Franciuc Mădălin, instructor de
Intervenţie Profesională la Şcoala de Subofiţeri
Jandarmi din Fălticeni, în calitate de
comandant al cursului, şi căpitan Stephane
Debonne, ofiţer în Jandarmeria Naţională
Franceză, adjunctul acestuia.

Î
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Cursul Superior Internaţional este un
instrument prin care ofiţeri de diferite
naţionalităţi se reunesc pentru a identifica
modalităţile cele mai potrivite de gestionare a
ameninţărilor actuale la ordinea şi siguranţa
publică a cetăţenilor lumii.
Astfel, 11 conferenţiari din Jandarmeria
Franceză, Poliţia Franceză, Carabinieri Italieni,
Jandarmeria Turcă, Eurojust, Direcţia Generală
Management Organizaţional din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Serviciul Român de Informaţii şi Jandarmeria
Română au abordat teme specifice activităţilor
unui Stat Major Multinaţional pe linia
cooperării juridice internaţionale, combaterea
delicvenţei itinerante, lupta anti şi contra

Jandarmeria Română este membră în
două organisme internaţionale din care
fac parte instituţii militare:

FIEP este o Asociaţie a Forţelor

teroristă, combaterea traficului de stupefiante şi menţinerea ordinii publice.
Cursanţii au fost pregătiţi de instructori francezi şi români în următoarele
domenii: stat major multinaţional, metode de raţionament tactic, intervenţie
profesională, deontologie, informatică aplicativă, limbi străine etc.
Programul a inclus şi vizite la subunităţi ale Jandarmeriei Române, la Centrul
Regional de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi Serviciul de
Transmisiuni Speciale, precum şi un stagiu de pregătire de două săptămâni la
Centrul Naţional de Antrenament al Forţelor Jandarmeriei Franceze de la SaintAstier şi în regiunea Ile de France - Paris. Acolo au participat la desfăşurarea unor
exerciţii complexe de menţinere a ordinii publice şi de intervenţie profesională.
Stagiarii au concretizat munca lor prin desfăşurarea unui exerciţiu tactic la
Centrul de Perfecţionarea Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri cu tema:
„Gestionarea unei situaţii de criză complexe”, exerciţiu la care şi-au dat
concursul pe lângă instructorii acestui centru şi cursanţi de la
Inspectoratele Judeţene de Jandarmi: Suceava, Caraş Severin, Alba,
Covasna, Tulcea, Mehedinţi, Gorj, Brăila, Botoşani şi Satu-Mare.
Atmosfera colegială de lucru a fost evocată şi în cuvântul adresat de
comandantul Cursului Superior Internaţional nr.7, maior Mădălin
Franciuc, cu ocazia ceremoniei de absolvire:
Dragi cursanţi, din 7 septembrie am pornit împreună la drum şi vă
mulţumesc că am ajuns la capătul lui tot împreună. V-aţi comportat ca
adevăraţi profesionişti, iar acest lucru mi-a întărit convingerea că spiritul
acestei promoţii este, într-adevăr,
CU TOŢII CA UN SINGUR OM.
Vă mulţumesc şi în loc de “La revedere!” vă spun “Pe curând”!

de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi
Mediteraneene, unite în jurul unui element
comun – statutul lor militar. A fost creată în
iunie 1995 de către Jandarmeria Naţională
Franceză, Arma Carabinierilor Italieni, Garda
Civilă
Spaniolă,
Garda
Naţională
Republicană Portugheză, de la acronimele
cărora a rezultat şi denumirea Asociaţiei. În
afară de membrii fondatori, din FIEP fac
parte şi Jandarmeria Regală Olandeză,
Jandarmeria Regală Marocană, Jandarmeria
Turcă şi, începând cu 2002, Jandarmeria
Română.

FJE,

Forţa

de

Jandarmerie

Europeană (EUROGENDFOR) “reprezintă
Forţa de Poliţie Multinaţională cu statut
militar compusă dintr-un Comandament
Permanent şi Forţele desemnate de părţi ca
urmare a transferului de autoritate”.
Factorul de decizie care guvernează
EUROGENDFOR
–
Comitetul
Interministerial de Rang Înalt (CIMIN) – ia
hotărârile de natură politică, elaborează
directivele şi stabileşte liniile de orientare,
fiind alcătuit din reprezentanţii ministerelor
responsabile din fiecare stat membru
(ministerele de externe, interne şi/sau
apărare, în funcţie de subordonarea
naţională a forţelor de jandarmerie).
CUVÂNT ŞI FAPTĂ
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Punctul Naţional Informare
Manifestări Sportive

C

reşterea numărului de competiţii
europene şi internaţionale a dat
fotbalului o dimensiune
internaţională. Având în vedere un
management eficient al meciurilor de fotbal şi, mai
specific, pentru a preveni şi combate violenţa legată
de fotbal, schimbul de informaţii prezintă o
importanţă crucială. Pentru a înlesni schimbul de
informaţii, Uniunea Europeană a considerat
oportun faptul ca în fiecare stat membru trebuie să
fie înfiinţat un Punct Naţional Informare Fotbal
(P.N.I.F.) care va avea caracter permanent.
În concordanţă cu prevederile Deciziei
Consiliului Uniunii Europene 2002/348/JHA,
referitoare la înfiinţarea P.N.I.F.-urilor, această
structură din fiecare stat membru reprezintă unicul
punct de la nivel central desemnat pentru schimbul
de informaţii relevante referitoare la partidele de
fotbal cu dimensiune internaţională, cât şi pentru
dezvoltarea cooperării poliţieneşti internaţionale în
ceea ce priveşte meciurile de fotbal. Fiecare stat
membru poate decide organizarea anumitor
contacte referitoare la aspecte legate de fotbal prin
intermediul serviciilor competente, cu condiţia ca
P.N.I.F.-ului din respectiva ţară să-i fie pus la
dispoziţie un minim de informaţii şi să nu-i fie
afectată calitatea şi eficienţa activităţilor.
Relaţiile de cooperare între P.N.I.F. şi
autorităţile naţionale competente este subiectul
cadrului legislativ naţional. Statele membre trebuie
să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că
P.N.I.F. este în măsură să-şi îndeplinească sarcinile
în mod eficient şi la un standard calitativ
satisfăcător. De asemenea, P.N.I.F. trebuie să fie
înzestrat cu toate echipamentele tehnice necesare
îndeplinirii sarcinilor sale în mod eficient şi rapid,
iar personalul P.N.I.F. trebuie să garanteze
cunoaşterea „know-how”-ului poliţienesc în
probleme ce privesc partidele de fotbal. La nivel
internaţional, P.N.I.F.-urile lucrează pe principiul
echivalenţei.
Punctul Naţional de Informare Fotbal din
România a fost înfiinţat în martie 2003, apariţia sa
fiind strâns legată de adoptarea de către Consiliul
Europei a Deciziei nr. 2002/384/JHA din 25 aprilie
2002, privind asigurarea securităţii cu ocazia
meciurilor de fotbal cu caracter internaţional.
Luându-se în considerare aceste premise, în art.
1 al Deciziei se prevede că „fiecare stat membru
creează sau desemnează un punct naţional de
informare fotbal cu caracter politienesc”. Prezenta
decizie se aplică fără încălcarea dispoziţiile
naţionale existente, în special în ceea ce priveşte
repartizarea competenţelor între diferitele servicii şi
autorităţi ale Statelor Membre.
Punându-se în practică aceste dispoziţii şi
avându-se în vedere că evenimentele sportive sunt
gestionate de către Jandarmeria Română din punct
de vedere al asigurării măsurilor de ordine, Punctul
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Naţional de Informare Fotbal a luat fiinţă în cadrul
acestei instituţii.
Punctul Naţional de Informare Fotbal
funcţionează ca un compartiment în cadrul
Serviciului Cercetare – Documentare al I.G.J.R. şi
are competenţă teritorială la nivel naţional. P.N.I.F.
are în statul de organizare 4 funcţii structurate
astfel:
 un ofiţer care are ca principală responsabilitate
schimbul de date şi informaţii cu privire la
evenimentele sportive ce au o dimensiune
internaţională;
 un ofiţer responsabil cu gestionarea schimbului
de date şi informaţii cu privire la evenimentele
fotbalistice naţionale – Liga I;
 un ofiţer responsabil cu gestionarea schimbului
de date şi informaţii cu privire la evenimentele
fotbalistice naţionale (ligile inferioare) şi alte
sporturi;
 un subofiţer responsabil cu gestionarea bazelor
de date ale acestei structuri (EVIC şi
INFOSPORT).
Obiectivul principal al P.N.I.F. este de a
asigura cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie întrun spaţiu de securitate, prin prevenirea şi controlul
huliganismului cu ocazia desfăşurării partidelor
naţionale şi internaţionale de fotbal.
În acest sens, P.N.I.F. are ca scop realizarea
schimbului de date şi informaţii cu instituţii
internaţionale similare, dar şi cu alte instituţii şi
persoane din ţară şi din străinătate, în vederea
asigurării măsurilor de ordine publică la
evenimentele fotbalistice.
Conform art.1, lit.ţ din Legea 4/2008, Punctul
Naţional Informare Fotbal şi-a schimbat denumirea
şi a devenit Punctul Naţional Informare Manifestări
Sportive care reprezintă: „structura centrală în
cadrul Jandarmeriei Române care asigură schimbul
de date şi informaţii, în vederea realizării cooperării
poliţieneşti naţionale şi internaţionale cu privire la
manifestările sportive”. Legiuitorul a apreciat astfel
ca oportună extinderea obiectului de activitate al
P.N.I.M.S. de la partidele de fotbal cu caracter
internaţional la toate manifestările sportive de acest
gen, ca urmare a escaladării fenomenului
huliganismului şi la alte sporturi.
Prin faptul că P.N.I.M.S. coordonează
schimbul de date referitoare la partidele de fotbal,
el contribuie la asigurarea ordinii şi liniştii publice,
a climatului de siguranţă, prin utilizarea eficientă a
resurselor avute la dispoziţie.
De asemenea, P.N.I.M.S. are ca obiectiv
facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
referitoare la manifestările sportive şi promovarea
schimbului de informaţii între forţele de poliţie din
diferite ţări.
P.N.I.M.S. acordă asistenţă autorităţilor
naţionale competente. Pe baza informaţiilor care au

fost analizate şi sintetizate, propunerile şi
recomandările rezultate, referitoare la politica ce
trebuie adoptată în cazul problemelor legate de
fotbal, sunt înaintate autorităţilor naţionale
competente în scopul implementării lor.
În ceea ce priveşte meciurile de fotbal cu
dimensiune internaţională, este necesar ca
P.N.I.M.S. are la dispoziţie, în beneficiul
structurilor similare din alte ţări, o analiză de risc la
zi referitoare la cluburile de fotbal locale şi echipa
naţională. În concordanţă cu legislaţia naţională şi
internaţională aplicabilă, P.N.I.M.S. este
responsabil pentru administrarea datelor personale
ale suporterilor cu risc.
P.N.I.M.S. este responsabil pentru coordonarea
schimbului de date cu caracter poliţienesc
referitoare la partidele de fotbal internaţionale.
Acest schimb poate fi extins şi la alte agenţii sau
autorităţi naţionale care contribuie la ordinea şi
siguranţa publică.
Odată cu intrarea în vigoare a Legii 4/2008
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive au fost
reglementate în România două concepte noi: ofiţer
de informare fotbal şi monitor de securitate.
Cadrele care ocupă funcţiile aferente celor două noi
concepte reprezintă personalul specializat al cărui
rol/scop îl constituie realizarea schimbului de date
şi informaţii (cu caracter operativ) pentru sprijinirea
misiunilor desfăşurate de efectivele de jandarmi cu
ocazia desfăşurării unor evenimente specifice.
Monitor de securitate - persoană anume
desemnată din cadrul unităţii de jandarmi, care are
responsabilitatea de a supraveghea comportamentul
şi acţiunile suporterilor unui club din zona de
competenţă, precum şi relaţionarea acestora cu
forţele de ordine.
Ofiţer de informare - persoană anume
desemnată din cadrul unităţii de jandarmi, care are
ca atribuţii relaţionarea dintre aceasta şi un club din
zona de responsabilitate, consilierea responsabilului
de ordine şi siguranţă al clubului pe probleme de
securitate şi gestionarea datelor şi informaţiilor
referitoare la comportamentul susţinătorilor
clubului respectiv.
Activitatea desfăşurată de către structurile de
tip P.N.I.M.S. este una de importanţă capitală
pentru buna desfăşurare a misiunilor de asigurare a
ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor
manifestări sportive cu dimensiune internaţională.
Răspunsul structurat al Uniunii Europene în ceea
ce priveşte problema huliganismului, inclusiv prin
înfiinţarea structurilor de tip PNIF şi implicit prin
îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti internaţionale
pe acest segment de activitate, demonstrează
amploarea pe care a luat-o acest fenomen, care
poate aduce o importantă atingere climatului de
ordine şi siguranţă publică.
Având în vedere cele de mai sus, la nivel

Cooperarea poliţienească internaţională desfăşurată de către membrii delegaţiei României la EURO 2008
Berna, partida de fotbal Olanda – România

european se lucrează în acest moment la adoptarea
unei legislaţii unitare în ceea ce priveşte
combaterea huliganismului în sport, care va
cuprinde un element de absolută noutate ce va
uşura munca poliţiştilor, şi anume măsura de
interzicere a accesului unei persoane la competiţiile
sportive pe toate stadioanele din Europa.
Uniformizarea legislaţiilor europene în acest sens
va aduce numeroase beneficii, ducând lupta
împotriva violenţei în sport la un nivel mult mai
ridicat.
De asemenea, în perioada 2010-2012, Uniunea
Europeană va finanţa un proiect de pregătire unitară
a monitorilor de securitate, a personalului
P.N.I.M.S. şi a comandanţilor de acţiune, fapt ce va
conduce la o standardizare a procedurilor
poliţieneşti în acest domeniu, precum şi la o
eficientizare a cooperării poliţieneşti internaţionale.
Proiectul (în valoare de 1,2 milioane de euro)
prevede pregătirea unui număr de 400 de poliţişti
din cadrul U.E., conducerea activităţilor fiind
încredinţată unui reprezentant al P.N.I.M.S. Cehia.
Una dintre cele mai importante misiuni ale
P.N.I.M.S. a reprezentat-o acordarea de sprijin
operaţional autorităţilor poliţieneşti din Elveţia şi
Austria cu ocazia desfăşurării Campionatului

European de Fotbal din anul 2008. Intenţia statului
român de a acorda sprijin operaţional Elveţiei şi
Austriei s-a concretizat în plan politic prin
semnarea de către ministrul internelor şi reformei
administrative şi omologii săi din cele două state
anterior menţionate a unor declaraţii comune, care
au reprezentat fundamentul desfăşurării acestei
misiuni (principalele capitole ale acestor
documente bilaterale referindu-se la: sprijinul cu
resurse umane, schimbul de informaţii,
monitorizarea şi însoţirea suporterilor, măsuri de
control al tranzitului şi de prevenire a deplasării
suporterilor potenţiali violenţi).
Pentru gestionarea eficientă a acestei misiuni
s-a întocmit la nivelul D.G.M.O. – M.A.I. un plan
de acţiune, care stabilea sarcini concrete pentru
toate instituţiile cu responsabilităţi conexe acestui
eveniment, o metodologie pentru realizarea
fluxului informaţional precum şi o strategie media.
Principala instituţie responsabilă pentru această
misiune a fost Jandarmeria Română, care, prin
intermediul Punctului Naţional Informare
Manifestări Sportive, a gestionat întreaga
problematică referitoare la EURO 2008, având
girul şi încrederea comenzii instituţiei noastre, în
contextul în care acest gen de misiune avea un

caracter de totală noutate (ultimul eveniment de
acest gen la care selecţionata naţională a României
a fost implicată a fost EURO 2000 din Anglia, iar
P.N.I.M.S. a fost înfiinţat în 2003).
Grupul de lucru pentru EURO 2008 stabilit la
nivelul M.A.I. a decis ca dintr-un total de 12
membri ai delegaţiei române, nouă funcţii să fie
atribuite Jandarmeriei Române, două Poliţiei
Române şi o funcție Centrului de Cooperare
Poliţienească Internaţională. Personalul a fost
selectat conform unor criterii specifice aferente
următoarelor poziţii: un şef de delegaţie, un ofiţer
de legătură, șase monitori de securitate şi patru
cadre în uniformă.
Activităţile desfăşurate de către personalul
delegaţiei M.A.I. au fost apreciate de către
autorităţile elveţiene, acest aspect fiind concretizat
inclusiv prin remiterea unei scrisori de mulţumire
pentru fiecare participant la misiune, activitate ce
s-a desfăşurat în partea finală a programului din
Elveţia la sediul P.I.C.C (Centrul de Monitorizare a
Huliganismului din Elveţia).
Colonel Emil Pogonici
Şeful Serviciului Cercetare Documentare
al Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române
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Scurtă istorie a

CAMPIONATULUI
MONDIAL DE FOTBAL
80 de ani de la prima ediţie

Colţul
microbistului
Când toate valizele erau gata, a luat cu grijă de pe birou statueta de aur
realizată de celebrul Lafleur – întruchipând Victoria, cu braţele ridicate spre cer...
A înfăşurat-o într-o pânză de mătase şi a aşezat-o cu grijă în cutia ei de mahon,
între formele capitonate. A închis capacul şi a pus pachetul în valiza cea mică,
aceea cu încuietoare şi cifru. A luat apoi valiza cu preţioasa încărcătură şi a
pornit spre ieşire...

Aşa începea din biroul lui Jules Rimet, într-o zi de iunie a anului 1930, drumul zeiţei de aur care avea să ia numele celui
ce o purta; aşa a început agitata viaţă a campionatului mondial de fotbal, născut din eforturile, ideea şi încăpăţânarea
preşedintelui FIFA, cel care purta spre Montevideo, locul primei ediţii a întrecerii supreme, trofeul care a născut de atunci
milioane de dorinţe, a exaltat sau a coborât până la depresie sute de milioane de spectatori.
Uruguay 1930.
Au trecut 8 decenii!
Vă propunem începând cu acest număr al revistei noastre, să parcurgem împreună viaţa campionatului mondial de fotbal.

URUGUAY – VICTORIE ÎN ANUL CENTENARULUI
Jules Rimet propusese încă din 1920 - un
campionat mondial al fotbalului; un an mai
târziu el era ales preşedinte FIFA, dar până
când ideea lui avea să devină fapt aveau să
mai treacă încă 10 ani. Abia în 1928, la
Amsterdam, cu ocazia Jocurilor Olimpice
care s-au desfăşurat acolo, organismul
suprem al fotbalului a statuat competiţia
mondială. Un francez - Henri Delaunay, un
german - Linnemann şi un austriac - Hugo
Meisl, au pus la punct regulamentul
campionatului. Nu mai rămăsese
decât stabilirea ţării care să
găzduiască
prima
ediţie
a
campionatului lumii. S-au înregistrat
5 candidaturi: Italia, Spania, Suedia,
Olanda şi Uruguay.
Ultima ţară a înregistrat un
succes net din următoarele trei
considerente:
- deţinea cea mai prestigioasă
„carte de vizită” cu reprezentativa
sa; câştigase două titluri olimpice –
1924 şi 1928 – ultima victorie
repurtând-o chiar în faţa delegaţilor
la Congresul FIFA care au ales pe
organizatori;

- sărbătorea chiar în 1930, o sută de ani
de la recunoşterea independenţei şi promitea
realizarea unui stadion unic până atunci în
lume;
- asigura călătoria până la Montevideo a
reprezentativelor europene.
Primele ţări invitate să participe la
această competiţie au fost ţări de pe
continentul american, mai precis Brazilia,
Argentina, Peru, Bolivia, Chile, Paraguay,
S.U.A., Mexic şi bineînţeles Uruguay. Patru

Formula de disputare patru grupe:
I. Argentina, Franţa, Chile,
Mexic
II. Brazilia, Iugoslavia, Bolivia
III. Uruguay, România, Peru
IV. S.U.A., Paraguay, Belgia.
Câştigătoarea fiecărei grupe s-a
calificat pentru semifinale. Un
Transatlanticul SS Conte Verde
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ţări din Europa au spus „da” ofertei lui Jules
Rimet: Franţa, Belgia, Iugoslavia şi România.
Naţionala ţării noastre avea să fie prima care
să se îmbarce la bordul vasului SS Conte
Verde, la Genova, în iunie 1930, vas care a
acostat mai apoi în Franţa, la Villefranchesur-Mer pentru a prelua naţionala „Cocoşului
Galic”, la Barcelona pentru a prelua naţionala
Belgiei. (Sârbii s-au îmbarcat din portul
Marsillia pe vasul SS Florida). După ce a
traversat Atlanticulul, Conte Verde a acostat
la Rio de Janeiro pentru a prelua
naţionala „Carioca”.
Vasul a ajuns la 4 iulie 1930 în
Uruguay, iar peste 9 zile avea să
înceapă
primul
Campionat
Mondial de Fotbal.

sistem care avea să apară cu mai mari sau
mai mici modificări şi în celelalte ediţii.
Meciul de deschidere dintre Franţa şi
Mexic, s-a disputat pe ninsoare, în faţa a doar
3.000 de spectatori. Francezul Lucien
Laurent avea să devină primul marcator din
istoria Campionatului mondial, marcând
golul de 1-0 al meciului cu mexicanii. Mai
târziu, el avea să recunoască faptul că nimeni
nu a conştientizat în acel moment această
performanţă, el însuşi dându-şi seama mai
apoi de marea sa realizare.
Primul meci al României la vreun
Campionat Mondial s-a disputat pe 14 iulie

Pentru România au evoluat: Jean
Lăpuşneanu-Adalbert Steiner, Rudolf
Burger-Ladislau Raffinsky, Emerich
Vogl, Alfred Eisenbesser-Nicolae
Covaci, Adalbert Deşu, Rudolf
„Rudy” Wetzer (căpitan), Constantin
Stanciu, Ştefan Barbu.
Din păcate pentru România,
ultimul meci din grupă, cel cu
Uruguay, care avea să câştige titlul
mondial, nu a fost decât un meci de
plăcere pentru echipa sud-americană.
Uruguayenii au deschis scorul în
minutul 7, prin Dorado, înscriind încă

Estadio Centenario din Montevideo în ziua finalei

proteste, recunoscându-şi greşeala, el a
chemat din nou echipele în teren, reluând
meciul pentru cele 360 de secunde.
Scandal în partida Argentina-Mexic.
Monti, care va juca în anii următori în Italia,
declanşează un veritabil meci de box,
împărţind pumni în stânga şi dreapta. Focosul
argentinian s-a lăsat cu greu potolit, şi astfel
meciul a continuat.
Prima finală,
prima legendă.

Echipa naţională de fotbal a României la Montevideo, 1930

1930, începând cu ora 14.50, pe Estadio
Pocitos din Montevideo, acelaşi stadion pe
care se jucase şi meciul de deschidere. Din
câte se pare, este meciul cu cei mai puţini
spectatori
din
istoria
Campionatelor
Mondiale: doar 2.000 de persoane au existat
la acest meci! Adversara României era Peru,
iar arbitru - Warknen, din Chile. Românii au
deschis repede scorul prin Adalbert Deşu de
la UDR Reşiţa, în chiar primul minut.
Peruanii au egalat în minutul 63 (75?) prin
Sauza Ferreira, iar românii au luat din nou
conducerea în minutul 77 (85?) prin Ştefan
Barbu. Scorul final a fost stabilit în minutul
86 prin Nicolae Stanciu.

3 goluri în prima repriză, prin Cea, Scarone şi
Anselmo.
Antrenorul României, Costel Rădulescu,
a aliniat la start următoarea formaţie:
Jean Lăpuşneanu - Iosif Czako, Rudolf
Burger - Corneliu Robe, Emerich Vogl,
Alfred Eisenbesser - Nicolae Covaci,
Adalbert Deşu, Ladislau Raffinsky, Rudolf
„Rudy” Wetzer (căpitan), Ştefan Barbu.
Astfel, în faţa a peste 80.000 de
spectatori, România avea să părăsească
primul turneu final la care a fost prezentă.
Momente picante:
Meciul Argentina-Franţa a fost scurtat de
către arbitru cu 6 minute. După îndelungi

Imagine foarte rară :
Stanciu înscrie împotriva naţionalei statului Peru,
în primul meci al României la un Campionat Mondial

30 iulie, o zi caldă, frumoasă. „Estadio
Centenario” plin: 70.000 de uruguayeni şi...
27.000 de argentinieni! Se repetă finala
olimpică desfăşurată cu doi ani înainte în
Olanda. Şi, tot ca atunci, uruguayenii au
triumfat. Dar nu în voie, cum ar lăsa să se
creadă scorul final (4-2). În minutul 57
Argentina conducea cu 2-1 dar „artiştii”
uruguayeni catapultaţi de public, au realizat o
jumătate de oră senzaţională marcând 3
goluri în poarta năucilor argentinieni.
Preşedintele FIFA, Jules Rimet, a înmânat
trofeul „Victoire aux Ailes d’Or”, statueta din
aur înaltă de 30 cm şi grea de 4 kg,
căpitanului echipei Uruguayului, Jose
Nazassi.
Echipa campioană a lumii:
Ballesteros - Mascheroni, Nazassi
(căpitanul echipei) - Andrade, Fernandez,
Gestido-Dordo, Scarone, Castro, Cea, Iriarte.

Rubrică realizată de
Colonel Laurenţiu Hopu

Uruguay - campioana primei ediţii
a Campionatului Mondial de Fotbal
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Amintiri din război...

Decoraţiile ne vorbesc despre război

A

m trecut prin greutăţi foarte mari,
foame, păduchi. Mâncarea venea
ea, dar se vărsa multă. Pe o distanţă
...O fost greu tare acolo, era în câmp
de 30m am vărsat mâncarea de
deschis.
Ruşii veneau noaptea târâş, se
patru ori, aşa de mult trăgeau ruşii cu tunul în noi,
târau cam un kilometru pân’ la noi.
deşi era întuneric. Odată, după ce ne-a dat
Trebuia să fii foarte atent, să asculţi,
mâncarea, conductorul s-a suit în căruţă, să plece
că dacă se apropiau prea tare,
înapoi din linia I. Bucătarul a zis că el încă nu se
aruncau cu grenade. De obicei, veneau
urcă, mai merge un pic pe jos şi se urcă mai
pe la ora 3 noaptea.
încolo. Nu au făcut nici 50m că pe căruţă a căzut
un proiectil de tun. Căruţa o fost făcută praf, caii
omorâţi. Conductorul a scăpat fără nici o
zgârietură. Bucătarul a murit, a primit o schijă în
cap, i-a smuls toată partea din spate. A căzut
aşa, cu faţa-n sus şi când s-a dus soldatul să-l
panseze a rămas cu creierii ăstuia în mână.
La 23 august, a fost o mare debandadă, nu
mai ştiam de unitate, de comandanţi, nimic. Ni
s-a spus că acuma suntem fraţi cu ruşii şi
mergem să ne batem cu nemţii şi cu ungurii, da’
nu mai era organizat nimic. Am plecat de pe
poziţie fiecare cum o putut. Eu am plecat pe jos
spre Braşov, unde am ajuns după vreo patru zile
de mers pe jos, aproape fără mâncare.
Pe muntele Nehoiu am fost luaţi prizonieri
de nemţi, eram vreo 23 oameni, ne-au dezarmat
şi ne-au dus o zi şi o noapte. Am fugit de la
nemţi şi am dat pe munte de nişte ciobani care
ne-au dat să mâncăm ce au avut şi ei, mămăligă
şi zer.
Mi-am regăsit unitatea la Turda. Pe drum am
fost atacaţi de infanteria ungurească, atunci au
murit câţiva din satul vecin, care erau în
regiment cu mine. I-am căutat, dar pân’ să-i
găsim, pe noi ne-au trimis acasă, în ţară. Am
scăpat fără nici o zgârietură din război.
Am fost soldat tot războiul pân’ m-au trimis
acasă. N-am vrut să mă fac gradat, aşa m-a
sfătuit tata şi bunicu’. Dacă eşti soldat, îţi porţi
Medalia BĂRBĂŢIE ŞI CREDINŢĂ
de grijă ţie. Dacă eşti sergent, le porţi şi altora
DECRET
REGAL NR. 1590 DIN 09.05.1932
grija. Domn’ locotenent m-a bătut tare la cap să
mă facă gradat. Da’ eu nu m-am lăsat, n-am
vrut, şi nu m-au gradat pân’ la urmă.
De ce am primit Medalia Bărbăţie şi Credinţă?
Trebuia să primesc două decoraţii...
Era o viroagă, un loc foarte periculos. Am
Prima decorație pe care am primit-o este trecut pe acolo cu căpitanul, care avea un frate tot
Bărbăţie şi Credinţă, a doua nu ştiu ce-o fost, că căpitan în unitatea de lângă noi, în Regimentul 5
nu mi-au mai dat-o. Mi-au zis că mă decorează a Vânători, care era la stânga noastră. La dreapta,
doua oară, dar nu mi-o mai dat-o nimeni, că s-a era Regimentul 93 Infanterie. Noi, Regimentul 85
rupt frontul în august 1944. Zăceau atunci în şant Infanterie, eram între ele. De două ori am trecut
căruţele cu muniţie, cu arme, cu arhivele armatei. cu căpitanul pe acolo şi am zis că, uite, pe aici
O fi rămas şi decoraţia mea pe acolo, nu mai ştie s-au infiltrat ruşii, că tot veneau noaptea peste
nimeni de ea. Eu în timpul ăsta din urmă, am noi. S-a hotărât să se facă în viroaga aia reţea de
încercat să aflu ce decoraţie o fost, da’ nimeni nu sârmă ghimpată. Toţi soldaţii aleşi pentru asta
mai poate să-mi spună. Nu mi-au zis atunci de ce trebuiau să ducă fiecare cinci pari pentru reţea. În
mi-au dat-o pe a doua.
după-amiaza aia ne-au adus băutură de la

bucătărie. Nu ştiu ce băutură era, da’ numai ce
vine la mine sergentul, care era cu patru ani mai
mare ca mine, din Roşcani, un sat vecin. Şi zice:
«Măi, ce băutură e asta, că e cam tare?» Eu îi zic:
«Tare, netare, dacă n-o bei tu, o beau eu, dacă
mi-o dai». Şi mi-a dat băutura lui, am băut-o, deja
o băusem şi pe-a mea. Vine şi caporalul, care era
cu şase ani mai mare ca mine. Imi dă şi el băutura
lui, că şi lui i se părea prea tare. Râdeau de mine
aştia doi, zicea: «A’ ruşilor eşti!» şi iar râdeau.
Vine apoi şi’ncepe să ceară soldaţi pentru a face
reţeaua. Eu m-am oferit voluntar, că acuma
aveam ceva curaj!
Am luat de jos cinci pari şi m-am şi dus de’am
trecut de liniile noastre. Le-am zis din mers
celor de pe linie să aibă grijă, să nu mă-mpuşte.
Am mers şi am ajuns unde trebuia făcută
reţeaua. Am pus parii jos, am luat unul şi am
vrut să-l împlânt aşa în pământ, da’ n-am putut.
Pământul era ca betonul de tare. Eu atuncea,
ce-am făcut: am mai luat un par, unul mai gros,
şi i-am dat aşa în cap celuilalt. Vroiam să-l bat
în pământ. Treaba era că nu era voie să faci
zgomot, că te-auzeau ruşii. M-au auzit şi pe
mine. Numai ce m-am uitat în spate şi toţi cei
cu care venisem fugiseră înapoi în liniile
noastre, că făcusem prea mult zgomot. Ruşii,
m-au auzit şi ei şi au venit târâş spre locul unde
eram. Nu i-am văzut cum vin, că se târau, mai
mult i-am simţit, i-am auzit. Am fugit atunci
spre liniile noastre şi am sărit în tranşee. Le-am
cerut o puşcă celor de acolo, că vroiam să
mă-ntorc după ruşi, eram curajos. Mi-au dat
puşca şi m-am dus înapoi să-i prind. Erau
patru, doi s-au dus mai într-o parte, dar doi au
rămas mai aşa, în dreptul meu. Am tras peste
ei, nu în ei, ca să-i sperii şi le-am strigat
«Predaiski», că altfel nu înţelegeau. Acuma, ei
or fi crezut că suntem mai mulţi, că s-au ridicat
şi s-au predat. I-am dus în liniile noastre şi iam predat. I-au dus la comandamentul
companiei, i-au bătut bine ai noştri. I-au dus apoi
la comandamentul batalionului, şi acolo i-au
bătut pân’au spus totul despre poziţiile lor. I-au
dus apoi înapoi pe linie, să facă verificarea, să ne
arate ce informaţii au. Ne-au arătat ruşii un loc în
faţă, într-un loc cu tufe, împădurit, unde noi ştiam
că ei au două mitraliere cu faţa spre noi. Ei au zis
că de fapt acolo sunt opt mitraliere.
Pentru asta am luat Medalia Bărbăţie şi
Credinţă. Nu ştiu dacă la asta s-au adăugat şi
altele fapte.
Relatări consemnate de
Plutonier major Nelu Aldea

O dezlegare...
Două dezlegări...
1. Este suficient să iau trei, pentru a fi sigur că printre ele se află două de aceeaşi culoare.
2. Greutatea este una şi înălţimea alta. Greutatea poate fi admisă ca fiind proporţională cu volumul. Dar volumul creşte, nu
liniar, ci cu cubul dimensiunii, al înălţimii în cazul nostru. Dacă un cub cu latura de 1 cm cântăreşte un gram, un cub din acelaşi
material şi cu latura de doi centimetri cântăreşte opt grame, căci are volumul de 23 = 8 cm3.
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Vrajă albă

Cotidian şi vis

Iernile copilăriei - reci dantele de-alabastru,
Le păstrează-mpăturite, îngerul, pe-un nor albastru.

Eu mă hrănesc cu vise
Şi scrise, şi nescrise,
Şi mă-nvălui în fire
Purpurii, de iubire.

Amintirile revarsă peste suflet, în vârtejuri,
Şi imaginea transcende, se desface-n albe vrejuri.

Uneori, dorm pe un nor
Violet, pufos, uşor,
Dar, noaptea, când mă lasă
Lanţurile de acasă.

Demult, cerul ca safirul, stele miniaturale
Presăra. Sărutul iernii atingea-ngheţate dale.
Înfăşurând ciudat copacii cu mantii lungi de catifea,
Neaua, albă-albăstruie, filigran de-argint părea.

Mă scufund în albastru
Iar sufletul, sihastru,
Desprins, imaterial,
Nu se lasă dus de val.

Din vraja albă-a amintirii, soarbe timpul. În abis,
Un înger cunoscut îmi face semn, de pe un colţ de vis…

Numai aşa mă strecor
Printre pietre ce mă dor,
Şi-n piept, raza desprinsă
Din stea, arde nestinsă.

Maria M. Cassian, Ipoteşti

Curcubeu

Dacă ai şti, mămica mea,
Cât de specială eşti tu, da
În fiecare zi tu mă-ngrijeşti
Şi pe noi tu ne iubeşti.

Culori de curcubeu,
Culori de sus,
Mai frumoase ca ele nu-s
Frumoase vor fi,
Vei vedea,
pentru floare de nu-mă-uita!
Culori de curcubeu,
culori de sus,
sunt fermecate
şi visele îndeplinesc.
Culori minunate
Culori vor fi
Pentru mica floricică.

Mamă, eu ţi-aş dărui,
Inima mea de aş putea.
Şi să ştii, mămica mea,
Să nu uiţi niciodată asta!
Că sunt mică, şi-nţeleg
Ce-mi spui tu în fiecare zi.
Dar, uneori le ignor, să ştii.
Dar, mămica mea, să nu uiţi
Că eu, chiar de nu te-aş înţelege
Tot mămica mea eşti, DA!

Elev sergent Marina Oprea,
Anul II, clasa 104

Scrisoarea unui soldat

Creaţii originale în viziunea
unei fetiţe de jandarmi,

Timea Franciuc

Omagiu lui Eminescu
Elevii anului I

În noaptea blândă te-am zărit,
Un cer senin, erai timid,
În ochii tăi vedeam scântei,
În miez de vară, sub un tei.
Îţi spun poveşti, deşi zadarnic,
Tu plângi încet, şoptit, amarnic,
Şi-un gând acum mă înfoiară.
Şi steaua nopţii nu coboară.
Clasa 201
A trecut iarăşi o zi,
Fără chef de-a mai trăi,
Căutând pe-acest pământ
Necuvântul din cuvânt.
Clasa 202
Mângâiere nu cerşesc
Alte vise nu-mi doresc
Eu încet mă prăbuşesc
Încetând să mai iubesc.
Cu paşi siguri, spre sfârşit,
Mă îndrept spre infinit
Şi să plouă mult aş vrea
De-o fi moartea să mă ia.
Clasa 203

Nu râde, nu plânge,
Ci doar priveşte.
Nu pe mine, ci pe tine,
Să vezi cum te chinui
Fremătând de dorinţă.
Ce dorinţă m-ai întreba...
Dorinţa de cubul rece
De cubul de gheaţă
Ce greu se topeşte.
Să vezi ţărâna păcătoasă
Şi sufletul meu curat.
Spune, m-am înşelat?
Se vede-n ochii tăi
Spaima de singurătate
Ce face să te zbaţi în noapte.
Fantasma focului pierdut
Şi drama primului sărut.
Un scaun gol, speranţe deşarte
Atât îmi poţi oferi?
Priveşte în mine
Şi ai să vezi că am nevoie
Doar de tine
Ca un pahar de votcă
Şi vibraţii anoste
Doar un lucru nu vei vedea...
Lacul îngheţat din inima mea.

Pe întinsul lac albastru
Oglindea timid un astru
Întinzându-şi aripile
Şi plângându-şi clipele.
Clasa 204
Corpul tău… e ca o lună,
Peste-a cerului stăpână,
Doar c-o unduire lină
Umpli-un suflet de lumină.
Clasa 205
Copilăria mea – o dulce sărutare
Cu chipul tău, mereu încrezătoare,
Alerg prin neguri şi furtună,
Nimic hain să mă răpună.
Cu sufletul meu, veşnic amorţit,
Cu dorul tău nemărginit
Caut răspuns la cele pământeşti
Vreau să trăiesc mereu ca în poveşti.
Clasa 206

Te rog, Doamne, dă-mi vigoare
Să dau lumii doar dogoare,
Îngerului, multă miere
Că greşesc şi chefu-i piere.
Eu prea des îl fac să plângă
Cu păcate numărate.
Te rog, Doamne, dă-mi putere,
Să le-arunc în depărtare,
Cu viteză şi căinţă.
Dă-mi, Doamne, înţelepciune
Să fac multe fapte bune
Că-s prea mulţi atei pe lume
Ce fac ţărâna să se surpe
Şi pe roman să n-aibă nume.
Te rog, Doamne, fă minune
Şi din a mea dispariţie
Fă moarte fără condiţie
Că mi-e teamă de tenebre
Şi de diavol şi sechele.
Mai dă-mi, Doamne, şi o stea
Să-ncălzească calea mea
Că e tare frig pe ea
Iar iubirea s-a cam stins
La un om trist şi obosit
Ce cu fanatism eu l-am păzit.
Te mai rog, Doamne, ceva
Fă Tu ca iubita mea,
Să nu îmi resimtă lipsa
Să nu uite că-s dilema
Ce a-ntemeiat emblema.
Elev sergent George Iarca,
Anul II, clasa 103
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Mămica

Aşa cum sunt

..
Cine ştie.

...răspunde!

Probleme propuse de elev sergent Adrian Buga, clasa 102, anul II

Eram grăbit să plec de acasă, când tocmai se produse o pană de lumină, astfel încât am rămas în întuneric. O clipă mă
enervez, căci nu apucasem încă să-mi iau mănuşile din sertar. Partea mai complicată era că în acest sertar erau mai multe
perechi de mănuşi, din nefericire puse împreună.
Şi lumina asta care nu se mai aprindea! Nefiind fumător, nu aveam la mine nici brichetă.
Am stat o clipă şi m-am gândit. În sertar erau trei perechi de mănuşi maro şi două perechi gri. Neavând ce face, am luat
numărul minim de mănuşi, care îmi asigura totuşi o pereche de aceeaşi culoare - şi am plecat liniştit.
Câte mănuşi am luat ?
- Din datele publicate rezultă că cel mai mic pitic din lume a avut doar 40 de cm înălţime.
- Foarte puţin, dacă te gândeşti că cel mai înalt om cunoscut a avut 2,75 m.
- Înseamnă că uriaşul era de 7 ori mai greu ca piticul.
- Greşeşti. Dacă admitem că amândoi aveau aceeaşi greutate specifică, adică acelaşi număr de kg pe centimetru cub,
atunci uriaşul era de câteva sute de ori mai greu.
De câte ori ?
Dacă eşti prea grăbit…, caută dezlegările la pag.
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Din lumea automobilului
La 29 ianuarie 1986, lumea a avut un
prilej de sărbătoare cu totul deosebit.
Da, deosebit deoarece automobilul
împlinise 100 de ani.
Exact cu 100 de ani în urmă, inginerul
Carl Benz (1844-1929) originar din
Mannheim, fiu al unui mecanic de
locomotivă din Pădurea Neagră, a
obţinut brevetul primului vehicul
acţionat de un motor cu ardere internă.
Nici priceputul Benz nu-şi putea imagina că acest document urma să fie
considerat mai târziu certificatul de naştere al automobilului. Şi nici măcar
faptul că acest brevet avea să devină temelia pentru construirea în serie a
maşinilor din lumea întreagă.
Cum arăta automotorul brevetat conceput de Carl Benz?
Nu se asemăna câtuşi de puţin cu cele de astăzi, semăna mai degrabă cu o
trăsură deschisă, din cele trase de cai.
Pe axa din spate erau fixate două roţi subţiri, aproape de înălţimea unui
om, cu anvelope din cauciuc dur şi spiţe din sârmă. În faţa podului de suport
pentru picioare era dispusă o mică roată cu spiţe, cu ajutorul căreia vehiculul

putea fi condus, printr-un sistem de pârghii. Dacă
l-am mai întâlni astăzi pe stradă, ar fi destul greu să
credem că este vorba de un automobil. Şi totuşi era
cel dintâi vehicul automobil-adică autopropulsat!
În spatele banchetei pufăia un mecanism de
antrenare senzaţional pentru epoca respectivă: un
motor de 0,88 CP cu ardere internă, cu un cilindru
ce era răcit cu apă, acesta punea în mişcare axa din
spate şi roţile prin intermediul unor curele, lanţuri şi
al unor arbori. Cea mai mare şi vizibilă piesă era un
volant orizontal, turnat din fontă.
În călătoriile sale de probă Benz trebuia , mai
întâi, să pornească motorul cu volantul, apoi sărea
repede în faţă, pe banchetă, cupla în unica viteză şi pleca bubuind de zor.
Oricum,cu aproximativ 16 km/h. Acest îndrăzneţ strămoş al automobilului,
creat de Carl Benz, poate fi văzut şi astăzi la Muzeul German din Munchen.

Rubrică realizată de
Maior Cătălin Ungureanu

DIN GLUMELE CELEBRE ALE LUI EINSTEIN
Deoarece uitase să-şi ia ochelarii la restaurant,
- Poftiţi, micul dejun e servit! spune menajera
- Cum, nu ţii minte viteza sunetului, Albert?!
Einstein îi ceru chelnerului să-i citească lista cu
Se miră fizicianul Max Planck de ignoranţa lui profesorului Einstein.
meniuri. Chelnerul răspunse repede:
- Adu-l aici, sunt ocupat.
Einstein.
- Nu pot domnule! Nici eu nu ştiu să citesc.
- Nu vreau să mai păţesc ca ieri, d-le profesor.
- N-are rost, Max, să memorez ceea ce se poate
Sunt analfabet, ca şi dumneavoastră.
- Adică?
găsi uşor în orice manual. Însă ceea ce ţin eu minte,
- Aţi fost aşa distrat, încât aţi scris cu cafea şi...
încă... nu se află în nici un manual! răspunse
aţi băut cerneala!
zâmbind marele fizician.
Prof. Cristina Boambă
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni

EVALUARE LA EDUCAŢIE FIZICĂ

Un milion până la gară?!
Ia te uită, s-a-ntâlnit
hoţul cu prostul!

Caricaturist de serviciu - elev fruntaş Cosmin Vătavu, anul I, clasa 204

Bucătarul nostru vă recomandă...

COTLETE DE MIEL CU MĂGHIRAN
Ingrediente:










6 cotlete de miel
1 lămâie
100 ml vin roşu
2 linguri ulei
1 lingură măghiran
3- 4 căţei usturoi
2 cepe
Sare
Piper

Mod de preparare:
Speli bine cotletele şi le îndepărtezi cu grijă pieliţele. Pregăteşti o marinată din zeamă de lămâie, usturoi pisat, ulei şi jumătate de cană cu
apă călduţă. Condimentezi bine cotletele cu măghiran, piper, sare, apoi le pui în marinată şi le laşi 30 de minute să pătrundă aromele în carne.
Încălzeşti cuptorul, aşezi cotletele într-o tavă, torni sosul de la marinată peste ele şi se dau la foc. Din când în când scoţi tava şi stropeşti carnea
cu jiu. Când sunt rumenite pe o parte le întorci şi pe cealaltă şi adaugi vinul. Se pot servi cu diferite garnituri.
POFTĂ BUNĂ!
Rubrică realizată de
Plutonier Florin Roşu

Mozaic
Integramă propusă de elev fruntaş Daniel Roca,
anul I, clasa 206
Rezolvarea - în numărul următor

Link-uri utile:
www.jandarmeriaromana.ro
www.mai.gov.ro

Dacă vrei să afli detalii privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala
Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni,
contactează-ne!
Datele noastre de contact sunt:
Adresa: Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, 725200
Tel.
0230 541660, 0749 276522
Fax.
0230 545791
E-mail: relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro
Web: www.jandarmeriafalticeni.ro

Mulţumim tuturor colaboratorilor revistei noastre
care au contribuit la realizarea acestui număr,
tipărit cu sprijinul tipografiei

