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Aprecieri ºi gânduri bune
Mesajul comandantului Diviziei 1 Infanterie „Dacica”,
general-maior Nicolaie DOHOTARIU, cu ocazia zilei de 18 august
timaþi colegi generali, ofiþeri, maiºtrii
militari, subofiþeri,
soldaþi-gradaþi voluntari ºi
personal civil contractual,
Sunt convins cã momentul aniversar de astãzi
genereazã reverberaþii intense în minþile ºi sufletele
noastre ale tuturor. Suntem
îndreptãþiþi sã fim mândrii
faþã de trecutul glorios al
înaintaºilor cãrora le purtãm
pe mai departe tradiþiile, dar,
deopotrivã, ºi de prezentul
pe care îl înfãptuim împre-

S

unã pe timpul misiunilor în teatrele de operaþii sau
pe tipul antrenamentelor în poligoane ºi terenuri
de instrucþie.
Cu ocazia aniversãrii a 95 de ani de la înfiinþarea Armatei 1, vã rog sã primiþi sincerele mele
aprecieri faþã de dãruirea, responsabilitatea ºi profesionalismul arãtat în tot ceea ce faceþi, alãturi de
urãri de sãnãtate ºi succes.
Un gând aparte îl port celor aflaþi în misiuni în
teatrele de operaþii, cãrora le doresc sã se întoarcã
sãnãtoºi acasã ºi, totodatã, sã-ºi onoreze cum trebuie responsabilitãþile importante ce le revin.
Demonstraþi, ca ºi pânã acum, cã se poate conta
pe noi, conform dictonului “Oriunde-Oricând!”
La mulþi ani!

Album de fotografie

Istorie ºi evoluþie

De la Armata 1 de Operaþii
la Divizia 1 Infanterie „Dacica”
Rodul unei documentãri minuþioase,
Istorie ºi Evoluþie, este
o cãlãtorie în timp care
evocã istoria Diviziei 1
Infanterie „Dacica” de
la înfiinþare, în data de
18 august 1916 sub
denumirea de Armata
1 de operaþii, pânã în
prezent.
Este structuratã în
funcþie de transformãrile semnificative
care au avut loc de-a
lungul deceniilor, fiecare etapã cuprinzând
fotografiile ce ilustreazã cel mai bine acea
perioadã din existenþa structurii. (pag. 2)

19 august 1601

Uciderea
lui Mihai Viteazul

Generalul Basta György ºi-a atras asupra sa
oprobriul contemporanilor
ºi al posteritãþii pentru
miºeleasca
crimã
a
eroului de la Cãlugãreni.
Basta György, autorul
crimei, recunoaºte întro
scrisoare
trimisã
Arhiducelui
Mathias,
viitorul împãrat habsburg,
în care se consemneazã:
„Mihai a fost ucis conform poruncii primite de la Împãratul Rudolf al
II-lea, iar eu am executat-o”. (pag. 7)

15 august 1714

Sfinþii Martiri Brâncoveni
- Constantin Vodã cu cei patru fii
ai sãi, Constantin, ªtefan, Radu,
Matei ºi sfetnicul Ianache

Constantin Brâncoveanu (1654 - 15.08.1714)
a fost un mare boier, Domn al Þãrii Româneºti
între 1688 ºi 1714 ºi nepot al domnitorului
ªerban Cantacuzino. În perioada în care a domnit, Þara Româneascã a cunoscut o perioadã de
înflorire
culturalã ºi
de
dezvoltare a
vieþii spirituale. În
1714, pe
15 august,
a fost executat la Istanbul, împreunã cu cei patru fii ai sãi
(Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei), precum ºi cu
sfetnicul sãu Ianache Vãcãrescu. Cu toþii sunt
veneraþi de cãtre Biserica Ortodoxã Românã, sub
numele de Sfinþii martiri Brâncoveni. (pag. 7)

M
C
K
Y

Curierul

Ediţie specialã

Pagina 2

Album de fotografie

La 18 august 2011

95 de ani de istorie

Istorie ºi evoluþie

De la Armata 1
de Operaþii
la Divizia 1 Infanterie
„Dacica”
Rodul unei documentãri minuþioase, Istorie ºi
Evoluþie, este o cãlãtorie în timp care evocã istoria
Diviziei 1 Infanterie „Dacica” de la înfiinþare, în
data de 18 august 1916 sub denumirea de Armata
1 de operaþii, pânã în prezent.
Este structuratã în funcþie de transformãrile
semnificative care au avut loc de-a lungul deceniilor, fiecare etapã cuprinzând fotografiile ce ilustreazã cel mai bine acea perioadã din existenþa
structurii., pe
6
capitole
astfel: Armata
1 de Operaþii
1916-1918,
Armata
1
1939-1947,
Armata
1
1980-2000,
Corpul
1
Armatã Teritorial 20002008, Divizia
1 Infanterie
„Dacica”
2008-2011,
Militarii
cãzuþi la datorie pe timpul
pregãtirii pentru misiune ºi în teatrele de operaþii.
Apariþia unui astfel de proiect este de foarte
mult timp aºteptatã, iar acum cã a vãzut lumina
tiparului putem afirma cã este o adevãratã lecþie de
istorie pentru militarii tineri ºi o rememorare pentru cei mai experimentaþi.
Paginã dupã paginã este o evocare a
momentelor glorioase trecute ºi prezente, a vitejiei
ºi dârzeniei de care au dat dovadã militarii armatei
1 ºi apoi ai diviziei, indiferent de armã sau specializare, în lupta pentru pace sau pentru
menþinerea pãcii.
Rãsfoindu-l se naºte convingerea cã prin poze
s-a reuºit mai mult decât ar fi fost posibil prin
cuvinte, acestea pãlind în faþa expresivitãþii
fotografiilor.
Încercând sã marcheze felul cum ºi-a pus
amprenta curgerea timpului asupra Armatei 1, ca
structurã militarã, autorii, colonelul Gheorghe
Viºan, locotenent-colonelul Carmen Irimia, locotenent-colonelul Gabriel Pãtraºcu, cãpitanul ElenaManuela Bercea, cãpitanul Claudiu Stoica, doamna Mirela Hodivoianu precum ºi doamna MelaniaGabriela Nica care s-a ocupat de culegerea computerizatã, au reuºit ceva mult mai important. Au
reuºit sã facã o ilustraþie a unei organizaþii care s-a
evidenþiat prin eforturile depuse atât pe fronturile
din Primul ºi al doilea Rãzboi Mondial cât ºi în
Teatrele de operaþii de dupã 1990 Ultima parte a
cãrþii are încãrcãtura emoþionalã cea mai puternicã
reprezentând un omagiu adus militarilor cãzuþi la
datorie pe timpul pregãtirii pentru misiune ºi pe
timpul desfãºurãrii misiunilor externe.
Din copertã în copertã este o lucrare excepþionalã în care se remarcã aportul atâtor oameni ce au
lucrat neîncetat pentru ca noi sã nu uitãm niciodatã
ce înseamnã sã fim în slujba Armatei României.
Maistru militar
Monica Deacu

ABONAMENTE
la Curierul A R M A T E I

a 18 august 2011 se împlinesc
95 de ani de la înfiinþarea
Armatei 1 de operaþii prin
Ordinul nr. 37 din 16 august 1916 al
Marelui Cartier General român, în care
se prevedea cã „începând din ziua de 18
August toate trupele ºi serviciile prevãzute prin lucrãrile Ipotezei Z, vor
trece sub ordinele superioare ale
Comandamentului Armatei 1”. În
perioada cuprinsã între august 1916 ºi
mai 1918, Armata 1 de operaþii avea în
compunere Corpul 1 Armatã Teritorial,
Diviziile 11, 12, 13 Infanterie ºi
Detaºamentul Olt-Lotru. La comandã se
afla generalul de divizie Ioan CULCER.
Evoluþia Armatei 1 ºi a comandamentului acesteia, în cei 95 de ani care
au trecut de la înfiinþare, a înregistrat
mai multe etape distincte de organizare
ºi funcþionare, fiecare dintre acestea
fiind încununate de glorioase tradiþii de
luptã ºi realizãri.
Dupã ce a participat la acþiunile
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militare ale armatei române din a doua
jumãtate a anului 1916 ºi s-a reorganizat în spatele frontului stabilizat la
porþile Moldovei, Armata 1 a înscris
pagini nemuritoare în epopeea apãrãrii
naþionale din vara fierbinte a anului
1917, prin bãtãliile de la Mãrãºeºti ºi
Muncel, prin obþinerea celei mai mari ºi
mai însemnate victorii a forþelor române
din timpul Primului Rãzboi Mondial.
Succesul obþinut a fost, însã, plãtit
scump – Armata 1 românã a pierdut în
cursul bãtãliei aproape 27.000 de militari (morþi, rãniþi ºi dispãruþi). Odatã cu
demobilizarea armatei române din mai
1918, Armata 1 s-a desfiinþat ca structurã.
Începând cu 22.03.1939, în conformitate cu Ordinul nr. 1/1939 al Marelui
Stat Major, s-a constituit Armata 1,
având cartierul general la Cluj. Ea a participat glorioasã la al doilea rãzboi mondial atât în operaþia de acoperire, cât ºi
în campania din Vest.

În cadrul procesului postbelic de
reorganizare a armatei române, în baza
Ordinului nr. 405000 din 02 iunie 1947,
al Marelui Stat Major, începând cu data
de 5 iunie 1947, Armata 1 a încetat sã
mai existe ca structurã.
La 5 aprilie 1980 Armata a 2-a, ce
avea comandamentul în garnizoana
Bucureºti, ºi-a schimbat denumirea în
Armata 1, în baza aprobãrii Consiliului
Apãrãrii transmisã cu Ordinul General
al ministrului apãrãrii naþionale nr. 008
din 2 aprilie.
În vederea realizãrii unor structuri
viabile, mobile, cu suficiente forþe ºi
mijloace la dispoziþie, adaptate la noile
condiþii ºi metode de ducere a rãzboiului, începând cu 1 august 2000, Armata
1 s-a transformat în Corpul 1 Armatã
Teritorial „General Ioan CULCER”.
În urma hotãrârii Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii, începând cu
15 iunie 2008, Corpul 1 Armatã Teritorial s-a transformat în Divizia 1 Infanterie „Dacica”, structurã dislocabilã, un
organism militar mai mic ca dimensiuni, deosebit de flexibil ºi apt sã
îndeplineascã întregul spectru de misiuni ale Alianþei Nord-Atlantice, în
cadrul apãrãrii colective. 

EXTRAS din primul Ordin de zi al Armatei 1
ARMATA I-a DE OPERAÞII
SERVICIUL DE STAT MAJOR
Biroul Operaþii

Anexa No-1

ORDIN DE ZI NO-1
1)-În conformitate cu ordinul No-37 din 16.VIII.1916, al Marelui Cuartier general, cu începere din ziua de 18 august a.c.,
toate trupele ºi serviciile hotãrâte prin ordinea de bãtaie de a face parte din Armata 1-a de operaþiuni trec sub ordinele mele.2)-Din acea zi ºi pânã la noui ordine cuartierul general al armatei 1-a se va afla instalat în localul ªcoalei de Artilerie, Geniu
ºi Marinã, Calea Griviþei Bucureºti.3)-De la data de mai sus Corpurile ºi serviciile vor trimite Cartierului General al Armatei 1-a, rapoartele ºi buletinele regulamentare prevãzute de serviciul în campanie.Primul buletin al zilei de 18 august va cuprinde:
a/-Ordinea de bãtaie, situaþia numericã ºi dislocarea cuartierelor Corpurilor de trupã ºi serviciilor;
b/-Operaþiunile petrecute ºi cele în curs ºi principalele evenimente.
c/-Situaþia subsistenþelor ºi muniþiilor.Acest buletin va fi trimis prin curier special pânã în seara de 19 curent cel mai târziu.4)-Aprovizionarea ºi hrãnirea trupelor ºi serviciilor, mobilizarea lor, transporturile ºi marºurile spre zona de adunare ºi toate
prescripþiile primite direct de la Marele Stat Major sau de la Marele Cuartier General prin directivele ipotezei 2, sau prin
ordinele ulterioare, se vor executa întocmai.-Modificãrile se vor comunica la timp de Cuartierul Armatei sau direct de Marele
Cuartier General.-În acest din urmã caz, ordinele primite vor fi comunicate ºi Cuartierului acestei armate.5)-Se va rãspunde telegrafic de primirea acestui ordin.COMANDANTUL ARMATEI I-a DE OPERAÞIUNI
GENERAL DE DIVIZIE (ss) CULCER

p. conformitate
SUBªEF DE STAT MAJOR ªI
ªEFUL BIROULUI 1 OPERAÞII
LT.COLONEL (S.S.) Gãvãnescu

1917 – 2011

94 de ani de la bãtãlia de la Mãrãºeºti
Desfãºuratã în perioada 24.07.-21.08 (06.08-30.09),
bãtãlia de la Mãrãºeºti reprezintã cea mai importantã acþiune
militarã executatã de armata românã în campania din 1917.
În dinamica celei dintâi conflagraþii mondiale,
Mãrãºeºtiul se înscrie în rândurile marilor înfruntãri terestre,
fiind ultima mare operaþie aliatã de pe frontul de est încununatã cu succes.
Pe toatã durata bãtãliei, atât comandamentul român, cât ºi
trupele angajate în încleºtarea cu inamicul ºi-au dovedit superioritatea, au probat capacitãþi deosebite de planificare, conducere ºi execuþie.
Pentru soluþionarea urgentã ºi adecvatã a acestei situaþii
extrem de periculoase, într-o primã urgenþã s-a ordonat
menþinerea cu orice preþ a poziþiilor de pe malul drept al Siretului ºi respingerea oricãrei tentative de strãpungere a dispozitivului apãrãrii.
Acþiunile militare s-au structurat, în bãtãlia de la
Mãrãºeºti, în trei etape:
* etapa I – 24-30.07 (06-12-08);
* etapa a II- a – 31.07-06.08 (13-19.08) – respingerea
atacurilor prin care inamicul încerca sã-ºi treacã gruparea
principalã la est de Siret;

* etapa a III-a – 07-21.08 (20.08-03.09) – oprirea noilor
atacuri declanºate de marile unitãþi ale Armatei 9 germane
între Carpaþi ºi Valea Siretului.
Operaþia de apãrare de la Mãrãºeºti a rãmas în istoria
Primului Rãzboi Mondial ca una din cele mai importante confruntãri. În spaþiul dintre Ireºti ºi Siret, de-a lungul vãilor Putnei ºi ªuºiþei au fost angajate în lupte, timp de 29 de zile (din
care 16 zile cu acþiuni intense ºi de amploare), 25 de divizii
de infanterie, 2 divizii ºi o brigadã de cavalerie, totalizând
295 de batalioane, 100 escadroane ºi 216 baterii de artilerie,
din care 67 grele.
Caracterul extrem de îndârjit al ciocnirilor este ilustrat de
numãrul mare al pierderilor înregistrate în acest rãstimp: 6065.000 morþi, rãniþi ºi dispãruþi ai Armatei 9 germane faþã de
26.970 ai Armatei 1 românã.
Colonelul Bujac scria cu vie admiraþie: „Bãtãlia de la
Mãrãºeºti a fost câºtigatã de trupele ruso-române, dar sã
spunem exact – de diviziile române. Onoarea victoriei, cea
mai strãlucitoare, cea mai glorioasã de la intrarea regatului
în conflictul mondial revine în cea mai mare mãsurã Armatei
1. Soldatul român a ºtiut sã fie Magnific”. 
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Galeria comandanþilor Armatei 1
Gl.bg. Petalã Nicolae
13 - 21.10.1916

Gl.d. Culcer Ioan
15.08 - 11.10.1916

Gl.bg. Dragalina Ion
11 - 12.10.1916

Gl.bg. Stratilescu Dumitru
13.11 - 19.12.1916
Gl.d. Prezan Constantin
11 - 13.11.1916

Gl.bg. Vasilescu Paraschiv
21.10 - 11.11.1916

Gl.d. Grigorescu Eremia
30.07.1917 - 01.07.1918
Gl.c.a. Florescu Gheorghe
23.03.1939 - 02.06.1940
Gl.d. Cristescu Constantin
11.06 - 30.07.1917

Gl.c.a. Cornicioiu Grigore
02.06 - 09.09.1940

Gl.c.a. Macici Nicolae
08.11.1941 - 12.02.1945

Gl.c.a. Dumitrescu I. Petre
20.11.1940 - 31.03.1941

Gl.c.a. Atanasiu Vasile
13.02.1945 - 31.04.1946

Gl.d. Paraschiv Ilie Dobre
31.03 - 08.11.1941

Gl.c.a. Racoviþã I. Mihail
01.05.1946 - 27.12.1947
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„Am avut onoarea sã fiu comandantul Armatei 1”
Interviu cu domnul general-m
maior (retr.) Dumitru POLIVANOV, comandantul Armatei 1 în perioada 8 aprilie 1990 - 6 ianuarie 1992
Istoria militarã româneascã a reþinut în
analele sale numele unor comandanþi de armatã precum generalii Ion Dragalina, Constantin Cristescu ºi
Eremia Grigorescu, care, au comandat Armata 1 pe
timpul participãrii la campania din Primul Rãzboi
Mondial, când pe timpul Bãtãliei de la Mãrãºeºti
armata pe care au comandat-o s-a acoperit de glorie.
La înãlþimea înaintaºilor lor s-au situat ºi generalii
Nicolae Macici ºi Vasile Atanasiu care au comandat
Armata 1 pe timpul participãrii acesteia la cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, în campania din vest.
Faptele de arme ale ostaºilor de sub comanda lor
stau mãrturie în acest sens: luptele din Defileul
Mureºului; participarea la „Operaþiunea Budapesta”
ºi eliberarea Slovaciei sunt dovezi ale eroismului
dovedit de militarii Armata 1.
Alãturi de aceºti comandanþi de armatã se regãsesc
ºi generali Dumitru Polivanov ºi Ioan Popa care au
avut ºansa ºi totodatã onoarea de a comanda o mare
unitate de nivel operativ precum Armata 1 într-o
perioadã în care atât societatea civilã cât ºi instituþia
militarã româneascã au trecut prin ample schimbãri.
Au fost comandanþi ai Armatei 1 pe timp de pace
pregãtind-o pentru situaþii de crizã iar dacã situaþia
ar fi impus ºi pentru un conflict militar.
Astãzi printr-o ºansã unicã a vieþii îi avem printre noi ºi am putut datoritã amabilitãþii celor trei
comandanþii de armatã sã aflãm ce a însemnat pentru ei a fi în fruntea Armatei 1. Fiecare dintre ei au
rãspuns la fel: „Am avut onoarea sã fiu comandantul Armatei 1”.

Al doilea moment de aceastã datã tragic a fost un accident auto: dupã numirea la comanda Armatei 1 am început
sã cunosc unitãþile, doream sã ºtiu realitatea de pe teren, sã
aflu la concret care erau punctele tari dar ºi cele slabe ale
Marii Unitãþi pe care o comandam.
La o sãptãmânã dupã ce preluasem comanda ºi aflat în
deplasare spre garnizoana Predeal, ºoferul maºinii în care
mã aflam împreunã cu ºeful de Stat Major, nefiind atent la
volan, mai mult interesat de discuþia pe care o purtam a intrat
pe contrasens lovind frontal un alt autoturism ce circula din
sens opus. În urma impactului am fost scos prin parbrizul
maºini, ºefului de Stat Major i-au fost prinse picioarele sub
scaunul ºoferului iar la cealaltã maºinã au fost din nefericire
morþi ºi rãniþi. Acestea au fost primele încercãri, destinul
avea sã îmi mai rezerve ºi altele.
- Dupã preluarea comenzii ºi cunoaºterea structurilor
subordonate ce activitãþi a-þþi desfãºurat ?
- Armata 1 spre deosebire de cele douã etape în care a
funcþionat (1916 – 1918; 1939-1947) a fost organizatã pe
Corpuri de Armatã iar acestea pe divizii, însã în a treia etapã
de existenþã (1980- 2000) pânã în anul 1994 era o armatã
organizatã pe divizii.
La acea datã fãceau parte din structura ei: Divizia 1
Mecanizatã „Tudor Vladimirescu – Debreþin”; Divizia 57
Tancuri; Divizia 9 Mecanizatã „Mãrãºeºti” ºi Brigada 4
Vânãtori de Munte „Posada”. M-am referit aici la marile
unitãþi luptãtoare, pe lângã ele se aflau ºi alte unitãþi de sprijin de luptã ºi de sprijin logistic, dar cele patru erau de bazã.
Cunoscând ce se afla în compunerea Armatei 1 ºi ce
aveam în subordine am dorit sã le verific ºi capacitatea. Am
realizato prin mai multe activitãþi specifice dar cele de bazã
erau exerciþiile de comandament pe hartã cu transmisiuni ºi
cu trupe marcate în teren.

Sunt primul general
al Armatei României care a
trecut pe sub Arcul de Triumf
dupã parada militarã
de la 23 august 1945

- Domnule general maior în retragere Dumitru POLIVANOV, în perioada 08 aprilie 1990 – 06 ianuarie 1992 aþi fost comandantul Armatei 1-a
a, o mare unitate de nivel
operativ structurã militarã care astãzi nu se mai regãseºte
în organica Armatei României. Ce a însemnat pentru dumneavoastrã a fi comandantul Armatei 1-a
a?
- Aº dori sã fac o precizare, funcþia pe care am avut-o în
perioadã anterior enunþatã a fost aceea de comandant al
Armatei 1-a cumulatã ºi cu cea de comandant al garnizoanei
Bucureºti. Comandantul de armatã era numit ºi se subordona
direct ministrului apãrãrii naþionale.
Suntem la o distanþã în timp de 21 ani de la acele
momente iar astãzi când fac o retrospectivã a acelor vremuri
vorbind despre Armata 1-a, una dintre cele patru care existau în acei ani pot spune cã am fost pe deplin onorat sã fiu
comandantul ei.
Am îndeplinit aceastã funcþie într-o perioadã dificilã atât
pentru societatea civilã cât ºi pentru instituþia militarã. Faptul cã se venea dupã o schimbare a societãþii româneºti în
întreg ansamblul sãu, plinã de convulsii sociale iar unele
dintre acestea s-au desfãºurat chiar în garnizoana Bucureºti
grãieºte de la sine cât de greu a fost în acea perioadã de timp.
A fost pot spune momentul de apogeu al carierei mele de
militar chiar dacã aceasta a continuat ºi sub alte auspicii
pânã la momentul trecerii în rezervã.
- A-þþi preluat comanda la un deceniu de la reînfiinþarea
Armatei 1-a
a?
- Da, la 10 ani ºi trei zile de la reînfiinþarea pentru a treia
ºi ultima oarã a acestei Marii Unitãþi.
- Cum a fost debutul la comanda Armatei 1-a
a?
- Unul pus sub semnul unor încercãri destul de neplãcute
pentru mine, pot spune cã cineva parcã dorea sã nu preiau
comanda. Sã exemplific: în luna martie a anului 1990
îndeplineam funcþia de locþiitor al comandantului Armatei a
2-a de la Buzãu. Recent fusesem avansat la gradul de General de brigadã când am primit ordin din partea ministrului
apãrãrii naþionale din acea perioadã sã mã prezint la minister.
Odatã ajuns la sediul instituþiei, ministrul m-a informat
cã am fost numit la comanda Armatei 1-a ºi comandant al
garnizoanei Bucureºti ºi, cã având aceste atribuþii îmi ordonã
sã mã deplasez în Piaþa Victoriei pentru a dialoga cu militarii
care plecaserã din unitãþile lor ºi veniserã în capitalã pentru
a protesta, iar eu trebuia sã îi lãmuresc sã se întoarcã la
unitãþile lor.
Sincer, nu am avut nici un fel de reuºitã în aceastã privinþã oricât m-am strãduit, militarii þineau morþiº sã vorbeascã
cu ministrul. M-am întors la sediul ministerului din Drumul
Taberei unde am raportat ministrului despre doleanþele
protestatarilor. Acesta a hotãrât ca împreunã sã mergem în
piaþã, de aceastã datã am reuºit sã îi convingem sã se reîntoarcã la unitãþile lor.
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De la început am dorit sã elimin starea de ºcolaritate, de
învãþãmânt din Academie, am pus accentul pe latura practicã. Le-am cerut subordonaþilor sã renunþãm la academie în
teren ºi sã ne axãm pe ceea ce se aflã în câmpul tactic.
Teorie puteam sã facem la comandament, dar în teren trebuia sã ne apropiem de realitate.
Consider cã este necesar sã fac o precizare ºi care este
foarte importantã, ca sã poatã desfãºura activitãþile de
instrucþie Armata 1-a a avut în acei ani la dispoziþie un buget
deosebit de generos. Dispunând de resursa financiarã necesarã am putut sã desfãºurãm o gamã variatã de activitãþi.
Totodatã am ºi înfiinþat la 15 mai 1990, prima structurã de
Poliþie Militarã din Armata României. Este adevãrat cã atunci era doar o companie care în câteva luni a ajuns la nivelul
unui batalion.
- De ce structurã militarã aþi fost cel mai mult ataºat ?
- Firesc ar fi sã rãspund comandamentul Armatei 1-a,
însã dupã douã decenii pot spune cã cel mai mult care m-a
convins asupra capacitãþii de care dispunea prin specificul
sãu dar ºi prin profesionalismul dovedit Brigada 4 Vânãtori
de Munte.
- Perioada dintre ani 1990-1
1992 a fost marcatã ºi de
evenimente atât pe plan intern cât ºi pe plan internaþional
putem sã facem referire la ele ºi în ce mãsurã a fost implicatã Armata 1-a
a în acestea ?
- Dacã ar fi sã ne referim la invazia Kuweitului de cãtre
Irak în august 1990 ºi ulterior declanºarea Operaþiei „Fur-

tunã în Deºert” sau la desfiinþarea Tratatului de la Varºovia
care s-a produs în anul 1991, pot spune cã militarii din compunerea Armatei 1 nu a avut nici un fel de implicare.
Pe plan intern datoritã evenimentelor din iunie 1990 ºi
septembrie 1991 au existat unele implicãri. ªi asta s-a
datorat în primul rând faptului cã ele s-au desfãºurat în
Bucureºti unde se afla dislocat ºi comandamentul Armatei 1,
unde îndeplineam totodatã aºa cum am mai precizat ºi
funcþia de comandant de garnizoanã.
Evenimentele care s-a petrecut atunci sunt cunoscute ºi
nu îmi propun eu sã reiau acest subiect. ªi asta dintr-un singur considerent ºi anume cã ar trebui sã fac referire la
numele unor persoane care au avut o anumitã implicare. Din
respect pentru instituþia în care am activat atâþia ani ºi pentru uniforma militarã vã propun sã depãºim acest moment.
- Rezerva pe care o manifestaþi se datoreazã cumva ºi
unor probleme de ordin personal ?
- Nu, dar dacã tot insistaþi sã abordãm acest subiect vã
propun sã o facem într-un mod mai destins. Am sã vã prezint
un moment trist dar hilar petrecut în zilele de 11-13 iunie
1990, unde datoritã unor ordine primite din partea celui care
îl înlocuia pe ministrul apãrãrii naþionale în acea perioadã a
trebuit sã intervenim în sprijinul celor de la Ministerul de
Interne care erau practic asediaþi în localul lor de cãtre mai
mulþi protestatari „paºnici”.
A fost trimisã o subunitate de tancuri care sã îi despresoare pe cei asediaþi. În prealabil dãdusem ordin dacã situaþia impunea subunitatea urma sã se regrupeze în zona Universitãþii Naþionale de Apãrare.
Douã tancuri au ajuns la localul celor de la Ministerul de
Interne unde au ºi fost înconjurate de cei care manifestau.
Aceºtia iau întâmpinat pe tanchiºti nu cu flori ci cu rãngi,
cokteiluri Molotov ºi cu alte obiecte cu care intenþionau sã
înfunde þevile de eºapament ale maºinilor de luptã.
Protestatari au solicitat militarilor sã doboare
unele porþi care erau închise, ei fiind deja pregãtiþi
în acest sens, fãcuserã rost ºi de niºte lanþuri pe care
le legaserã de porþi ºi doreau sã le prindã la tancuri.
Comandanþi de tancuri, doi subofiþeri orientaþi la
teren vãzând numãrul mare de protestatari ºi
neavând cu cine sã dialogheze le-au fãcut jocul.
Au prins lanþurile la tancuri dar nu au pus ºi siguranþele, au strigat la mulþime sã se dea la o parte ºi
în uralele acestora au tras de porþi. Neavând siguranþele puse lanþurile au sãrit iar echipajele cu cele
douã tancuri au pãrãsit zona de manifestaþie în cea
mai mare vitezã spre locul de regrupare.
Aici a apãrut o problemã, echipajele nu
cunoºteau prea bine oraºul. Nimeni nu introdusese
în programa de pregãtire conducerea tancului prin
capitalã, iar cu staþiile radio pe care le aveau la bord
datoritã clãdirilor din zonã nu puteau sã realizeze
legãtura cu subunitatea din care fãceau parte.
Aºa cã au fãcut ceea ce au putut în acel moment
ca sã ajungã la locul ordonat. Vã imaginaþi ce a ieºit,
lumea când ia vãzut trecând deja a intrat în panicã,
nu trecuse prea mult timp de la evenimentele din
decembrie 1989.
- Un moment destul de neplãcut pentru acele
timpuri ºi care aºa cum a-þþi ºi spus triste pentru
zilele noastre. Dar a-þþi avut ºi momente plãcute în
pe timpul cât a-þþi fost ºi comandantul Armatei 1?
- Într-adevãr au existat ºi momente frumoase de
care îmi aduc aminte cu multã plãcere. Am avut
onoarea sã comand parada militarã organizatã cu
ocazia Zilei Naþionale a României sãrbãtoritã pentru
prima data la 01 Decembrie 1990.
Sunt primul general al Armatei României care a trecut pe
sub Arcul de Triumf dupã parada militarã de la 23 August
1945.
Regret faptul cã nu am avut timpul necesar sã fac mai
mult pentru Armata 1-a ºi pentru personalul din compunerea
ei. La 06 Ianuarie 1992, de Boboteazã am fost schimbat din
funcþia de comandant ºi promovat pe o altã funcþie.
Dintr-o funcþie de general de patru stele am trecut pe o
funcþie de general cu trei stele. Dar aceasta este o cu totul
altã poveste ºi nu are nici o legãturã cu Armata 1.
- În aceste zile Divizia 1 Infanterie „DACICA”, continuatoarea tradiþiilor de luptã ale Armatei 1 sãrbãtoreºte 95 de
ani de la înfiinþare. Ce doriþi sã le transmiteþi celor care fac
parte din aceastã divizie cu acest prilej?
- Sã nu uite niciodatã cã Bãtãlia de la Mãrãºeºti a
câºtigat-o Armata 1. Cã sunt continuatorii tradiþiei militare a
unei Armate care de-a lungul existenþei sale a fãcut onoare
întregii Oºtiri Române. ªi au obligaþia ca sã ducã mai
departe aceste valori obþinute, atât în þarã cât ºi în teatrele de
operaþii unde ºi în acest moment sunt prezenþi militarii din
compunerea Diviziei1 Infanterie, cãrora le urez sã se întoarcã acasã sãnãtoºi ºi cu misiunea îndeplinitã.
Locotenet-colonel
Gabriel PÃTRAªCU
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Convingere, promptitudine ºi responsabilitate
Interviu cu domnul general-m
maior dr (r) Ioan POPA, comandantul Armatei 1 în perioada 18 octombrie 1995- 01 mai 1997
- Domnule general maior doctor în
rezervã Ioan POPA, în perioada 18
octombrie 1995 – 01 mai 1997 a-þi fost
comandantul Armatei 1, o mare unitate
de nivel operativ structurã militarã care
astãzi nu se mai regãseºte în organica
Armatei României. Ce a însemnat pentru
dumneavoastrã a fi comandantul
Armatei 1?
- Împlinirea unui vis pe care îl aveam
încã din timpul când eram elev al ªcolii
Militare de Ofiþeri Activi de Tancuri ºi Auto
„Mihai Viteazul”ºi am vãzut în cadrul unei
activitãþi pentru prima oarã un general pe
care ulterior l-am avut ca ºi model în cariera
mea. Din acel moment mi-am spus cã trebuie sã ajung la gradul de general ºi sã devin
comandant de armatã. Ambele dorinþe mi-au
fost îndeplinite, însã a fost nevoie de multã
muncã în acest sens.
Am avut ºansa sã trec prin toate funcþiile de comandã, începând cu cea de comandant de pluton ºi ajungând la cea de comandant de armatã. Pot spune acum la o distanþã
în timp de ºaisprezece ani cã atunci când am
fost numit la comanda Armatei 1 a fost
momentul de vârf al carierei mele de militar.
Cele mai responsabile însã le consider pe
douã dintre ele: comandant de regiment ºi
comandant de armatã. Am avut aceastã
ºansã unicã de a comanda o armatã de arme
întrunite ºi sã ºtiþi cã nu a fost deloc uºor. A
însemnat o onoare dar totodatã ºi o mare
responsabilitate.
- Cum s-a produs debutul la comanda
Armatei 1 ?
- În echipa de comandã a Armatei 1-a mã
aflam încã din anul 1989, când am îndeplinit funcþia de locþiitor al comandantului de
armatã. Din anul 1991, am fost numit ca ºef
de stat major iar din 1995, am devenit
comandant acestei armate pentru un an ºi
jumãtate. Am succedat la comandã generalului Costache Tiberiu dupã ce ºeful SMG
mi-a oferit douã alternative: prima, însemna
sã ocup funcþia de locþiitor al ºefului SMFT;
cea de a doua însemna numirea la comanda
Armatei 1, ceea ce de fapt ºi eu îmi doream.
Aºa cum am mai ºi spus am avut
posibilitatea sã exercit actul de comandã de
la comandant de pluton pânã la cel de
divizie, îmi doream sã ajung comandant de
armatã pentru a avea continuitate ºi de ce nu
ºi o împlinire din punct de vedere profesional.
- Cum arãta Armata 1 în acei ani ºi ce
unitãþi avea în compunerea sa ?
- Pot spune cã în acei ani Armata 1-a era
cea mai mare din cele trei pe care Armata
României le avea în compunerea sa. Prin
desfiinþarea Armatei a 3-a, s-a preluat ºi aria
de responsabilitate a acesteia. Exista coman-

damentul de armatã
care avea în subordinea sa douã Corpuri de Armatã,
acestea la rândul lor
aveau în compunere
brigãzi. Pe lângã
cele douã Corpuri de
Armatã mai existau
ºi unitãþi subordonate direct armatei,
iar eu, în calitate de
comandant
de
armatã, îndeplineam
ºi funcþia de comandant al garnizoanei
Bucureºti.
- A-þi spus cã
cele douã Corpuri
de Armatã aveau
în compunerea lor
brigãzi. Nu mai
erau ºi mari unitãþi
de nivel divizie?
- În anul 1994
s-a înfiinþat Corpul
1 Armatã „General
Nicolae Macici”, tot
în acea perioadã a
fost preluat de la
Armata a 3-a, Corpul
3
Armatã
„Mihai Viteazul”.
Ambele corpuri aveau în compunerea lor
mari unitãþi de nivel brigadã. Se renunþase la
marile unitãþi de nivel divizie deoarece acestea erau considerate atunci ca având prea
multe structuri subordonate ºi erau ca niºte
coloºi.
S-a urmãrit ca prin crearea de mari
unitãþi de nivel brigadã sã se formeze structuri mai mobile ºi mai flexibile.
- Având în subordine asemenea structuri ºi activitãþile erau pe mãsurã lor ?
- În anul 1996, am organizat ºi condus o
aplicaþie de amploare în care au fost
angrenate cele douã Corpuri de Armatã ce au
participat cu tehnicã ºi personal în teren.
Permanent am urmãrit ridicarea nivelului de
instruire a marilor unitãþi ºi unitãþi din compunerea Armatei 1mai ales prin activitãþi
desfãºurate în teren, acesta fiind unul dintre
obiectivele la care am þinut foarte mult, mai
ales cã atunci ne confruntam ºi cu un buget
redus.
Cei mai în vârstã dintre noi care atunci
erau în activitate îºi aduc aminte de acei ani
în care banii erau foarte puþini dar drãmuiþi
corespunzãtor am reuºit sã facem instrucþie
cu toatã armata.
- Vã aduceþi aminte de vreo aplicaþie
mai deosebitã ?

IN MEMORIAM

Ce este eroismul?
Eroismul este starea sufleteascã a omului de caracter, care urmãreºte un ideal înalt
ºi drept, în faþa cãruia nu mai conteazã
viaþa-i pãmânteascã. Acesta este jertfirea
de sine. „Tinerii, scria Aristotel, sunt bravi
ca la nici o altã vârstã; sufletul lor e idealist deoarece nu a fost umilit de nevoile
vieþii. Nimic nu înalþã sufletul cum îl înalþã
convingerea cã suntem chemaþi la lucruri
mari.” De aceea tinerii sunt jertfelnici. Jertfa e puterea de a renunþa la tot ce împiedicã
ajungerea idealului ºi-a pune în slujba lui
tot ceea ce eºti ºi ceea ce ai. Tinereþea adevãratã cunoaºte chemarea caracterului, a
eroismului ºi-a sfinþeniei. Tinereþea e în
suflet. E putinþa de-a te entuziasma pentru
un ideal, de-a îndruma faptele dupã el ºi dea fi gata oricând pentru jertfã.
Eroismul este nimicirea egoismului.
Eroul adevãrat este dezinteresat. Eroul
crede în biruinþa finalã a binelui ºi adevãrului. Eroul înfruntã totul cu îndrãznealã.
„Îndrãzniþi, eu am biruit lumea”, este
deviza lui.
Eroul nu se poate resemna niciodatã, nu
e fatalist. El e convins cã Dumnezeu a
încredinþat fiecãruia dintre noi un loc ºi-o
misiune în lupta împotriva minciuni ºi-a
rãului. 

Scrisoare pentru tatãl meu
Tudor Muºatescu

(Apãrutã în Ziarul Armatei din 25 decembrie
1944)

Tãticule dragã. Dus pe front, în foc
Sã nu râzi, de scrisul din scrisoarea mea
Cã nu-i pe tãbliþã ºi mi-e mâna grea
Fiindcã, prima datã, þin-în mânã, - toc,
Din birou (la tine) am furat s’ajungã
Douã coli albe ºi-am furat un plic
Ca sã scriu, acuma, o scrisoare lungã
Celui mai departe ºi mai scump tãtic.
Tãticule dragã!
Nu ºtiu cum sã’ncep
Ca sã-þi spun mai bine, cã eu nu pricep
De ce plânge mama, de vre-o sãptãmânã
ªi are-acuma ochi, - stinºi – ca o bãtrânã
De ce stã pe gânduri singurã ºi tristã
ªi are acum margini negre la batistã
ªi mã ia în braþe. ªi când mã sãrutã
Ea nu vrea sã-mi spunã ce-o întreb, stã mutã
Îºi ascunde ochii în mânuþa mea,
ªi când plânge mama, plâng ºi eu cu ea.

- Da, de o aplicaþie cu dublã partidã
desfãºuratã cu Batalionul 2 Infanterie din
Brigada 1 Mecanizatã ºi cu Regimentul 10
Mecanizat de la Slobozia. Regimentul era
subordonat direct armatei iar prin aplicaþia
desfãºuratã am dorit sã evaluez modul cum
acesta era gata sã îndeplineascã orice misiune pe care ar fi primit-o.
Ca sã înþelegeþi mai bine amploarea
activitãþi desfãºurate am sã exemplific. Am
deplasat regimentul combinat pânã la
Giurgiu, atât pe calea feratã cât ºi pe jos., în
cazarmã tãmânând doar cei din serviciul de
permanenþã.
- În acea perioadã de timp sunt consemnate ºi primele participãri la misiuni
internaþionale de cãtre structuri
aparþinând Armatei 1. Vã mai aduce-þi
aminte de ele ?
- Chiar foarte bine, prin Batalionul 2
Infanterie „Cãlugãreni” Armata 1 îºi fãcea
debutul participând la misiuni în afara
graniþelor statului român dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial.
Cu acest batalion s-a participat la o operaþiune de menþinerea pãcii în Angola între
anii 1995 – 1996, dar ºi la o primã participare la o misiune NATO de aceastã datã în
Albania care s-a desfãºurat în anul 1997. Îmi

Tãticule dragã!
ªtiu cã e rãzboi
Cã tu lupþi acuma ca ºi alþi eroi (...)
ªtiu cã-ntâi e Þara ºi pe urmã noi
Fiindcã Þara este tot ce avem mai sfânt
ªtiu cã steagul nostru braþul tãu îl poartã
Cãtre biruinþã, peste morþi ºi vii.
Pentru pâinea noastrã ºi a þãrii soartã
Care se clãdeºte, azi, pentru vecii.
Dar mi-e dor de tine, ºi tu nu mai vii
Ah! Mi-e dor de tine! ªi mi-e atâta dor
Cã simt, câteodatã, sufletul din mine
Cum se subþiazã, ca un fum uºor
ªi se duce, tatã, nevãzut spre tine
ªi dacã te-ajunge când tu lupþi din greu
Fumul meu de suflet creºte iute, iar
ªi se face ceaþã care te-nfãºoarã
Sã nu vadã moartea pe tãticul meu
ªi dacã ajunge, dupã lupta grea,
Când mai ai o clipã, bunã, de rãgaz,
Atunci, el se face ca guriþa mea
Care te sãrutã, dulce, pe obraz.
Tãticule drag!
De când ai plecat
Ne-ai scris doar o datã. Cã eºti decorat
Cã ai rãni de schije la cap ºi la picior…
Dar cã nu-s rãni grele… ºi cã nu te dor.
Cã n-ai sã pleci din luptã pânã n-ai ajunge
Ca sã-þi speli…, rãnile de sânge.

aduc aminte cã detaºamentul respectiv purta
denumirea de „Sfântul Gheorghe” ºi a fost
deplasat în Albania cu un feribot românesc
din portul Agigea – Sud, comandantul lui era
pe atunci cãpitanul Ioan Sorin.
- Pe parcursul carierei dumneavoastrã a-þi trecut prin mai multe unitãþi. De
care v-aþi simþiþi cel mai mult ataºat ?
- Având în vedere faptul cã cei mai mulþi
ani din cariera mea militarã i-am înregistrat
în comandamentul Armatei 1 firesc ar fi sã
rãspund cã de comandament acelei armate aº
fi fost cel mai mult ataºat.
Dar eu am fost prin excelenþã un ofiþer de
tancuri ºi cea mai mare perioadã din viaþã
mi-am petrecut-o în poligoane. De aceea am
sã vã spun cã de Regimentul 1 Tancuri de la
Târgoviºte am fost cel mai ataºat.
- În virtutea experienþei acumulate la
comanda Armatei 1 consideraþi cã o
structurã de genul de armatã de arme
întrunite aºa cum era cea pe care a-þi
comandat-o ºi-ar mai justifica astãzi
prezenþa ?
- Nu, ºi asta datoritã faptului cã acum ne
aflãm într-o alianþã care ne conferã siguranþã
iar prezenþa unei asemenea structurii militare de nivel operativ nu îºi mai regãseºte
rostul.
Sunt cu totul alte cerinþe la acest moment
ºi misiunile sunt total diferite, acum este
nevoie de alte tipuri de structuri care sã
poatã sã îndeplineascã actualele misiuni.
- La 01 mai 1997 a-þi predat comanda
Armatei 1 fiind promovat într-o altã
funcþie. Cum a fost momentul despãrþirii
de structura pe care a-þi comandat-o
aproape doi ani ?
- Despre numirea mea pe o altã funcþie
am aflat din Observatorul Militar.
Despãrþirea a fost destul de grea îmi,
desfãºurasem în acel comandament activitatea pe parcursul a opt ani ºi îi cunoºteam
pe mulþi dintre cei care fãceau parte din
Armata1, oricum în anul 2001, am trecut în
rezervã.
- Ce doriþi sã le transmiteþi militarilor
Diviziei 1 Infanterie la acest moment
aniversar ?
- Ceea ce am spus în cadrul unei analize
a ordinei ºi disciplinei militare desfãºuratã la
nivelul garnizoanei Bucureºti ºi la care a
participat ºeful Statului Major General:
„Dacã fiecare ºi-ar îndeplini atribuþiile din
convingere, cu promptitudine ºi înaltã
responsabilitate nu ar mai trebui sã facem
aceste analize ale ordinei ºi disciplinei militare”. Asta doresc ºi eu sã le transmit ,
convingere, promptitudine ºi responsabilitate în tot ceea ce întreprind.
Locotenet-colonel
Gabriel PÃTRAªCU

Dar, la patru zile, dupã ce-am primit
Cartea ta poºtalã, cum ºedeam, aºa,
Cu mãicuþa acasã, …ne-am pomenit
Cu Gheorghiþã-al nostru, …
A intrat pe uºã, ostenit de drum
ªi-a adus lãdiþa ta, de ofiþer…
Avea ochii roºii, parcã scoºi din fum
ªi þinea, în mânã, casca ta de fier.
I-am sãrit în braþe sã-l întreb de tine
ªi mi-a spus cã iarãºi eºti voinic ºi bine
ªi de bucurie pentru vestea datã
I-am pupat lui Gheorghe mâna lui crãpatã.
Dar, din ziua aceea, nu ºtiu, nu-mi dau seama
Ce-a vorbit, pe urmã, Gheorghe ºi cu mama
Fiindcã ea, - de-atuncea - plânge tot mereu.
ªi se-mbracã-n negru… ºi mã-mbrac ºi eu
ªi se ofileºte - mama - ca o floare
Care nu mai are nici un strop de soare.
Tãticule dragã!
Eu, acum, þi-am spus
Ce-am avut pe suflet, ca ºi tu sã ºtii
Cã din casa noastrã, soarele s-a dus
ªi de mila mamei, trebuie sã vii!
Sã ne scapi din ploaia morþii, nemiloasã,
Cât poþi tu mai iute - vesel ºi voinic Sã-i aduci mãmichii soarele în casã
Iar mie-n braþe, cel mai drag tãtic.
Tãticule drag.
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Galeria comandanþilor Armatei 1

Gl.mr. Velicu Dumitru
01.11.1984 - 01.10.1988

Gl.c.a. Milea Vasile
06.04 - 17.04.1980
Gl.mr. Ionescu Lucian
17.04.1980 - 01.11.1984

Gl.mr. Costache Tiberiu
06.01.1992 - 18.10.1995

Gl.mr. Voinea C-tin Gheorghe 06.02.1989 08.04.1990

Gl.mr. Dumitru Polivanov
08.04.1990 - 06.01.1992

Gl.mr. dr Paraniac Cornel
01.05.1997 - 01.08.2000

Gl.bg. Ioan Popa
18.10.1995 - 01.05.1997

Galeria comandanþilor Corpului 1 Armatã Teritorial “Ioan CULCER”

Gl.mr. dr Paraniac Cornel
01.05.1997 - 15.01.2001
Gl.mr. dr Mihail Palaghia
15.01.2001 - 19.09.2006

Gl.mr. Nicolaie Dohotariu
15.11.2007 - 15.06.2008
Gl.mr. dr Ion Bârloiu
01.10.2006 - 15.11.2007
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19 august 1601

Uciderea
lui Mihai Viteazul
Generalul Basta György ºi-a atras asupra sa oprobriul contemporanilor ºi al posteritãþii pentru miºeleasca crimã a eroului
de la Cãlugãreni. Basta György, autorul crimei, recunoaºte
într-o scrisoare trimisã Arhiducelui Mathias, viitorul împãrat
habsburg, în care se consemneazã: „Mihai a fost ucis conform
poruncii primite de la Împãratul Rudolf al II-lea, iar eu am executat-o”.
Szamoskozi Istvan ºi G. Beduccino ambii contemporani ai
evenimentelor relateazã: „A fost trimisã o mare trupã de valori
în tabãra valahului Mihai, în urma unui sfat de tainã þinut de
Basta György ºi cãpitanii sãi în noaptea de 18 august 1601, cum
sã-ºi desfãºoare trupele pentru o confruntare cu valahul”.
În ceea ce priveºte rãmãºiþele pãmânteºti ale lui Mihai
Viteazul, nici relatãrile provenite din tabãra imperialilor, nici
cele provenite din informaþiile ambasadorilor strãini acreditaþi la
Praga sau din Raportul trimis împãratului Rudolf al II-lea nici
mãcar cele ale cãpitanilor din Ungaria Superioarã, nu amintesc
nimic despre soarta acestora. De remarcat este faptul cã toate
sursele au înregistrat actul criminal ºi consecinþele sale politice,
refuzând în corpore sã se refere la rãmãºiþele pãmânteºti.
Ieremia Movilã într-o scrisoare adresatã la 1 septembrie
1601, Cancelarului Leon Saphiena din Lituania arãta: „Vã mai
înºtiinþãm cu siguranþã cum cã Mihai Vodã pieri la Turda în 19
ale lunii august 1601, ucis din ordin împãrãtesc. Înainte a fost
împuºcat pe la spate, apoi i-a fost tãiat capul, iar corpul sãu a
fost expus pe câmp deasupra unui cal mort. Basta György nu a
permis sã fie înhumat”. Szamosközy Istvan în versiunea lui
aratã: „Ucigaºii lui Mihai au târât trupul afarã din cort ºi a
zãcut trei zile în pielea goalã la marginea drumului. Capul lui
cu barbã, l-au aºezat pe hoitul unui cal, iar în cele din urmã
l-au înmormântat niºte sârbi într-o groapã micã”. Ciro Spontani secretarul generalului Basta György, relateazã în memoriile
sale sub titlul „Historia della Transilvania”, apãrutã la Veneþia
în anul 1638: „Dupã uciderea lui Mihai s-a þinut un consiliu la
care au participat conducãtorii ambelor armate - imperialã ºi
valahã - ele au declarat supunere faþã de ordinele generalului
Basta György. Aici s-a hotãrât trimiterea corpului lui Mihai în
Þara Româneascã, socotindu-se cã dacã nu l-ar fi trimis, boierii
valahi n-ar alege alt domn. Capul a fost îmbãlsãmat ºi încredinþat Comisului lui Mihai, care l-a cerut în cea mai mare stãruinþã spre a-l duce în Þara Româneascã”. Bisselius - istoric
iezuit, a prezentat poziþia imperialã. În anul 1675 ºi-a spus pãrerea: „Capul lui Mihai a fost dus de Basta György, care, în
ªedinþa Consiliului, aºtepta în cel mai mare neastâmpãr rezultatul negocierilor, iar trupul sãu a rãmas în pielea goalã ºi neîngropat o zi întreagã”. Radu Popescu în „Cronica...” sa nu spune
nimic despre soarta trupului lui Mihai. Un anonim a adãugat la
sfârºit: „De aceia sã povestim despre un boier care a fost la
Mihai Vodã, anume Turturea Postelnicul. Atunci au fost legat,
Mihai Vodã cu Turturea Postelnicul, jurãmânt tare ºi mare cum
sã se caute unul pe altul pânã la moartea lor. ªi de sã va prinde
lui Mihai Vodã sã pieie într-altã Þarã, sã nu-i lase oasele acolo
ci sã le aducã în Þara Româneascã. Iar de se va prinde sã pieie
acest Postelnic Turturea într-altã þarã, sã nu-i lase Mihai Vodã
oasele, ci sã le aducã în Þara Româneascã sã le îngroape
creºtineºte. Drept aceea, dacã vãzu Postelnicu Turturea cã
tãiarã pe Mihai Vodã mult s-au nevoit pentru jurãmântul luat ca
sã aducã oasele lui Mihai Vodã. Ci n-au putut, ci a luat numai
capul de l-au dus în Þara Româneascã ºi l-au îngropat la
Mãnãstirea Dealu, de la Târgoviºte. ªi au fãcut milã mare care
au fost lãsat Mihai Vodã sã le dea acelei mãnãstiri”. 

16 august 1714
Constantin Brâncoveanu (1654 15.08.1714) a fost un mare boier, Domn al
Þãrii Româneºti între 1688 ºi 1714 ºi nepot al
domnitorului ªerban Cantacuzino. În perioada
în care a domnit, Þara Româneascã a cunoscut
o perioadã de înflorire culturalã ºi de dezvoltare a vieþii spirituale. În 1714, pe 15
august, a fost executat la Istanbul, împreunã
cu cei patru fii ai sãi (Constantin, ªtefan,
Radu ºi Matei), precum ºi cu sfetnicul sãu
Ianache Vãcãrescu. Cu toþii sunt veneraþi de
cãtre Biserica Ortodoxã Românã, sub numele
de Sfinþii martiri Brâncoveni.
Constantin Brâncoveanu s-a nãscut la
Brâncoveni (actualmente comunã în judeþul
Olt), într-o veche familie boiereascã. Era fiul
lui Matei („Papa”) Brâncoveanu ºi al Stancãi,
sora domnitorului ªerban Cantacuzino.
Rãmânând orfan de tatã la vârsta de doar un
an, a fost crescut de un unchi al sãu, postelnicul Constantin Cantacuzino (un reprezentat
de seamã al culturii umaniste în spaþiul românesc), care i-a oferit o educaþie aleasã pentru
acele vremuri, învãþând, printre altele, greaca,
latina ºi slavona. Cãsãtorit cu Marica, nepoata lui Antonie Vodã din Popeºti, Constantin
Brâncoveanu a avut cu aceasta patru fii:
Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei ºi ºapte
fiice: Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca,
Bãlaºa ºi Smaranda. Soþia sa, Doamna Marica, a fost adevãratul administrator al întregii
averi a Brâncovenilor, despre care se afirma
pe atunci cã era fabuloasã. Ea ºtia rostul
fiecãrei moºii, al fiecãrei case ºi al sumelor de
bani depozitate în bãncile din vestul Europei,
la Viena, Veneþia sau Amsterdam
În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura româneascã a cunoscut o
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S-a încheiat bãtãlia de la Mãrãºti

Bãtãlia de la Mãrãºti a fost una din principalele bãtãlii
desfãºurate pe teritoriul României în timpul Primului
Rãzboi Mondial. S-a desfãºurat între 22 iulie ºi 1 august
1917 ºi a fost o operaþiune ofensivã a armatei române ºi
armatei
ruse
cu
scopul de a
încercui ºi
distruge
Armata a
9-a Germanã.
Î
n
momentul
declanºãrii
operaþiunii
situaþia frontului în zona Mãrãºti-Nãmoloasa era urmãtoarea: Armata a 2-a românã era poziþionatã între dealul
Arºiþa Mocanului ºi satul Rãcoasa având în flancul drept
Armata a 9-a rusã ºi pe flancul drept Armata a 7-a rusã.
Fiecãrei din cele 3 divizii din eºalonul frontal al Armatei
a 2-a îi reveneau circa 12 km de linie de front. În faþa
românilor se sprijinea flancul drept al armatei 1 austroungare, mai precis elemente ale grupului Gerok cu forþele
principale dispuse între dealul (vârful) Momâia ºi dealul
Arºiþa Mocanului. Distribuþia liniei de front era tot 12
km/divizie.
Ofensiva de la Mãrãºti a început în dimineaþa zilei de
24 iulie 1917 la ora 03.50. Rezultatele primei zile de ofensivã au fost urmãtoarele: o pãtrundere de aproximativ 3

8 august 1918

Bãtãlia de la Oituz
Dupã terminarea bãtãliei de la Mãrãºti trupele germane ºi austro-ungare doreau ocuparea Vãii Oituzului. În
acest sens în data de 8 august 1917 s-a hotãrât atacul.
Bãtãlia a început cu pregãtirea de artilerie ce a durat patru
ore si jumãtate fiind foarte violentã, bãtãlie în cursul
cãreia Corpul 8 austro-ungar a realizat o pãtrundere în
zona centrala a frontului.
Pe 10 august 1917 trupele române au fost nevoite sã
cedeze Slãnicul, iar pe 11 august, din cauza atacurilor
neîntrerupte ºi a numãrului redus al efectivelor, s-a retras
în Valea Trotuºului. Pânã la sosirea întãririlor armata austro-ungarã a reuºit sã pãtrundã în satul Slãnic. Luptând cu
îndârjire ºi fãrã pauzã s-a reuºit ruperea apãrãrii Diviziei
70 Infanterie austro-ungarã si pãtrunderea in spatele poziþiilor inamice rezultatul fiind importante pierderi umane
din partea austro-ungarilor ºi infime româneºti.
În ciuda încercãrilor neîntrerupte de recucerire a teritoriilor pierdute din zona Cireºoaia, Brigada de Grãniceri,
slãbitã dupã marºurile forþate din zilele precedente, pierde
luptele din data de 13 august.
A urmat o pauzã de 5 zile. Luptele au avut un caracter
local, iar cele douã tabere ºi-au reorganizat forþele si ºi-au
întãrit poziþiile ocupate.
Pe 19 august Armata 1 austro-ungarã a reluat atacul.

km în dispozitivul inamic ºi o spãrturã a frontului pe o
lungime de 10 km. , 2000 de prizonieri, importante capturi
de armament ºi muniþie. Ziua a 3-a a ofensivei a debutat
cu lupte deosebit de violente, rezultatele zilei concretizându-se într-o pãtrundere de 7 km în dispozitivul inamic,
eliberarea localitãþii Sovej ºi ocuparea unor poziþii avantajoase (culmea Rãchitaºul Mare, Culmea Þepei) în vederea dezvoltãrii ulterioare a ofensivei.
Pe 28 iulie, la ora 13.30 generalul Alexandru Averescu hotãra prin ordinul 2050 încetarea operaþiunilor ofensive deoarece s-a considerat cã obiectivul a fost îndeplinit
ºi anume: stabilirea liniei frontului pe aliniamentul Mãgura Caºinului – muntele Seciului – Sboina Neagrã – Tiua
Neagrã – Tiua Golaºã – Tulnici – Bârseºti - Valea Sãrii.
Astfel, bãtãlia de la Mãrãºti se încheiase.
Bãtãlia de la Mãrãºti a reprezentat un important punct
de cotiturã în desfãºurarea operaþiunilor militare pe frontul românesc ºi a contribuit la ridicarea moralului ostaºilor
români. Reorganizate ºi temeinic instruite, având ºi experienþa campaniei din 1916, trupele române s-au dovedit a
fi un adversar capabil de a pune probleme ºi chiar de a
învinge redutabilele armate germane ºi austor-ungare.
Rezultatul acestei bãtãlii s-a datorat atât abilitãþilor tactice
ale ofiþerilor români, eficacitãþii artileriei române ºi excelentei colaborãri a acesteia cu trupele terestre, determinãrii ºi tenacitãþii în luptã a ostaºilor români, dar ºi
preþiosului ajutor dat de localnici prin furnizarea de informaþii despre inamic ºi prin cãlãuzirea trupelor române pe
poteci de munte spre flancurile si chiar in spatele trupelor
inamice. 
Sectorul
ales era cel
al vârfului
Cosna. Dispunând de
o superioritate însemnatã
de
forþe, trupele germane au
reuºit sã
ocupe vârful, dar cavaleriºtii români s-au repliat pe panta
esticã a muntelui, unde au rezistat pe poziþii. În cursul
nopþii, Armata 2 a trimis întãriri în sector douã batalioane
de grãniceri ºi un regiment de infanterie. Pe 20 august, la
ora 7:00, Divizia 1 Cavalerie astfel întãritã si susþinutã de
toatã artileria românã disponibilã a atacat ºi a reuºit sã
reia o parte din terenul pierdut ziua precedentã.
Aceastã acþiune a constituit ultimul episod major al
celei de-a doua bãtãlii de la Oituz, purtatã în vara anului
1917. Armata 1 austro-ungarã reuºise doar sã înainteze
între 2 ºi 6 km, pe un front larg de 20 km, ºi eºuase în a
pãtrunde pe Valea Trotusului, de unde sã ameninþe spatele
armatelor române ºi ruse din sudul Moldovei.
În total 25 de Ordine Mihai Viteazul clasa a III-a au
fost acordate ofiþerilor români pentru faptele sãvârºite în
august 1917, în zona Oituz. Drapelele de luptã a trei
unitãþi (un regiment ºi douã batalioane) au fost decorate
cu aceeaºi prestigioasã decoraþie. 

Sfinþii Martiri Brâncoveni - Constantin Vodã cu cei patru fii ai
sãi, Constantin, ªtefan, Radu, Matei ºi sfetnicul Ianache
perioadã de înflorire, domnitorul fiind un fervent sprijinitor al culturii. În cei 26 de ani de
domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un gospodar
desãvârºit ºi bun administrator al avuþiilor
þãrii, instaurând o epocã de prosperitate ºi de
pace.
Domnitorul a iniþiat o amplã activitate de
construcþii religioase ºi laice, îmbinând armonios în arhitecturã, picturã muralã ºi sculpturã
tradiþia autohtonã, stilul neo-bizantin ºi ideile
novatoare ale renascentismului italian într-un
nou stil caracteristic, numit stilul brâncovenesc. Denumirea de stil brâncovenesc,
sau de artã brâncoveneascã, este folositã în
istoriografia românã de artã pentru arhitectura
ºi artele plastice din Þara Româneascã în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.
Deoarece aceastã epocã a influenþat în mod
hotãrâtor evoluþiile de mai târziu, termenul se
foloseºte prin extensie ºi pentru a descrie
operele de artã din vremea primilor Mavrocordaþi, pânã cãtre 1730. Istoricii de artã
caracterizeazã uneori stilul prin analogie cu
renaºterea apuseanã, datoritã structurilor sale
clare, raþionaliste, dar exuberanþa lui decorativã permite ºi folosirea termenului de baroc
brâncovenesc. Constantin Brâncoveanu ºi-a
asumat rolul de protector al tiparului ºi ºcolilor din Þara Româneascã, dar ºi din Transilvania, numele sãu fiind întâlnit între cele ale
donatorilor de la ºcoala româneascã din ªcheii
Braºovului. S-a înconjurat de personalitãþi de
culturã din þarã ºi strãinãtate, susþinând financiar ºi diplomatic pregãtirea tinerei generaþii
de cadre în ºcolile europene. În 1689 l-a adus
de la Istanbul pe Antim Ivireanul, viitorul
mitropolit, sub îndrumarea cãruia s-au tipãrit
numeroase cãrþi româneºti, greceºti, slave ºi

chiar arabe, turceºti ºi georgiene.
În vremea sa au avut loc intense acþiuni
politice ºi diplomatice pentru stãvilirea
expansiunii þariste ºi otomane în Europa de
Sud-Est. Folosind o politicã abilã, s-a menþinut 26 de ani la domnie. Fiscalitatea excesivã
din timpul domniei lui, determinatã ºi de
cererile mereu sporite ale Porþii otomane, a
îngreunat viaþa þãranilor ºi târgoveþilor. A dus
o politicã externã ºovãitoare.
Sfârºitul domniei. În 1709, o conjuncturã
europeanã nefavorabilã ºi greºelile politice ale
lui Constantin Brâncoveanu au dus la dezastrul familiei. În anul 1711, sultanul a hotãrât
sã se rãzbune. Pentru aceasta a pus la cale un
plan, aplicat abia dupã trei ani, când Brâncoveanu nici nu mai bãnuia cã ar mai avea
duºmani. Toate rudele lui, Cantacuzinii, care
îi sprijiniserã pânã atunci domnia, se
întoarserã însã împotriva lui. Brâncoveanu
pregãtea la vremea aceea nunta fiului sãu,
Radu. Mireasa, fata lui Antioh Vodã Cantemir, se afla la Istanbul. Pentru a nu supãra
Înalta Poartã, Brâncoveanu i-a trimis o
scrisoare sultanului, împreunã cu 4.000 de
galbeni ºi o blanã de samur. Ali Paºa, comandantul oºtilor otomane, pregãtea atunci o mare
loviturã împotriva Sfântului Imperiu Roman
de Naþiune Germanã, motiv pentru care s-a
decis sã-l scoatã pe Brâncoveanu din joc
înainte de începerea luptelor. Viclean, Ali
Paºa i-a comunicat lui Vodã cã Poarta nu se
opune cãsãtoriei. Brâncoveanu a trimis la
Istanbul, dupã mireasã, un convoi condus de
domniþa Bãlaºa ºi de soþul ei. Era pe la
sfârºitul iernii anului 1713, când domniþa
Stanca, una dintre fiicele domnitorului, s-a
îmbolnãvit grav. Înaintea morþii ea a avut o

viziune: pe peretele din faþa patului i-a
apãrut o ceatã de turci, care îl ducea pe tatãl
ei în lanþuri la Istanbul.
Deºi Brâncoveanu fãcuse mari eforturi
pentru a-i convinge pe otomani cã gestul spãtarului Toma Cantacuzino (trecerea de partea
ruºilor în timpul rãzboiului ruso-turc din
1711) nu exprimase ºi voinþa sa, o nouã
acuzaþie s-a adãugat la adresa voievodului.
Învinuit, dupã cum spunea cronicarul turc
Mehmed Raºid cã „adunase multe bogãþii ºi
arme pentru a se opune ºi pregãti o rãscoalã,
aºteptând ca sã-ºi arate dorinþa de a domni în
chip absolut independent”, Brâncoveanu a
fost mazilit in 1714, în apropierea Paºtilor.
Împreunã cu familia sa, a fost dus la Istanbul
ºi închis la Edicule, iar toate averile sale i-au
fost confiscate.
Execuþia. Ianache Vãcãrescu, ginerele ºi
sfetnicul principal al domnitorului, a fost
decapitat primul. Au urmat fiii cei mari.
Înspãimântat, Matei, mezinul, a fost gata sã
renunþe la creºtinism: “Dã-mi voie sã-mi trãiesc tinereþea. Mai bine vreau sã fiu mahomedan decât sã mor nevinovat”. Brâncoveanu
s-a împotrivit, iar cãlãul i-a retezat capul
copilului. Constantin Brâncoveanu însuºi a
îngenuncheat ultimul în faþa gâdelui. Capetele
celor ºase au fost plimbate pe strãzile Istanbulului în vârfuri de suliþe, iar trupurile, aruncate în mare. Doamna Maria a aflat vestea în
închisoare. Cu ajutorul Patriarhiei Constantinopolului a început pescuitul cadavrelor,
care ºi-au gãsit odihna veºnicã în insula
Halki, într-o veche mânãstire greceascã ridicatã de împãratul Ioan al VIII-lea
Paleologul.
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Brigada 1 Mecanizatã „Argedava”

Transfer de autoritate în FOB Bullard
Începând cu ziua de 1 august Elementul
de comandã ºi control din cadrul Combined
Team Zabul asigurat de comandamentul
Brigãzii 1 Mecanizatã “Argedava” executã
misiunea din teatrul de operaþii Afganistan
cu ambele batalioane de manevrã respectiv
Batalionul 2 Infanterie “Cãlugãreni” ºi
Batalionul 495 Infanterie “Cãpitan ªtefan
Soverth” - o dovadã a faptului cã România
este un partener stabil în raporturile cu
naþiunile aliate, un stat care îºi îndeplineºte
atribuþiile asumate ºi aduce un plus de valoare misiunii NATO ISAF din Afganistan.

La acest eveniment au participat generalul
de flotilã aerianã Victor Strîmbeanu, comandantul aeroportului internaþional Kabul,
colonelul Wood TOOD, comandantul Brigãzii
1-25 ºi al Combined Team Zabul, colonelul
Ortner Blake, comandantul Brigãzii 116,
colonelul Marius Harabagiu, comandantul
Brigãzii 1 Mecanizate „Argedava” ºi coman-

Z

ona de Nord Vest a provinciei Zabul,
districtul Shah Joy, acolo unde pentru
ºase luni au acþionat infanteriºtii din
Batalionul 26 Infanterie “Scorpionii Roºii”
este probabil una dintre cele mai fierbinþi zone
de acþiune ale elementelor insurgente din sudul
Afganistanului. Fiecare zi este marcatã de
evenimente cu implicaþii mai mici sau mai
mari asupra forþelor proprii sau asupra
partenerilor cu care militarii români acþioneazã
în Afganistan. În fiecare zi trebuie sã se întâmple ceva pentru ca ziua sã fie normalã din
punct de vedere al misiunilor executate, trebuie
sã fie descoperit un dispozitiv exploziv
improvizat, trebuie sã fie atacatã o patrulã, o
bazã de patrulare sau trebuie sã fie raportate
miºcãri insurgente în anumite zone de operaþii.
Nord Vest-ul provinciei Zabul este ºi zona
în care începând cu luna august Batalionul 495
Infanterie „Cãpitan ªtefan Soverth” îºi va executa misiunea. Acesta nu va fi deloc uºoarã
deoarece va trebui intensificat ritmul acþiunilor
pentru susþinerea efortului în cadrul celor trei
linii de operaþii pe care forþele coaliþiei le
desfãºoarã în aceastã þarã, respectiv securitatea, guvernarea ºi dezvoltarea.
Începând cu data de 1 august 2011 la ceremonia care a avut loc cu ocazia transferului
de autoritate comandantul Batalionului 495
Infanterie, locotenentul colonel Dorin TOMA a
preluat zona de responsabilitate ºi misiunea de
la comandantul Batalionului 26 Infanterie
„Scorpionii Roºii”, locotenent-colonelul Dan
Ionescu.

dant al contingentului românesc, Mohammad
Sadia, guvernatorul districtului Shah Joy,
reprezentanþi ai armatei ºi poliþiei naþionale a
Afganistanului.
Comandantul Combined Team Zabul,
colonelul Wood Tood, a primit onorul de la
comandantul Batalionului 26 Infanterie „Scorpionii Roºii”, locotenent-colonelul Dan
IONESCU ºi a fost intonat imnul de stat al
României. A urmat slujba religioasã, condusã
de preotul militar George Pretorian, în timpul
cãreia au fost binecuvântaþi militarii care încep
misiunea. În continuare sa desfãºurat festivitatea de predare - primire a zonei de responsabilitate, drapelele de luptã ale celor douã
unitãþi au ieºit în faþa formaþiei ºi cei doi
comandanþi au predat / primit misiunea iar
comandantul Batalionului 495 Infanterie
„Cãpitan ªtefan Soverth”, locotenent-colonelul

Dorin TOMA, a raportat comandantului
Combined Team Zabul: „Domnule colonel am
luat în primire zona de responsabilitate din
districtul Shah Joy”.
Faptul cã angajarea militarilor români în
teatrul de operaþii Afganistan este una de substanþã, demonstreazã forþa ºi creºterea capacitãþii expediþionare, fiind totodatã o dovadã a
profesionalismului militarilor Armatei
României. În
cadrul ceremonialului
plutonierul major
Vasile NANU,
locþiitorul
comandantului
Plutonului
Geniu a fost
decorat cu „The
Army Achivement Medal”.
Medalia a fost
înmânatã
de
Cãpitanul
Braian Horbert,
comandantul
Companiei
Bravo.
„Am
primit aceastã medalie din partea aliaþilor
americani, cel mai important moment din
activitatea mea de militar. Acest lucru
dovedeºte cã am fost apreciat pentru modul în
care am executat misiunile încredinþate ºi
pentru modul în care mi-am îndeplinit
atribuþiile funcþionale.”
Comandantul Combined Team Zabul,
colonelul Wood Tood, a mulþumit participanþilor pentru cã au onorat invitaþia de a fi
prezenþi la ceremonial. „Aceasta este o zi mare
pentru militarii Batalionului 495 Infanterie
care preiau responsabilitatea districtului Shah
Joy, dar ºi o zi în care trebuie sã recunoaºtem
faptele soldaþilor români care au executat
misiuni pentru sprijinirea þarii ºi populaþiei
Afganistanului. Pentru militarii români care
au luptat în aceastã zonã de operaþii vã rog sã
vã ridicaþi ºi sã-i aplaudãm.” Ceremonia s-a

încheiat cu înmânarea certificatelor de
apreciere.
În timpul ceremoniei locotenent-colonelul
Dan IONESCU, comandantul Batalionul 26
Infanterie „Scorpionii Roºii” a raportat misiune îndeplinitã, iar la sfârºitul acesteia ne-a
explicat ce înseamnã acest lucru: „Nu cred ca
în acest moment reuºesc sã-mi dau seama de
ceea ce înseamnã misiune îndeplinitã, pentru
cã în continuare suntem conectaþi la ceea ce se
întâmplã în zonã pânã în momentul în care ne
vom îmbarca în avion sã plecãm în þarã. În
orice caz sentimentul misiunii îndeplinite este
deosebit cu atât mai mult cu cât, într-adevãr a
fost îndeplinitã în întregul sãu spectru. Militarilor Batalionului 495 Infanterie „Cãpitan
ªtefan Soverth” le doresc misiune uºoarã ºi sã
se întoarcã sãnãtoºi acasã”.
Dupã încheierea ceremoniei locotenentcolonelul Dorin TOMA comandantul Batalionul 495 Infanterie ne-a declarat: «Îcepând
cu 1 august Batalionul 495 Infanterie „Cãpitan ªtefan Soverth” executã misiuni în întreaga zonã de responsabilitate pe care am preluat-o de la Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii Roºii”. Dacã pânã acum, timp de 10 zile,
am executat misiuni în comun pentru a
recunoaºte zona ºi pentru a lua în primire
misiunile pe care le-au executat colegii noºtri,
începând de astãzi suntem în mãsurã sã executãm singuri, fãrã sprijin, misiuni în întreaga
zonã de responsabilitate. Mã refer la întreaga
gamã de misiuni: misiuni de patrulare pe
Autostrada A1, puncte de observare temporare ºi permanente, escortã ºi sprijin convoi
logistic, escortã VIP, precum ºi misiuni
CIMIC, chiar ºi în acest moment avem misiuni
în desfãºurare în zona de responsabilitate.
Colegilor noºtri de la Batalionul 26 Infanterie
„Scorpionii Roºii” le urãm drum bun, sã
ajungã cu bine acasã alãturi de cei dragi.»
Pentru militarii din FOB Bulard a fost o zi
liniºtitã, fãrã incidente. Dar pentru aceºtia o zi
normalã nu este o zi liniºtitã, fãrã incidente. O
zi fãrã incidente poate fi o zi de pregãtire a
viitoarelor atacuri, poate fi liniºtea dinaintea
furtunii, poate fi buzduganul care prevesteºte
tãvãlugul cãruia trebuie sã îi þinã piept indiferent de intensitatea ºi forþa acþiunilor.

Scorpionii Roºii la cea ce-a doisprezecea misiune îndeplinitã
Au trecut ºase luni de la introducerea în teatrul de operaþii
din Afganistan, ºi misiunea Scorpionilor Roºii din Batalionul 26
Infanterie „Neagoe Basarab” a fost preluatã în totalitate de
colegii din Batalionul 495 Infanterie „Cãpitan ªtefan Soverth”.
Misiunea este la final ºi rutina este departe de se fi instalat în
rândul militarilor olteni. Ancorarea în realitatea teatrului de
operaþii ºi înþelegerea fenomenului insurgent în cele mai mici
amãnunte ale lui au fãcut ca acest prim inamic pe timpul executãrii misiunilor internaþionale sã fie þinut departe.
Scorpionii Roºii s-au confruntat aici cu adevãrate exemple
ale rãzboiului asimetric despre care se vorbeºte ºi se scrie atât
de mult. Inamicul, pe care noi îl numim insurgent sau taliban, a
fost ºi este pretutindeni, poate chiar alãturi de noi, pe timpul
unei patrulãri pe jos, într-o localitate despre care ºtim cã este
paºnicã, de partea noastrã, este cel care ne salutã atunci când
trecem prin bazarul din Shah Joy, este cel care ne face cu mâna,
zâmbind, atunci când securizãm zona dupã ce un dispozitiv
exploziv improvizat a fost gãsit, în ciuda bunei mascãri pe care
o folosesc potrivnicii noºtri, sau este partenerul de discuþii la
vreo shura... Inamicul este peste tot, fãrã a putea fi observat,
uniforma sa este haina murdarã ºi jerpelitã a afganului de rând,
acoperirea sa este viaþa normalã ºi sãracã pe care o duce fiecare
localnic al acestei provincii, zona sa de acþiune este locul unde
alþi concetãþeni de-ai sãi îºi duc traiul, fãrã a se îngrijora cã
lupta sa pune în pericol vieþi nevinovate ale celor care ar putea
sã îi fie fraþi, prieteni, pãrinþi ºi de ce nu, copii nevinovaþi care
doar se aflã la locul nepotrivit în momentul nepotrivit.
Înþelegerea fenomenului care se petrece în Afganistan nu
þine numai de cunoaºterea situaþiei de securitate din zona de
operaþii, þine în foarte mare mãsurã ºi de cunoaºterea în detaliu
a specificului cultural, a legilor nescrise ale localnicilor, a
cutumelor care le guverneazã viaþa ºi a relaþiilor interpersonale
care sunt cu totul diferite faþã de cele care nouã ni se par normale pentru o societate democratã. Relaþiile de familie sunt cele
mai importante ºi cele mai influente, relaþiile ºi organizarea
tribalã joacã un rol extrem de important inclusiv în guvernarea
unor provincii în care sunt mai multe triburi care la rândul lor
au lideri diferiþi, cutume diferite, obiceiuri ºi crezuri diferite.
O probã a mãiestriei militarilor olteni a fost aducerea
partenerilor afgani la aceeaºi masã a tratativelor, aducerea acestora pe drumul unui scop comun pentru care luptãm. Foarte
multe dintre misiunile de aici sunt executate în cooperare cu
militari afgani, cu poliþiºti afgani ºi cu oamenii guvernatorului
districtual - reprezentantul guvernului afgan în teritoriu. Deseori aceºtia fac parte din familii ºi triburi diferite. Depãºirea
intereselor tribale ºi de familie care nu reprezintã interesele
întregii comunitãþi reprezintã o barierã care este încã greu de
trecut. „Nu-þi fie teamã cã înaintezi prea încet, teme-te dacã te
opreºti” Sun Tzu.
Una dintre principalele caracteristici ale misiunilor executate în Zabul, Afganistan este insistenþa. Aproape zilnic infanteriºtii de la Craiova au fost atacaþi cu diferite tipuri de armament ºi de mijloace, de la temutele aruncãtoare de grenade antitanc portativ AG-7, armament de infanterie, aruncãtoare de calibru 82mm, lansatoare de rachete de calibre ºi modele pentru
noi mai puþin cunoscute ºi nu în ultimul rând cu dispozitive
explozive improvizate amplasate împotriva personalului ºi blin-
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datelor, în cele mai greu de închipuit locuri posibile. Ingeniozitatea cu care gândesc ºi acþioneazã inamicii noºtri nu a fost
niciodatã subestimatã, tacticile, tehnicile ºi procedurile acestora
au fost îndelung analizate ºi acþiunile Scorpionilor Roºii au fost
adaptate pentru a contracara ceea ce se poate întâmpla.
Dificil este în a înfrunta un inamic pe care nu îl vezi dar ºtii
cã este acolo, urmãrindu-te, notând fiecare miºcare, fiecare
reper ºi fiecare acþiune, fiecare tehnicã folositã ºi fiecare detaliu. Este dificil dar nu imposibil, este greu, dar realizabil cu
condiþia pregãtirii minuþioase ºi seriozitãþii demonstrate în acþiunea în mediul real al conflictului, în mediul ostil în care inamicul poate fi oriunde ºi poate ataca oricând.
Chiar dacã au fost momente în care atacurile au fost la fel
de dese ca ºi patrulele executate în zona de operaþii a Scorpionilor Roºii, nici un moment intensitatea cu care au fost executate misiunile nu a scãzut. Zilele grele prin care au trecut
Craiovenii atunci când doi dintre Scorpionii Roºii, Sublocotenenþii (p.m.) Lixandru Constantin-Laurenþiu ºi Marinescu
Cãtãlin Ionel au cãzut la datorie ºi alþi patru au fost rãniþi au fost
depãºite cu determinare ºi profesionalism, cu convingerea cã
numai continuând putem face sã nu se mai întâmple. Ei au
aprins câte o lumânare pentru fiecare suflet viteaz care s-a ridicat la ceruri, pentru fiecare coleg al lor care a mers pânã la
sacrificiul suprem pentru îndeplinirea misunii, au spus o rugãciune, apoi s-au întors la misiunea în care fiecare minut poate
reprezenta un incident.
Referindu-se la complexitatea misiunii îndeplinite de militarii craioveni, comandantul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe
Basarab”, locotenent colonelul dr. Dan Ionescu, aprecia cã
«unul din criteriile avute în atenþie a fost spectrul misiunilor
executate, unul foarte larg, pornind de la operaþiuni ,,cordon
and Knock,, pâna la acþiuni în parteneriat CIMIC, toate având
ca scop o stare de normalitate în Districtele Shah Joy si Qalat,
libertatea de miºcare pe autostrada A1, atât pentru populaþia

localã, cât ºi pentru forþele ISAF ºi organizaþiile
nonguvernamentale, responsabilitate care a revenit
Scorpionilor Roºii începând cu luna februarie 2011.
Complexitatea misiunilor a fost datã, de asemenea, ºi
de inamicul cu care s-a confruntat batalionul, foarte
mobil, volatil ºi cu o experienþã de luptã apreciabilã,
atât pe teritoriul afgan cât ºi în alte teritorii în care
insurgenþa a scris ani de istorie. Nu în ultimul rând
caracterul complex al misiunii a fost dat ºi de gradul
mare de independenþã al acþiunilor prin fracþionarea
ºi dispersarea forþelor în întreaga zonã de responsabilitate, solicitând astfel major, atât operaþional, cât
ºi administrativ comandanþii de subunitãþi la nivel de
pluton ºi companie, dar ºi logistica ºi sprijinul de
luptã.
În sprijinul tuturor acestor elemente ce au dat
liniile mari ale misiunii trebuie sã luãm în considerare ºi comanda tuturor elementelor din subordinea
Task Force Red Scorpions, respectiv compania
americanã EAGLE din Regimentul 2 “Strikers” ºi
ulterior compania americanã BRAVO din Brigada
1-25 “Artic Wolfs”, specialiºtii Navy EOD(US),
RCP(US), si cooperarea cu elementele venite în sprijin, respectiv PRT (US), BUSHWALKERS RCP (US), Regimental Artilery, elicopterele ºi aviaþia pentru operaþii deliberate sau solicitate la nevoie.
Riscurile ºi ameninþãrile cu care s-au confruntat Scorpionii
Roºii le-au solicitat întreaga experienþã acumulatã în toate
teatrele de operaþii în care batalionul a acþionat, confruntãrile
de toate tipurile dar ºi condiþiile de trai ºi specificitatea mediului fiind o nouã provocare de-a lungul misiunii.»
Deloc uºoarã, misiunea Scorpionilor Roºii este la final. Fãrã
a încerca un bilanþ, cifrele care caracterizeazã misiunea infanteriºtilor de la Craiova spun totul despre eforturile pe care le-au
fãcut aceºti militari pentru a acorda o ºansã poporului afgan din
provincia Zabul din sud-estul Afganistanului. Aproape 2500 de
misiuni de contra-insurgenþã. Cifrele nu sunt reprezentative, ele
doar reflectã eforturile depuse de militarii de la Craiova, rezultatele sunt cele care încoroneazã semnificaþia cifrelor. Ele prezintã doar ceea ce au însemnat cele ºase luni de prezenþã activã
în districtele Shah Joy ºi Qalat. În Afganistan Scorpionii Roºii
au mãsurat zilele în ore ºi în misiuni, o zi a avut în medie 18-20
de misiuni ºi aproximativ 120 de ore în care s-au confruntat cu
diferite forme ºi modele ale acestui rãzboi în care inamicul te
confruntã doar uneori direct, bãrbãteºte, faþã în faþã.
Satisfacþiile apar atunci când, ajunºi acasã, Scorpionii Roºii
îºi regãsesc fii mai înalþi ºi un pic mai maturi, taþii cu albul
îngrijorat al pãrului, soþiile cu fericirea revederii în priviri….iar
în urma lor rãmân ºase luni petrecute în Afganistan, ºase luni în
care luxul unei duminici relaxate la televizor nu le-a fost permis, multe luni în care s-a vorbit despre ameninþãri, riscuri,
atentate, insurgenþã, pericol ºi alte ,,derivate” ale acestora. Adevãratele satisfacþii apar acasã, acolo unde familia, centrul universului fiecãrui militar este alãturi.
Paginã realizatã de: Maior Sorin CONSTANTINESCU
Foto: Sergent major Dan VEREª
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