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Naþional Bosnia 17. În
baza Hotãrârii Parlamentului României nr.

13 din 14.06.2001 ºi a
Legii nr. 42 din
15.03.2004 privind
participarea forþelor
armate la misiuni în
afara teritoriului statului român a fost constituit acest detaºament.

KAKI 100%
Prima misiune

10 minute sub tirul armelor
Comandantul Plutonului Poduri, cãpitanul
Cãtãlin ªOGOR, un genist sobru ºi foarte modest,
este primul militar român (din Detaºamentul de
Geniu Irak III) care s-a aflat, alãturi de subordonaþii
sãi, sub tirul armelor insurgenþilor. Militarii noºtri
fãceau parte dintr-un convoi format din soldaþi salvadorieni, militari americani ºi erau escortaþi de
cãtre ucrainieni pânã în apropiere de locul incidentului, ºi de cãtre polonezi.

5500 (0.55) lei

DIN LUMEA MILITARÃ

Centauro – tancul viitorului
Vehiculele de luptã 8x8 au fost vedetele Salonului Internaþional de
Apãrare Terestrã ºi Aeroterestrã Eurosatory 2004, care a adus laolaltã vizitatori din 120 de þãri.
Blindatul uºor Centauro este o
creaþie Iveco-Fiat. Echipat precum un tanc, Centauro este mult
mai mobil ºi mai rapid. Are pe
turelã un tun de 105 mm, care
trage cu muniþie specificã NATO.

UNIVERS SPIRITUAL
Anul George Enescu

Melosul popular în rapsodiile
enesciene(1)

Î

nceputul secolului XX, perioada în care Parisul devenise capitala artelor. În timp ce curentele muzicale se concurau prin
creaþiile elevilor lui Gabriel Fauri ºi Vincent d’Indy, un tânãr român
extrem de talentat, cãruia Conservatorul parizian îi acordase premiul
I la vioarã, compusese douã strãlucitoare evocãri ale plaiurilor natale.
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PROVENIENÞA NUMELOR
DE BOTEZ

Profesionalism ºi caracter
Libertatea gândirii presupune cã gândirea nu are ºi
nu trebuie sã aibã limite. Aceastã libertate este garantatã distinct în Constituþie pentru a proteja spiritul
uman de orice manipulare, îndoctrinare, spãlare a
creierului, dezinformare etc. De asemenea, se exclude
orice constrângere psihicã ºi fizicã pentru a nu se
impune mijloace, metode de raþionament, concluzii,
scopuri, astfel încât, o persoanã, sã hotãrascã singurã ce
va face, cum va acþiona, în limitele competenþelor pe
care le are. Dar, totodatã, trebuie sã se informeze corect
pentru a-ºi rezolva interesul urmãrit în mod conºtient.
Împreunã cu libertatea de expresie ºi cu libertatea
cuvântului, libertatea de gândire contribuie la aflarea
adevãrului, la cântãrirea tuturor faptelor ºi argumentelor. Analizând alternativele ºi verificând raþionamentul, exprimându-l, totodatã, corect ºi politicos se
poate distinge adevãrul de fals. Suprimarea informaþiilor, a discuþiilor sau a confruntãrii opiniilor nu duce la
judecata cea mai raþionalã ºi, de cele mai multe ori,
blocheazã generarea de idei noi tinzând sã perpetueze
eroarea. Din aceastã cauzã, chiar ºi “consumatorii” de

idei trebuie sã fie foarte atenþi ca sã nu accepte
“bunuri” inferioare calitativ.
Mai ºtim, cu toþii, cã adevãrul nu are nici o ºansã sã
iasã la luminã fãrã libertatea de exprimare, dar
cunoaºtem ºi cã principiile enumerate mai sus nu îi
ajutã decât pe cei care dau dovadã de profesionalism în
tot ceea ce fac. Iar, cei care au impresia cã întârzierea
în predarea lucrãrilor este o marcã a talentului lor, în
floare, dealtfel, în zilele noastre, nu prezintã prea multã
încredere deoarece respectarea termenului de predare
este o problemã de auto-organizare.
În zilele noastre, cei mai mulþi oameni, deºi pretind
cã respectã concepte ca adevãrul, onestitatea, virtutea...
urmãresc, de fapt, sã facã bani sau, mai rãu, sã-ºi
creeze o imagine favorabilã. Din aceastã cauzã, temele
majore sunt promovarea propriilor puncte de vedere,
excluderea celor ale opozanþilor, relatarea voit distorsionatã a unor fapte pentru a le potrivi cu o anume
opinie sau interes “comercial”, precum ºi vendetele
personale. Pentru eliminarea acestor tare de comportament este nevoie de o atitudine corectã faþã de profesie,

bazatã pe ideea cã nimic nu este magic, înnãscut,
hãrãzit ºi cã totul vine în urma unui proces îndelungat
de autoperfecþionare.
Dacã nu se ajunge la aceastã treaptã minimã a
înþelegerii meseriei, nici o mie de cãrþi, nici o mie de
exemple formidabile ºi, evident, nici o mie de materiale întocmite nu-i vor ajuta pe aceºti oameni sã înþeleagã vreodatã ce este cu adevãrat profesia ºi ce cautã
ei în interiorul castei respective.
Aproape orice om inteligent poate, dacã îºi pune
mintea, sã devinã competent, dar pentru a te ridica deasupra acestui nivel, pentru a fi bun sau foarte bun, trebuie sã ai cu adevãrat talent, fler ºi, mai ales, sã
dobândeºti caracterul potrivit. Pentru aceasta, nu este
necesarã reconstrucþia psihologicã ci, este nevoie doar
ca, atunci când îþi faci meseria, sã iasã la ivealã calitãþile personale potrivite; pentru cã, dacã este vreun
lucru care diferenþiazã oamenii extraordinari, de cei
obiºnuiþi, acela este caracterul.
Locotenent-colonel
Ion PAPALEÞ
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ALGERIA: Treisprezece morþi într-un atentat.
Treisprezece persoane au fost ucise, în seara zilei de
joi, 7 aprilie, de islamiºti înarmaþi care instalaserã un
baraj fals în apropiere de Larbaa, localitate situatã la
aproximativ 30 de kilometri sud de Alger, au anunþat
surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de
Agenþia France Presse. Ei au interceptat patru maºini
ºi un camion, împotriva cãrora au deschis focul. Ulterior, au incendiat toate cele cinci autovehicule.
COREEA DE NORD: Se sporeºte arsenalul
nuclear. Coreea de Nord intenþioneazã sã îºi dezvolte
potenþialul nuclear de apãrare faþã de ceea ce ei considerã ameninþãrile Statelor Unite, a declarat, vineri, 8
aprilie, ºeful Statului Major al armatei nord-coreene,
citat de presa de la Seul. Într-un discurs rostit la Phenian în prezenþa unor lideri ai Partidului Comunist,
ºeful Statului Major le-a cerut nord-coreenilor sã fie
“pregãtiþi sã reacþioneze”, pentru a face faþã oricãror
acþiuni americane. Coreea de Nord, care susþine cã
deþine arme nucleare, a cerut, la 31 martie, ca
negocierile multilaterale pe tema programului sãu
nuclear sã fie transformate în discuþii pe tema
dezarmãrii regionale. Statele Unite considerã cã
regimul nord-coreean deþine deja douã arme nucleare
rudimentare. STATELE UNITE: Întrevederi periodice la înalt nivel cu China. Statele Unite ºi China
au decis, în premierã, sã organizeze întrevederi periodice la înalt nivel pentru a dezbate probleme politice
ºi economice, a anunþat Departamentul de Stat american, citat de Agenþia France Presse. Aceste discuþii vor
fi purtate de Robert Zoellick, adjunctul secretarului de
Stat american, Condoleezza Rice. Detaliile acestor
întrevederi, în special frecvenþa lor, nu a fost încã stabilitã. Potrivit ediþiei din 8 aprilie a cotidianului Washington Post, viitoarele reuniuni vor fi considerate un
“dialog global”, spre deosebire de “dialogul strategic”
rezervat þãrilor aliate Statelor Unite. IRAN:
Dezminþire. Preºedintele iranian, Mohammad Khatami, a “dezminþit cu putere” informaþiile difuzate de
presa israelianã, potrivit cãrora acesta i-a strâns mâna
ºi a discutat pentru scurt timp cu omologul sãu
israelian, Moshe Katzav, la Vatican, în timpul funeraliilor Papei Ioan Paul al II-lea. Presa israelianã a
afirmat cã preºedintele Israelului, de origine iranianã,
a discutat pentru câteva minute cu omologul sãu de la
Teheran, în limba persanã, evocând oraºul iranian
Yazd, unde s-au nãscut amândoi. ARABIA: A
murit liderul al-Qaida din regat. Autoritãþile de la
Riyad au confirmat, sâmbãtã, 9 aprilie, moartea sauditului Saud al-Otaibi, considerat liderul reþelei al-Qaida
din regat, precum ºi cea a marocanului Abdelkrim alMejjati, presupusul organizator al atentatelor de la
Madrid. Potrivit Agenþiei France Presse, aceºtia au
fost uciºi în confruntãrile de la nord de capitalã.
STATELE UNITE: Administraþia vrea acces la
informaþiile bancare. Administraþia Bush elaboreazã
un proiect prin care ar urma sã aibã acces la informaþii
privind tranzacþiile financiare electronice realizate de
bãnci, în cadrul eforturilor de identificare ºi anihilare
a finanþãrii operaþiunilor teroriste, a transmis New
York Times, în ediþia electronicã de duminicã, 10
aprilie. Tranzacþiile internaþionale electronice le-au
permis teroriºtilor care au comis atentatele de la 11
septembrie 2001 sã transfere peste 130.000 de dolari
ºi sunt în continuare vulnerabile în faþa “teroriºtilor
financiari”, a afirmat un responsabil american.
IRAK: Închisorile din Irak sunt pline. Mai mult
de 17.000 de persoane sunt încarcerate în Irak, dintre
care aproximativ douã treimi se aflã în închisorile
controlate de forþele Statelor Unite, au informat
responsabili americani ºi irakieni. Potrivit colonelului
Guy Rudisill, purtãtorul de cuvânt al serviciilor penitenciare americane, în închisorile gestionate de forþele
Statelor Unite se aflau 10.708 persoane, la 4 aprilie,
6.054 fiind încarceraþi la Camp Bucca, 3.493 la Abu
Ghraib ºi 114 la Camp Cropper, din apropierea aeroportului din Bagdad. În acest ultim centru se aflã
“deþinuþii importanþi”, printre care Saddam Hussein ºi
demnitari ai fostului regim. (D.A.)
ABONAMENTE LA “CURIERUL ARMATEI”

Un abonament lunar (douã apariþii) costã 11.000 lei, iar banii se vor depune în
contul U.M. 02450 Bucureºti RO 53 TREZ 705 5005 XXX 000 161, cod fiscal
4265833, trezoreria sectorului 5, cu specificaþia "Abonamente la publicaþii militare
C.A." Pentru a fi luaþi în evidentã cu rapiditate (ºi, implicit, expedierea operativã a
publicaþiei), dupã depunerea banilor se va trimite o adresã cãtre ºeful U.M. 02450 "V",
în care se va specifica numãrul de abonamente fãcute ºi perioada, precum ºi suma
depusã. La aceasta se va ataºa chitanþa sau copia de pe ordinul de platã.
Vã facem cunoscut cã aceastã publicaþie se tipãreºte exclusiv din fondurile
strânse din abonamente, ceea ce face ca numãrul gratuitãþilor sã fie foarte mic.
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e data de 29 martie, anul curent, la
sediul Batalionului 96 Geniu s-a
desfãºurat ceremonialul de
înapoiere din misiune al Detaºamentului
Naþional Bosnia 17. În baza
Hotãrârii
Parlamentului
României nr. 13 din
14.06.2001 ºi a Legii nr. 42
din 15.03.2004 privind participarea forþelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român a fost constituit
acest detaºament. Începând cu
06.10.2004,
detaºamentul
având în compunerea sa un
numãr de 68 de militari ( 45
geniºti ºi 23 de poliþiºti militari ), comandaþi de cãtre
locotenent-colonelul Vergil
CÂLÞEA a fost dislocat în
teatrul de operaþii din Bosnia-Herþegovina.
Pe parcursul a ºase luni, Detaºamentul
Naþional Bosnia a îndeplinit numeroase
misiuni pentru sprijinul genistic al SFOR ºi
EUFOR prin asigurarea libertãþii de miºcare
ºi mobilitãþii forþelor ºi prin sprijinul specializat al plutonului de poliþie militarã în
subordinea Unitãþii Speciale Multinaþionale. Misiunile executate de cãtre militarii români au constat în: paletizarea,
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împachetarea ºi containerizarea elementelor
de pod din compunerea podurilor Mabey &
Johnson din campul PLOCE (CROAÞIA),
transport de tehnicã grea din localitatea

BRCO în localitatea GRADACAC ºi retur,
transportul materialelor, echipamentelor ºi
pieselor de schimb necesare aprovizionãrii
detaºamentului din garnizoana ARAD în
campul BUTMIR, participarea la douã
exerciþii demonstrative de restabilire a
ordinii publice în campul BUTMIR 2 ºi
douã în campul MOSTAR. Aprecierea
activitãþii militarilor români desfãºuratã în
teatrul de operaþii din BOSNIA-HERÞE-

GOVINA a fost fãcutã cu ocazia decorãrii
tuturor militarilor din compunerea
detaºamentului cu medalia
Uniunii
Europene cu însemnele operaþiunii
ALTHEEA, pe data de 26. 02. 2005, de
cãtre ºeful de stat major al EUFOR, generalul de brigadã Peter GOEBEL Totodatã, în
cadrul ceremonialului desfãºurat, militarilor participanþi le-a fost adusã la
cunoºtinþã scrisoarea de mulþumire a ministrului afacerilor externe al României
adresatã ministrului apãrãri naþionale prin
care s-a elogiat activitatea depusã de cãtre
membrii detaºamentului. Felicitãri pentru
rezultatele obþinute în cadrul acestei misiuni internaþionale au primit ºi din partea
locþiitorului comandantului Corpului 1
Armatã Teritorial, domnul general de
brigadã dr. Ion BÎRLOIU, participant la
acest ceremonial. La o distanþã exprimatã în
timp de aproape un deceniu , când au
început primele misiuni pentru B.96.Geniu,
în spaþiul fost Iugoslav, misiunea militarilor
geniºti a luat sfârºit odatã cu Detaºamentul
Naþional Bosnia. În urma lor, acolo, departe
de casã, a rãmas rodul activitãþilor pentru
care, ei, militarii români au depus suflet ºi
efort.
Maior Gabriel PÃTRAªCU

JANDARMERIA ROMÂNÃ - 155 de ani
de existenþã în slujba comunitãþii
“Pentru ca rãul sã triumfe este suficient ca oamenii buni sã nu suri faptul excepþional cã, deºi aflat în ritmurile vieþii cu ore exacte
facã nimic!” - a spus la un moment dat Edmund BURKE, pregãtind obligatorii ºi minute explozive, omul în uniformã mai poate gãsi ºi
parcã un moto pentru ziua de 3 aprilie, zi cu o deosebitã semnifi- zãbava unui clinchet liric. Prin câmpul tactic al versului sprinþar ºi
caþie pentru jandarmii români.
al epitetului melodios, versurile lui Ioan VÂNEAÞÃ sunã limpezi ºi
Într-o zi de 3 aprilie a anului 1850, domnitorul Grigore Alexan- clare. Ele sunt sinceritãþi însufleþite, frânturi de gânduri din cine ºtie
dru GHICA a aprobat, printr-un Ofis Domnesc, hotãrârea Divanului ce popas sau veghe sau poate în rãstimpul dintre douã misiuni. De
Obºtesc “Legiuirea pentru formarea Corpului slujitorilor jandarmi”, aceea, efortul sãu liric meritã respectul ºi preþuirea noastrã.
prin care, în Moldova, s-au creat structuri pentru menþinerea ordinii
Un reprezentant al gândirii filozofice a spus odatã cã existã în
publice în mediul rural, prin þinerea bunei rânduieli ºi aplicarea lume un frumos natural, pe care toþi oamenii pot sã îl perceapã, ºi
legilor ºi prin participarea, alãturi de armatã, la apãrarea þãrii.
un frumos estetic, pentru care trebuie sã ai un har anume ca sã-þi
În perioada antebelicã, interbelicã ºi postbelicã, Jandarmeria miºte sufletul. ªi nu ar fi rãu deloc sã putem spune, într-o lume
Românã a suferit nenumãrate modificãri ºi transformãri, în funcþie epico-dramaticã care ne înconjoarã acum, cã “hãrãziþi sunt cei fãrã
de evoluþia evenimentelor politico-militare care au marcat istoria de numãr!”
României.
Cristina FRATU
Înfiinþatã la 1 septembrie 1893 ca Jandarmerie ruralã, se
desfiinþeazã la 23 ianuarie 1949, iar structurile mobile ºi de
intervenþie se transformã în “trupe de securitate”. Reînfiinþatã
la 18 decembrie 1990, se restructureazã în 1998, iar la 29
noiembrie 2004, se reorganizeazã ºi primeºte atribuþii noi. La
nivelul fiecãrui judeþ, se înfiinþeazã câte un Inspectorat de
În conformitate cu Legea nr.390/2004, pe 3 aprilie 2005, s-a sãrbãtorit
Jandarmi Judeþean, cu atribuþii exclusive în domeniul asi- Ziua NATO, în România. Bineînþeles cã s-au fãcut ºi câteva precizãri cu
gurãrii ºi restabilirii ordinii publice, iar la nivel naþional, apar privire la modul de desfãºurare a manifestãrilor închinate Zilei Alianþei,
Grupãri de Jandarmi Mobile, cu responsabilitãþi ºi compe- aprobate de cãtre ministrul apãrãrii naþionale, precizãri care au fost
tenþe pe teritoriul mai multor judeþe. Dinamica atribuþiilor ºi difuzate cãtre toate structurile subordonate.
competenþelor a cunoscut o continuã dezvoltare ºi diversifiLa sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale, în faþa intrãrii principale,
care, în funcþie de evoluþia organizãrii statului român.
au fost arborate Drapelul NATO împreunã cu cele ale tuturor statelor
Momentul aniversar din 3 aprilie a fost marcat, în garni- membre, iar în data de 4 aprilie a.c., ministrul a oferit o recepþie la care
zoana Craiova, printr-un eveniment literar ºi anume lansarea au fost invitaþi ataºaþii militari acreditaþi în România.
a douã cãrþi: “De la crizã la normalitate”, al cãrei autor este
ªi pentru cã “acolo unde-i lege, nu-i tocmealã”, la Craiova, totul a
domnul maior Constantin FLOREA, ºi “Metafore”, un volum decurs conform reglementãrilor. Începând cu ora 9.00 dimineaþa, au fost
de versuri scrise de domnul colonel Ioan VÂNEAÞÃ. Casa ridicate simultan pe catarg, de la stânga la dreapta, Drapelul Naþional ºi
Universitarilor, o bijuterie arhitecturalã a secolului XIX, a Drapelul NATO, ceremonialul fiind însoþit de intonarea, în acordul muzioferit celor invitaþi sã participe, la prezentarea cãrþilor, un cilor militare, a Imnului Naþional al României ºi a Imnului Alianþei Nordmediu perfect de simbiozã între culturã ºi autoritate.
Atlantice. În seara aceleiaºi zile, la ora 19.00, cele douã drapele au fost
Pe parcursul primei lucrãri, ancorate în cotidian, se evi- coborâte, sub supravegherea personalului de serviciu, dar între timp au
denþiazã dorinþa autorului de a discerne cât mai obiectiv avut loc câteva activitãþi cultural-artistice, organizate cu acest prilej ºi în
aspectele prospective ale binomului crizã-normalitate în sco- locuri publice. ªi pentru cã Brigada 2 Infanterie Uºoarã are în subordine
pul convingerii cititorului asupra necesitãþii reglementãrii unitãþi ce au participat de ceva timp ºi participã în continuare la misiuni
cadrului juridic, în care serviciile publice sã asigure internaþionale sub egida NATO, s-a încropit ad loco o expoziþie de
desfãºurarea normalã a vieþii publice. Înstituirea stãrilor fotografie, intitulatã “SEMPER PROMPTI”. Au putut fi vãzute astfel 60
excepþionale - de urgenþã sau de asediu ºi restrângerea exer- de fotografii dintre cele mai reuºite, ce au evocat încã o datã mediul ºi
ciþiului unor drepturi ºi libertãþi cetãþeneºti - trebuie acceptate atmosfera, pericolul ºi tensiunea la care au fost expuºi militarii craioveni
de oamenii unei societãþi, ca o necesitate înþeleasã ºi nu în zonele încã conflictuale, pe unde i-au purtat paºii datoriei lor, departe
impusã. Autorul a investigat un segment relativ nou în de graniþele þãrii noastre. Au fost aduse în faþa privitorului imagini din
peisajul publicistic românesc, dar demersul sãu ºtiinþific se teatrele de operaþii, dovezi clare ale profesionalismului militarilor noºtri.
circumscrie unui domeniu sensibil, delicat ºi, în acelaºi timp, S-au vernisat adevãrate file de memorie pe care, chiar dacã le strângi întrinteresant ºi provocator.
o arhivã, nu le poþi ºterge, pentru cã rãmân adânc imprimate în memoria
În cea de-a doua lucrare - “Metafore” - este expus în ver- lor, a noastrã, a românilor! (C.F.)
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Geniºtii de la Ad Diwaniyah
s-au întâlnit
cu preºedintele României
Mare a fost surprinderea geniºtilor din detaºamentul care
acþioneazã în compunerea Diviziei Multinaþionale Centru Sud condusã de Polonia, la Ad Diwaniyah, când a apãrut Preºedintele
României, domnul Traian BÃSESCU. Dumnealui a fost însoþit de
ºeful Statului Major General, general dr. Eugen BÃDÃLAN, ºi de
consilierul de stat, Constantin DEGERATU, iar militarii au fost surprinºi deoarece nu s-a ºtiut despre prezenþa preºedintelui în Irak.

Preºedintele BÃSESCU a servit masa de prânz împreunã cu militarii români ºi a participat la un briefing de prezentare a misiunilor
pe care le desfãºoarã geniºtii, în cadrul unei adunãri organizate în
“Campul Echo”.
“Vreau sã vã mulþumesc pentru ceea ce faceþi în Irak”, le-a spus
preºedintele militarilor români în finalul întâlnirii. Preºedintele
BÃSESCU a afirmat cã România nu are o politicã de reducere a efectivelor militare ºi se va menþine în limitele tipului de misiuni la care
s-a angajat pânã acum, respectiv de reconstrucþie ºi stabilizare în
Irak.
La Ad Diwaniyah, preºedintele BÃSESCU le-a fãcut cadou militarilor români câte un briceag – pe care este înscris “Irak 2005” ºi
“Oferit de Preºedintele României” –, iar Statul Major General a oferit insigna de participant la misiunea din teatrul de operaþii din Irak.
Traian BÃSESCU i-a decorat, cu aceastã ocazie, pe unii dintre
militarii de la Ad Diwaniyah. Din Detaºamentul de geniu comandat
de maiorul Gheorghe SOARE, a primit “Virtutea Militarã” în grad de
ofiþer domnul maior Cornel TUDORACHE.
Dupã aceastã întâlnire din Ad Diwaniyah, ne-am întors la Hilla,
unde se aflã comandamentul Detaºamentului de Geniu. Aici, domnul
maior Gheorghe SOARE a înmânat insignele ºi bricegele din partea
Preºedintelui, militarilor care nu au participat la aceastã întâlnire
fiind angrenaþi în executarea misiunilor.

Vizitã princiarã
în capitala Bãniei
Reprezentantul Special al Guvernului, Alteþa Sa,
Principele Radu DUDA a efectuat o vizitã, pe 30 martie a.c.,
în municipiul Craiova. Printre alte obiective propuse,
Principele ºi-a exprimat dorinþa de a avea o întâlnire cu personalul militar al Batalionului 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”. Astfel, conform protocolului, s-a constituit o
gardã de onoare de valoarea unui pluton de infanterie,
pregãtitã pentru întâmpinarea Alteþei Sale, în jurul orei 10.30
a.m.
Dupã sosirea în cazarmã ºi introducerea în atmosfera
cazonã, reprezentantul Casei Regale a putut viziona un scurt
istoric al Batalionului, cu accent pe misiunile interne ºi internaþionale ale acestuia, de la înfiinþare ºi pânã în prezent.
Principele, foarte impresionat, a simþit nevoia sã facã câteva
declaraþii:
“Lumea militarã craioveanã, ca sã mã refer la întregul
potenþial pe care îl aveþi aici, în comunitate, pune în valoare,
într-un mod foarte elocvent, prezenþa româneascã pe continentul european. Când aþi arãtat pe unul dintre slide-uri cã
dumneavoastrã, militarii, vã preocupaþi ºi de cultura locului
pe unde treceþi în misiunile pe care le aveþi de executat, atunci mi-am dat seama cã sunteþi primii care aþi început procesul de modernizare a României, pentru cã integrarea în
NATO, temporal vorbind, s-a petrecut înainte de integrarea
în Uniunea Europeanã.
Dacã armata românã n-ar fi fãcut acest salt spectaculos,
din 1997, de la o þarã refuzatã de NATO, pânã în 2005, când
vorbim despre o þarã fruntaºã în Alianþa Nord-Atlanticã,
atunci nici integrarea în Uniunea Europeanã, din 2007, n-ar
putea avea loc ºi nici acea restructurare, de cele mai multe
ori dureroasã, a societãþii româneºti, prin care s-au pierdut ºi
se pierd în continuare oameni de valoare, nu s-ar putea
petrece.
Pe de altã parte, sunteþi foarte reprezentativi pentru societatea noastrã de astãzi, pentru cã vã trageþi rãdãcinile de
la începutul Statului modern. Dacã aþi fost înfiinþaþi în 1880,
acest lucru atestã nu numai o vechime de peste un secol, dar
înseamnã ºi cã aveþi legitimitatea unor strãmoºi care ºi-au
înscris numele în Cartea de Aur a statului românesc modern.
Academia Românã a luat fiinþã în acelaºi an cu dumneavoastrã, iar Armata s-a modernizat odatã cu venirea în 1866,
a Regelui Carol care a fost poate primul militar profesionist
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ªEFULUI STATULUI MAJOR AL FORÞELOR TERESTRE,
CU PRILEJUL ANIVERSÃRII ZILEI FORÞELOR TERESTRE
Ziua de 23 aprilie reprezintã un moment cu dublã semnificaþie, sãrbãtorirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtãtorul de Biruinþã ºi totodatã aniversarea Zilei Forþelor Terestre
din Armata României, al cãror patron spiritual a fost recunoscut ºi consacrat.
Tradiþia de a-l cinsti pe Sfântul Gheorghe, ca ocrotitor al
Forþelor Terestre izvorãºte din înseºi vitejia, puterea ºi credinþa lui ºi este astãzi un adevãrat imbold pentru generaþiile de
tineri care jurã sã-ºi apere þara sub faldurile drapelelor de luptã
ale unitãþilor Forþelor Terestre.
Aceastã sãrbãtoare este, totodatã, un moment de rememorare a faptelor de arme ºi sacrificiilor înaintaºilor noºtri care
au dat suprema jertfã pentru apãrarea fiinþei neamului românesc.
Astãzi, prin rezultatele bune ºi foarte bune pe care le obþin
zi de zi la toate categoriile de pregãtire, militarii Forþelor Terestre fac dovada faptului cã sunt demni continuatori ai glorioaselor tradiþii de luptã moºtenite ºi au capacitatea ºi forþa
necesarã pentru îndeplinirea misiunilor încredinþate.
Drapelul tricolor fluturã mândru în Kosovo, Bosnia Herþegovina, Afganistan ºi Irak atestând capacitatea structurilor – de la nivel pluton la batalion – de a opera efectiv întrun teatru de operaþii ºi de a acþiona împreunã cu armatele
moderne ale lumii, împotriva terorismului, pentru stabilitate,
pace ºi democraþie.
Standardele de performanþã care definesc activitatea
echipelor manageriale de la toate nivelurile ierarhice ºi

hotãrârea de a duce toate misiunile pânã la capãt asigurã
devenirea interoperabilitãþii, din deziderat, în stare de fapt a
acþiunilor cotidiene prin care se contureazã personalitatea distinctã a Forþelor Terestre Române, atât în þarã, cât ºi peste
hotare.
Militarii structurilor din forþele noastre terestre sunt apreciaþi permanent de oficialitãþi civile ºi militare strãine, pentru
buna lor pregãtire profesionalã ºi participarea la operaþii
multinaþionale, contribuind, totodatã, la promovarea imaginii
pozitive a Armatei României, atât în structura societãþii noastre civile, cât ºi în lume.
Îmi exprim convingerea cã fiecare dintre dumneavoastrã –
militar sau personal civil – veþi acþiona prioritar pentru
îndeplinirea atribuþiilor funcþionale cu deplinã responsabilitate, pentru ca naþiunea noastrã sã poatã munci în liniºte ºi
pace.
La ceas aniversar, vã mulþumesc tuturor – generali, ofiþeri,
maiºtri militari, subofiþeri, personal civil contractual, militari
angajaþi pe bazã de contract, studenþi, elevi ºi militari în termen pentru modul exemplar cum vã îndepliniþi atribuþiile ºi vã
urez multe succese profesionale ºi personale, multã sãnãtate, o
viaþã familialã fericitã, purtând în suflet lumina credinþei cã
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ne va cãlãuzi paºii spre
izbândã!
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
General - locotenent dr. Sorin IOAN
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ªEFULUI STATULUI MAJOR AL FORÞELOR TERESTRE,
CU PRILEJUL ANIVERSÃRII A 175 DE ANI
DE LA ÎNFIINÞAREA INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE
Ziua Infanteriei, la 30 aprilie
2005, marcheazã împlinirea a 175 de
ani de la înfiinþarea primelor sale
structuri moderne ºi sãrbãtorirea
celei mai importante arme din componenþa Forþelor Terestre.
Istoria atestã cã infanteria este

arma cu cea mai îndelungatã existenþã ºi cele mai numeroase efective,
care ºi-a servit patria ºi poporul în
toate bãtãliile, încã din antichitate,
dar ºi în rãzboaiele epocii moderne
pentru independenþã, reîntregire ºi
suveranitate în spaþiul românesc.
Mai întâi, ca simpli luptãtori pedeºtri ºi apoi infanteriºti, oºtenii acestei arme,
de-a lungul timpului au
devenit adevãrate simboluri de cutezanþã,
mãreþie ºi neclintire, ale
adevãratelor atribute definitorii pentru poporul
român.
Bazele moderne ale
constituirii ºi consacrãrii
infanteriei ca armã de sine
stãtãtoare au fost puse la 30
aprilie 1830, când au fost
înfiinþate ºase batalioane
- ºef de Stat. ªi, tot atunci, au început sã aparã, în Craiova, de infanterie în Þara
principalele instituþii care ºi astãzi definesc societatea: Româneascã ºi unul în
Primãria, în 1912, Universitatea care poartã numele Regelui Moldova, fiind continuate
ºi consolidate prin procesul
º.a.m.d.
Nu ai cum sã nu fi emoþionat când te întorci într-un loc revoluþionar de la 1848,
ca acesta ºi vezi cã, la orice pas, dai de propriile tale origini. concomitent cu fãurirea
Acest fapt dã un sens sacrificiului dumneavoastrã deja statului român, prin Marea
înrãdãcinat în tradiþia ºi în sufletele noastre. Am o mare Unire de la 1859 ºi înfãpadmiraþie pentru ceea ce faceþi. Sã ºtiþi cã eu am mai multe tuirea politicii militare a lui
decenii de experienþã publicã ºi pot sã-mi dau seama de Alexandru Ioan Cuza.
oamenii care au fost în teatrele de operaþii ºi au vãzut
În prezent, infanteria
moartea cu ochii. Acum, aflat în faþa dumneavoastrã, nu trebuie sã-mi spunã nimeni cã aþi fost acolo, pentru cã, felul în românã este organizatã ºi
care priviþi viaþa este unul diferit; ca oamenii care au stat pregãtitã astfel încât sã
mult în faþa mãrii, aveþi în privire ceva de lungã duratã, de constituie o forþã credibilã
perspectivã. Ca urmare, cuvintele nu mai au nici un rost..., ºi descurajantã, capabilã sã
este mult mai uºor sã vorbeºti, decât sã faci ceea ce faceþi îndeplineascã cu succes
dumneavoastrã.
misiunile încredinþate.
Vreau sã vã prezint, în încheiere, omagiul meu ºi al
În condiþiile actuale, de
Regelui, care este poate cel mai bãtrân militar al nostru, care continuare a transformãrii
a devenit ofiþer atunci când nici unul dintre cei prezenþi aici armatei
române, de
nu era încã nãscut ºi care poartã pe umãr singurii epoleþi de realizare a interoperabimareºal din România de azi.”
litãþii cu armatele statelor
Dupã ce a semnat în Cartea de Onoare a unitãþii,
membre
NATO,
Principele Radu DUDA ºi-a exprimat intenþia de a petrece,
împreunã cu familia regalã ºi alãturi de militarii craioveni, infanteriºtii constituiþi în
Sfintele Sãrbãtori de Paºti. Cu siguranþã, vor fi primiþi aºa mari unitãþi ºi unitãþi cu o
înaltã capacitate de luptã,
cum se cuvine!
Cristina FRATU au dovedit cã sunt capabili

sã acþioneze în teatrele de operaþii, în
cadrul forþelor multinaþionale în
orice zone de interes strategic pentru
Alianþã.
Domnilor generali, ofiþeri,
maiºtri militari, subofiþeri, militari
angajaþi pe bazã de contract ºi personal civil contractual,
Dragi ostaºi,
La aceastã vibrantã sãrbãtoare de
suflet ºi simþire româneascã, ne
plecãm frunþile cu pioºenie în cinstea
memoriei eroilor infanteriºti cãzuþi
la datorie, intraþi de-a pururi în
conºtiinþa neamului.
Generaþiei de astãzi îi adresez
cele mai calde felicitãri ºi, cu acest
prilej, îmi exprim încã o datã bucuria
ºi satisfacþia faþã de succesele cu
care militarii infanteriºti se prezintã
la acest ceas aniversar.
Depuneþi pasiune, rãspundere ºi
eforturi susþinute în pregãtirea militarã ºi de specialitate, pentru a vã
menþine ca trupe de elitã!
Sã nu vã abateþi nici un moment
de la obligaþiile fundamentale ce vã
revin - instruirea temeinicã, întãrirea
continuã a ordinii ºi disciplinei, pentru a fi în mãsurã sã îndepliniþi misiunea sacrã de apãrare a independenþei ºi integritãþii teritoriale a
þãrii!
Fiþi demni ºi onoraþi de încrederea deosebitã pe care v-o acordã,
atât militarii din celelalte arme ºi
specialitãþi, cât ºi cetãþenii
României!
*
De Ziua Infanteriei, când patria
vã sãrbãtoreºte cu dragoste ºi mândrie, vã doresc noi ºi prestigioase
succese, multã sãnãtate ºi bucurii,
putere de muncã ºi tãrie moralã în
îndeplinirea tuturor misiunilor
încredinþate!
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
General - locotenent
dr. Sorin IOAN

Prima misiune
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10 minute sub tirul armelor

Comandantul Plutonului Poduri, cãpitanul Cãtãlin
ªOGOR, un genist sobru ºi foarte modest, este primul militar român (din Detaºamentul de Geniu Irak III) care s-a
aflat, alãturi de subordonaþii sãi, sub tirul armelor insurgenþilor. Militarii noºtri fãceau parte dintr-un convoi format
din soldaþi salvadorieni ºi militari americani, escortaþi de
cãtre ucrainieni pânã în apropiere de locul incidentului, ºi
de cãtre polonezi.
“Conduceam o echipã de inspecþie pentru podurile
Johnson. Locaþiile respective erau în zona de responsabilitate a brigãzii poloneze. Misiunea era planificatã pentru trei
zile, iar pregãtirea am fãcut-o la o companie de geniu a Corpului de Infanterie Marinã american unde ni s-au prezentat
anumite detalii despre acest tip de pod. Dupã pregãtire, a
doua zi, alãturi de militarii americani, ucrainieni ºi salvadorieni (pentru cã acþionam într-o zonã de risc ºi ne asigurau protecþia), înarmaþi cu informaþiile primite, am
început inspecþia. Totul a decurs în liniºte pânã la ultimul
pod. Acesta se aflã într-o zonã fierbinte din Irak ºi, contrar
a ceea ce ºtim despre teritoriul acestei þãri, zona este ºi
foarte bogatã în vegetaþie: lanuri de grâu, porumb, iar, în
zonele joase, stufãriº. Drumul este strãjuit, de-o parte ºi de
alta, de multã vegetaþie.
Dupã terminarea inspecþiei la penultimul pod ºi formarea convoiului, ne-am pus în miºcare bucuroºi cã mai
aveam un singur punct de oprire ºi, totodatã, puþin pânã la
ajungerea în camp. Însã, la aproximativ 10 km de ultimul
pod, într-o curbã, înainte de o vale, când convoiul ºi-a
micºorat viteza ºi distanþa dintre maºini, s-a produs o
explozie pe partea stângã a direcþiei de mers. Soldaþii salvadorieni (militari în termen) care erau în faþa noastrã au
oprit, blocând convoiul ºi au sãrit din maºini. Militarii

americani, care
se aflau în
urma noastrã
au respectat
procedura
folositã în astfel de situaþii,
au mãrit viteza,
au
depãºit
coloana
pe
partea dreaptã
ºi s-au îndepãrtat de zona periculoasã.
Salvadorienii au ripostat cu foc.
La un moment
dat, s-au auzit douã explozii de aruncãtor. Atunci, noi
românii, care am rãmas în camioane pentru cã eram mai
protejaþi de lãzile cu saci cu nisip am deschis focul, sprijinindu-i pe salvadorienii care se apropiau de locul de unde
se trãgea. În mijlocul vegetaþiei înalte erau câteva case din
care s-a tras.
Militarii ucrainieni, de care ne despãrþisem de puþin
timp, pentru cã ieºisem din zona lor de responsabilitate,
când au auzit explozia, s-au întors ºi au început sã tragã de
pe o movilã aflatã în spate ºi lateral faþã de case.
Incidentul a durat puþin. Nu mai mult de 10 minute. Dar,
pentru cã salvadorienii au tras cu aruncãtoarele de 40 mm,
casele erau tot una cu pãmântul. Nu mai era nimic în
picioare. Nu au fost morþi ºi rãniþi, nici de-o parte ºi nici de

Despre o anumitã mentalitate
O prezenþã discretã ºi totuºi permanentã lângã loturile
care au participat la spartachiada de iarnã de la Rânca a fost
plutonierul major (r) Nicolae Bãcãnaru. A trecut în rezervã
în 1998, iar iarna poate fi vãzut în fiecare zi pe pârtie, ca
monitor de schi. Totuºi, sufletul i-a rãmas la prima iubire,
armata ºi nu a ezitat sã le dea organizatorilor o mânã de ajutor la amenajarea pârtiei pentru probele alpine sau atunci
când a trebuit sã se fixeze traseele pentru probele nordice ºi
de patrulã.
Fãrã a încerca sã creionez un portret în maniera sãmãnãtoristã de la începutul secolului trecut, trebuie totuºi sã subliniez cã domnul Nicolae Bãcãnaru este tipul munteanului
din romanele copilãriei: nu se grãbeºte, vorbeºte domol, cu
claritate, cugetã de douã ori ºi apoi porneºte la lucru. În
zece zile, cât am avut ocazia sã stau cu dumnealui, nu l-am
vãzut o datã sã ridice tonul – ºi avea o grupã destul de
zvãpãiatã
de
adolescenþi pe
care trebuia sã îi
înveþe schiul –
încât ajunsesem,
la un moment
dat, sã mã întreb
dacã ºtie sã se
enerveze.
“Este greu
de spus cum am
ajuns pe munte”,
încearcã o explicaþie
pentru
prezenþa sa la
peste 1.500 m
altitudine. “Cert
este cã muntele m-a atras întotdeauna prin frumuseþile sale,
prin bucuriile pe care þi le oferã ºi, de ce nu, prin peripeþiile pe care þi le pregãteºte”.
Fost sportiv militar de performanþã, domnul Bãcãnaru a
reprezentat Armata Românã la mai multe concursuri de
schi organizate în strãinãtate, însã, de departe, cea mai mare
realizare a sa rãmâne “Patrula gheþarilor”. La aceastã competiþie a participat în calitate de concurent în 1994 ºi
antrenor în 1996 ºi 1998. “Este una dintre cele mai dure
probe din lume ºi, totodatã, cea mai mare provocare pentru
un schior militar. Dacã reuºeºte sã parcurgã acest traseu,
este un învingãtor”.
Pentru cine nu ºtie, “Patrula gheþarilor” este o competiþie care se desfãºoarã o datã la doi ani, în Alpii elveþieni.

cealaltã.
Ne-am îmbarcat ºi, dupã aproape 2 km, ne-am oprit ºi
convoiul s-a regrupat. Atunci am aflat cã explozia s-a produs la a doua sau a treia maºinã a salvadorienilor ºi capul
coloanei împreunã cu maºina comandantului salvadorian,
au respectat procedura ºi au mãrit viteza.
Pe timpul acþiunii, militarii români au fost calmi. Nu au
intrat în panicã. Au urmat procedura respectând regulile de
angajare. Nu s-a tras la întâmplare, mai ales cã, în zonã,
erau copii, femei care, pur ºi simplu, ne sfidau. Salvadorienii, la rândul lor, n-au tras decât în casele din care
au vãzut cã se trage.
Vãzând cum lãzile noastre pline cu saci de nisip erau
gãurite de gloanþe pe partea stângã, ne-am dat seama prin ce
am trecut. Dar, asta, s-a întâmplat mai târziu. Pe moment,
s-a reacþionat aºa cum era normal.
Acum, mã bucur cã o sã plecãm acasã sãnãtoºi ºi o sã
ne revedem familiile. Timpul a trecut destul de greu – chiar
dacã 6 luni nu reprezintã o perioadã lungã – dar, când nu-þi
vezi familia, pe cei dragi, mai mult timp..., dorul îºi spune
cuvântul.
Sper cã, pentru cei ce ne înlocuiesc, va fi mult mai bine
ºi mai uºor.”
A consemnat locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

Ieºire la pensie
La ieºirea la pensie, domnul locotenent-colonel Mihail
BEDELICI a urat “tuturor transportatorilor militari sãnãtate,
succes ºi numai bine”. Le-a dedicat melodia “Busuioc de la
Pleniþa”.

În acest fel, ar fi motivaþi mai mulþi militari sã participe la
astfel de competiþii”.
Nicolae Bãcãnaru stã pe munte atâta timp cât mai este
un petic de zãpadã pe care se poate schia. Apoi coboarã la
ºes, unde antreneazã echipa de juniori a clubului de fotbal
Pandurii Târgu Jiu. “Pentru mine, psihologia sportului este
aceeaºi, indiferent de disciplina sportivã. Cheia succesului
constã în cunoaºterea oamenilor ºi în lucrul cu ei: sã le
descoperi calitãþile ºi sã le dezvolþi pânã la performanþã”

Concurenþii trebuie sã parcurgã un traseu de 53 km, cu plecare din localitatea Zermatt (1616 m), ºi sã treacã prin 11
puncte de control. Dificultatea traseului constã în altitudinea mare la care se desfãºoarã (punctul de control nr. 2
se aflã pe vârful Tete Blanche, la 3724
m), terenul greu ºi diferenþele mari de
nivel. Astfel, de pe Tete Blanche se
coboarã în valea Arolla (1980 m), ceea
ce înseamnã o diferenþã de nivel de
1744 m dupã care urmeazã o nouã
Sergentul major Francisc POKKER a luat conporþiune de urcuº pânã în apropierea
tact cu armata, pentru prima datã, în adolescenþã,
vârfului La Rosablanche (3160 m) ca,
când a participat la câteva cursuri în cadrul Forîn final, sã se coboare la Verbier (1520
maþiunilor de Pregãtire a Tineretului pentru
m), punctul terminus al concursului.
Apãrarea Patriei. A terminat liceul ºi s-a angajat la
“Gândiþi-vã cã se pleacã noaptea la
o întreprindere civilã; o perioadã scurtã, pentru cã a
ora 24.00 ºi se ajunge la Verbier în
revenit la pasiunea lui din copilãrie, la armatã.
dimineaþa zilei urmãtoare. În afara
În 1995 se angaja la Batalionul 26 Infanterie. A
diferenþelor de altitudine, care solicitã
urmat misiunea din Angola, în 1996. Lua contact,
organismul, sunt ºi diferenþele de tempentru prima datã, cu o lume total diferitã faþã de
peraturã: +60 C la Zermatt ºi Verbier ºi
cea cu care era obiºnuit, iar întâlnirea a fost destul
-–200C în punctele cele mai înalte ale
de durã: “Am fost ºocat de nivelul de trai al poputraseului. Aici conteazã foarte mult
echipamentul, dar ºi tehnica, condiþia laþiei de acolo. Sunt extrem de sãraci. Mult timp au avut statutul de colonie iar
portughezii au exploatat cât mai multe zãcãminte, fãrã sã îi interseze de nivelul
fizicã ºi psihicã a sportivilor”.
Revenim cu discuþia din Alpi la de trai al populaþiei. Când exploatãrile au devenit nerentabile ºi au plecat de
Rânca, la 1700 de metri, pentru a-i afla acolo, coloniºtii «ºi-au luat mâna de pe ei». Acum, în Angola nu existã decât
pãrerea despre concurenþii români. douã clase: una bogatã ºi cealaltã sãracã.”
A plecat apoi cu prima misiune româneascã în Afganistan. “Am ajuns acolo
“Dacã ai noºtri ar beneficia de condiþiile celor din vest, am fi de neînvins!” în martie 2002. Eram ochitor pe transportor ºi patrulam; aºa am reuºit sã vãd
deoarece, în opinia domnului Bãcã- satele afgane: case din chirpici — fãrã uºi, fãrã geamuri — mulþi copii, sãrãcie.
naru, chiar dacã nu beneficiazã de Solul este atât de uscat, încât apa pãtrunde foarte greu. Dupã ce plouã, peisajul
condiþiile ºi echipamentul vesticilor, este complet schimbat: acolo unde înainte curgea un mic pârâiaº, dupã ploaie
sportivii români sunt “mult mai cãpãtã dimensiunile unui fluviu. Dupã trei zile, totul revine la normal.”
Perioada afganã a fost o experienþã prin care militarii s-au maturizat ºi s-au
ambiþioºi ºi mai tenace decât ei”.
Totuºi, la noi este o problemã cu baza apropiat mai mult unii de alþii. În plus, pentru sergentul major Francisc
de selecþie, iar aici, spune dumnealui, POKKER, Batalionul 26 Infanterie — care din 2002 este conoscut în toatã
ar trebui sã se lucreze puþin la mentali- lumea sub denumirtea de “Scorpionii roºii” — rãmâne unitatea la care s-a fortate. “Majoritatea celor din vest fac mat ca om. Iar misiunile executate au avut darul de a-l conºtientiza cã nu este
sport din plãcere – este drept, partea suficient sã ai o foarte bunã condiþie fizicã pentru a supravieþui într-un asemefinanciarã conteazã mai puþin la ei –, nea mediu: “Membrii patrulei trebuie sã se cunoascã foarte bine unul pe
dar ei sunt în aºa fel pregãtiþi, încât se celãlalt. Trebuie sã simþi respiraþia celui de lângã tine, sã îi anticipezi
duc la antrenamente chiar ºi în timpul miºcãrile.”
În plus, faptul cã s-a întâlnit cu militari din alte armate l-a ajutat sã îºi
liber. La noi, din pãcate, trebuie sã se
ordone acest lucru. Poate, un prim pas îmbunãtãþeascã propria sa pregãtire. “Am putut vedea modul lor de organizare
cãtre o astfel de mentalitate, ar fi niºte ºi de acþiune, care sunt destul de diferite faþã de ale noastre. Cred, totuºi, cã noi
premii mai consistente – inclusiv în suntem mai uniþi, mai dârji, mai fermi. Restul þine ºi de posibilitãþile fiecãrei
bani – la concursurile noastre militare. þãri de a-ºi înzestra armata.”
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

Sã simþi respiraþia
celui de lângã tine
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LUPTELE DIN GROZNÎI
(urmare din nr. trecut)
Probabil, cea mai serioasã deficienþã din faza de pregãtire
a operaþiei a constat în culegerea ºi interpretarea informaþiilor
despre situaþia din zona acþiunilor de luptã. Ruºii nu au avut
nici cea mai micã idee despre situaþia din oraº, în special, din
partea agenþilor. Serviciul de informaþii nu a fãcut nici o delimitare între þintele specifice pentru artilerie ºi cele pentru aviaþie, cât despre întreruperea sistemului de comunicaþii al
forþelor cecene, pãrerile sunt împãrþite. Serghei Stepashin,
directorul Serviciului Federal de Contrainformaþii declara cã,
potenþialul inamicului a fost subestimat, iar forþele ruseºti au
fost supraestimate, legãturile din Moscova ale lui Dudaev nu
au fost identificate, iar informatorii lui, cu legãturi în structuri
înalte, au continuat sã-l alimenteze cu informaþii pe toatã durata conflictului. Acum înþelegem de ce serviciile speciale trebuie sã aibã subdiviziuni pentru a rezolva conflictele cu
grupãrilor de bandiþi ºi, în mod special, cu criminalii periculoºi
care conduc structuri mafiote. Corespondentul de ºtiri, Igor
Korotchenko, un civil care a studiat îndeaproape desfãºurarea
luptelor în lunile decembrie ºi ianuarie, a declarat cã un
moment critic l-a constituit utilizarea mijloacelor de bruiaj
portabile în apropierea bazelor cecene ºi interzicerea prin
satelit a mijloacelor de comunicare ale lui Dudaev, fapt ce a
dus la crearea unui gol informaþional. Recunoaºterile au fost
fãcute superficial, iar punctele cheie din teren ale cecenilor nu
au fost identificate. Traseele de deplasare ale trupelor nu au
fost cercetate, grupele de cercetare având o pregãtire precarã.
În concluzie, pregãtirea informaþionalã a câmpului de luptã s-a
fãcut defectuos, ceea ce i-a determinat pe comandanþi sã
îndrepte situaþia din mers, ducând la întârzierea unor acþiuni ºi
reducerea eficacitãþii lor.
Elementele cheie de teren într-un oraº sunt la nivel de subunitate. Ar fi fost mult mai bine sã se facã recunoaºteri pe timp
de zi ºi sã se atace pe timp de noapte, dar ruºilor nu le-a plãcut
acest lucru. Cecenii au dat jos indicatoarele strãzilor sau le-au
repoziþionat pentru a induce în eroare trupele ruseºti. Ca rezultat, ei s-au pierdut de multe ori pe strãzile din Groznîi, ori au
sfârºit în grãdini ºi strãzi înfundate.
Când 40 de voluntari ucrainieni au semnat sã-i sprijine pe
ceceni, ei au fost trimiºi sã facã recunoaºteri detaliate ale zonei
cu luptãtorii ceceni, înainte de a fi trimiºi în luptã.

“Armamentul naþional” al cecenilor a fost aruncãtorul de
grenade. Distrugerea tancurilor a avut un impact psihologic
foarte mare asupra ruºilor ºi a ridicat moralul cecenilor.
Cecenii ataºau trotil de 400 de grame, lipit cu bandã adezivã ºi
napalm, grenadelor antitanc, pentru amplificarea efectului
asupra turelelor tancurilor. Conform multor ofiþeri ruºi,
folosirea de cãtre ceceni a armelor antitanc, a aruncãtoarelor de
grenade (RPG) s-a dovedit foarte eficientã. Puteau fi folosite,
atât în tragerile directe, cât ºi indirecte ºi s-au dovedit eficiente
împotriva oamenilor, vehiculelor sau a elicopterelor.
Cea mai eficientã armã folositã împotriva infanteriei au
fost lunetiºtii, un producãtor de victime, o armã psihologicã ºi
un impediment major în desfãºurarea rapidã. Nimic nu poate
încetini ritmul de deplasare a unei trupe aºa cum o pot face
lunetiºtii. Un lunetist cu experienþã era capabil sã facã mult
mai multe decât un tanc sau o subunitate de infanterie: sã elimine un comandant, sã ucidã echipajul unei piese de artilerie,
sã controleze 1-2 strãzi ºi, ceea ce era cel mai important, sã
instaureze un simþãmânt de teamã, nervozitate, incapacitate, de
aºteptare a unei lovituri periculoase.
Cecenii s-au temut cel mai mult de aruncãtoarele cu proiectile reactive de tip GRAD, dar au învãþat cum sã le întrebuinþeze pe cele ce le aveau la dispoziþie cu multã eficacitate.
Cecenii au început rãzboiul purtând echipament individual de
protecþie, dar, curând, s-au lipsit de el pentru cã le îngreuna
deplasãrile.
Staþiile radio portabile Motorola ºi Nokia au fost principalele mijloace de comunicare ale cecenilor. Exista o staþie
radio la fiecare 6 luptãtori, cu toate cã ar fi preferat sã aibã una
pentru fiecare. Cecenii au fost capabili sã intercepteze convorbirile ruºilor, sã afle planurile, sã foloseascã staþii mobile de
televiziune pentru a transmite ordinele lui Dudaev sau pentru a
se suprapune peste transmisiile ruºilor, au folosit internetul
pentru a aduna fonduri din strãinãtate sau pentru a primi asistenþã umanitarã ºi de luptã.
Forþele cecene au fost foarte eficiente în redirecþionarea
focului unor luptãtori ºi al artileriei ruse împotriva propriilor
forþe. Vânãtorii ucigaºi ceceni ocupau poziþii de tragere între
douã subunitãþi ruseºti, în special, noaptea ºi nu pãrãseau poziþia pânã când ruºii nu începeau sã tragã unii împotriva altora
(ruºii se luptau între ei ore întregi). Au fost multe asemenea

“Focul prietenos”
combãtut cu amfetamine
Friendly Fire este denumirea focului
executat asupra camarazilor de luptã. Termenul a fãcut carierã odatã cu debutul
rãzboiului din Afganistan. Atunci s-au
înregistrat primele victime. Sentinþa
împotriva maiorului Harry Schmidt care a
fost gãsit vinovat pentru cã, în august
2004, în timpul unui zbor de noapte a
lansat bombe asupra militarilor canadieni
ce fãceau exerciþii cu trageri, ucigând patru
dintre ei, s-a pronunþat la începutul anului.
Specialiºtii au stabilit cã, în cazul misiunilor de luptã prelungite, oboseala, stresul prelungit ºi tulburarea ciclului somnveghe pot duce la tulburãri de atenþie. De
aceea, forþele aeriene americane au un program de management al oboselii care îi
ajutã pe militari sã-ºi pãstreze starea de
alertã în timpul unor zboruri foarte lungi.
Programul este o combinaþie de regim alimentar, exerciþiu, odihnã ºi medicaþie.
Cele mai multe elemente vizeazã perioada
de dinaintea misiunii, dar cei care simt cã
(urmare din nr. trecut)

- învãþãminte

Alegerea armelor potrivite

Cunoaºterea zonei acþiunilor de luptã

pot avea probleme pe timpul executãrii
zborului pot solicita prescrierea unui stimulent numit sexedrinã. Efectul pastilei
dureazã aproximativ patru ore. Supranumitã go pill, dexedrina este o amfetaminã
care ajutã la menþinerea treazã a atenþiei.
Într-o anumitã situaþie de luptã, militarul are la dispoziþie cel mult douã
secunde pentru a lua o decizie de care
depind vieþi – a lui, a celor din echipaj, a
celor în care trebuie (sau nu) sã tragã. O
slãbire a atenþiei într-un astfel de moment
poate duce la o eroare fatalã.
În cadrul programului de combatere a
oboselii, dexedrina este administratã militarilor sub un foarte strict control medical
deoarece consumatorii de amfetamine au
uneori impulsuri agresive faþã de propria
persoanã sau faþã de alþii. În exces,
provoacã tulburãri psihice (depresie, psihozã paranoicã, pierderea controlului
emoþional, somnolenþã) ºi fizice (probleme
nutritive, ulceraþii, pneumonii).

Fiecare din aceste tendinþe prezintã continuitãþi semnificative sau îºi are rãdãcinile în evoluþia rãzboiului dupã secolul al
XIX-lea. Dacã ne aflãm în mijlocul unei revoluþii în afacerile
militare, aceasta a rãmas mult timp nedezvãluitã. Privind
evoluþia într-o altã luminã, s-ar putea argumenta cã înaintarea
acceleratã pe coordonatele stabilite mai sus, constituie una din
presupunerile fundamentale privind modul în care este vãzut
rãzboiul. Poate cã aceasta este doar o parte a paradigmei secolului al XX-lea ºi nu chiar o nouã revoluþie. Rãzboiul s-a schimbat
rapid în ultimele douã secole ºi multe fenomene moderne s-au
nãscut din aceastã evoluþie. Tendinþele identificate, precum ºi
cele descoperite de ruºi diferã de cele observate de Bloch ºi Neznamov mai mult în privinþa gradului, decât a tipului.
Problemele inerente realizãrii legãturii dintre schimbarea
tehnologicã ºi concepþiile doctrinare sunt, în prezent, în mare
parte aceleaºi ca cele din urmã cu un secol. Menþinând, dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial, accentul pe forþele convenþionale,
trupele de uscat americane au realizat în 1956 divizia pentomicã.
Având cinci grupãri de luptã, noua divizie a pus accent pe mobilitatea aerianã ºi pe dispersare pentru a acþiona mai bine într-un
mediu nuclear. Experimentul, îndrãzneþ, a eºuat deoarece
“tehnologia a rãmas în urma doctrinei, iar concepþiile strategice au luat-o înaintea realitãþilor tactice”.
În prezent, trupele de uscat americane încearcã cu
îndrãznealã sã se pregãteascã pentru schimbarea viitoare.
Viitorul aduce multe inovaþii deschizãtoare de drum, în special,
în domeniul tehnologiei. Dezbateri recente au definit viitoarea
luptã electronicã ca totalitate a acþiunilor de dobândire a supremaþiei în spectrul electromagnetic, fapt care “se va dovedi tot
atât de important pe cât au fost pregãtirea câmpului de luptã
convenþional ºi operaþiile aeriene în rãzboaiele din trecut”. În

lupte fraticide.
Cecenii erau foarte interesaþi în capturarea armelor termobarice SHMEL, care este un aruncãtor de flãcãri de calibru 93
mm, cu o lungime de 920 mm ºi o greutate de 12 kg. Are o distanþã maximã de tragere de 1000 m, ochire directã pânã la 600
m ºi razã eficace de 20 m. Arma a fost aleasã pentru efectul
psihologic foarte mare ºi pentru capacitatea de a scoate din
ascunzãtoare luptãtorii ºi lunetiºtii. Pentru e explica distrugerile masive ale clãdirilor, ruºii au declarat cã cecenii au capturat un camion cu astfel de arme ºi le folosesc fãrã discernãmânt. SHMEL a fost considerat important de ambele
pãrþi pentru lupta în mediul urban. Putea fi folosit cu succes
împotriva vehiculelor ºi a poziþiilor de tragere.
O mixare ºi o întrebuinþare corectã a armelor într-un oraº,
este de mare importanþã. Groznîi a fost oraºul a trei zone de
lupte: etajele superioare ale clãdirilor, la nivelul strãzilor, ºi
subteran, iar armele trebuiau sã se potriveascã acestor medii.
Ca rezultat, ruºii au folosit sisteme de rachete antiaeriene de
tipul ZSU-23-4, autopropulsate ºi cu mai multe þevi de tragere,
pe care le-au amplasat în capul coloanelor pentru a putea trage,
în special, în subsoluri, acolo unde elevaþia tancurilor nu permitea acest lucru.
Folosirea artileriei ºi a aviaþiei în oraº s-a dovedit de multe
ori contraproductivã. Bombardarea fãrã discriminare ºi fãrã
precizie a fãcut ca populaþia localã sã se întoarcã împotriva
ruºilor (în special ruºii ce mai rãmãseserã, care, în marea
majoritate, locuiau în centrul oraºului, acolo unde au avut loc
luptele importante ºi, ca rezultat, pierderile populaþiei civile au
fost foarte mari).
Un reporter, Anatol Lieven, a povestit observaþiile sale
despre lupta din Groznîi, care s-ar putea aplica oricãrei forþe
armate, arãtând cã eficacitatea, chiar ºi a celor mai bune
tehnologii pentru rãzboiul urban, depinde de cât de confuz sau
cât de speriat este cel ce le foloseºte. Mai mult, capacitatea
tradiþiei sociale de a mobiliza luptãtori ºi de a impune o anumitã disciplinã asupra acestora, merge mult mai departe decât
“disciplina de suprafaþã” (impusã de instruirea de bazã) a unei
armate moderne. În final, eºecul poate fi un rezultat al limitãrilor în folosirea armelor de foc împotriva unor luptãtori
dispersaþi, bine ascunºi.
(continuare în nr. viitor)

Locotenent-colonel Marius POTÂRNICHE

Centauro – tancul viitorului
Vehiculele de luptã 8x8 au fost vedetele Salonului Internaþional de Apãrare Terestrã ºi Aeroterestrã
Eurosatory 2004, care a adus laolaltã vizitatori din 120 de þãri.
Blindatul uºor Centauro este o creaþie Iveco-Fiat. Echipat precum un tanc, Centauro este mult mai mobil
ºi mai rapid. Are pe turelã un tun de 105 mm, care trage cu muniþie specificã NATO. Producþia a început în
1991 ºi, în prezent, peste 400 de astfel de vehicule servesc în armata italianã. La expoziþie a fost, de asemenea, prezentat ºi VBCI, fratele francez al lui Centauro, ca ºi varianta germanã, Boxer. Însã, la întâlnirea cu
vizitatorii nu a venit futuristul EBRC, care este proiectat sã intre în dotarea forþelor armate franceze în 2025.
Acest tip de vehicul, tot un 8x8, poate fi echipat cu tunuri de mai multe calibre, cu lansatoare de grenade
sau rachete. Propulsia este mixtã-electricã ºi diesel. Existã ºi versiuni pentru lupta urbanã, ori pentru misiuni de menþinerea pãcii
ºi/sau ordinii publice
(blindaj proiectat sã
reziste la bombe incendiare).
EBRC va avea un
camuflaj multi-spectral,
senzori ºi capacitatea de
a se conecta la centrul
de comandã dintr-un
teatru de operaþii, aflat
în reþea.
Maºinile de rãzboi
ale viitorului au luat
startul – pe opt roþi.

Rãzboiul viitorului

lui. Deºi au un oarecare merit, aceste critici au la bazã
o concepþie greºitã asupra “trinitãþii” lui Clausewitz,
ale cãrei pãrþi constitutive sunt violenþa, ºansa ºi raþiunea. Armata, guvernul ºi poporul sunt numai corelaþiile brute ale lumii reale cu “trinitatea”. “Trinitatea
realã” nu este limitatã la un context istoric particular.
Ea este tot atât de relevantã, în cazul operaþiilor
UPHOLD DEMOCRACY ºi DESERT STORM, ca
ºi în cazul Prusiei. Probabil cã acest lucru este valabil din cauzã
cã “trinitatea” este un concept nelinear. Toate trãsãturile asumate de un conflict - operaþii urbane, lovituri aeriene convenþionale, luptã de gherilã, operaþii psihologice, terorism ºi
chiar operaþii de menþinere a pãcii - pot fi discutate în termenii
concepþiei lui Clausewitz.
La fel ca Sun-Tzî, Clausewitz a înþeles intuitiv faptul cã istoria conflictelor a relevat tensiunea dinamicã existentã între
forþele aflate în luptã. Clausewitz, a cãrui lucrare “Despre
rãzboi” îi nedumereºte frecvent pe cititorii americani, s-a bazat
pe judecata dialecticã hegelianã, care cãuta adevãrurile sintetice
prin soluþionarea ideilor sau a forþelor aflate în opoziþie. Aceastã
stare de opoziþie mutualã, consideratã perfect naturalã de cãtre
filozofii germani, caracterizeazã cele trei pãrþi ale trinitãþii. Mai
degrabã decât în ambiguitate, Clausewitz vede aceastã stare de
opoziþie în caracterul de flexibilitate ºi în cel de aplicabilitate la
o realitate cu mai multe faþete.
Clausewitz nu a descris în detaliu modul în care vor fi purtate rãzboaiele viitoare, dar a fost un futurolog în sensul adevãrat
al cuvântului. În construirea teoriei sale despre rãzboi, el a presupus cã “trinitatea” esenþialã a rãzboiului va rãmâne constantã
încã mult timp.
Locotenent-colonel
Ion PAPALEÞ

Schimbãri în domeniul
afacerilor militare

viitorul apropiat, se vor deschide perspective în ceea ce priveºte
lupta ciberneticã, rãzboiul robotizat ºi chiar cel neocortical. Conceptele care stau la baza acestora nu sunt întru totul noi. Cele mai
multe sunt în consonanþã cu previziunea din anul 1919 a lui
J.F.C. Fuller privind atacarea sistemului nervos al inamicului.
Imperativul câºtigãrii supremaþiei în spectrul electromagnetic ar
putea duce la escaladarea unor scenarii rãmase din teoria mobilizãrii, prevalentã în anul 1914 sau din logica nuclearã a rãzboiului rece.
Viziunile privind noile capacitãþi oferã o imagine a viitorului, dar rãmân încã multe necunoscute. Saltul uriaº din tehnologie poate mãri rolul acesteia de “remorcare a rãzboiului”, date
fiind ciclurile de decizie comprimate ºi integrarea crescutã dintre nivelurile rãzboiului. Vom dispune de mai multe informaþii
decât putem absorbi? Va gãsi inamicul modalitãþi noi de a ne
induce în eroare?
Întrucât nu putem modela perfect comportamentul uman ºi
interacþiunea viitoare, învãþãtura trecutului s-ar putea dovedi
mult mai folositoare decât se aºteaptã criticii. Atacurile recente
la adresa teoriei lui Clausewitz subliniazã neglijarea de cãtre
acesta a miºcãrilor de insurgenþã ºi a rivalitãþii etnice în cadrul
concepþiei sale despre trinitatea statului, incapacitatea sa de a
anticipa cursul tehnologiilor viitorului ºi faptul cã nu a sesizat
rolul culturii în determinarea modalitãþilor de ducere a rãzboiu-
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Infanteria Românã în pragul bicentenarului
Interviu cu înlocuitorul ºefului Secþiei Dezvoltare ºi Reglementãri în Armã
din ªcoala de Aplicaþie pentru Infanterie ºi Vânãtori de Munte

Infanteria este
cea mai veche
armã din întreaga
istorie a omenirii
ºi, totuºi, ea este
aceea care are
rolul decisiv în
finalizarea unui
conflict armat,
indiferent de cât
de supertehnologizate
ar
fi
armatele combatante.
Dacã la mersul
pe jos nu s-au
putut aduce prea
m u l t e
îmbunãtãþiri,
totuºi, în ceea ce priveºte protecþia luptãtorului ºi crearea de
echipamente mai uºoare ºi mai ergonomice – pentru ca acesta sã
îºi îndeplineascã misiunea cu o eficienþã cât mai mare – se
lucreazã din plin. Iar aici s-ar putea aminti programul francez
“Fantasin” ºi altele similare. De aceea, am preferat sã lãsãm
istoricul armei pe mâna istoricilor militari, preferând sã
aruncãm o privire spre viitor.
În vederea realizãrii acestui demers, domnul locotenentcolonel Gheorghe PUMNEA, înlocuitorul ºefului Secþiei Dezvoltare ºi Reglementãri în Armã din ªcoala de Aplicaþie pentru
Infanterie ºi Vânãtori de Munte – Fãgãraº, a avut amabilitatea
de a rãspunde câtorva întrebãri:
— Domnule colonel, cum vedeþi evoluþia infanteriei din
armata noastrã în ultima jumãtate de secol?
— Tipologia conflictului armat s-a referit în special la pãstrarea echilibrului de forþe între cele douã blocuri militare:
NATO ºi Tratatul de la Varºovia, sub spectrul ameninþãrii cu
armele de distrugere în masã, doctrinele statelor fiind orientate
spre folosirea masivã a blindatelor ºi aviaþiei ºi mai puþin a
infanteriei debarcate în mediul ei specific. Infanteria românã a
evoluat odatã cu Armata României. Din punct de vedere structural, evoluþia acesteia a fost hotãrâtã de conducerea armatei,
potrivit eºalonului, zonei de responsabilitate ºi misiunilor
fiecãrei structuri în parte ºi s-a realizat mai uºor. În privinþa
dotãrii, infanteria a evoluat în funcþie de fondurile alocate în
acest scop armatei ºi de posibilitãþile economiei naþionale - ca
sã folosesc o exprimare diplomaticã. Trebuie sã þinem seama, în

criteriile de analizã, de misiuni ºi de contextul politico-militar.
Cert este cã infanteria nu avea ceea ce îi era necesar ºi nici nu
reprezenta forþa de care avea nevoie armata. Aceasta s-a vãzut
la “examenul din decembrie 1989”, când multe unitãþi ºi mulþi
infanteriºti nu au gestionat corect situaþiile pe care le-au avut de
rezolvat.
— Conflictele ultimilor douãzeci de ani ne-au arãtat o altã
faþã a rãzboiului, care seamãnã foarte puþin cu cel clasic. În
opinia dumneavoastrã, care sunt provocãrile cãrora trebuie sã
le facã faþã infanteria la acest început de mileniu?
— Provocãrile sunt multiple. De exemplu, schimbarea
tipologiei conflictelor armate la care infanteria participã,
majoritatea ameninþãrilor fiind de naturã asimetricã sau trecerea
operaþiilor militare de la acþiuni desfãºurate pe suprafaþã mare,
la acþiuni punctuale, duse cu subunitãþi mici, dislocabile rapid ºi
cu putere mare de lovire. În plus, câmpul de luptã se transformã
într-un spaþiu de luptã integrat, în care se desfãºoarã acþiuni asimetrice, caracterizate printr-un nivel de mobilitate, dinamism ºi
flexibilitate fãrã precedent, la care se adaugã un înalt grad de
tehnologizare, oportunitate, eficienþã, flexibilitate ºi duratã
redusã de ripostã. Acum existã posibilitãþi de a duce operaþii
succesiv în 2-3 medii, cu nivel ridicat de descentralizare, independenþã totalã ºi posibilitãþi nelimitate de coordonare. Este
posibilã dislocarea într-un teatru de operaþii, oriunde în lume,
diferind ºi tipul de misiune ce urmeazã a fi îndeplinit, faþã de cel
aºa-zis “clasic”. Caracteristicile zonei de operaþii ºi ale populaþiei, capacitatea de dislocare a structurilor, þinuta, armamentul
ºi echipamentul de protecþie, tehnica de luptã, mijloacele de
comunicare, compatibilitatea cu structurile similare ale
armatelor membre NATO ºi multe altele creeazã o imagine –
care încã este departe de a fi detaliatã – a provocãrilor cãrora
trebuie sã le facã faþã Infanteria Românã la începutul mileniului
al treilea
— Infanteria este o armã care se bazeazã foarte mult pe
oameni. Cum vedeþi infanteristul anului 2050?
— Toate armele se bazeazã pe oameni ºi nu ne gândim acum
aºa departe! Sã ne rezumãm, mai degrabã, la infanteristul anilor
2010 sau 2020. Privim la soldatul american de acum ºi vedem
cum ar arãta infanteristul român în 2007 sau 2010. Dacã
urmãrim câteva filme S.F., ne-am putea imagina ºi cum ar arãta
infanteristul din 2050.
Caracteristicile care-l definesc pe infanteristul român sunt
determinate de esenþa sa ca luptãtor terestru, aflat permanent în
contact cu adversarul. Acesta trebuie sã fie tipul de om bine dezvoltat, sã aibã forþã ºi rezistenþã, capabil sã transporte echipamente ºi materiale care se apropie de greutatea proprie sau o

Un punct de vedere...
ca un sentiment
... ca un ultim gând ce zboarã din Cetatea Bãniei cãtre
Batalionul 18 Tancuri, acum, cã mai are doar câþiva paºi de
fãcut pânã sã-ºi încheie misiunea de durata unui deceniu, pe
pãmântul Dobrogei strãvechi.
... ca un ultim omagiu adus forþei de izbire, ce poartã
semnãtura unui infanterist de excepþie, domnul colonel dr.
Virgil BÃLÃCEANU, pânã, nu demult, comandant al
Brigãzii 34 Mecanizate Teritoriale, ce i-a avut în subordine
pe tanchiºtii din Basarabi.
Urmele de ºenile vor rãmâne, însã, adânc întipãrite în
praful din poligonul Babadag, dar ºi în istoria Armatei
Române. Acum, pot sã creascã liniºtiþi bujorii în Babadag,
fãrã sã-i mai zdruncine nimic, poate doar o palã de vânt
uscat sau un tunet apropiat de sufletele celor în combinezoane negre!
“ Totul pare atât de neverosimil ºi tot atât de adevãrat ºi,
totuºi, în atari circumstanþe, trebuie sã scriu despre o trecere
ce n-aº fi crezut cã va sã vie. Îmi mãrturisesc mie ºi, sigur,
acum ºi vouã, cã n-aº vrea sã am nici o nostalgie ºi nici o
umbrã de regret, nici vorba de frustrãri, dar dincolo de ceea
ce aº vrea, toate mã cuprind ºi nu-mi dau deloc pace.
ªi, totuºi, în aceastã stare confuzã, rãmâne o imagine
clarã, atât de clarã, pe care voi încerca s-o reproduc în
restrânsul spaþiu al unor succinte inserãri.
Pe voi, tanchiºtii, v-am cunoscut odatã cu primele mele
percepþii cognitive despre Armatã ºi, recunosc, cã eram
de-a dreptul entuziasmat când, copil fiind, mi se permitea sã
pãtrund în fascinanta cutie blindatã a unui tanc aflat în aplicaþie, alãturi de alte zeci de mijloace de luptã, pe plaiuri
muscelene. Îmi amintesc cã, la un moment dat, trecerea în
forþã a unui blindat pe lângã ºcoalã ne-a fãcut sã ne înghesuim cu toþii la fereastra vechii ºcoli, model de pe vremea

lui Spiru
Haret, într-o
nemãrginitã
admiraþie
faþã
de
impresionanta putere
a temutului
blindat, a
cãrui denumire “legendarã” îl consacrase în spaþiul atâtor rãzboaie ale trecutului
secol. ªi, peste toate, eu eram ºi mai mândru, pentru cã îmi
declarasem, cu fermitate adolescentinã, hotãrârea de a urma
cariera armelor, în pofida unei tradiþii de familie ce þinea de
mediul intelectual sãtesc.
Deºi, din varii, dar fundamentale motive, am ales drumul reginei bãtãliilor, infanteria, am pãstrat un ales sentiment de admiraþie pentru forþa de izbire pe care o demonstrau tancurile, mai ales pe întinsul poligoanelor Cincu,
Babadag, Mihai Bravu, pe unde m-au purtat paºii carierei.
Cred cã mai bine ºi mai profund i-am înþeles pe camarazii tanchiºti atunci când responsabilitãþile de ºef de stat
major sau comandant, au generat ºi determinat raporturi de
comandã ºi control ºi, implicit, mi-au permis sã constat cã,
printre cele mai omogene, organizate ºi receptive subunitãþi
ale regimentului, era batalionul de tancuri, eºalonul doi, de
mare forþã al unitãþii. ªi acum îmi sunã în ureche raportul
încãrcãtorului, un caporal tanchist destoinic, pe care-l
înlocuisem ca ochitor la o tragere, unde-mi exprimasem
dorinþa de a “simþi” armamentul de pe tanc, raport care suna
sec, dar provocator -”tun încãrcat!”- ºi loviturile plecau

depãºesc. Însã, tehnologia modernã, prezentã ºi cea a viitorului
– digitalizarea spaþiului de luptã – determinã ca echipamentele
sã se reducã în dimensiune ºi greutate. Îmbrãcãmintea se va
adapta la mediul înconjurãtor ºi va permite desfãºurarea de
operaþiuni în condiþii variate, de la mediul tropical, la cel polar.
Costumul ermetic, cu posibilitãþi de filtrare a aerului respirat va
permite ºi contracararea ameninþãrilor agenþilor chimici ºi biologici. Acesta va permite fixarea diferitelor echipamente pe care
le transportã luptãtorul ºi va asigura interconexiunile între
diferitele componente. Echipamentele antischije ºi antiglonþ vor
asigura protecþia bustului ºi membrelor corpului, fiind în continuarea echipamentului de protecþie a capului, iar protecþia
articulaþiilor va fi realizatã din material neþesut pentru a permite
mobilitatea acestora.
Echipamentele de comunicare - funcþionale ºi ergonomice –
vor face posibile funcþiile de control/comandã ale sistemului ºi
vor realiza interfaþa om-maºinã între luptãtorul individual ºi sistemul de aplicare. Subsistemul armã echipatã, va permite instalarea unor echipamente destinate pentru ochire, conexiunea cu
structura de purtare, asigurarea constanþei reglajelor ºi
demontarea facilã a armei. Mobilitatea infanteristului va viza
îmbunãtãþirea rapiditãþii ºi uºurinþei deplasãrii sale, oricare ar fi
modalitatea de transport sau deplasare, precum ºi mijloacele la
dispoziþie. Acþiunea va fi axatã pe îmbunãtãþirea mijloacelor de
transport ºi luptã (motoare, greutate, ergonomia habitaclului).
Arhitectura totalitãþii sistemului, poziþia ºi fixarea încãrcãturii
pe individ (armã, muniþii, sac, protecþie, comunicare) vor fi
realizate în scopul de a nu perturba aptitudinea acestuia de a
acþiona debarcat, prin marº sau asalt.
Tehnica de luptã va avea elemente tehnice constructive
comune: utilizarea ºasiului comun la câteva din configuraþiile
specifice cum ar fi: vehicul de recunoaºtere, vehicul de sprijin
cu foc, vehicul destinat sã coordoneze focul artileriei, sprijin
aerian, sistem lansator de rachete sol-aer, sol-sol, ce va cuprinde
un telemetru laser ºi iluminator, sistem de ochire pe timp de
noapte, software destinat observãrii, receptor GPS performant.
Indiferent de evoluþia echipamentelor, armamentului ºi
tehnicii, OMUL rãmâne elementul central al acestor noi sisteme. Adaptabilitatea celui mai complet combatant – infanteristul – se întemeiazã pe capacitatea sa de apreciere a situaþiei, pe
potenþialul sãu de factor de iniþiativã ºi de decizie, pe forþa sa de
reactivitate în conexiune cu capacitatea de execuþie ºi o anumitã
autonomie.
A consemnat,
locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

unele dupã altele, fãcându-mã sã înþeleg mai bine, importantul rol ºi loc al ochitorului, militar în termen la vremea
aceea, în economia forþei pe care o avea colosul de oþel.
ªi, poate nu întâmplãtor, la Colegiul de Rãzboi al
Forþelor Terestre americane am ales pentru prezentare douã
personalitãþi militare cele mai reprezentative pentru mine,
Napoleon ºi Guderian, ultimul detaºându-se prin aplicarea
ºi dezvoltarea conceptului “blietz-krieg”, concept ce n-ar fi
existat fãrã arma tancuri.
Trebuie sã recunosc cã o adevãratã împlinire “tanchistã” mi-a oferit-o Batalionul 18 Tancuri din Basarabi,
prestigioasã unitate de tancuri a Armatei României. Pãstrez
ca dragi mie ºi de neuitat clipele de glorie ale instrucþiei
petrecute alãturi de bunul camarad, comandantul unitãþii,
lt. col. OBRINTESCHI, de locþiitorul sãu, argintul viu al
batalionului, mr. Nicolae RÂPÃ, de inegalabilul autodidact, mr. Petricã ªUªNEA, ºi de toþi ceilalþi stat-majoriºti,
comandanþi, luptãtori ºi specialiºti ai batalionului, în
poligoanele Basarabi ºi Babadag. Probabil cã nici o altã
trãire nu va fi asemãnãtoare ca aceea a spectaculozitãþii
focului de salvã executat cu o companie de tancuri.
I-am admirat ºi-i admir pe cei de la Basarabi pentru cã
m-au învãþat cã stejarii mor în picioare, cu demnitate ºi
credinþã, cã rãdãcinile lor adânci vor genera noi mlãdiþe
dãtãtoare de speranþã.
ªi, certamente, nu în ultimul rând, îmi sunt dragi
tanchiºtii pentru cã locþiitorul meu la comanda Bg. 34 a fost
ºi este un tanchist, vajnic apãrãtor al cauzei tancurilor întro lume a dureroaselor transformãri, dar peste toate un OM
în adevãratul sens al cuvântului.
ªi, poate este momentul sã-mi cer, într-un fel, iertare
faþã de voi, camarazii mei tanchiºti, pentru cã în propria-mi
viziune a Luptei Întrunite de Înaltã Tehnicitate, nu acord
ºanse deosebite dezvoltãrii tancurilor în perspectiva de
dupã primul pãtrar al sec. XXI.
Dar, pânã atunci, mai sunt douã decenii. Aºa cã, Dumnezeu sã-i þinã pe tanchiºtii ce au supravieþuit ºi sã-i binecuvânteze pe cei ce pânã azi au fost glorioºii tanchiºti ai
Armatei române!”
CRISTINA FRATU
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Irakul vãzut din “viteza” camionului

Fotoreportaj cu nisip, cãmile ºi palmieri
Pe timpul documentãrii în Irak, de-a lungul
traseului am vãzut care sunt urmãrile rãzboiului ºi
o micã parte din sãrãcia adusã de el.

Nimic nu prevestea dificultatea celor 6-7 ore de
mers în camion pânã la Al Hillah

Dupã debarcarea militarilor ºi descãrcarea
materialelor, piloþii executã pregãtirea zborului cãtre România

Culoarea deºertului irakian
Dupã evaporarea apei de ploaie
sarea iese din pãmânt ºi este
adunatã pentru a fi folositã

Relicve ale rãzboiului
alãturi de viitorul bloc
de locuinþe

Dromaderii, animalele celor cu
stare, la pãscut
În marº pe
drumurile
Irakului
Tanchiºtii americani, asigurând pe timpul
transportului, securitatea convoiului

Militarii români
în caroseria unui
6x6, îmbunãtãþit

Sala de foþã construitã de geniºtii
români în baza polonezã
Postul de observare - pe
silozul construit de români
înainte de 1990

Gara ºi blocurile din Al Hillah
vãzute de pe clãdirea în care sunt
cazaþi militarii noºtri
Colonelul Vasile SCUTARU, de la
Cdm. 2 Op.Î. ºi lt.col. Mariusz
ZAJK, comandantul bazei fãcând
schimb de impresii

TAB-ul de cercetare de geniu
“modernizat”
pentru
protecþia
trãgãtorului la mitraliera de 7,62 cu
plãci de metal

Escorta care a asigurat securitatea
convoiului, oprind maºinile irakienilor
pânã
la
îndepãrtarea
camioanelor noastre de un eventual
pericol
Fotoreportaj de:
locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
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Aprilie în spectacol

Pentru acest sfârºit de aprilie, prestigioasa instituþie
culturalã bucureºteanã propune, în cadrul seratei muzicale de marþi, 19 aprilie, de la Galeria Artelor,
recitalul instrumental “Tinere speranþe”. Îºi vor da concursul tineri instrumentiºti de la liceele de muzicã
“Dinu Lipatti”, “George Enescu” ºi Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti. În program sunt
incluse lucrãri de Enescu, Bach, Geminiani, Haiden,
Chopin, Haciaturian.
În aceeaºi zi, cu o jumãtate de orã mai târziu, la
18.00, cortina sãlii de spectacole se va ridica pentru
premiera piesei de teatru “Doi într-o barcã” de Jules
Cohn Botea, pusã în scenã de Mircea N. Creþu. Este o
comedie spumoasã, inspiratã din realitate, în care joacã
actori de la teatrele “Odeon”, “Nottara” ºi “Ion Creangã”.
Miercuri, 20 aprilie, orele 18.00, Ansamblul artistic
al Armatei va fi prezent pe scena sãlii de spectacole
pentru a interpreta cântece pascale, muzicã uºoarã ºi
muzicã popularã. Sunt invitaþi, pe aceeaºi scenã, Monica Anghel, Mãdãlina Manole, Elisabeta Turcu, Irina
Someºan, Ioana Cornea, Ilie Roºu.
Joi, în Sãptãmâna Mare, pe 26 aprilie, orele 18.30,
la Sala de marmurã”, elevii ªcolii de Aplicaþii pentru
Muzici Militare vor susþine un concert pascal. Concertul are o valoare sentimentalã deosebitã deoarece,
potrivit informaþiilor pe care le avem, este ultima serie
de elevi a instituþiei amintite.
Serile culturale de joi propun pentru 21 aprilie la
ora 17.15 conferinþa “Mergeþi ºi spuneþi oamenilor cât
bine v-a fãcut Dumnezeu”, susþinutã de preotul vicar
Nicolae Constantin în cadrul programului “Cuvânt de
zidire creºtineascã”, iar pentru data de 28 aprilie, la
aceeaºi orã, istoricul Adrian Majuru va conferenþia pe
tema “Bucureºtiul nostalgic sau oraºul dispãrut” din
cadrul ciclului de conferinþe “Europa la ea acasã –
Bucureºti – o geografie umanã”.
Accesul la activitãþile culturale organizate de Cercul Militar Naþional se face pe bazã de invitaþii care pot
fi procurate de la ofiþerii cu activitatea culturalã din
unitãþi sau direct de la Cercul Militar Naþional, telefon
021 – 313.86.80, int.136.

CERCUL MILITAR PLOIEªTI

Spectacol de Ziua
Forþelor Terestre

Cercul militar din garnizoana prahoveanã îºi concentreazã eforturile pentru spectacolul ce se pregãteºte
pentru Ziua Forþelor Terestre. Alãturi de colaboratorii
fideli va contribui, pentru realizarea acestui act artistic,
ºi filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploieºti.
Nu lipsesc obiºnuitele activitãþi din calendarul sãptãmânal al cercului militar: concertul-lecþie realizat
împreunã cu filarmonica ploieºteanã, pentru copiii
angajaþilor din unitãþile militare, cercurile de radioamatorism, pian ºi canto, în zilele de marþi ºi joi ºi cursurile
de dans sportiv din fiecare duminicã.

Cartea din vitrinã

Norii
universurilor noastre

Ovidiu Bufnilã, este unul dintre
cei mai prolifici scriitori români de
SF din generaþia anilor ‘80. În siteul editurii “LiterNet”, pe lângã alte
douã lucrãri, autorul este prezent cu
ultima apariþie, “Norii”.
“La prima vedere ar putea sã
parã cã volumul «Norii» este o continuare a «Câmpurilor magnetice»”
scrie Delia Oprea în comentariul
afiºat pe site-ul editurii. Afirmaþia sa este argumentatã de
“personaje care se regãsesc, enciclopedii cu statut de
entitãþi, universuri pline de universuri, bãtãlii galactice
planificate - uneori duse, uneori amânate - dupã complicate strategii, înscrise în secretele universului, vise, multe
vise în lumi ce abia se intersecteazã sau se suprapun
copios...”. Totuºi, volumul nu continuã nimic în sensul
realitãþii noastre, “pentru cã scurgerea nu este modul de a
fi al acestor lumi”. “Mai mult decât atât – continuã Delia
Oprea – de aceastã datã, personajul principal sunt norii.
(...) Dimensiunea fractalã a norilor este 1,164. Ce înseamnã asta? Înseamnã cã ei, norii, sunt undeva între punct ºi
linie, iar corporalitatea lor este doar o aparenþã datoratã
lipsei de informaþii subtile a noastrã, a unor fiinþe ce trãiesc împietrite în trei dimensiuni spaþiale.(...) Cum arãtãm
noi, vãzuþi din lumea norilor, poate aceasta este întrebarea la care rãspunde Ovidiu Bufnilã. Cum aratã o lume
ca a noastrã, cu probleme ºi rãzboaie, dar ºi cu iubire,
atunci când inutilul se spulberã ºi rãmâne doar o ceaþã în
continuã miºcare.” (D.A.)

Curierul

UNIVERS SPIRITUAL

ARMATEI

Nr. 7 (171) din 15 aprilie 2005

Cât de anacronicã este credinþa ortodoxã?
(urmare din nr. trecut)
Orice fel de împãrþire ar face societatea modernã, care se crede ºi se vrea
o societate democraticã ºi îºi propune sã
facã tot felul de lucruri bune pentru fiinþa
umanã – care, dealtfel, sunt binevenite,
aºa cum sunt legile pentru drepturile omului – nu trebuie sã excludã din calculele ei
(pentru cã aceeaºi greºealã au fãcut-o ºi
comuniºtii când au dat religia la o parte),
faptul cã omul este o fiinþã care are suflet.
Iar, în sufletul omului, credinþa are o
importanþã specialã. Cei care se gândesc
altfel, greºesc. Prigoane au fost împotriva
Bisericii ºi a creºtinilor, în diferite epoci.
Ele au trecut, împãraþii au murit, societãþile s-au dus, dar credinþa oamenilor
nu a dispãrut.
Aceastã împãrþire în credinþe bune ºi
credinþe rele este o formã ticãloasã de
nerespectare a drepturilor omului. Cu ce
este mai puþin valoros decât mine acela
care se închinã altui Dumnezeu decât Cel
la care mã închin eu? Dacã noi acceptãm,
de exemplu, ca nemþii sã vorbeascã limba
germanã, ca francezii sã vorbeascã limba
lor, iar acest lucru nu ne deranjeazã ºi nici
nu ne ºocheazã de ce ne scandalizãm
atunci când cineva se închinã altui Dumnezeu decât Celui la care mã închin eu?
Societatea româneascã nu a fost niciodatã una fanaticã. Noi nu am avut per-

soane pe care sã le prigonim din cauza
Dumnezeului lor, care ar fi fost altul decât
al nostru. Biserica Ortodoxã nu a avut
arderi pe rug. Fiecare dintre noi avem
pãcatele noastre. Dar, sã nu se punã Bisericii Ortodoxe poveri care nu sunt ale ei.
Rostul ºi datoria Bisericii este sã le vorbeascã oamenilor despre pãcat, sã îi
înveþe sã se apere, sã se þinã departe de
ele, sã îi sfinþeascã, sã îi apropie de Hristos, sã îi îndrepte spre mântuire ºi spre
viaþa veºnicã. Ce e rãu în aceasta?
Cum sã fie anacronicã o societate, o
Bisericã ce te învaþã de bine? Lucrul aces-

Când rezerviºtii
spun “PREZENT!”
În luna aprilie a.c., a apãrut primul
numãr al revistei “CAMARAZII”, editatã
de Organizaþia Judeþeanã a Cadrelor Militare în Rezervã ºi în Retragere “Contraamiral HORIA MACELLARIU”, din Constanþa.
Este o revistã de culturã, informare ºi
opinie, al cãrei redactor-ºef este domnul
colonel (r) Constantin CRÃCIUN. De ce o
astfel de apariþie tipograficã? “Pentru cã, în
primul rând, existãm ºi încã în numãr destul
de mare! Apoi, pentru cã avem printre noi
camarazi cu o valoare intelectualã
deosebitã, care poate fi utilã dorinþei de
cunoaºtere a celorlalþi. Avem o istorie
bogatã în toate domeniile ºtiinþei ºi culturii
poporului român ºi, cunoscându-le în profunzimea lor, devenim mai puternici între
frontierele noastre multimilenare. Este un
prilej pentru noi ºi pentru colegii noºtri de a
face un schimb de experienþã util în toate
domeniile de activitate specifice organizaþiilor noastre. Dorim ca aceastã revistã sã
rãspundã doleanþelor noastre. Tocmai de
aceea, va fi scrisã de noi, pentru noi!”
ªi, pentru cã nimeni nu azvârle în pomul
neroditor, ci toatã lumea dã în pomul cu
roade, conform unui proverb românesc, per-

ta eu nu pot sã îl înþeleg! Cum poþi sã
vorbeºti despre anacronism la o instituþie
care dã soluþia binelui celui care vrea sã
trãiascã, sã aibã pace, sã fie sãnãtos la
minte ºi la trup? Dacã societatea modernã
este împotriva acestor valori ºi acestor
adevãruri, atunci Biserica Ortodoxã este o
societate ºi o instituþie anacronicã. Dacã
societatea modernã vrea binele, vrea
iubirea de aproapele, luptã cu ispita ºi cu
pãcatul, nu numai sã vândã marfã proastã,
iar noi sã ne transformãm în consumatori
docili ºi cuminþi. Dacã societatea modernã
nu vrea ca noi sã devenim asemenea
fiinþe, înseamnã cã înþelege rolul Bisericii
Ortodoxe, care nu este cu nimic mai prejos de Biserica Romano-Catolicã sau de
alte religii, confesiuni sau culte ale lumii.
Nu are cum, o Bisericã ce a þinut stindardul moralitãþii unui neam – referindune numai la noi – timp de douã mii de ani
ºi am ieºit sãnãtoºi la minte ºi la trup,
frumoºi, cu iubire de aproapele, cu o forþã
de luptã formidabile; fãrã a fi un popor de
sinucigaºi, fãrã a avea mari asasini, fãrã a
avea mari probleme. Suntem un popor
care, cât timp a fost cãlãuzit spiritual de
Biserica Ortodoxã, a dat valoare, moralitate, trãinicie ºi frumuseþe. Nu avem cum
sã ne ducem în Europa fãrã spiritul nostru
creºtin ortodox!
Preot Niculae CONSTANTIN

CUVÂNTUL
DIN ALTARE
Din rãdãcini pãstrate în tainicã iubire

sonalitãþile marcante din
Pe milenare fresce lumina glãsuieºte
toate
segmentele
Veniþi de luaþi din pâine ºi vin - neprihãnire
cunoaºterii ºi specialiºtii
ªi nemurire-n Domnul de Paºti când încolþeºte.
militari vor fi invitaþi sã
îºi exprime opiniile pe
diverse teme, în care acþiRugaþi-l sã vã ierte de multele pãcate
unile armatei au avut un
De cele nerostite în vreo mãrturisire
rol
primordial
în
Cuvântul din altare ne-aduce mântuire
desfãºurarea
eveniCãci germineazã-n clopot Christos întru dreptate.
mentelor. Prin aceastã
publicaþie editorialã, se
vor face cunoscute, mai
Pe milenare fresce iubirea sângereazã
mult, reforma în Armatã,
ªi-o lacrimã astralã prin duh ne mai strãbate
apartenenþa la NATO,
Învie iar credinþa ce caligrafiazã
anumite aspecte ale gloCuvântul din altare luminã-n sfânta carte.
balizãrii ºi momente din
istoria militarã a poporuLiviu ZANFIRESCU
lui român ºi din istoria
armelor. De asemenea, în
paginile revistei, vor fi tipãrite experienþele organizaþiei pentru o existenþã cât mai
de viaþã ale unor camarazi de arme care pot îndelungatã.
Suntem convinºi cã demersul acestei
fi luate ca repere de mulþi alþi cititori. Va
exista ºi posibilitatea de a rãspunde, într-o publicaþii, prin tematica pusã în atenþie, nu
rubricã permanentã, tuturor întrebãrilor care este altceva decât încã o dovadã a interesuvor veni pe adresa redacþiei. Intenþiile lui de a sluji cu demnitate ºi onoare aceleaºi
colectivului redacþional sunt frumoase ºi idealuri eterne, care trec dincolo de scobenefice cititorilor, iar apariþia trimestrialã a purile Organizaþiei Cadrelor Militare în rerevistei are parte de susþinerea membrilor zervã ºi în Retragere!
Cristina FRATU

Anul George Enescu

M e l o s u l p o p u l a r î n r a p s o d i i l e e n e s c i e n e (1)
nceputul secolului XX, perioada în care Parisul devenise ca- venþia melodioasã a violonÎ
pitala artelor. În timp ce curentele muzicale se concurau prin celului, care reia tema “Horei
creaþiile elevilor lui Gabriel Fauri ºi Vincent d’Indy, un tânãr român lui Dobricã” este unul dintre
extrem de talentat, cãruia Conservatorul parizian îi acordase premiul I la vioarã, compusese douã strãlucitoare evocãri ale plaiurilor
natale. Cu cele douã rapsodii ale sale, George Enescu îºi afirmã
dragostea pentru melodie ºi atracþia pentru singura frumuseþe a
muzicii, departe de un anumit spirit francez, golit de orice emoþie,
consideratã, la vremea respectivã, ca fiind ruºinoasã.

Rapsodia 1 Românã
Dupã cum se cunoaºte, o rapsodie este o piesã simfonicã, bazatã pe melodii populare. Pascal Bentoiu “demonteazã” cele douã rapsodii enesciene în lucrarea “Capodopere enesciene” (Editura muzicalã, Bucureºti, 1999) pentru a arãta cititorului (ascultãtorului) cântecele populare care compun cele douã lucrãri simfonice.
Introducerea este construitã ca o improvizaþie, instrumentele
predominante fiind cornii. Singurul instrument care iese în evidenþã
este clarinetul — prin care ascultãtorul recunoaºte melodia popularã
“Am un leu ºi vreau sã-l beu” — acest instrument muzical întrând în
dialog cu oboiul. Sunt ritmuri vesele care anunþã sãrbãtoarea ce este
pe cale sã înceapã. Viorile reiau aceastã primã temã, pentru a introduce o a doua piesã, “Hora lui Dobricã”, joc popular extraordinar
orchestrat, cu o scriiturã delicatã, care se întrepãtrunde cu o nouã
horã, în doi timpi, “de o mare nobleþe”. Întregul pasaj, cu inter-

vârfurile lucrãrii simfonice.
Rapsodia capãtã accente
dramatice prin introducerea
altei melodii populare:
“Mugur – mugurel”, care este
interpretat în tonuri grave de
cãtre instrumentele cu coarde,
deasupra cãruia, ca într-o
doinã, “pluteºte” flautul. Optimismul revine cu tema din
“Ciobãnaºul” ºi “Hora morii”
unde flautul este completat de
corn, explodând în final într-un fortissimo pe un ritm de sârbã.
De aici Enescu “se joacã”, punându-ºi în valoare arta orchestralã, prin combinarea diferitelor ritmuri populare, de unde rãsare,
inconfundabil, “Ciocârlia”. În aceastã efervescenþã, oboiul introduce un ultim dans popular: “Jumãtate de joc” – o ultimã tuºã de
veselie ºi optimism cu care se încheie o adevãratã sãrbãtoare. O
piesã simfonicã cu parfum de primãvarã prin care transpare, ca o
undã, nostalgia plaiurilor natale.
Paginã realizatã
de locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
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Infanteria la 175 de ani de existenþã

O incursiune modernã într-u
un trecut nu prea îndepãrtat
Împlinirea a 175 de ani de existenþã a armei infanterie înalt. Ca mãrime, în medie, armata Moldovei se urca la „falange“ sau „gloate adânci“ de unde a venit ºi expresia „a
mi-a sugerat sã fac o investigaþie în timp. Astfel, ruleta tim- 40.000 moldoveni alãturi de 14.000 strãini cu aceeaºi orga- se îngloti oºtile“ ce aºa de des se întâlneºte la scriitorii
pului s-a oprit la vremurile lui Nicolae Bãlcescu ºi la nizare a Þãrii Româneºti, se împãrþea pe cete de 1.000 noºtri cei vechi“.
subiectul - istoria oºtilor româneºti, în general, ostaºi sub un cãpitan, vãtafii erau capete de 500 ostaºi,
S-a declarat partizanul pedestrimii, deoarece a înþeles
apedestrimii, în mod special, de unde adânc îºi are înfiptã hotnogii, sutaºii ºi bulucbaºii cum s-au numit mai târziu rolul acesteia în luptã, ea fiind, în concepþia istoricului, cea
rãdãcina infanteria de ieri ºi de astãzi.
comandau o sutã, iar chihãii sau cãuºãii erau peste zece care dã caracteristicile unei armate puternice ºi cea fãrã de
Unul dintre domeniile preocupãrilor teoretice ºi practice ostaºi. Câtã vreme, Moldova a fost independentã, armata ei care nu era posibilã obþinerea victoriei.
ale lui Nicolae Bãlcescu l-a constituit acela al problemelor a fost într-o continuã perfecþionare. Odatã cu cãderea sub
Arta militarã la moldoveni era evidentã, în perioada de
militare, al artei militare la români, preocupãri care îºi gã- suzeranitatea turcilor, a început decãderea ei, astfel cã, în analizã. ªi aceasta mai ales pentru faptul cã în veacul de
sesc originea, în mod nemijlocit, în activitatea sa politicã. vremea lui Dimitrie Cantemir, Moldova nu putea scoate la mijloc ºi mai în urmã încã, se arãtau unul din cele mai
El a studiat cu deosebit de multã seriozitate problemele rãzboi mai mult de 6.000 oameni.
viteze popoare ale Europei. Armele moldovenilor erau, ca
teoriei militare, precum ºi istoria armatei ºi a gândirii miAnaliza în amãnunt, a oºtilor româneºti, este evidentã ºi ºi a muntenilor, arcul, suliþa, securea, sabia, paloºul, mãlitare la români. Pentru a aprecia dezvoltarea gândirii ºi din prezentarea dotãrilor acestora, „..armele românilor, atât ciuca, puºca, care la ei se numea sineaþã. Arcul este mânuit
artei militare la români, Bãlcescu ºi-a însuºit principiile ofensive cât ºi defensive, erau cele obiºnuite pe atunci: cu mãiestrie „dar cu sabia fac mai multã izbândã”.
cele mai noi ale teoriei ºi artei militare de pe vremea sa, a arcul, lancea, suliþa, securea, sabia, paloºul, mãciuca, Pedestrimea moldovenilor era organizatã în gloate adânci
studiat numeroºi autori militari contemporani lui.
haina de fier, scutul, pavãza. În rãzboaiele naþionale, se de unde ºi expresia des folositã de cronicari a se îngloti
La Bãlcescu, studiul problemelor militare era dictat slujeau ºi cu coasele. Dupã aflarea prafului, se slujirã cu pedestrimea. Spre deosebire de munteni cavaleria era armaexclusiv de nevoile timpurilor sale. Apariþia lucrãrii “Pu- puºtile ºi tunurile. Întrebuinþarea acestor arme se urcã la ta lor cea perfectã, perfecþiune ce derivã din faptul cã ea se
terea armatã ºi arta militarã de la întemeierea Principatu- sfârºitul veacului al XIV-lea; românii iubeau prea puþin lupta ºi cãlare ºi pe jos, „lucru ce este cunoscut ca cel mai
lui Valahiei” pânã acum l-a consacrat, nu numai ca pe cel aceste arme ºi se slujeau mai bucuros cu sabia ºi suliþa”. mare grad al perfecþiei unei oºtiri”. La comportament în
mai de seamã istoric al Þãrii Româneºti din cel de-al cinDeºi a trãit în condiþiile când Þãrile Române erau sub- luptã specificul constã „ca la toate naþiile meridionale,
cilea deceniu al secolului al XIX-lea, dar ºi ca pe cel mai de jugate de otomani ºi habsburgi, Bãlcescu sesizeazã ceea ce nimic nu era mai iute ºi mai de temut decât cea dintâi a lor
seamã cunoscãtor al problemelor militare.
se adusese nou în gândirea militarã ca urmare a apariþiei izbire.... Iar dacã îi înfrâng potrivnici înapoi, atunci prea
La Bãlcescu, istoria oºtilor româneºti nu este pur ºi sim- armatelor naþionale ºi cere acordarea unei atenþii speciale rar au bãrbãþie sã înceapã de a treia oarã. Însã au învãþat
plu o trecere în revistã a tuturor bãtãliilor din trecutul infanteriei (pedestrimii), pe care el o considerã drept armã de la tãtari de se întorc înapoi din fugã ºi prin aceastã apupatriei noastre, ci ºi o analizã atentã a stãrii sociale a principalã. „Nu este adevãrat, dupã cum au zis unii, cã care cu meºteºug au smuls biruinþa de multe ori din mâinile
perioadei descrise. În lucrarea menþionatã, Bãlcescu su- românii aveau mai multã cãlãrime decât pedestrime, deºi potrivnicilor”.
bliniazã cã: „Lui Mircea, dar, se dã mai cu seamã cinstea firea naþiei ºi poziþia þãrii, care e mai mult câmpie, povãþuia
Iatã, deci, un crâmpei din evoluþia unei componente de
de întemeietorul armatei româneºti. El înãlþã ºi regulã edi- pe români mai mult spre cãlãrime decât spre pedestrime, bazã a armatei române, evoluþie care de multe ori se conficiul început de cei mai de înainte de el. El fu cel dintâi însã, simþind importanþa pedestrimii, totdeauna aceasta a fundã cu istoria armatei. Sperãm ca aceastã scurtã trecere în
care înfãþiºa în Europa cu o armatã permanentã ºi regulatã fost mai numeroasã în armata lor. [...]Pedestrimea, aceastã revistã sã ne îndemne la noi investigaþii, la noi aprofundãri
care sub urmãtorii domni se desãvârºi ºi mai mult”.
armã a bãtãliilor, cum a numit-o Napoleon, era dispreþuitã þinând cont, mai ales, de venerabila aniversare.
Bãlcescu analizeazã bãtãliile principale purtate de în Europa când românii simþirã importanþa ei ºi organizarã
români, organizarea armatelor române, conducerea lor, pedestrimea lor. Ea era armatã cu suliþi ºi se orânduia în
Colonel Valeriu GOGOI
principiile artei militare folosite în diferite timpuri
de comandanþii de oºti români, precum ºi starea economico-socialã a poporului ºi influenþa ei asupra
desfãºurãrii rãzboaielor. ªi, aceasta, paralel, în Þara
Româneascã ºi Moldova pe o perioadã destul de
întinsã, 1290 – 1716.
Semnificativã este aprecierea, lui Bãlcescu,
referitoare la armata româneascã care a stat în puterea ei pânã la 1580: „De atunci pânã la 1592,
domniile ticãloase ale lui Mircea al II-lea, Petru al
III-lea, ªtefan al II-lea ºi Alexandru al III-lea, o
dezorganizarã ºi o împuþinarã. Astfel, Mihai
Viteazul, când s-a urcat pe tron aflã numai vreo
10.000 ostaºi. Acest mare cãpitan împlini cadrele
armatei, o reformã, o disciplinã ºi adãugã, pe lângã
cetele existente alte douã în cãlãrime; delii ºi beºlii.
Aceºti din urmã erau 200 cãlãreþi fruntaºi”. ªi, pentru cã ne-am oprit asupra lui Mihai Viteazul este
demn de apreciat cã, în vremea lui, spiritul ostãºesc
ajunsese la culmea sa, „soarta Þãrii Româneºti, ca
1917 - Infanteria trece la contraatac
soarta oricãrui stat constituat spre rãsboiu, a fost
lipitã de soarta armatei. În câtã vreme aceastã
atria nu e pãmântul pe
sufletele, iar faptele sale au declanºat
armatã a pãstrat în inima sa simþãmintele de discicare trãim din întâmplare,
energiile celor chemaþi sã-ºi îndepliplinã, neapãrate virtuþi ale unui bun oºtean, românii
ci e pãmântul plãmãdit cu
neascã datoria faþã de Patria iubitã
au fãcut minuni. Sub Mihai Viteazul, disciplina fu sângele ºi întãrit cu oasele înaintaºilor
chiar cu sacrificiul suprem.
mai straºnicã ºi România fu în mãrire”.
noºtri. Pentru ca sã fie o patrie, trebuie sã fie mai întâi reliOstaºul cu înaltul grad de soldat pe epoleþi, fibra cea mai
„Ce materie dureroasã de gândire: românii, încã gia strãmoºilor Sfânta cuminecãturã a sufletelor, calda ado- viguroasã a poporului român a fost devotat pânã la sacrificiu.
din veacul al XIV-lea, pe când toatã Europa era raþiune a acelora care au fost ºi nu mai sunt decât þãrânã ºi Iscusit la minte, înþelept în judecatã, hâtru la vorbã ºi harnic la
cufundatã în barbarie, aveau instituþii cu care, în oase.”
fapte, el este însetat de adevãr ºi dreptate. Are comori sufleteºti
acele vremuri, ar fi ajuns o naþie puternicã în
Barbu ªt. Delavrancea - “Cestiunea naþionalã” nepreþuite ºi bine ascunse sub mantia modestiei ºi a bunului
Europa, dacã unitatea ar fi domnit între dânºii!”
simþ. El a luptat ºi luptã pe tãrâmuri strãine ºi s-a dovedit
este concluzia cu care încheie, istoricul, considerDe-a lungul timpului, ostaºii români, de toate gradele, n-au omenos, generos, demn ºi cinstit, asemenea poporului din care
entele sale cu privire la organizarea oºtilor ºovãit o clipã în îndeplinirea îndatoririlor de luptãtori, convinºi se trage. Faptele lui de arme au trecut în legendã ºi vor rãmâne
româneºti.
fiind cã Patria cunoaºte cel mai bine duºmanii care o ameninþã de-a pururi în amintirea urmaºilor sãi.
Comparativ, puterea armatã a Moldovei era de ºi direcþia din care vor sã o loveascã. Cu puºca sau cu grenada
Pildele de eroism ale ostaºilor de toate gradele, aparþinând
70.000 ºi, de multe ori, pânã la 100.000 de oameni. ºi, nu de puþine ori, cu baioneta, cu mitraliera sau cu tunul în tuturor armelor, dau strãlucire tradiþiilor armatei române. Ele
Lucru de altfel explicabil „de vom socoti cu ce carlinga avionului sau pe puntea navei de luptã, soldatul român lumineazã gândurile ºi înflãcãreazã inimile ostaºilor care
megieºi a avut Moldova rãzboi pe acele vremuri” cu a înfruntat vrãjmaºul cu bãrbãþie ºi curaj. Pe arºiþã sau ger, pe servesc Patria sub drapelele tricolore. Faptele de arme ale
turcii, leºii, cazacii, ungurii ºi muntenii. Puterea ploaie sau ninsoare, el a fost nãdejdea Þãrii, scutul ºi buz- înaintaºilor adreseazã urmaºilor îndemnul de a veghea cu
armatã a Moldovei se compunea din ostaºi cu leafã duganul de apãrare a gliei strãbune.
responsabilitate la destinele Þãrii, de a-ºi îndeplini cu mândrie
(armatã) ºi ostaºi de scutealã (miliþie) ºi, ca similiOstaºul cu grade pe epoleþi a fost înþelepciunea vie ºi ºi demnitate îndatoririle ostãºeºti, între care, pãstrarea onoarei
tudinea sã fie perfectã, „la trebuinþã, se fãcea ridi- voinþa de oþel care au canalizat eforturile cãtre îndeplinirea cu nepãtate se aflã pe treapta cea mai înaltã a valorilor morale ale
carea gloatelor”, dupã cum istoria ne-a arãtat-o în succes a misiunii. Comandantul a organizat ºi condus acþiunile soldatului. Umbrele sfinþilor noºtri eroi colindã plaiurile fermulte cazuri. Organizarea armatei moldovene a de luptã; a savurat dulceaþa biruinþii ºi a gustat din cupa amarã mecate ale Þãrii, zboarã deasupra holdelor bogate, ascultã
evoluat de la întemeierea principatului, astfel o a înfrângerii, a hotãrât soarta oamenilor din subordine ºi a susurul izvoarelor, dar nu-ºi gãsesc tihna binemeritatã. Unele
vedem, la 1359 sub Petru I Voievod în plin triumf invocat vrerea lui Dumnezeu; a împãrþit cu ostaºii lui bucuria nici nu au lãcaºuri de odihnã veºnicã, fiindu-le demult proasupra armatei poloneze. Dupã aceea, vedem pe ºi tristeþea; a trãit odatã cu ei clipele vieþii ºi ale morþii. În fanate de necredincioºi. ªi umbrele rãtãcesc întruna. Cel mai
Iuga-Voievod care a întemeiat cetele de cãlãraºi, luptã, comandantul a fost cel cãtre care s-au îndreptat întot- adesea, cu privirea aþintitã cu dojanã asupra noastrã, arãtând
urmãtorul domn, Alexandru Voievod cel Bun care deauna speranþa ºi încrederea subordonaþilor. Dorinþa de a spre vechile cetãþi voievodale rãmase în afara hotarelor þãrii.
completeazã organizarea, „orânduind ºi hatman mai învinge l-a înflãcãrat ºi i-a mistuit inima, strãduindu-se sã o
mare peste toate oºtile sale”. În sfârºit, ªtefan cel insufle ºi subordonaþilor. Exemplul sãu de conduitã a fost legea
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
Mare o mai desãvârºi ºi a ajuns la vârful cel mai nescrisã a comportãrii ostãºeºti. Cuvintele lui au electrizat
Selecþie: “VETERANII pe drumul onoarei ºi jertfei 1941-1945”

“P
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PROVENIENÞA
NUMELOR
DE BOTEZ

Nu ai posibilitatea sã-þi
alegi numele, pentru cã acesta
þi-a fost dãruit de pãrinþi, dar ai
acum ºansa sã afli etimologia
apelativului cu care eºti cel mai
mult obiºnuit, accesând site-ul
www.activecenter.ro. Aici poþi
sã scotoceºti ºi sã gãseºti ºi alte
nume care, cu siguranþã, o
sã-mi “scape” mie din lista
celor pe care eu le-am considerat mai des întâlnite.
ADELINA / ALINA –
originea numelui este “ADAL”
care înseamnã “nobil” în germana veche.
ADRIANA / ADRIAN - de
la “HADRIANUS”, nume de
origine latinã ce înseamnã “de
undeva de lângã Marea Adriaticã”.
ALEXANDRU
/
ALEXANDRA – de la
“ALEXANDROS”, nume grecesc care înseamnã “protector
al bãrbaþilor / al oamenilor”.
ALMA – este derivat din
expresia latinã ce înseamnã
“drãguþ / amabil”.
AMALIA – nume vechi
germanic care înseamnã
“muncã”.
AMANDA / ANGELA /
ANGELICA – vine de la
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“AMANDA / AMANDUS”, o expresie latinã
ce înseamnã “una care
trebuie iubitã”. Acest
nume a fost un adjectiv
latin, corespunzând termenului
masculin “ANGELICUS”. Termenul provine din numele grecesc “ANGELOS”, însemnând
“mesager”.
Familiarul
“ANGELA” este, probabil,
influenþat de franþuzescul
“ANGELIQUE”, care înseamnã “angelic / diafan”.
ANA / ANCA / OANA – de
la “CHANNAH”, nume evreiesc care înseamnã “graþie
favoritã”.
ANDREEA / ANDREI –
de la “ANDREAS”, nume masculin grecesc care înseamnã
“rãzboinic”.
ANTONIA / ANTON – de
la “ANTONIU”, nume de origine latinã care înseamnã “a fost
pierdut” sau de la cuvântul latin
“ANTIUS” – “avangardistul”.
ATANASIE – din grecescul “ATHANASIUS” care
înseamnã “nemuritorul”.
AUGUSTA / AUGUSTINA / AUGUSTIN – de la un
cuvânt latin, însemnând
“revenit”.
AURELIA / AUREL – de
la “AURELIUS”, nume de
origine latinã, ce înseamnã
“auritã / auritul”.
AURORA / AURICA – în
limba latinã înseamnã “zori /
rãsãrit”.

semenea personajelor lui Jules VERNE, geologii nu pot
ajunge în strãfundurile Terrei, nici mãcar în straturile
mai puþin profunde precum mantaua, situatã între 70
km ºi 3.000 km adâncime. De aici, interesul pe care l-au trezit
masivul muntos situat în sultanatul Oman, care este o manta ºi
crusta veche a unui ocean astãzi dispãrut. Acest ophilolit - nume
dat acestor structuri fosile - le va permite cercetãtorilor de la
CNRS sã determine, pentru prima datã, sistematic, compoziþia
chimicã a mantalei Pãmântului.
Laurent LE MÉE ºi colaboratorii sãi, informeazã revista
“Sciences et avenir”, au parcurs peste 400 de kilometri ºi au prelevat 200 de eºantioane din acest strat de profunzime. “Analizele
noastre sugereazã cã acest strat oceanic este foarte segmentat din
punct de vedere chimic. Pe mai mulþi kilometri, eºantioanele
sunt, de exemplu, foarte bogate în magneziu. Apoi, câþiva kilo-

A

O clonã de apartament

Prima clonã comandatã de cãtre un particular a fost livratã
de societatea californianã Genetic Savings and Clone. Pentru
“numai” 50.000 de dolari, un american din Texas ºi-a clonat
fosta pisicã, Nicky, beneficiind acum de ceea ce se cheamã Little Nicky. Revista francezã “Sciences et avenir” informeazã cã
proiectul comercial al
Genetic Savings and
Clone, care a primit deja
ºi alte comenzi, este
foarte controversat.
Recurgerea în scopuri comerciale la
aceastã metodã ºtiinþificã
este criticatã din mai
multe puncte de vedere.
În primul rând, nimic nu
garanteazã proprietarului
cã îºi va regãsi cãþeluºul
sau pisoiaºul pierdut.
Prima pisicã clonatã nu
avea, de exemplu, nici o
caracteristicã din cele ale
animalului al cãrui ADN
a fost transferat nucleului oului din care acesta s-a format. Pentru cã o clonã nu este o copie XEROX. Clienþii riscã deci sã fie
înºelaþi de “vânzãtori”. Rata anomaliilor ºi riscurile unor boli
congenitale sunt mai ridicate la animalele clonate.
Genetic Savings and Clone afirmã, potrivit sursei citate, cã
ar fi ameliorat tehnica clonãrii, deoarece nu transferã decât
ADN-ul, nu tot nucleul celulei. Societatea sperã sã cloneze
primul câine domestic cel târziu în luna mai.

Sport

La orientare,
în pãdurea Bucovãþ
Etapa pe Corpul 1 Armatã Teritorial a Campionatului Militar de Orientare s-a desfãºurat, ºi de aceastã datã, tot la Craiova, în zilele de 29 ºi 30 martie a.c. De toate problemele care þin
de organizare s-a ocupat domnul maior Lucicã STROE, ofiþer
cu educaþia fizicã militarã de la eºalon. La start, s-au înscris 15
echipe aparþinând marilor unitãþi ºi unitãþilor direct subordonate Corpului. Concursul a avut o singurã probã, traseul pentru
bãieþi având o lungime, pe hartã, de 5.500 m ºi, în teren, de
aproximativ 9 km; pentru fete a fost mai uºor, distanþa fiind
redusã la jumãtate!
Clasamentul final, la echipe, a situat pe locul I – Brigada 2
Infanterie Uºoarã; pe locul II – Brigada 6 Artilerie Antiaerianã
ºi pe locul III – Batalionul 300 Deservire. La individual, masculin, locul I a fost ocupat de m.a.c. Paul BRÃBIESCU, din
Brigada 2 Infanterie Uºoarã, locul II, de m.a.c. Ionuþ DURÃU,
din aceeaºi structurã, iar locul III i-a revenit lui m.a.c. Ion
MATEESCU, din Batalionul 60 Paraºutiºti. La individual, feminin, pe primul loc s-a clasat p.c.c. Mariana BÃLÃCEANU, din
Brigada 2 Infanterie Uºoarã, pe locul II – sg.maj. Daniela
NICOLÃESCU, din Regimentul 45 Transmisiuni, iar pe locul
III s-a urcat sg. Lizuca DARIE, din Brigada 8 Artilerie.
Nu am putut sã nu remarc faptul cã primii doi care au trecut linia de sosire sunt militari profesioniºti ai Batalionului 20
Infanterie: “Mã numesc caporal Paul BRÃBIESCU. Din punctul meu de vedere, concursul a fost foarte bine organizat. Am
avut noroc cã nu a plouat, fapt care ne-ar fi îngreunat ºi mai
mult zona de alergare. Nu am greºit ºi, tocmai de aceea, am
reuºit sã câºtig. Tehnic, traseul nu a fost deloc greu. Totul a
depins de alergare. Cu alte cuvinte, cine a alergat mai bine, a
câºtigat timp. Personal, am participat la mai multe campionate
civile naþionale, balcanice, europene ºi mondiale. De mai multe
ori am ieºit campion naþional ºi campion balcanic. Eu consider,
însã, cã cea mai bunã poziþie ocupatã de mine a fost locul VI la
Campionatul Mondial de Juniori. Anul trecut, m-am clasat pe
locul 11, cu echipa, la Campionatul Militar Mondial de Orientare”.
Colegul lui, caporalul Ionuþ DURÃU, a sosit cu câteva
secunde mai târziu: “Pentru mine, concursul a fost mai dificil,
pentru cã a avut mai multe pante de urcat, dar am reuºit, pânã
la urmã, sã ajung al doilea. Nu am greºit decât maximum 25 de
secunde pe traseu, suficient timp cât sã mã batã prietenul meu,
care este mai bine pregãtit pe partea de alergare. A fost bine cã

Cãlãtorie
în centrul Pãmântului
metri mai departe, analizele aratã cã aceleaºi tipuri de minerale
au o ratã inferioarã de magneziu”, explicã Laurent LE MÉE, citat
de “Sciences et avenir”, ale cãrui lucrãri au fost publicate în
revista Nature din noiembrie anul trecut.
“Aceste rate sunt total novatoare ºi, datoritã lor, dispunem, în
sfârºit, de o hartã precisã a variaþiilor mineralogice ºi chimice ale
mantalei la scarã kilometricã, aceasta întinzându-se pe mai multe
sute de kilometri. Documentul este fundamental pentru a stabili
legãtura între tectonica superficialã care afecteazã dorsalele
oceanice ºi procesele profunde, care au loc în mantaua terestrã”

Cristina FRATU
explicã, citat de aceeaºi sursã, Georges CEULENEER, geolog la
CNRS.
Într-adevãr, potrivit teoriei tectonicii plãcilor, de-a lungul
dorsalelor se formeazã în permanenþã fundul oceanelor: lava
foarte fluidã se scurge în vãile adânci, se rãceºte ºi formeazã o
nouã crustã care umple spaþiul creat prin depãrtarea plãcilor.
Acestea din urmã sunt antrenate de cãtre curenþi de convecþie
care traverseazã mantaua. Dacã, dupã ani de observaþii, se ºtie
modul în care se poate mãsura viteza de reînnoire a fundului
oceanic, se cunoaºte prea puþin compoziþia chimicã a mantalei ºi
diferenþele de temperaturã. Laurent LE MÉE ºi colaboratorii sãi
sperã ca în acest fel sã rezolve cea de-a doua enigmã, a diferenþelor de temperaturã, însã complexitatea fenomenelor care
afecteazã mantaua face ca acest obiectiv sã fie, deocamdatã,
inaccesibil.

Un polimer
folosit împotriva paraliziei

âini care
au paral i z a t
dupã ce au avut
mãduva spinãrii
deterioratã în urma unui accident ºi-au recãpãtat posibilitatea de
a-ºi folosi membrele datoritã unui polimer, polietilen-glicolul
(PEG). Echipa profesorului Richard BORGENS, din centrul de
cercetare al paraliziei din universitatea americanã Purdue, a
tratat în jur de douãzeci de câini atinºi de paralizie injectându-i
cu acest polimer. 68% dintre ei ºi-au recãpãtat cel puþin parþial
capacitatea de a-ºi folosi labele, în timp ce, metodele chirurgicale clasice aplicate la clinica veterinarã din Purdue au o ratã de
reuºitã de pânã la 24%.
BORGENS a început sã trateze câinii cu trei ani în urmã,
dupã ce, în prealabil, testase PEG pe porcuºorii de India.
Cercetãtorul afirmã, potrivit revistei franceze “Sciences et

C

nu a plouat, pentru cã se putea aluneca pe cele câteva coborâri
mai periculoase. În concluzie, care a fost mai bine antrenat
fizic, astãzi a avut de câºtigat!
ªi eu am participat la concursuri naþionale ºi internaþionale
de orientare. Am luat locul II la campionatul balcanic ºi locul I
la SPRINT CAMP, în Danemarca. La Campionatul Mondial
Militar de Orientare, am ocupat locul 52”.
La festivitatea de premiere, a fost prezent ºi domnul general de brigadã dr. Ion PÂLªOIU, care a subliniat importanþa
acestor concursuri în pregãtirea individualã a militarului profesionist:
“Astfel de activitãþi, care se planificã ºi se executã în structurile militare, au o importanþã foarte mare pentru cã necesitã o
implicare de la cel mai mic nivel, de valoare pluton, pânã la cel
mai înalt nivel, de corp
de armatã. Ele reprezintã ºi o oportunitate prin
care militarul se
pregãteºte ºi îºi verificã
posibilitãþile fizice.
Concursul de orientare militarã este ºi
mai important pentru cã
militarii trebuie sã se
orienteze foarte uºor în
teren. Indiferent cât de
bine ar fi instruiþi din
alte puncte de vedere,
dacã au aceastã lacunã,
nu vor fi capabili sã-ºi
îndeplineascã misiunea,
la un moment dat. Noi am solicitat structurilor subordonate sã
fie reprezentate de cei mai buni sportivi în domeniu, sportivi
care trebuie sã aibã o serie de calitãþi: condiþie fizicã excelentã,
un simþ deosebit al orientãrii în teren ºi capacitatea de a rezolva problemele ivite pe timpul deplasãrii. De aici rezultã o problematicã complexã care contribuie la perfecþionarea pregãtirii
lor militare generale ºi, de ce nu, la buna îndeplinire a misiunilor desfãºurate pe teritoriul naþional ºi internaþional.
Îi felicit pe toþi cei care au concurat, iar premiile ºi
diplomele înmânate celor care au urcat pe primele trepte ale
podiumului certificã încã o datã faptul cã sunt cei mai buni!”
Am vrut sã stau de vorbã ºi cu cei doi cercetaºi care s-au
cam rãtãcit prin pãdurea Bucovãþ, deºi îi aºtepta ºi pe ei, la
sosire, câte un pahar de ceai cald din fructe de pãdure. Între
timp, eu am plecat, iar ceaiul s-a cam rã(tã)cit ºi el, drept sã
spun!

Misterul
muntelui
Sfânta Elena
La trei luni de la trezirea muntelui
Sfânta Elena din Statele Unite, vulcanologii porniserã deja cercetãrile. Dupã
câteva cutremure, dupã mai multe zile în
care a aruncat pulbere ºi fum, lava a ieºit
din vulcan, construind într-un ritm
neobiºnuit un nou dom lângã cel vechi.
Acest dom se umfla cu vitezã de 4 - 5 m3
de lavã pe secundã timp de douã luni. El a

avenir”, cã polietilen-glicolul
are o proprietate cunoscutã de
mai mult timp: el face ca
celulele sã se lipeascã una de
membrana celeilalte. În cazul
unei leziuni la mãduva
spinãrii, polimerul formeazã un film protector pe fibrele nervoase deteriorate, împiedicându-le astfel sã moarã. Cercetãtorii
mai spun cã, pentru o eficacitate maximã, PEG trebuie sã fie
injectat în maximum 48 de ore de la rãnirea pacientului.
Richard BORGENS sperã sã poatã testa cât de curând PEG ºi
pe om, în parteneriat cu cercetãtori din universitatea Bloomington
din Indiana, SUA.

atins aproape 300 de metri peste fundul
craterului, depãºindu-ºi vecinul care luase
fiinþã în urma erupþiei din 1980.
Situat în lanþul Cascadelor, în statul
Washington, în nord-estul Statelor Unite,
muntele Sfânta Elena a stat liniºtit timp de
18 ani de la ultima sa erupþie din mai
1980, care fãcuse 57 de victime. Acest
vulcan este supravegheat în permanenþã ºi
beneficiazã de ultimele cuceriri ale
tehnicii în acest domeniu. Miºcãrile
domului, supravegheate prin GPS permit,
de exemplu, reconstrucþia computerizatã
tridimensionalã. Iar datele nu lipsesc,

doar interpretarea lor este o problemã.
Oamenii de ºtiinþã de la US Geological Survey îºi pun destule întrebãri în
legãturã cu domul. Dacã el continuã sã
creascã în acelaºi ritm, ar putea deveni
foarte fragil ºi s-ar putea prãbuºi. Aceastã
prãbuºire ar provoca un nor de pulbere la
mii de metri altitudine - un pericol pentru
avioane - ºi ar provoca precipitaþii sub
formã de grindinã sau zãpadã. Pentru a se
proteja valea, a fost construit un baraj
imediat dupã erupþia din 1980.
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
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Pavel Stratan nu cântã
fãrã 2. 000 de euro

Pe cât e de modest la vorbã, când se pune în discuþie
fapta, Pavel Stratan tinde sã-i surclaseze în fiþe pe
mulþi colegi de
branºã. Cu toate cã
este un tip simpatic
ºi de preþuit din
punct de vedere
muzical,
Pavel
Stratan ºi-a atras o
reputaþie
cam
proastã. Caz unic pe
la noi, el nu cântã
niciodatã în locuri
închise, în care se fumeazã. Însã, ceea ce “te dã pe
spate”, e faptul cã Stratan e singurul nostru artist care
nici prea târziu nu cântã. “Dacã se poate!” - adaugã el
de fiecare datã, fãcându-i pe impresari sã se scarpine în
cap, cãci dimineaþa se duce la sala de fitness. Iar, când
îndeplineºti, totuºi, toate condiþiile sus-amintite ºi îl vrei
neapãrat pe Stratan, cu a lui chitarã ºi logoree moldoveneascã, trebuie sã scoþi din buzunar 2.000 de euro. Atât
cere impresarul artistului pentru cel mai ieftin concert,
la fel de mult ca orice trupã româneascã de primã mânã,
aflatã în topurile popularitãþii pe la noi.

Dana Nãlbaru
a primit de la un fan 19
trandafiri roºii

Chiar dacã, de câþiva ani este iubita lui Cãlin Goia,
Dana Nãlbaru este curtatã de mai mulþi admiratori. La
Oradea, unde a susþinut un concert, solista a primit din
partea unui admirator secret un buchet cu 19 trandafiri
roºii. “Am gãsit florile la recepþie, dar n-am reuºit sã
aflu cine este «vinovatul», deºi m-am strãduit. M-a
bucurat mult acest gest, dar aº fi fost ºi mai fericitã
dacã aº fi avut posibilitatea sã-i mulþumesc. Dupã ce am
primit trandafirii, l-am luat la întrebãri pe recepþioner.
Însã, fãrã nici un rezultat.” - a declarat dezamãgitã
Dana.

Nou! - DVD Usher - Rhythm
City, Vol.1: Caught up!

Acum poþi urmãri cele mai interesante ºi incitante
miºcãri de dans ale lui Usher, cumpãrând noul DVD Rhythm City, Vol.1:Caught
up!, care conþine un film de
30 de minute, în care mai
apar ºi: Sean Combs,
Naomi Campbell ºi alte
nume cunoscute.
Mai mult, DVD-ul
include
ºi
hit-urile
“Caught Up”, “Seduction”, “Red Light”, “Take
Your Hand”, plus toate
videoclip-urile hot de pe
excepþionalul CONFESSIONS. Pe lângã DVD, mai ai ºi un CD bonus, cu 4
piese care nu au mai apãrut pânã acum, inclusiv piesa
ascunsã, intitulatã “What You Need”.

Lhasa, premiatã la World
Music 2005

Albumul trilingv (francezã, spaniolã, englezã) al
interpretei Lhasa de Sela, care s-a vândut pânã în acest
moment în peste 200.000 de exemplare, a fost recompensat cu prestigiosul premiu World Music 2005, confirmând cu aceastã ocazie cã este cel mai bun artist
World Music din cele douã Americi. Distincþia a fost
oferitã de cãtre BBC Radio 3. Pe lângã premiul câºtigat,
Lhasa a mai fost nominalizatã pentru încã trei categorii,
mai multe decât orice alt interpret World Music. Artista,
originarã din Montreal, a mai intrat în finala pentru categoria “Boundary Crossing” (alãturi de Bjork), pentru
categoria “Critics Award” (alãturi de africanul Youssou
N’Dour) ºi pentru categoria “Audience Award”.
Lhasa va concerta la Sala Palatului din Bucureºti, în
curând, ocazie cu care artista va promova ultimul sãu
album, “The Living Road”, distribuit în România de
A&A Records.

CRISTINA FRATU

Silent Hunter III - download patch
Cei care au încercat deja simulatorul
naval Silent Hunter III , realizat de
Ubisoft România, ar trebui sã urle de
fericire la vedere schimbãrilor aduse de
noua versiune a jocului. Dintre noutãþi,
amintim noul Angle Tool adãugat în setul
instrumentelor de pe Navigation Map,
efecte atmosferice mai balansate,
corectarea unor probleme din modul multiplayer, ajustãri ale campaniei, precum
ºi alte schimbãri.
Iar cei care nu l-aþi încercat încã...
faceþi bine ºi puneþi mâna pe el, cã-i de
referinþã ºi (relativ) ieftin la noi în þarã!
Noua Lara Croft, din Tomb Raider:
Legend
În timp ce SCi Games ºi Elevation îºi
continuã negocierile agresive de
cumpãrare a companiei Eidos, iar
acþionarii sãi urlã de mama focului în
capul ºefilor indeciºi, publisher-ul britanic anunþã cu seninãtate primele detalii

☺

despre cel de-al ºaptelea joc Tomb
Raider ºi ne face cunoºtinþã cu noua Lara
Croft; o fãtucã ceva mai... banalã, aº
zice.
În ce priveºte jocul - intitulat Lara
Croft Tomb Raider: Legend - producãtorul adoptiv Crystal Dynamics promite
sã reîmprospãteze seria, dar nu oricum, ci
tocmai prin revenirea la rãdãcinile ei.
Cum vine asta? Cred cã nici ei n-au
habar, dar important e cã va suna bestial
în viitoarele interviuri! Unde mai pui cã
pãrintele seriei, Toby Gard, ocupã rolul
de Lead Character Designer în cadrul
proiectului (deci, pe el trebuie sã-l înjuraþi dacã nu vã mai place cum aratã
Lara), chestie care iarãºi ar trebui sã ne
dea noi speranþe în privinþa viitorului
seriei... Ar trebui!
Data de lansare nu a
fost anunþatã, dar se
ºtie deja cã Tomb
Raider: Legend va
apãrea ºi pe PC, iar mai
multe detalii vor fi

CINE RÂDE LA URMÃ?

Doi ciobani:
- Gheorghe, am
gãsit o modalitate ca
sã nu-þi mai miroasã
urât ciorapii!
- Care, mã?
- Sã nu-i mai porþi!

☺

Cum s-a dovedit cã badea Gheorghe este rasist. Stãtea badea Gheorghe seara în poartã. Vine un negru,
intrã în curtea lui ºi ia doi pui. Se uitã
badea Gheorghe dupã el ºi zice:
- No!
Dupã ceva timp, iar vine negrul ºi
pleacã cu un sac de pui din curte. Iar
se uitã badea Gheorghe dupã el ºi
zice:
- No, mã!
Nu dupã mult timp, negrul se
întoarce, intrã iar în curte pe lângã
badea Gheorghe ºi pleacã cu toþi puii.
Se uitã badea Gheorghe lung dupã el
ºi izbucneºte:
- No, mã, apoi sã nu-l dai dracului!...

☺

Gheorghe ºi Vasile, pe drumul
Clujului, vãd o broascã þestoasã:
- Vasile, ce-o fi asta?
Stã Vasile ºi cugetã, ºi cugetã...
- Gheorghe, asta ori îi ceva, ori
mere undeva!

☺

O voce disperatã la telefon, la ora
5 dimineaþa:
- Alo! Salvarea?
- Da.
- Veniþi repede cãci în curte e un
nebun ce sunã goarna ºi ne disperã pe
toþi!
- Imediat, daþi-ne adresa!
- U.M. 0_ _ _ _ !

☺
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55, fabricat în URSS.
Are cineva vreo întrebare?
Nimeni nu întreabã
nimic.
- Pe tanc, se aflã instalat un
aruncãtor de grenade calibrul 120.
Are cineva vreo întrebare?
Nimeni nu întreabã nimic.
- Tot pe tanc avem o staþie de
comunicaþii radio. Are cineva vreo
întrebare?
Un soldat ridicã mâna timid.
- Da, soldat, spune!
- Domnule plutonier, staþia radio e
pe lãmpi sau pe tranzistori?
- Bãi, pentru tâmpiþi ca tine o sã
repet: este pe tanc!

V e r i f i c a þ i -vv ã
cunoºtinþele !

LÃCOMIE

ETAJ

Obsidian se pregãteºte pentru
cel de-al treilea RPG
Ne-am fi aºteptat ca, odatã cu
lansarea lui Knights of the Old Republic
II, trupa lui Feargus
Urquhart sã-ºi concentreze toate forþele
înspre
dezvoltarea
RPG-ului Neverwinter
Nights 2. Dar, iatã, cã
site-ul oficial al studioului Obsidian prevesteºte deja un al treilea proiect, pentru
care se cautã designeri, graficieni ºi programatori de nãdejde! Din descrierea
posturilor puse la bãtaie, ºi din cele
spicuite de pe forumul Obsidian, s-ar
pãrea cã e vorba despre un RPG original,
bazat probabil pe Unreal Engine 3 ºi, la
fel de (im)probabil, destinat consolelor...
Sperãm sã aflãm în curând care dintre
aceste presupuneri sunt adevãrate.
CRISTINA FRATU

Soldaþii americani, japonezi ºi
somalezi se întreceau la tras cu tunul.
Americanii:5.800 m.
Japonezii:10.000 m.
Somalezii:10 m.
Dupã ce au tras somalezii, generalul japonez îi
spune somalezului:
- Bine, mã, numai 10
1. Care este cea mai lungã strâmtoare maritimã?
m?
2. Dar cea mai latã?
- Dacã eºti mai tare,
3. ªtiþi care este cea mai cunoscutã operã din
hai tu ºi suflã-n þeavã!
“tezaurul de sculpturi” de la Tomis?
☺
4. Cunoaºteþi semnificaþia cuvântului “piramidã”
Într-o unitate de tan- din greaca veche?
curi, unei grupe de
5. În afarã de celebrul pod durat peste Dunãre de
proaspeþi recruþi li se pre- nu mai puþin celebrul Apollodor din Damasc, ºtiþi cine
zintã pentru prima oarã un ºi unde a mai construit în acea perioadã, tot pe
tanc. Plutonierul, coman- Dunãre, un alt pod?
dant de grupã, începe sã le
6. Cine a spus: “Cea mai înaltã înþelepciune la care
explice:
poþi ajunge este atunci când ceea ce ai spus, sã- Tancul este de tip T- mplineºti. Cât e de simplu, dar cât e de greu”?

APRECIERE

ROM

comunicate de Eidos.

SE IA DIN
CUIBAR!
ÎN TIMPUL
ZILEI!

1. Cascada Stanbbach din Podiºul Elveþiei înregistreazã într-o singurã cãdere 300 m? Apa pulverizatã
pare a se volatiliza înainte de a atinge solul.
2. Cea mai îngustã strâmtoare (6m) este Seil Sound
(Stretch-Clyde) situatã în NV Marii Britanii (Scoþia) separând insula Seil de Marea Britanie.
3. Cea mai “înaltã” staþie de cale feratã cu ecartament
normal este La Cima din Peru, situatã pe traseul Lima –
Oroya – Huancayo.
4. Henri Matisse (1869-1954) este autorul pânzei intitulatã “Bluza româneascã”.
5. Dintre cele 7 minuni ale lumii antice s-a menþinut
pânã în zilele noastre numai marea piramidã din Giseh
(Piramida lui Keops). Celelalte au fost distruse de-a lungul timpului de catastrofe naturale sau chiar de mâna
omului.
6. N.IORGA, Cugetãri, 256.
Selecþie realizatã de lt. col. Ion PAPALEÞ
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Vânãtori de munte
ºi specialiºti
în apãrarea N.B.C.
Neastâmpãrul profesional, dar ºi norocul de a mã afla încã în
armatã, mi-au oferit prilejul de a îndeplini aproape orice funcþie
existentã în statul de organizare al unei mari unitãþi.
Astfel, în numãrul din 31.09.1977, pe când îndeplineam funcþia
de comandant de pluton apãrare N.B.C. în celebra, pe atunci,
Brigadã 17 Artilerie Rupere Bârlad, am publicat în oficiosul armatei
din acele vremuri, “Apãrarea patriei”, un articol intitulat “Artileriºtii
devin ºi cercetaºi chimici”, reuºind sã-mi ºochez colegii de generaþie ºi sã fiu lãudat de ºefi.
În spatele articolului - mic, de altfel, se ascundea materializarea
crezului meu profesional în anul 100 de la câºtigarea independenþei
de stat a României ºi anume, de a deveni un foarte bun ofiþer
chimist.
Trecut-au anii... Deunãzi, aflat în exercitarea atribuþiilor profesionale, am asistat la procesul de transformare a unor vânãtori de
munte în veritabili specialiºti de apãrare N.B.C.
Prezenþi cu întreaga dotare tehnicã de specialitate, dar mai ales
cu mult suflet, în celebrul poligon de apãrare N.B.C. de la Câmpulung Muscel, militarii Companiei 391 Apãrare N.B.C. din Bg. 2
V.M., sub comanda slt. Claudiu TRIFULESCU ºi sub îndrumarea lt.
Ionuþ CHIVU îºi desãvârºeau pregãtirea de specialitate.
Întrecându-se pe ei înºiºi, dar ºi fãcând paradã de înalta
mãiestrie profesionalã în domeniu, au reuºit sã convingã, atât
comisia de specialitate a ªcolii militare de apãrare N.B.C., cât ºi pe
reprezentantul CUBIC la Bucureºti cã instruirea în poligon le-a fost
de un real folos.
În poligonul de la poalele Iezerului ºi Pãpuºii, rând pe rând, au
intrat în acþiune cercetaºii N.B.C., utilizând cu mãiestrie celebrele
autospeciale de cercetare N.B.C., specialiºtii în decontaminarea
terenului, tehnicii ºi personalului, ce se strãduiau sã optimizeze
funcþionarea autospecialelor ADTT, ADE ºi ADP.
Terenul accidentat, prezenþa zãpezii, vremea deosebit de rece, au
avut nu doar darul de a-i antrena pe vânãtorii de munte-chimiºti în
condiþii deosebite, ci ºi pe acela de a contribui la coeziunea grupelor, echipajelor ºi plutoanelor, precum ºi la creºterea încrederii în
tehnica din dotare, chiar dacã, aceasta nu este la nivelul standardelor mondiale actuale. Oricum, sã traversezi Piatra Craiului cu adevãraþii coloºi, ce sunt autospeciale AOTT, nu este la îndemâna
oricãrui specialist în apãrarea N.B.C.
Utilizând la maximum asigurarea logisticã necesarã lucrului în
condiþiile folosirii substanþelor toxice de luptã reale, Conducerea
Bg. 2 V.M. a luat iniþiativa ca, simultan cu pregãtirea celor din grupele de cercetare N.B.C. din organica batalioanelor, economisinduse timp, bani ºi alte resurse, dar asigurându-se o pregãtire centralizatã ºi unitarã a tututror militarilor de apãrare N.B.C. din brigadã.
De altfel, printr-un ordin al comandantului grupului s-a stabilit
generalizarea acestei experienþe pentru practicile de poligon
viitoare.
I-am lãsat pe vânãtorii de munte-chimiºti sã se pregãteascã
pentru a se deplasa în garnizoana de dislocare la pace ºi le-am urat
comandanþilor ce-i însoþeau sã-ºi aducã aminte peste ani de aceste
începuturi. (M.ª)
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Amintiri radioactive

Retrodefinire jurnalisticã

Consemnãrile unui chimist militar

Nu poate trece nici un aprilie fãrã a ne aminti de ceea ce a
însemnat Cernobîlul ºi modul cum a influenþat acel incident
neobiºnuit existenþa ulterioarã a lumii, în general ºi a Europei, în
special.
Deºi au trecut 19 ani de la explozia reactorului de la Cernobîl,
îmi sunt, încã, proaspete în memorie, amãnuntele generate de
aceasta.
Era pe la sfârºitul lunii aprilie 1986, ºi ne pregãteam sã sãrbãtorim, în mod legal, 1 Mai muncitoresc ºi, în mod particular,
Sfintele Paºti. Explozia Centralei nuclearo-energetice de la Cernobîl (pe atunci, în URSS) a avut loc în joia de dinaintea acestor
zile, mai mult libere, decât de sãrbãtoare. Pentru mine, pentru
medicul ºef al unitãþii ºi pentru subordonaþii noºtri nu a fost sã
fie...
În momentul în care conducerea de partid ºi de stat a realizat
amploarea dezastrului produs în vecinãtatea României, la nivelul
organismelor cu atribuþiuni în domeniu,
s-a trecut la aplicarea unor mãsuri fãrã
precedent. În fruntea comisiei naþionale
pentru combaterea urmãrilor unor astfel
de catastrofe, a fost numitã primul om de
ºtiinþã al þãrii, renumitul savant de valoare
internaþionalã. Centrele de fizicã nuclearã,
staþiile meteo, apãrarea civilã, toate posturile de observare chimicã din armatã au
fost activate ºi puse sã facã mãsurãtori în
continuu...
Brusc, a crescut interesul pentru ceea
ce însemna apãrarea NBC ºi noi, toþi
chimiºtii militari am fost puºi la treabã.
Totodatã, s-a ivit ºi minunatul prilej pentru unii, neaveniþi în domeniu, sã se facã
necesari sistemului, ordonând dupã
bunul plac, fãrã a se þine cont de rezultatul mãsurãtorilor, acoperirea fântânilor,
pãrãsirea locurilor de ieºire la iarbã verde,
interzicerea consumului de lapte
proaspãt, a legumelor º.a.
Evident, când ai mai toate datele problemei, eºti tentat sã iei
chiar ºi mãsuri exagerate numai pentru a preveni o eventualã contaminare radioactivã. Aºa cum a fost ºi administrarea pastilelor de
iod.
De peste 10 ori pe zi, îmbrãcat în complet de protecþie ºi utilizând cele mai performante aparate pentru cercetare de radiaþie
din acea vreme, am executat mãsurãtori ale nivelului de radiaþii pe
toatã raza garnizoanei Focºani. Întâmplãtor, eram beneficiarul unei
pregãtiri de excepþie, cu surse radioactive reale, în Poligonul de
apãrare NBC din garnizoana Câmpulung Muscel, dar ºi al unor
aparate, de ultimã generaþie, fabricate chiar în URSS.
Dupã atâþia ani, doresc sã vã mãrturisesc faptul cã, totuºi, noi
românii, am fost norocoºi. Norul radioactiv nu a afectat decât tangenþial þara noastrã. Evident, am constatat cã nivelul de radiaþie
mãsurat de noi nu constituie nici un pericol pentru oameni. Am

Corespondenþã de rãzboi - Prima misiune de luptã

- Marº inedit ºi o dislocare forþatã ... Incertitudinile existente în zona de operaþii
unde urmeazã sã se deplaseze RO ETT reclamã o
stare de preocupare permanentã privind securitatea
personalului pe timpul executãrii misiunilor speciale din perioada primelor alegeri prezidenþiale
libere din Afganistan ºi perioada post alegeri...
starea moralã a militarilor români este bunã....
... grupãrile talibane ºi Al-Qaida continuã sã-ºi
facã simþitã prezenþa în zonele Zabol, Paktia, Spin
Buldak ºi Kandahar...
Acesta a fost cadrul general care a determinat
Combined Joint Task Force (CJTF) PHOENIX sã ia
decizia de a trimite forþe suplimentare care sã consilieze ºi sã asiste trupele afgane care vor întãri
zona de operaþii de sud-est a Afganistanului. Prin
urmare, CJTF Phoenix a ordonat ºefului RO ETT ca,
a doua zi, echipa româneascã împreunã cu un batalion de infanterie sã execute un marº de aproximativ 550 km pe itinerarul Kabul, Ghazni, Kandahar ºi
sã se dispunã în apropierea Aeroportului Kandahar.
Prin acelaºi ordin, RO ETT intra în subordinea
operaþionalã a unei Brigãzi U.S.Army, dispusã în
jurul aeroportului. Aici vreau sã fac o remarcã. Cred
cã este interesant sã redau ineditul realitãþilor, mentalitãþile ºi trãirile militarilor români ºi afgani manifestate pe timpul misiunilor de luptã în provincia
Kandahar. Sigur, unii vor spune cã nu suntem singurii care au desfãºurat acþiuni de luptã în Kandahar, însã, ceea ce nu se cunoaºte, este faptul cã noi
am desfãºurat aceste misiuni împreunã cu soldaþii
afgani ºi, vã asigur, cã este o diferenþã nemãrginitã
între a pleca la luptã cu subordonaþii proprii sau a
comanda soldaþii altei naþiuni pe care nici mãcar
nu-i cunoºti ºi cu care comunicarea se rezumã la un
interpret pentru 120 de militari.
Dar, revenind la situaþia operativã, pentru executarea în condiþii optime a dislocãrii forþelor afgane
în Kandahar, s-a stabilit un program corespunzãtor
constituirii subunitãþilor care urmau sã fie dislocate
în aceastã zonã. Astfel, în decurs de numai o zi, trebuia sã se execute echiparea militarilor ANA,
dotarea acestora cu armamentul individual,
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prezentarea misiunii ºi organizarea marºului. Dar,
cum în teatrul de operaþii, totul este extrem de fluid
ºi neprevãzut, acest program a suferit unele modificãri. Pe lângã pericolele reclamate de acþiunile
grupurilor teroriste, RO ETT trebuia sã gestioneze ºi
o situaþie de crizã ivitã în rândul militarilor afgani cu
care trebuia sã lupte umãr la umãr...
Pentru înþelegerea realã a situaþiei, trebuie
menþionat faptul cã, dupã numai trei luni de
pregãtire de bazã a tinerilor recruþi, în KMTC (Kabul
Military Training Center), aceºtia au fost organizaþi
pe subunitãþi ºi constituiþi într-o unitate operativã,
denumitã Kandak 24. La comanda acestei unitãþi au
fost numiþi un comandant, cu gradul de maior, trei
comandanþi de companie ºi alþi ofiþeri afgani,
comandanþi de plutoane, care însã nu aveau autoritate, experienþã ºi practicã la comanda acestor subunitãþi.
Nu ºtiu ce era în sufletul acestor soldaþi, cert
este cã o luptã interioarã se manifesta ºi în deciziile
spontane ale acestora. Cred cã bãtãlia se dãdea
între ecoul familiilor rãmase acasã ºi voinþa acestora de a câºtiga o democraþie, care, sunt convins cã,
în mintea lor nu reprezintã altceva decat un „ceva”
mai bun.
Dupã distribuirea armamentului, materialelor,
hranei ºi a proviziilor de apã necesare executãrii

raportat acest lucru, dar era greu sã fii convingãtor atâta timp cât
se fãcuse o propagandã catastrofalã zile în ºir.
Ba mai mult, la puþin timp dupã 1Mai 1986, am fost convocat
la comandamentul de crizã al Capitalei cu acele excepþionale
aparate ale mele ºi am fãcut mãsurãtori din elicopter ºi de la sol
în zeci de puncte din Bucureºti. Rezultatele mãsurãtorilor nu au
confirmat depãºirea nivelului de radiaþie normal. Aºa cã, m-am
întors la bazã.
Cu puþinã bunãvoinþã din partea organelor locale, am devenit
ºi un fel de vedetã. Eram chemat pretutindeni, la judeþeana de partid, în spitale, ºcoli, întreprinderi sã þin conferinþe cu privire la
posibilele urmãri ale bolii de iradiaþie. Nici atunci ºi nici ulterior
nu am vrut sã ºtiu ce a determinat aceastã efervescenþã ... ºtiinþificã. Cert e cã oamenii obiºnuiþi din Focºani mã cunosc ºi acum,
ca urmare a întâlnirilor mele cu ei, de-atunci. În schimb, nici un
medic radiolog din Focºani nu mã mai þine minte ºi, pentru orice
banalã radiografie, trebuie sã stau la coadã, în faþa uºilor de
plumb ale cabinetelor de specialitate.

Practic, nici astãzi, din cei ce mai trãiesc, ºi atunci mi-au fost
ºefi, colegi sau colaboratori nu sunt chiar convinºi cã eu le-am
spus adevãrul. Dar asta e... Oricum, dacã eu, cel ce am fost tot
timpul în unitate, nu am pãþit nimic deosebit, iar, în prezent, sunt
cel mai bãtrân, viu ºi în activitate colonel de chimie militarã din
România, apoi e posibil ca mulþi oameni sã fi murit ulterior. Însã,
acest lucru a fost din cauza oricãror motive posibile, numai a radiaþiilor, nu.
În sufletul meu însã, am un regret deosebit pentru acei militari sovietici care nu au fost aºa norocoºi ºi au trebuit sã participe
la lichidarea urmãrilor dezastrului, gãsindu-ºi sfârºitul prematur
în urma bolii de iradiaþie. Pentru ei aprind o lumânare în fiecare
sfârºit de aprilie ºi mã rog, atât pentru sufletele lor, cât ºi pentru
noi, ca sã fim feriþi de astfel de nenorociri.

marºului, a urmat îmbarcarea în camioane. Pe lângã
problemele de logisticã apãrute pe timpul pregãtirii
misiunii, alþi duºmani neiertãtori ( distanþa foarte
mare de marº ºi timpul) îºi fãceau simþitã prezenþa
în conºtiinþa fiecãruia...
Parcã-i simþeam apãsarea în ceafã, minutele se
scurgeau rapid, tensiunea creºtea pe mãsurã ce soldaþii erau dotaþi cu cele necesare, iar scopul final,
de a-i disloca din Kabul, parcã se prelingea la orizont.
De remarcat este faptul cã aceºti soldaþi vin voluntari în armatã ºi nu existã legi care sã-i constrângã.
Dupã un scurt briefing cu subordonaþii ºi SECFOR-ul american (forþa de protecþie specificã unei
asemenea misiuni) ºi o verificare sumarã a legãturilor radio, am îmbrãcat vestele antiglonþ, ne-am
fixat cãºtile pe cap, ochelarii de protecþie, am trecut
în revistã coloana auto, am urcat în maºini ºi am dat
semnalul pentru începerea deplasãrii. ªtiam cã este
un marº extrem de lung ºi foarte periculos... ºtiam
cã suntem expuºi neprevãzutului ºi cã singura protecþie este a echipamentului personal ºi... a lui
Dumnezeu. Mizam foarte mult pe ºansã ºi pe capacitatea de reacþie a echipei foarte bine pregãtite. În
acel moment, totul devenise ireversibil. Ineditul îºi
face iarãºi apariþia, fiind prima echipã din Armata
României care executam un asemenea marº de o
asemenea amploare, în maºini de teren normale ºi
având povara unei unitãþi afgane în faza de pionierat! Nici pânã acum nu-mi dau seama cât a fost
curaj, maturitate profesionalã ºi cât a fost
inconºtienþã sau teribilism din partea noastrã pentru a ne angaja într-o astfel de misiune...
Deplasarea a început la ora 13.35 ºi s-a finalizat
în cursul nopþii, ora 02.00, în Camp Shir Zai/Kandahar, unde au fost cazaþi militarii afgani.
Relieful muntos, lungimea itinerarului ºi a
coloanei formatã din autovehicule militare ºi civile
(întinse pe aprox. 2,5 km de ºosea), cât ºi lipsa de
experienþã a militarilor afgani în executarea unor
astfel de misiuni au creat dificultãþi în fluenþa
deplasãrii.
Itinerarul pe care s-a executat marºul traverseazã una dintre cele mai periculoase zone ale
Afganistanului, datoritã reliefului muntos cu multiple puncte obligate de trecere unde, ºoseaua se

A consemnat,
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încãpãþâneazã sã se caþere pe piepturile munþilor
într-o încercare disperatã de a domina. Dacã ar fi sã
definesc Planeta dupã ceea ce am vãzut de-a lungul
traseului care taie Afganistanul în douã, i-aº spune
Planeta Cenuºie. În zare se vãd numai munþi stâncoºi, de un cenuºiu irascibil, fãrã pic de vegetaþie ºi
un teren arid, crestat cu ºanþuri adânci pe toatã
întinderea, cu albii uscate prin care, probabil curgea
cândva apa adunatã din ploile atât de rare, de te miri
cum naiba este posibil sã existe urme de viaþã întro asemenea zonã stearpã ºi searbãdã. Câþiva copaci
rãzleþi, strâmbi ºi cu crengi uscate, sãdiþi într-o
oarecare dezordine, vestesc apariþia unor colibe sau
bordee din pãmânt, adunate într-o organizare tribalã, în care domnesc doar cutumele, numai de
locuitorii ei ºtiute. Privind de jur împrejur, cu vigilenþa treazã, simþi mãreþia munþilor care ne ignorã
total prin pustietatea lor ºi care parcã stau sã se
prãvãleascã peste defileul încins cu panglica de
asfalt, în semn de protest pentru curajul nostru
de-ai perturba somnul în încercarea temerarã de a-i
strãpunge inima ºi a ajunge în deºertul provinciei
Kandahar. Printe gândurile care-þi nãvãlesc necontenit, unul te înfioarã, te înspãimântã. Cum poþi
reacþiona în asemenea zonã în care poþi fi zdrobit
destul de uºor, ca la Posada, cu bolovani ºi blocuri
de piatrã, uºor dislocabile, iar regiunea ZABULULUI, cu altitudini de peste 4 000 m, este o zonã
aflatã sub o puternicã influenþã talibanã care
favorizeazã foarte mult acþiunile specifice acestor
forþe. Îmi dirijez imediat gândul în altã direcþie ºi
încerc sã intru în legãturã cu membrii echipei pentru a mã asigura cã totul decurge normal.
Marºul s-a executat, atât pe timp de zi, cât ºi pe
timp de noapte. Dupã o asemenea „cursã infernalã”,
în care am fost întâmpinaþi în unele sate cu bucurie,
iar, în altele, cu indiferenþã ºi chiar cu ostilitate, am
reuºit sã ajungem la destinaþie fãrã pierderi, lucru
cel mai important pentru noi... Dupã cazarea unitãþii
afgane, am fost conduºi de câþiva militari US în
Camp-ul Bronco ºi cazaþi într-un cort de tranzit al
aeroportului Kandahar. Am plãtit tribut oboselii acumulate; în câteva clipe s-a aºternut o liniºte
înfricoºãtoare în întunericul ce invãluia întregul
nostru habitat. Adormisem....
Locotenent-colonel Vasile GODEANU

