EDITORIAL
DECEMBRIE

Caleidoscopul

DE CE ?
La 30 decembrie 1947 a fost
„abolită monarhia“. „Uitând“ de
jurământul de credință față de
rege, militarii au depus un nou
legământ de credință, de data asta
față de RPR. De ce oare
evenimentul a fost marcat de
atitudini publice ce „mimau“
adeziune entuziastă? Atraşi de flux
şi capii Marinei Regale (care nu mai
era regală) au semnat în presă
articole în care salutau cu ardoare
Republica Populară Română.
Decembrie 1989. Cade un regim
politic autocrat. Un nou Jurământ
de credință, dar nu față de
comandantul suprem ci față de
România (care nu mai este
republică socialistă). În textul nou
se scria, ca şi în cel vechi, că
militarii vor apăra chiar cu prețul
vieții suveranitatea, independența
şi integritatea teritorială a țării. Nu
se mai zice de apărarea, chiar cu
sacrificiul suprem, „a cuceririlor
revoluționare
socialiste
ale
poporului român.“. A dispărut şi
fraza „Dacă voi călca jurământul
meu să mă lovească pedeapsa
aspră a poporului român“. Nu au
fost apărate acele cuceriri, dar nu a
fost nimeni lovit. Înseamnă că, în
decembrie, noi militarii nu am
încălcat un legământ neperisabil.
Valul istoriei i‐a luat atunci pe toți:
şi pe cei care credeau în ce au jurat
şi pe cei care nu‐şi mai aminteau ce
au jurat. Probabil că a fost puternic
cugetul de a evita violența la scară
națională, cuget care ne‐a ghidat
(la toate eşaloanele) atitudinile, în
acele vremuri viforoase.

De ce să nu ne amintim?
Cam (r) George Petre

Clubului Amiralilor
PUBLICAŢIE PERIODICĂ, NR. 7, 25 decembrie 2011
Asociaţia Clubul Amiralilor promovează relaţii colegiale între amiralii României
indiferent de vârstă, grad şi funcţii îndeplinite.

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A CLUBULUI AMIRALILOR
În ziua de 8 decembrie 2011, a avut loc a IV-a întâlnire anuală a asociaţiei
Amiralilor, dedicată sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. O masă festivă, cântece
adecvate şi voie bună. Artizanul manifestării a fost preşedintele de onoare al
Clubului, viceamiralul dr. Aurel Popa, care în discursul de deschidere a subliniat
meritul celui care a iniţiat manifestarea şi a organizat-o în primele trei ediţii,
amiralul (r) dr Gheorghe Marin. Preşedintele Clubului, viceamiralul (r)
Constantin Iordache a înmânat obiecte simbolice celor care au împlinit 90 de ani,
şi alte vârste rotunde, terminate cu cifra zero sau cinci. Au rostit alocuţiuni
viceamiralii, în retragere, Ilie Ştefan şi Ştefan Dinu.

Amirali români care au colindat mările şi oceanele
Pământului - episodul IV
Contraamiralul NICOLAE A. BARBIERI (n. 1858, la Galaţi) a străbătut Mediterana la bordul
canonierei „Griviţa“ (prima navă maritimă cu vapori din dotarea Marinei militare) şi în calitate
de comandant al bricului „Mircea“.
Ambarcat pe nave de luptă franceze, printre care şi cuirasatul „L 'Indomptable“, amiralul
IOAN COANDĂ (1860-1940) a navigat pe mări şi oceane, în anul 1888. A adus torpilorul
„Zborul“ din Franţa, în calitate de comandant al navei. La comanda crucişătorului „Elisabeta“
a străbătut apele Mediteranei. A făcut cu nava numeroase voiaje internaţionale în Marea
Neagră. A comandat bricul „Mircea“, cu care a navigat în Mediterana, Marea Nordului, Marea
Baltică. A condus efectiv Liga Navală Română în calitate de vicepreşedinte. A fost un meritos
organizator şi conducător al Serviciului Maritim Român.
Contraamiralul NICOLAE GRACOVSKI (n. în 1861, la Galaţi şi decedat în 1935) a navigat pe
mai multe mări şi pe oceane. În stagii de pregătire, cu navele franceze „Le Fontenoy“ şi „La
Couronne“ (1886-1888). La comanda canonierei „Griviţa“ a străbătut Marea Neagră, iar în
repetate ambarcări pe crucişătorul „Elisabeta“ a vizitat 19 porturi mediteraneene din Franţa,
Italia, Grecia, Austro-Ungaria, Egipt i Turcia.

Noi membri ai Clubului Amiralilor
La 8 decembrie 2011 a devenit membru al Clubului Amiralilor generalul maior dr. Cătălin Zisu.
La 17 decembrie a.c., cu prilejul întâlnirii de la Club din trimestul IV,
organizată de cei care s‐au născut în acest ultim trimestru al anului şi la care,
potrivit tradiției, au fost invitate şi soțiile membrilor asociației noastre,
contraamiralul (r) dr. Anatolie Zemba a devenit membru al Clubului
Amiralilor.

