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Onor Generalului Marin Dragnea si armatei
romane!
Am participat sambata 15 februarie 2020, la funeraliile Generaluluilocotenent Marin Dragnea, veteran al celui de al Doilea Razboi Mondial si
Presedinte-fondator al Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi.
Generalul Dragnea a luptat atat pe frontul de est cat si pe cel de vest. A fost ranit in mai multe
randuri si a cazut prizonier in URSS. Plecat in lupta ca militar al unei armate aliate Germaniei
naziste, s-a intors ca militar al unei armate aliate oponentilor acesteia (URSS, SUA, Marea
Britanie). in perioada postbelica a fost militar al unei armate membre a Pactului de la Varsovia
(dominat de URSS), pentru a-si petrece ultimele decenii de viata ca militar al unei armate
membre a NATO (dominata de SUA).
Toate aceste schimbari de statut personal nu au fost atat rezultatul unor optiuni personale, ci al
unor intorsaturi spectaculoase ale cursului istoriei. De fiecare data Generalul Dragnea s-a plasat
pe linia a ceea ce a considerat a fi interesul national romanesc. Acest interes a ramas
neschimbat in trasaturile sale esentiale, chiar daca aliatii si adversarii s-au schimbat, prietenii
transformandu-se adesea in adversari si invers; atunci cand oamenii politici romani nu au stiut sa
adauge prietenilor vechi prieteni noi.
O poveste, aflata chiar azi de la un istoric militar prezent la ceremonie, este graitoare in acest
sens. Unul dintre generalii cei mai distinsi ai armatei antonesciene, generalul Cambrea, ii
relatase cum Ministrul de Razboi al Guvernului Antonescu, generalul Pantazi, refuzase sa
promoveze propunerea privind judecarea pentru inalta tradare a generalilor romani care
acceptasera sa organizeze si sa conduca Divizia “Tudor Vladimirescu”, formata din prizonierii
romani aflati in URSS, ceea ce ar fi insemnat condamnarea lor la moarte in contumancie, cu
remarca: “rupeti hartia; s-ar putea ca aceasta divizie sa foloseasca tarii”. si a folosit. Caci istoria nu
este colorata in alb si negru, ci intr-o nesfarsita gama de griuri; iar liderii romanilor au fost adesea
obligati sa joace la mai multe capete, tinand seama ca tara se afla la rascruce de vremi si bataie
de vanturi.
Revenind la evenimentul funebru de astazi, amintirea generalului Marin Dragnea a fost onorata,
in afara veteranilor de razboi (Franta are un ministru pentru fostii combatanti, iar administratiile
americane intretin un cult al veteranilor militari, in timp ce la noi veteranii au doar un ong), prin
mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane, Prea Fericitul Daniel, si prin prezenta unui
numar important de militari de toate gradele si din toate armele, in frunte cu conducerea Statului
Major General al Armatei, alaturi de care s-a gasit conducerea tehnica a Ministerului Apararii

Nationale.
Presedintele Republicii nu a gasit cu cale a trimite un mesaj. Hotarat lucru, generalul Dragnea nu
era “generalul sau”. Cu atat mai mult cu cat printre ultimele acte de bravura ale acestuia se
numara cele din luptele duse pentru eliberarea Transilvaniei de Nord, inclusiv impotriva unei
armate din care faceau parte si membri ai Grupului Etnic German.
in schimb, remarcabila a fost prezenta ambasadorului Federatiei Ruse, Valery Kuzmin, impreuna
cu Atasatul militar al Ambasadei Rusiei la Bucuresti, colonel Viktor Makovskiy. Rusia a tinut astfel
sa omagieze un militar roman de prim rang care si-a inceput cariera luptand impotriva sa si si-a
incheiat-o ca fidel al unei armate membre intr-o alianta politico-militara ce nu ii este prietena (ca
sa ne mentinem la un termen bland). Un gest nobil, sub aspect moral, si inteligent, din punct de
vedere diplomatic. Exponentii diplomatiei si armatei ruse au stralucit in mijlocul celor ai unei
armate NATO. Cum va raspunde oare diplomatia romana?
L-am cautat in multime si pe ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, convins ca, daca omologul
sau rus este acolo, cu atat mai mult trebuie sa fie reprezentantul partenerului strategic al
Romaniei si liderului aliantei militare din care face parte armata al carui general cu patru stele a
fost Marin Dragnea. Nu l-am vazut. Probabil era ocupat cu lupta impotriva coruptiei alaturi de
“vizionarul” premier roman al carui nume nici nu mai merita mentionat. si atunci te intrebi, vorba
cantecului, “care-i om si care-i caine?!”.
Nu ne-a mai ramas, deci, decat ca, in sunetul trist al trompetei care intona stingerea si in
dangatul clopotului care anunta coborarea in mormant a trupului neinsufletit, sa ne alaturam prea
cucernicilor parinti in ruga ca Bunul Dumnezeu sa il ierte pe generalul Marin Dragnea pentru
toate greselile pe care le va fi savarsit ca orice muritor, sa il numere cu Dreptii, in pacea eterna
sa il odihneasca, si sa reverse mila Sa asupra tarii noastre, poporului nostru si armatei noastre
scufundate tot mai adanc in intunericul unui timp vrajmas.
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