






REPERE ALE CARIEREI MILITARE a
Generalului Inginer {tefan Gu[`

Evocarea momentelor de referin]` ale vie]ii [i persona-
lit`]ii generalului locotenent inginer {tefan Gu[` este
una dintre încerc`rile dificile ale oric`rui biograf sau
istoric. F`r` a avea preten]ia de a ne numi astfel, vom
încerca totu[i, s` surprindem câteva evenimente ce ar
putea schi]a biografia sa.

Nici unul dintre cei ce vor încerca s` scrie istoria con-
temporan` a României nu va putea face abstrac]ie de
importan]a gestului s`u, din decembrie 1989, gest în
care s-au îngem`nat, deopotriv`, suprema sa iubire cu
asumarea unui destin tragic.

Cine s-ar fi gândit atunci, la 17 aprilie 1940, c` fiul
n`scut în familia lui Gheorghe [i a Mariei Gu[`, din
satul Sp`taru, jude]ul Buz`u, aspri [i în]elep]i ]`rani
români, care [i-au botezat fiul cu numele sfântului
{tefan, se va ridica prin propriile merite în culmea iera-
rhiei o[tirii române?

Dup` ce a absolvit in 1952 clasele elementare în satul
natal, a urmat cursurile renumitului liceu „B.P.
Ha[deu” din Buz`u.

La finalizarea acestor studii, tân`rul absolvent de liceu
s-a îndreptat spre cariera armelor. De aceea, în interval-
ul de timp marcat de anii 1957-1960, îl întâlnim ca
elev al {colii Militare de Ofi]eri de Tancuri [i Auto din
Pite[ti, comandat` atunci de viitorul general Vasile
Milea. Tân`rul buzoian a intrat pe por]ile [colii la 1
noiembrie 1957, pentru ca, la 23 august 1960, s` fie
declarat absolvent, s` primeasc` gradul de locotenent [i
s` p`[easc` în via]a militar`.

Not`rile comandan]ilor [i dasc`lilor ce l-au îndrumat
pe perioada acestei preg`tiri s-au mai p`strat în arhive.
Ele men]ioneaz` c`: „În anul întâi de studii a ob]inut
rezultate bune [i foarte bune.” Drept urmare, dup` exa-
menul de promovare în anul doi, a fost declarat elev de
frunte [i avansat la gradul de caporal.

În continuare, aprecierile s-au adunat în foaia de notare
a elevului, care, la sfâr[itul anului al doilea, a fost
avansat plutonier [i numit încheietor de [coal`.
Iat` concluzia: „Elevul este foarte bine preg`tit, din punct
de vedere militar”, fapt demonstrat cu prisosin]` atât „cu
ocazia practicii militare, precum [i în aplica]iile ce s-au
executat... Are mari posibilit`]i de dezvoltare [i poate
comanda, în condi]ii foarte bune, plutonul de tancuri.”

Tân`rul locotenent îndepline[te, în perioada
23.08.1960-15.06.1961, func]ia de comandant al
Plutonului 2 Tancuri, din compania a IV-a, a
Regimentului 68 Tancuri [i Autotunuri. Înc` de la înce-
putul carierei de ofi]er, viitorul general de divizie [i-a
demonstrat calit`]ile indispensabile unui comandant:
„exigent cu militarii din subordine, totodat`, cald [i
omenos în rela]iile cu ace[tia... având o bun` preg`tire
de cultur` general`, iar cuno[tin]ele sale le împ`rt`[ea,
cu generozitate, în procesul de instruire [i educare a
militarilor.”

Ce anume l-a determinat pe bravul buzoian s` aleag` ca
arm` tancul [i nu altceva, nu vom [ti, cu exactitate,
niciodat`. Întâlnim, îns`, o m`rturie a sa, în leg`tur` cu
aceast` op]iune, într-un interviu acordat unui reporter
militar, în anul 1992:



„- {i tancul are suflet, nu-i a[a? Are, domnule general?
- Are suflet. Se leag` de cei care îl exploateaz`, îl conduc,
îl mânuiesc în lupt`. Pe undeva, membrii oric`rui
echipaj se leag`, trupe[te [i suflete[te, de ma[ina de
lupt`. Sufletul lor se transmite [i tancului. Poate [i
invers, tancul îi însufle]e[te pe cei care îl conduc.
Oricum, cine î[i iube[te arma are dreptul s` spun` c`
arma lui are un suflet. Îns`, primeaz` sufletul soldatului,
care a fost, este [i trebuie s` fie respectat. El este sufle-
tul Armatei, în ultim` instan]`. Ce mult conteaz` sufle-
tul soldatului... {i ce mult conteaz` s` po]i umbla la
sufletul soldatului, s` po]i s` fii în]eles de el!
Comandan]ii, care au câ[tigat b`t`lii, au [tiut s` umble
la sufletul subordona]ilor. E o mare art` s` reu[e[ti acest
lucru, mai ales c` Armata nu se concepe f`r` exigen]`,
f`r` disciplin`... Dar, s` revenim la sufletul soldatului, al
armei... Iubesc toate armele, dar îi stimez foarte mult pe
aviatori. S` [ti]i c` am vrut s` fiu aviator mai întâi, dar
n-am trecut de unele bareme medicale. {i atunci am
optat pentru blindate. {i le-am îndr`git.”

O etap` aparte în via]a ofi]erului {tefan Gu[` a consti-
tuit-o perioada 15.06.1961 - 06.09.1966. În acest
interval de timp a ocupat, pe rând, func]iile de coman-
dant de pluton, apoi de companie, la {coala Militar`
Superioar` de Ofi]eri de Tancuri [i Auto. În foile de
notare, din aceast` perioad`, g`sim consemnat faptul
c` „avea tact pedagogic”.

În intervalul de timp men]ionat, ofi]erul {tefan Gu[` a
fost avansat, la 30 decembrie 1963, la gradul de locote-
nent major [i, peste numai doi ani, la 30 decembrie
1965, la cel de c`pitan.

Rezultatele ob]inute în toat` activitatea [i perspectivele
ce le ar`ta, au determinat trimiterea ofi]erului la
Academia Militar` General`, Sec]ia Tancuri [i Auto. De

la 6 septembrie 1966, pân` la 30 martie 1972, acesta a
urmat cursurile Facult`]ii Tehnice de Tancuri [i Auto.
La încheierea cursurilor, comisia avea s` noteze:
„Proiectul de diplom` întocmit a fost apreciat de c`tre
comisia examenului de stat, ca fiind foarte bun [i i s-a
acordat nota 10.” La data de 30 decembrie 1971, a fost
avansat la gradul de maior.
Dup` absolvirea Academiei Militare, a fost oprit în
cadrul facult`]ii în care studiase, îndeplinind, în perioa-
da 30 martie - 7 octombrie 1972, func]iile de lector [i
[ef de lucr`ri.

La 7 octombrie 1972, maiorul inginer {tefan Gu[` a
fost numit comandant al Regimentului 6 Tancuri, „Ion
Buteanu”.

Odat` cu numirea în aceast` func]ie avea s` se
deschid`, a[a cum m`rturisea el însu[i, în acela[i inter-
viu, „o pagin` frumoas` din via]a mea” [i avea s` se
întoarc` la „dragostea dintâi - la trupe”.

Activitatea desf`[urat` în anii 1972-1973 avea s` fie
remarcat` [i de comandantul Armatei a III-a
Transilvania, general-locotenentul Vasile Milea, cel ce
avea s` devin`, peste ani, ministru al Ap`r`rii
Na]ionale.

Acesta f`cea urm`toarele aprecieri la adresa
proasp`tului comandant de regiment: „... caracterizân-
du-i exigen]a, în primul rând fa]` de propria persoan`,
dârzenia, perseveren]a, puterea de analiz` [i percepere,
precum [i dorin[a de a ob]ine rezultate foarte bune,
consider c` are perspectiva de a deveni, în cel mai scurt
timp, un foarte bun comandant de regiment.”
Activitatea de comandant de regiment a desf`[urat-o în
dou` perioade: 07.10.1972-01.12.1975 [i 31.05.1976-
13.08.1976.



|ntreaga activitate depus`, în acest arc de timp, a pri-
mit aprecieri foarte bune. Faptul c` a f`cut totul cu
d`ruire [i pl`cere este, de asemenea, confirmat de dom-
nia sa, care preciza: „Toate aceste func]ii le-am
îndeplinit în Transilvania... Etapa Târgu-Mure[ a
însemnat mult pentru mine. A fost o foarte bun`
[coal`. Acolo am cunoscut mai bine mentalitatea dar [i
sufletul soldatului, precum [i via]a unit`]ilor militare.
Sunt legat de Transilvania. Aici am cunoscut oameni
minuna]i, pentru care nu conteaz` ce limb` vorbe[ti.”
Recunoa[terea muncii sale, dovedit` [i prin aprecierile
pozitive ale [efilor ierarhici, a avut consecin]a fireasc`:
avansarea sa, la 23 august 1974, la gradul de locotenent
colonel inginer.

Cu acest prilej, comandantului de regiment {tefan
Gu[` i se face urm`toarea caracterizare: „Este s`n`tos
[i rezistent la eforturi fizice [i intelectuale. Se preocup`
de îngrijirea s`n`t`]ii sale, de men]inerea [i dezvoltarea
aptitudinilor fizice. Sunt apreciate, în egal` m`sur`, [i
aptitudinile specifice armei, precum [i capacitatea de
organizare [i conducere, de analiz` [i sintez` [i spiritul
de ini]iativ`.

Între 1 decembrie 1975 [i 31 mai 1976, a urmat, la
Academia Militar`, Cursul post-academic de
perfec]ionare - Se]ia Arme Întrunite, ob]inând, la
finalizarea acestuia, calificativul foarte bine. La 13
august 1976, este promovat în func]ia de [ef de Stat
Major al Diviziei 6 Tancuri „Horia, Clo[ca [i Cri[an”.
În aceast` func]ie a activat pân` la data de 10 noiem-
brie 1981. În consemnarile de atunci sunt eviden]iate
preocuparile sale referitoare la problemele de cultur`
general`, militar` [i tehnici de specialitate.

Rezultatele activita]ii sale au determinat avansarea, la
23 august 1979, a lui {tefan Gu[` la gradul de colonel

inginer. Data de 10 noiembrie 1981 îl aduce la coman-
da Diviziei 6 Tancuri „Horia, Clo[ca [i Cri[an”, al c`rei
{ef de Stat Major fusese, func]ie pe care o va exercita
pân` în 26 septembrie 1986. La 23 august 1984
colonelul {tefan Gu[` este avansat la gradul de general
maior (general de brigad`).

Dup` numai doi ani, la data de 25 septembrie 1986, a
fost numit în func]ia de Prim-adjunct al Ministrului
Ap`r`rii Na]ionale [i {ef al Marelui Stat Major. În
aceast` înalt` func]ie ce i-a fost încredin]at`, [i-a valori-
ficat, la maximum, întreaga sa preg`tire militar` [i de
specialitate, acumulat` în decursul anilor, în scopul
îndeplinirii atribu]iilor ce-i reveneau în conducerea
Armatei Române. Munca depus` în aceast` perioad` î[i
g`se[te cea mai fidel` reflectare în gradul înalt de orga-
nizare [i instruire a for]elor noastre Armate.

Evenimentele care au avut loc în România la sfâr[itul
lunii decembrie 1989 îl vor g`si la comanda Marelui
Stat Major al Armatei. Între 17 [i 23 decembrie este
pus în situa]ia de a lua hot`râri de o importan]` f`r`
precedent pentru ]ar`, Armat` [i pentru propria via]`.
Pe 17 decembrie 1989 ajunge la Timi[oara, când în
ora[ se tr`gea. Va sosi, la timp, pentru a opri ceea ce
p`rea c` fusese planificat s` devin` un masacru. „Am
evitat un dezastru - m`rturisea el - recuperând tancurile
ajunse în mâinile r`scula]ilor Timi[oarei, dar n-am exe-
cutat ordinele de reprimare sau pe acelea de arestare a
celor din cl`direa Operei.”

Pe 20 decembrie s-a dus la întreprinderea „Elba” pen-
tru a discuta cu muncitorii r`scula]i. A retras Armata în
caz`rmi. Atunci s-a scandat pentru prima oar` „Armata
e cu noi!” Pe 20 decembrie Timi[oara era un ora[ liber.
Dac` Ceau[escu tr`ia, gestul s`u i-ar fi adus con-
damnarea la moarte.



„La Timi[oara - î[i amintea generalul {tefan Gu[` -
Revolu]ia s-a încheiat pe 20 decembrie. Aceasta e o cer-
titudine istoric`. Noi, cei de acolo, puteam fi considera]i
ni[te tr`d`tori, fie [i numai pentru faptul c` am accep-
tat ca Armata s` fie al`turi de muncitori, de p`rin]ii [i
fra]ii no[tri... V` spun sincer c` eram con[tien]i, dar ne
[i temeam de eventualele represalii. Pe 20 decembrie
dictatorul s-a întors din Iran [i m` gândeam cum va
reac]iona când i se va raporta c` la Timi[oara Armata a
pactizat cu poporul. M` a[teptam la ni[te m`suri extra-
ordinare. Aveam însa con[tiin]a împ`cat`.”

Dup` întoarcerea în capital`, de la Timi[oara, generalul
Gu[`, potrivit regulamentelor [i legisla]iei militare, a
condus [i dirijat, în calitate de {ef al Marelui Stat
Major, ac]iunile Armatei în ap`rarea Revolu]iei. Va
r`mâne, mereu, în amintirea noastr`, ca un gest de
curaj [i datorie fa]` de ]ar`, opozi]ia sa categoric` fa]`
de acceptarea „ajutorului prietenesc” cu trupe sovietice,
[i faptul ca a dispus, totodat`, anihilarea oric`rei
p`trunderi de for]e armate din afar`.

Potrivit Tratatului de la Var[ovia, în vigoare la acea
dat`, de[i preg`ti]i pentru o interven]ie, ru[ii nu
puteau intra în ]ar` decât la solicitarea [i cu acordul a
trei persoane: Nicolae Ceau[escu (scos din cauz` la
acea dat`), Ministrul Ap`r`rii, generalul Vasile Milea
(mort în diminea]a zilei de 22 decembrie 1989) [i
generalul {tefan Gu[`, {eful Marelui Stat Major.

I se va recunoa[te în totalitate, peste timp, rolul istoric
de a fi prevenit ca România s` nu aib` soarta de mai
târziu a Iugoslaviei, de a fi st`vilit invazia [i haosul, de
a fi salvat onoarea [i prestigiul Armatei, de a fi ap`rat
integritatea teritorial` a ]`rii?

Ulterior, credincios onoarei militare, generalul nu s-a

amestecat în politicul derizoriu, cum mul]i dintre
colegii s`i de arme au f`cut-o. S-a retras în lumea
comenzilor militare [i s-a supus unei nemeritate mar-
ginaliz`ri, [tiind c` el, martorul unor evenimente ce nu
trebuiau dezv`luite, incomoda. P`cat c` proverbiala sa
bun`-cuviin]` l-a determinat s` refuze acceptarea fap-
tului c` incomoda în a[a m`sur` încât cineva putea s`
fie în stare s`-i provoace moartea! Cei c`rora nu le-au
ie[it socotelile în decembrie 1989 au dezl`n]uit
împotriva sa o virulent` campanie de pres`. Ziarele de
scandal s-au hr`nit din suferin]ele sale. Oricum, revo-
lu]ionarii l-au în]eles, str`inii l-au apreciat, iar Armata
român` l-a adulat.

În data de 28 decembrie 1989 este eliberat abuziv din
func]ia de {ef al Marelui Stat Major, f`r` nici o explica]ie
sau motiv întemeiat. La dou` zile distan]` va fi numit ca
prim loc]iitor al comandantului [i [ef al Statului Major
al Armatei a IV-a Transilvania. De[i retrogradat în fun-
cie, î[i va face, [i aici, datoria, a[a cum [i-o f`cuse întot-
deauna, cu d`ruire [i respect pentru valorile osta[e[ti.

Concluziile comisiei de notare continu` pe aceea[i linie
constant` a aprecierilor deosebite. Afl`m, astfel, c`: „S-a
adaptat cu u[urin]` noilor atribu]ii... A stabilit m`suri
eficiente pentru ridicarea capacit`]ii de lupt` [i de mobi-
lizare a Armatei, de consolidare a unit`]ii acesteia, de
perfec]ionare a procesului de instruire [i educare a efec-
tivelor, de înt`rire a ordinii [i disciplinei militare...”.
Aprecierile directe sunt [i mai tran[ante: „Inteligent, cu
maturitate în gândire, discern`mânt [i responsabilitate,
cinstit [i corect, se bucur` de autoritate [i prestigiu...
Manifest` solicitudine fa]` de cererile justificate ale
cadrelor, ac]ionând pentru respectarea adev`rului [i a
spiritului de dreptate.” Nici n-ar fi putut fi altfel, dac` ne
gândim la spiritul în care a fost crescut în familia sa [i la
valorile care-i ghidau via]a.



INTERVIU

„- Sunte]i credincios, domnule general?
- Uita]i c` sunt n`scut într-o familie de ]`rani? Cre[tin
[i - ca orice cre[tin - am fost crescut în acest spirit. Da,
am fost [i sunt credincios ortodox... cum se spune, om
cu frica lui Dumnezeu. Iar în momentele grele am f`cut
apel la credin]`, chiar dac`, uneori, a trebuit s` o fac în
sufletul meu, f`r` a m` manifesta. Sper ca Dumnezeu
s` aib` grij` [i de români, s` nu ne uite, mai ales în
aceste vremuri.

- Care sunt, pentru dumneavoastr`, valorile ost`[e[ti
fundamentale?
- Multe... Oamenii au suflet. Cred c` valorile ost`[e[ti
pleac` de la suflet. Fundamental`, pentru mine, este
dragostea de ]ar`, de p`mânt, respectul fa]` de
str`buni, con[tiin]a c` nici o furtun` nu ne va mi[ca de
pe mo[ia l`sat` de daci [i de romani. S` duci tradi]iile
mai departe este o valoare ost`[easc`. Dac` ar fi s`
rezum - valoarea fundamental` pentru un osta[ - este s`
fie bun român, nu dintre cei care declar`, ci dintre cei
care, într-adev`r, sunt [i simt române[te, f`r` s` fac`
mare caz din asta. (...)

- Cum vede]i evolu]ia Armatei dup` Revolu]ie?
- Dup` Revolu]ie Armata a sim]it un [oc, ca [i întreaga
societate, dealtfel. Dar [i-a v`zut de rolul ei. Suntem pe
drumul de a face o Armat` modern`. Armata [i-a v`zut
de treab`, c`ci pericolul a fost [i este real pentru
România. Cine nu în]elege acest lucru, înseamn` c` nu
în]elege române[te. Nu sunt na]ionalist sau [ovin. C`
sunt acuzat de românism? Asta chiar îmi face pl`cere [i
a[ vrea s` p`strez aceast` acuza]ie pentru toat` via]a.
Mi se pare fireasc` pentru orice român de bun sim].
Cert este un lucru - Armata a fost [i r`mâne - un ele-
ment de echilibru [i încredere pentru societate. Avem 

în fa]` exemplul iugoslav, situa]ia care exist` în
Transnistria. Nu ne pot l`sa indiferen]i. O ]ar` mic` a[a
cum suntem noi, cu o pozi]ie geostrategic` deosebit`,
va fi, [i în continuare, ]inta multora. B`nuiesc, [i simt
pe undeva, c` România este în jocul unor interese
extraordinar de mari în viitor. De aici [i dorin]a ca
Armata s` fie preg`tit` [i dotat` corespunz`tor pentru
a-[i îndeplini menirea.

- Ce vede]i când privi]i spre Transnistria?
- Lacrimi [i durere. Un imperiu care nu renun]` la
vechile lui metode, f`r` s` se dea în l`turi de la nimic.
O durere imens` atunci când v`d c` le mor copiii [i
b`trânii. Suntem al`turi de ei cu toat` fiin]a noastr`.
Oricum, ca om [i ca militar, Comandant de Armat`,
sunt hot`rît s`-i ajut din toate puterile.

- Pute]i s` v` pune]i singur o întrebare [i s` încerca]i s`-i
da]i un r`spuns?
- Oare când Dumnezeu se vor strânge to]i românii [i
vor în]elege c` nu avem decât o singur` sc`pare: o uni-
tate total`, fireasc`, cinstit` [i munca pân` în pânzele
albe ca s` ie[im din situa]ia în care ne afl`m? Sper, cât
mai curând.”



{tefan la vårsta de 4 ani \mpreun` cu
p`rin]ii [i fratele s`u

{tefan \n copil`rie

...am vrut s` fiu aviator mai \ntåi...



{tefan \n copil`rie

{tefan, elev al [colii elementare din satul
Sp`taru

Al`turi de fratele s`u, {tefan poart` cu
måndrie uniforma militar`



{tefan la vårsta adolescen]ei

Locotenentul {tefan Gu[` - absolvent al
{colii Militare

{tefan Gu[`, elev al {colii Militare
\mpreun` cu un camarad



|n memoria anilor petrecu]i la {coala
Militar`: serg. Ioan Stan, plt. Victor
Teodorescu, serg. Gheorghe Badea, serg.
Constantin oprea, plt. {tefan Gu[`

{tefan Gu[` elev la {coala Militar` de
Tancuri [i Auto din Pite[ti

Ofi]er-student {tefan Gu[` - Academia
Tehnic` Militar`



La 25 septembrie 1986 a fost numit \n
func]ia de Prim Adjunct al Ministrului
Ap`r`rii Na]ionale [i {ef al Marelui Stat
Major

Gen. {tefan Gu[` al`turi de Ministrul
Ap`r`rii Na]ionale, Gen. Vasile Milea

Gen. {tefan Gu[` la coborårea din aeronav`
pe aeroportul din Izmir, Turcia



Primirea oficial` la Comandamentul
Armatei EGEA, Turcia 1993

General {tefan Gu[` - vizita \n fosta URSS

Primirea oficial` la comandamentul For]elor
Navale din R.P.Chinez`



Primire oficial` \n R.P.Chinez`

Gen. {tefan Gu[`, {eful Statului Major
General al Armatei Romåne la \ntålnirea cu
omologul s`u chinez

|mpreun` cu reprezentan]ii Marinei
Militare din R.P. Chinez`



Urm`rirea programului de instruc]ie

Vizita oficial` \n Turcia, \ntålnirea cu
Generalul de Armat` Necip Torumtay

Vizita la Comandamentul For]elor Navale
din R.P. Chinez`



Vizita Gen. {tefan Gu[` pe un submarin,
R.P. Chinez`

Primirea oficial` la Comandamentul
For]elor Navale din R.P. Chinez`





Funda]ia poart` numele Generalului {tefan Gu[`, {eful Marelui Stat Major [i mi-
nistru al Ap`r`rii în timpul Revolu]iei din decembrie 1989.

Unul dintre scopurile principale ale Funda]iei este acela de a asigura o cât mai larg`
cunoa[tere a personalit`]ii [i a ac]iunilor sale de importan]` istoric` pentru liber-
tatea neamului [i pentru independen]a [i integritatea României.

Funda]ia „General {tefan Gu[`” a fost înfiin]at` la data de 9 ianuarie 1997 la ini-
]iativa  doamnei Daniela Veronica Gu[` de Dr`gan, având personalitate juridic` [i
f`r` scop lucrativ.

Alegerea valorilor Funda]iei „General {tefan Gu[`” a fost determinat`, în primul
rând, de tr`s`turile definitorii ale personalit`]ii Generalului {tefan Gu[`:

Credin]a nestr`mutat` în Dumnezeu;
Încrederea în valorile [i în d`inuirea poporului român;
Dragostea fa]` de Armata Român`, pe care a slujit-o cu atâta devotament [i iubire,
încrederea în valoarea ei;
Pasiunea pentru istoria ]`rii [i a Armatei Române.





Pentru sprijinirea cercet`rii în domeniul istoriei mili-
tare, Funda]ia „General {tefan Gu[`” a desf`[urat o
adev`rat` campanie de editare, care s-a f`cut remarcat`
prin num`rul mare de titluri ce au v`zut lumina tiparu-
lui într-un timp relativ scurt [i prin tematica, de cele
mai multe ori inedit`, abordat` în aceste lucr`ri.

Funda]ia a editat pân` în prezent 15 volume. Acestea
sunt lucr`ri memorialistice [i de istorie militar` care
adun` în paginile lor documente deosebit de valoroase,
semnificative pentru istoria [i devenirea Armatei
Române, pentru participarea sa la marile confrunt`ri
din epocile moderne [i contemporane, în care poporul
român a fost angrenat [i care au dus la înf`ptuirea ide-
alurilor de Independen]` [i Unitate Na]ional`.

Aproape fiecare dintre c`r]ile editate de c`tre Funda]ia
„General {tefan Gu[`” reprezint` un domeniu istori-
ografic foarte pu]in exploatat în ultimii 50 de ani. 

În 20 iunie 2001, au fost acordate Premiile „Revistei de
Istorie Militar`” pentru cele mai valoroase lucr`ri de
istorie care au v`zut lumina tiparului în anul 2000.
Dintre c`r]ile editate de Funda]ia „General {tefan
Gu[`”, au fost premiate urm`toarele: „Armata român`
de la ultimatum la dictat. Anul 1940” - premiul
„General Radu R. Rosetti” [i „Preo]i în lupta pentru
Marea Unire, 1916-1919” - premiul „Episcop general
de brigad` Partenie Ciopron”.

Pentru atingerea scopului în care au fost tip`rite, acela de a
pune la îndemâna cercet`torilor [i iubitorilor de istorie noi
surse documentare, lucr`rile citate au avut, prin generozi-
tatea Funda]iei, o foarte mare [i diversificat` arie de
r`spândire. Astfel, majoritatea tirajelor au fost deja dis-
tribuite gratuit bibliotecilor din numeroase unit`]i militare,
comandamente, [coli militare, institute, cercuri militare.

De asemenea, multe dintre volumele editate au fost
donate tuturor facult`]ilor de teologie [i seminarelor
teologice din ]ar`, universit`]ilor, bibliotecilor insti-
tutelor de cercetare cu profil istoric, Patriarhiei Bisericii
Ortodoxe Române, mitropoliilor, episcopiilor subordo-
nate acestora. Nu au fost uitate nici institu]iile de
înv`]`mânt apar]inând Bisericii Greco-Catolice, [i
numeroase personalit`]i ale vie]ii [tiin]ifice [i politice
din România. Cu ocazia lans`rilor [i prezent`rii acestor
lucr`ri [i la comemorarea personalit`]ii Generalului
{tefan Gu[`, au fost distribuite gratuit participan]ilor
sute de exemplare din volumele enumerate mai sus.

Paralel cu aceast` adev`rat` ac]iune, Funda]ia a asigurat
prezentarea lucr`rilor, al c`ror editor este, cu ocazia unor
importante manifest`ri [tiin]ifice, sesiuni de comunic`ri,
simpozioane, lans`ri de carte, târguri de carte. Asemenea
prezent`ri au avut loc în Bucure[ti, Ploie[ti, Pite[ti,
Buz`u, Câmpulung, Oradea, Sibiu, Lugoj etc.

Au fost, de asemenea, semnalate de fiecare dat` noile
apari]ii prin publicarea unor recenzii în prestigioase
reviste de specialitate, printre care amintim „Revista de
istorie militar`”, „Document”, „Dosarele istoriei”,
„Observatorul Militar”, în ziarele „Na]ional”, „Na]iunea”
[i în suplimentul „Ecart” al ziarului „Economistul”.
Valoarea acestor lucr`ri a determinat aprecieri elogioase
din partea unor cercet`tori de prestigiu. Cit`m în acest
sens recenziile publicate în revista „Dosarele Istoriei” de
c`tre istoricul Florin Constantiniu, membru corespon-
dent al Academiei Române, sau opiniile istoricilor
Gheorghe Buzatu, Ioan Scurtu, Valeriu Florin
Dobrinescu, Ion P`troiu, Mihail Ionescu, Petre Otu,
Alesandru Du]u, Mircea Soreanu, etc.

Referindu-se la volumul „Guerre et société en Europe”,
istoricul francez André Corvisier, profesor emerit la



Sorbona, pre[edinte de onoare al Comisiei
Interna]ionale de Istorie Militar` Comparat`, afirma:
„Dans l’historiographie militaire, plus que dans les
autres domaines de l’histoire, les barrières
culturelles,tout comme les frontieres nationales con-
stituent une difficulté pour la recherche.
C’est contre quoi lutte la Commission Internationale
d’Histoire Militaire en proposant a ses membres (une
trentaine de commissions nationales) des études en
commun, des themes bien définis. Ces confrontations
permettent des réflexions qui, au-delà de la consolida-
tion de nos connaissances, invitent des interprétations
plus objectives des sensibilités nationales et des com-
portements des hommes. Le présent ouvrage est plus
qu’un ouvrage de circonstance. Il chercheà faire le point
sur l’état de la recherche en histoire militaire en
Roumanie, en France et dans quelques autres pays de
l’Europe Occidentale. Espérons que cette entreprise
visant un ouvrage commun franco-roumain ne
représente qu’un debut et que ce premier pas, toujours
important, servira d’exemple.“

Acest volum s-a bucurat de o lansare onorant`, la Paris,
în luna aprilie 2004, lansare la care au participat diplo-
ma]i, istorici, iubitori de istorie francezi [i români, iar
ulterior, în ]ar`, în diferite institu]ii militare [i civile. În
mesajul adresat celor prezen]i la aceast` manifestare,
pre[edinta Funda]iei „General {tefan Gu[`”, doamna Dr.
Daniela Veronica Gu[` de Dr`gan men]iona: „Este o sin-
cer` satisfac]ie pentru mine ca, în numele Funda]iei ce
poart` numele scump al tat`lui meu, demn reprezentant
al Armatei Române, s` v` adresez cu ocazia acestui eveni-
ment sentimentele noastre de deosebit respect [i aleas`
considera]ie pentru munca [i valoarea contribu]iei dum-
neavoastr` la dezvoltarea [tiin]ei istorice, a leg`turilor
între reprezentan]ii acesteia din Fran]a, România [i cele-
lalte ]`ri prietene. Spiritul de echip` [i munca noastr`,

dedicat` unor ]eluri superioare l-au caracterizat [i pe tat`l
meu. De aceea m-am al`turat eforturilor dumneavoastr`
de publicare a acestor „Nouvelles perspectives” cu spe-
ran]a c` ele vor fi continuate spre beneficiul unei
cunoa[teri reale a trecutului [i a desprinderii
înv`]`mintelor utile progresului [i cooper`rii în viitor.“

Într-o ampl` coresponden]` din Paris, de la Jean-Yves
Conrad, publicat` în pagina de cultur` a ziarului
„Curierul de Vâlcea”, au fost subliniate valoarea volu-
mului, a echipei de autori, [i sprijinul financiar generos
dat de Funda]ia „General {tefan Gu[`” care a permis
ducerea la bun sfâr[it a acestei ini]iative.

Tot prin grija Funda]iei au fost organizate lans`ri [i
prezent`ri de carte la sediul unor institu]ii militare de
înv`]`mânt (Academia For]elor Terestre, Sibiu, {coala
Militar` de Aplica]ie pentru Tancuri [i Auto „Mihai
Viteazul“, Pite[ti), cercuri militare (Cercul Militar
Na]ional, Bucure[ti, cele din Buz`u, Câmpulung
Muscel, Cluj, Sibiu etc.), al unor unit`]i militare, al
unor institu]ii civile (Universitatea din Pite[ti,
Universitatea European` Dr`gan din Lugoj, Muzeul de
Istorie [i Arheologie Ploie[ti, Muzeul Jude]ean Arge[,
Muzeul Municipal Câmpulung), al unor biblioteci etc.,
la care auditoriul a fost constituit din cadre militare,
personal civil, istorici, muzeografi, studen]i, elevi, vete-
rani de r`zboi din garnizoanele [i institu]iile respective.

Asemenea manifest`ri au avut loc în garnizoanele
Bucure[ti, Buz`u, Tecuci, Cluj, Oradea, Lugoj, Pite[ti,
Câmpulung Muscel, Ploie[ti, Sibiu etc. 

“Condamnat la adev`r - General {tefan Gu[`”

|n data de 20 decembrie 2004, Libr`ria C`rture[ti a
fost, pentru câteva ore, kilometrul zero al evenimentelor



culturale de la sfâr[itul anului, prilejul întâlnirii unor
numero[i oameni de cultur`, politicieni, revolu]ionari [i
oameni simpli, fiind lansarea unui nou volum dedicat
Revolu]iei din 1989. Cartea ,,Condamnat la adev`r’’,
ap`rut` la editura RAO, grupeaz` m`rturiile omului [i
generalului {tefan Gu[`. La 15 ani de la tragicele eveni-
mente, fiica generalului, Daniela Veronica Gu[` de
Dr`gan, face un recurs la adev`r, în numele tat`lui
disp`rut prematur [i în condi]ii suspecte. Un demers
mai mult decât necesar, în condi]iile în care multe
aspecte relevante ale Revolu]iei, de importan]` vital`
chiar, sunt evitate în mod deliberat de c`tre istorici [i
martorii acelor clipe. Cartea se dore[te a fi [i este un
manifest împotriva dezinform`rii, o pledoarie pentru
punerea în drepturi a adev`rului istoric, într-o alt`
lumin` decât a fost el ar`tat pân` acum.
Autoarea volumului, d-na Daniela Veronica Gu[` de
Dr`gan, declara, în prezentarea c`r]ii c`: “Îmi doresc,
a[a cum spunea generalul Gu[`, ca to]i românii s` afle
adev`rul, f`cându-i s` fie mai buni, mai umani [i mai
încrez`tori în steaua lor. Am scris aceast` carte în
primul rând pentru c` generalul {tefan Gu[` a fost
tat`l meu, am scris aceast` carte pentru c` generalul
{tefan Gu[`, în 1989, în decembrie, era {eful Marelui
Stat Major al Armatei Române [i pentru c` era un om
care iubea principiul adev`rului, iubea ideea drept`]ii [i
[i-a asumat moralitatea faptelor sale!’’
A mai luat cuvântul [i istoricul Gheorghe Buzatu, cel
care [i-a înt`rit ideile ce se reg`sesc [i în introducerea
c`r]ii: „Sunt câteva rânduri premonitorii, desprinse
dintr-o crea]ie proprie, dar care sunt definitorii pentru
destinul celui care, în tumultul evenimentelor din
Decembrie 1989, s-a impus, incontestabil, drept omul
de fier [i de onoare al României. El este cel care, în cali-
tatea-i de {ef al Marelui Stat Major al Armatei
Române, a ]inut în mâinile sale soarta unei ]`ri.“





Pentru diversificarea activit`]ilor în plan cultural,
Funda]ia General {tefan Gu[` ofer` ascult`torilor pos-
tului de radio „Europa Nova” o emisiune cu tematic`
istoric`, intitulat` „ISTORIE, ARMAT~,
CIVILIZA}IE - CALEIDOSCOP ISTORIC”. Aceasta
se difuzeaz` s`pt`mânal [i prezint` subiecte în marea
lor majoritate inedite, bazate pe surse documentare de
arhiv`. Sunt abordate teme de istorie militar`, istorie
modern` [i contemporan` a României, sunt relevate
momente mai pu]in cunoscute ale evenimentelor
istorice legate de cucerirea Independen]ei de Stat a
României, de realizarea Marii Uniri, este eviden]iat`
contribu]ia unor mari personalit`]i ale culturii, [tiin]ei
[i artelor, [i a unor personalit`]i politice [i militare, la
realizarea acestora etc. Dintre emisiunile difuzate
amintim câteva, grupate pe mari teme: 
- Armata Român` în R`zboiul de Independen]` 1877-
1878 (Reporter la Plevna; Evoc`ri din jurnalele de
opera]ii ale unit`]ilor participante la lupt`; Sprijinul
acordat de românii din afara grani]elor luptei pentru
independen]`).
- Generalii luptei pentru Independen]` (Generalii
Alexandru Cernat, Constantin Barozzi, {tefan
F`lcoianu, Gheorghe Sl`niceanu.)
- Mari personalit`]i ale românilor [i Armata (Ion I.C.
Br`tianu, Mihail Sadoveanu, Ion Mihalache, Victor
Ion Popa, Carol al II-lea, Gheorghe Br`tianu, {tefan
Odobleja, Ion Trivale, Ion Soreanu, Vasile Stoica,
Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Grigore Gafencu, George
Emil Palade).
- Personalit`]i militare de excep]ie în fruntea Armatei
Române (Mare[alii Constantin Prezan, Alexandru
Averescu; generalii Alexandru Lupescu, Alexandru
Gorski, Constantin L`z`rescu, Nicolae Samsonovici,
Florea }enescu, Iosif Iacobici, Alexandru Ioani]iu,
Nicolae R`descu, Ilie {teflea, Gheorghe Mihail,
Constantin S`n`tescu).

- Diploma]ie [i diploma]i militari (Diplomatul Vasile
Stoica în slujba Marii Uniri, rapoarte ale unor ata[a]i
militari români din perioada interbelic`, vizitele unor
generali francezi la Bucure[ti cu misiuni diplomatice -
generalii Armengaud, Weygand, etc.)
- Rela]ii ale Armatei Române cu alte Armate
(Participarea Misiunii Militare franceze la luptele de pe
frontul românesc în 1916-1917; instruirea unor ofi]eri
români în [colile militare franceze; cinstirea eroilor
români c`zu]i pe fronturile primului r`zboi mondial;
rela]ii militare româno-americane [i româno-cehoslo-
vace în perioada interbelic`; Armata Român` în
Ungaria [i Cehoslovacia, în Campania din vest (1944-
1945); aprecieri ale alia]ilor despre capacitatea de lupt`
a unit`]ilor române, despre comportamentul militarilor
români în campanie, despre preg`tirea [i dotarea lor cu
echipament [i tehnic` de lupt` în timpul celor dou`
conflagra]ii mondiale ale secolului XX).





Din dorin]a de a perpetua amintirea Generalului
{tefan Gu[` în locurile [i institu]iile de care acesta [i-a
legat via]a, conducerea Funda]iei a ini]iat o serie de
ac]iuni de sprijinire a acestora.

În cadrul {colii Militare de Aplica]ie pentru Tancuri [i
Auto „Mihai Viteazul” din Pite[ti, prin grija Funda]iei,
a fost amenajat` o sal` de protocol [i au fost ref`cute
pl`cile de onoare din marmur` pe care sunt d`ltuite
numele [efilor de promo]ie [i comandan]ilor [colii, de
la înfiin]are [i pân` ast`zi.

A fost de asemenea donat` o instala]ie de transla]ie cu
12 posturi, necesar` unit`]ii militare ce func]ioneaz` în
fostul local al Marelui Stat Major. 

Ultima parte a anului 2002 a consemnat participarea
Funda]iei la organizarea [i desf`[urarea a numeroase
manifest`ri. Printre ele consemn`m „Sesiunea
{tiin]ific` omagial` - 100 de ani de la na[terea lui
{tefan Odobleja” ce a avut loc la 10 octombrie 2002 la
Universitatea European` Dr`gan din Lugoj.

În ziua de 13 noiembrie, într-o atmosfer` de adev`rat`
s`rb`toare, s-a desf`[urat ceremonia de inaugurare a
noului sediu Butan Gas International Lugoj, sediu ce
g`zduie[te [i Funda]ia European` Dr`gan, Funda]ia
General {tefan Gu[`, filiala Lugoj, Fedprint,
Radioteleviziunea TENTv, s`pt`mânalul „Rede[teptarea”
[i cotidianul „Rena[terea b`n`]ean`”.

Cu ocazia acestor evenimente au fost distribuite parti-
cipan]ilor, în mod gratuit, exemplare din lucr`rile
ap`rute sub egida Funda]iei „General {tefan Gu[`”.
Funda]ia a fost prezentat` [i la conferin]a „Tendin]e în
dezvoltarea ciberneticii în mileniul III”, organizat` la
B`ile Felix, Oradea, de c`tre Academia de cibernetic`

„{tefan Odobleja”, unde a fost prezentat un studiu
dedicat modului cum a fost perceput de c`tre contem-
porani medicul militar {tefan Odobleja.

În ziua de 25 noiembrie 2002, la Cercul Militar
Na]ional s-a desf`[urat lansarea c`r]ii intitulate
„Români în Europa [i în lume. M`rturii pentru eterni-
tate”, editat` prin eforturile Funda]iei. Au fost prezen]i
membri ai Academiei Oamenilor de {tiin]`, ai Uniunii
Cadrelor Militare în Rezerv` [i în Retragere etc.
La sfâr[itul aceleia[i s`pt`mâni, la 29 noiembrie, la
Târgul de carte „Gaudeamus”, a avut loc lansarea celor
dou` volume dedicate diploma]ilor militari, activit`]ii
lor în slujba ap`r`rii intereselor României interbelice.

Lansarea s-a bucurat de o participare de excep]ie, audito-
riul fiind format din diploma]i militari în rezerv` [i în
activitate, istorici, alte categorii de iubitori de istorie.
Concomitent cu manifest`rile din Capital`, dedicate de
c`tre Funda]ie Zilei de 1 Decembrie, la Universitatea din
Pite[ti a avut loc un simpozion în cadrul c`ruia a fost
lansat volumul intitulat sugestiv „Preo]i în lupta pentru
Marea Unire. 1916-1919”, editat de c`tre Funda]ie.

Anul 2003 a însemnat abordarea unor noi forme de
realizare a preocup`rilor Funda]iei în planul
contribu]iei ei la organizarea unor manifest`ri cultura-
le. Au fost sus]inute cicluri de conferin]e [i expuneri pe
teme de istorie militar` pentru studen]ii din Academia
For]elor Terestre, pentru personalul [i cursan]ii din
{coala Militar` de Aplica]ie pentru Tancuri Auto
«Mihai Viteazul», pentru cadrele militare [i personalul
civil din Comandamentul Opera]ional Buz`u, Brigada
11 Infanterie «Carei» etc.

Este de remarcat, totodat`, sprijinul acordat de c`tre
Funda]ie pentru organizarea unor sesiuni de comunic`ri



[tiin]ifice studen]e[ti, (Sesiunea na]ional` de
comunic`ri [tiin]ifice a cercurilor [tiin]ifice studen]e[ti
din Facult`]ile de Istorie, edi]iile 2002 [i 2003,
desf`[urate la Pite[ti; sesiuni anuale de comunic`ri
[tiin]ifice ale studen]ilor din Facultatea de Istorie,
Filosofie, Jurnalism din Universitatea pite[tean`). Cu
aceast` ocazie Funda]ia a oferit autorilor celor mai bune
comunic`ri premii constând din lucr`rile ap`rute sub
egida ei. Emisiunile radiofonice cu tematic` istoric` au
fost completate cu o emisiune televizat`, în care, lunar,
sunt prezentate volumele tip`rite de c`tre Funda]ie.

|n ziua de 20 septembrie 2004, a fost consemnat un
eveniment memorabil pentru activitatea Funda]iei, pen-
tru modul \n care conducerea ei în]elege s`-[i onoreze
menirea. În satul natal al Generalului Gu[`, la Sp`taru,
a fost inaugurat localul unei [coli construite prin efor-
turile Funda]iei [i care poart` numele “General {tefan
Gu[`”. O investi]ie pentru viitor, pusa \n slujba mira-
colului cunoa[terii, al educa]iei, al permanen]ei
devenirii umane. {coala inaugurat` \n aceast` zi a con-
stituit cel mai frumos cadou f`cut copiilor din Sp`taru,
comunit`]ii locale, \n numele ilustrului o[tean care a
fost {tefan Gu[`. {coala [i gr`dini]a inaugurate acum au
imortalizat \nc` o dat` memoria celui ce a pus interese-
le patriei mai presus de via]a sa. Cuvintele generalului,
s`pate pe placa ce str`juie[te intrarea în [coal`, vor fi un
permanent îndemn spre autodep`[ire, spre perfec]iune,
spre iubirea de ]ar` pentru toate genera]iile ce vor trece
pragul acestui l`c`s de cultur`. Un \ndemn spre a
\mp`rt`[i din emo]iile cunoa[terii umane [i spre a con-
tribui la råndul lor, cu propriile puteri lor, la cucerirea de
noi orizonturi ale acesteia. “Fundamental` pentru mine
- scria generalul {tefan Gu[` - este, dragostea fa]` de
]ar`, de p`mânt, respectul fa]` de str`buni, constiin]a c`
nici o furtun` nu ne va mi[ca de pe mo[ia l`sat` de daci
[i de romani”. Ferici]i, copiii, de la micu]ii grupelor de

gr`dini]` pân` la elevii claselor I-VIII, au descoperit o
construc]ie luminoas`, elegant`, func]ional`, dotat` cu
toate cele necesare unui înv`]`mânt civilizat, modern.
Cancelaria profesorilor, s`lile de clas`, biblioteca,
terenul de sport, cabinetul medical, toate au fost amena-
jate cu dragoste [i migal` din dorin]a de a oferi condi]ii
pe care pu]ine [coli le au la asemenea parametri. Totul
ofer` imaginea unui gest definitoriu pentru o familie
iubitoare de frumuse]e, de adev`r, de oameni, [i care cu
generozitate a d`ruit [i d`ruie[te semenilor din ceea ce
Dumnezeu i-a d`ruit.



Cl`direa \n care func]ioneaz` [coala [i
gr`dini]a din satul Sp`taru, jude]ul Buz`u

Gr`dini]a din satul Sp`taru

Cei mai mici elevi ai [colii din Sp`taru



Sal` de clas`

Biserica din satul Sp`taru, jude]ul Buz`u

Interior din Biserica ortodox` din satul
Sp`taru
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