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O CARTE CARE NE CHEAMĂ LA VIGILENŢĂ 
 

Recent a văzut lumina tiparului o carte cu un titlu 

incitant şi chemător la lectură şi la vigilenţă. Ea se 

intitulează „Acţiunile separatiste care vizează România”. 

Autorii ei sunt două personalităţi ilustre care s-au afirmat 

pe larg şi în trecutul îndepărtat sau apropiat în domeniul 

scrisului, ei publicând până acum, individual sau în 

comun, zeci de cărţi pe teme de istorie, de doctrină 

politică şi militară etc. Este vorba de generalul Anghel 

Andreescu, membru titular al Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă din România şi de colonelul (r) Dan Bardaş. Noua 

operă a domniilor lor este pe cât de interesantă sub raport 

tematic, pe atât de actuală pentru fiecare român de bine, 

care-şi iubeşte cu ardoare Neamul, limba vorbită şi scrisă, 

cultura, obiceiurile tradiţionale, portul, întrun cuvânt Ţara.  

În cuprinsul cărţii sunt tratate, întrun număr de cinci 

capitole, tendinţele şi acţiunile apărute după încheierea 

celui de-Al Doilea Război Mondial, cu precădere în 

ultimele trei decenii, în Europa Centrală şi de Est în 

privinţa politicii de secesiuni teritoriale, dar şi a dramelor trăite de unele popoare din acest 

spaţiu ca urmare a unei astfel de politici (de exemplu, de cele din fosta Iugoslavie).  

După cum se consemnează cu claritate chiar şi în titlul lucrării la care ne referim, în carte sunt 

prezentate pe larg, adesea cu lux de informaţii şi de citate expresive acţiunile separatiste care au 
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vizat România, în special în ultimele decenii. În această privinţă, se cuvin a fi semnalate, cu 

precădere, problemele tratate în capitolele 2, 3 şi 5 ale lucrării, în cadrul cărora referirile la 

România sunt clare, directe, amănunţite, concret şi expresiv formulate. De exemplu, în capitolul 2 

al lucrării, sunt prezentate „Soluţiile româneşti privind autonomia, autoguvernarea şi 

autodeterminarea naţiunilor” (a se vedea paginile 56-58 din lucrare). 

În capitolul 3 al lucrării sunt tratate pe larg drepturile şi libertăţile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale trăitoare în România (paginile 63-68). În această privinţă, ca 

un fel de moto al capitolului respectiv, în carte este citat capitolul 4 din Constituţia României, în 

care se spune: „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără 

deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 

apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”. Este citat apoi un alt paragraf din 

Constituţia României în care se consemnează faptul că statul român „recunoaşte şi garantează 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 

exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase”. 

În continuare, în lucrare sunt prezentate, tot pe larg şi tot cu lux de amănunte viziunile 

statului român în combaterea revizionismului şi în mod expres al celui maghiar, 

propunându-se în acest sens şi măsurile de rigoare ce trebuie luate asupra celor care încalcă 

prevederile legale în domeniul dat. O astfel de problematică este tratată în mod amănunţit 

întrun capitol special al cărţii, intitulat „Prevenirea şi combaterea acţiunilor separatiste 

violente” (p. 104-127). 

Menţionăm că lucrarea la care ne referim este prevăzută cu un mare număr de tabele 

statistice şi de hărţi menite să oglindească şi să întregească ideile, tezele şi în general 

problematica abordată în carte. 

În sfârşit, îi informăm pe cei care doresc să cunoască numărul de cetăţeni români de 

alte etnii trăitoare în spaţiul românesc, că în zilele noastre, conform unui recensământ 

efectuat în anul 1992, că etniile trăitoare în România sunt următoarele: maghiari, inclusiv 

secui, - 1620199 = 7,11%; ţigani – 409723 = 1,80%; germani, inclusiv saşi, - 119436 = 

0,525%; ucrainieni – 66833 = 0,29%, ruşi; inclusiv lipoveni, - 38688 = 017%; turci – 29533 

= 0,13%; sârbi – 29080 = 0,13%; tătari – 24649 = 0,11%; slovaci – 20672 = 0,10%; bulgari 

– 9935 = 0,04%; evrei – 9207 = 0,04%; croaţi – 4180 = 0,02%; cehi – 5800 = 0,025%; 

polonezi – 4247 = 0,02%; greci – 3897 = 0,017%; armeni – 2023 = 0,009%; alte 

naţionalităţi – 8420 = 0,04%. (a se vedea p. 43-44). În anul în care s-a realizat acel 

recensământ, populaţia românească evident majoritară era de 20.352.980 de locuitori din 

totalul de 22.760.499. 

Fiind scrisă cu profesionalism, un înalt nivel ştiinţific, dar şi întrun stil curat, de un 

evident fior naţional – patriotic, lucrarea are directe şi evidente valenţe educative. Din 

lectura ei se pot trage o sumedenie de învăţăminte pentru cititori. Dintre acestea, principalul 

învăţământ este acela că lucrarea în ansamblul ei, îl îndeamnă pe cititor la adânci reflecţii, 

la vigilenţă, la acţiuni menite ca românii să fie mereu şi mereu gata de a face tot ceea ce 

depinde de ei pentru a păstra nealterată unitatea naţional-teritorială, libertatea, suveranitatea 

şi independenţa Patriei. 

 

General de brigadă (r) prof. univ. dr. Florian TUCĂ 


