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Generalul de brigadă Bogdan Cernat

Biserica este locul unde 
ne regăsim liniștea și unde 
putem să purtăm un dialog 

cu Dumnezeu
afirmă generalul de brigadă 

BOGDAN CERNAT, comandantul 
Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Reporter: Domnule General, dincolo de palmaresul celor 159 de 

ani de remarcabilă evoluție istorică, Brigada 30 Gardă „Mihai 

Viteazul”  reprezintă nu numai o instituție emblematică a Armatei 

României, ci  și o entitate cu totul și totul aparte. Care este mobilul 

acestei simbioze dintre uniforme, simboluri și ceremonialele mili-

tare ca mesaj imagistic și identitar?

General de brigadă Bogdan Cernat: Prin specificul misiunii sale 

suplimentare,  dar și ca păstrătoare și depozitară a tradiţiilor tutu-

ror unităţilor de gardă, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a devenit 

emblematică nu doar pentru armata ţării, ci pentru România. Acest 

lucru s-a realizat în timp, prin munca și eforturile a generaţii de 

ofiţeri, subofiţeri și soldaţi, prin păstrarea vie a legăturii cu istoria 

mai îndepărtată sau recentă, prin impunerea și respectarea unor 

standarde specifice. Fiecare element al uniformei ce aparţine mai 

multor epoci istorice, alături de prestaţia impecabilă a militarilor, 

crează emoţie și mândrie în sufletele celor prezenţi la activităţi. Cel 

mai grăitor exemplu este faptul că de foarte multe ori la sărbători 

naţionale militarii brigăzii sunt primiţi cu admiraţie și chiar cu apla-

uze din partea celor prezenţi.

În urma participării la numeroase manifestări desfășurate cu prilejul 

aniversărilor zilelor naţionale ale statelor europene, nu doar românii, 

dar și străinii, militari și civili, recunosc uniforma de protocol și ne 

identifică ca reprezentând România.

Reporter: Prin alură, ținută și prestație, subordonații dumneavoas-

tră, de la soldat la ofițer, demonstrează cu prisosință că sunt nu 

numai veritabili profesioniști, dar și că sunt cu adevărat mândri că 

fac parte din Garda de Onoare. Am putea spune că spiritul de corp, 

seriozitatea, tradiția și camaraderia sunt definitorii pentru codul 

deontologic al personalului Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Cum 

poate accede un tânăr ofițer, maistru militar, subofițer sau SGP-ist 

în acest corp de elită al Armatei Române?

A consemnat 

Comandor (r) dr. Marian MOȘNEAGU
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B.C.: Militarii brigăzii reprezintă, ca toţi ceilalţi camarazi, România însă, 

mai mult decât ceilalţi, prin misiunea noastră specifică, noi reprezen-

tăm Armata României. În acest context, apartenenţa la unitatea de 

gardă reprezintă o provocare pentru orice militar. Atunci când fiecare 

gest, fiecare mișcare, fără a mai vorbi de ţinută, trebuie să fie impe-

cabile, concentrarea trebuie să fie maximă, iar emoţiile trebuie să fie 

sub control. De aceea, selecţia este un proces continuu, însă opţiunea 

și angajamentul militarilor sunt esenţiale. Cei care nu înţeleg faptul că 

participarea la aceste misiuni este solicitantă din toate punctele de 

vedere și presupune, de multe ori, un program deosebit de încărcat și 

alte sacrificii asociate, nu pot face parte din garda de onoare.

În cazul brigăzii se aplică acel principiu care spune că ori îţi place 

ceea ce faci și te dedici complet ori te îndrepţi către altceva; jumătă-

ţile de măsură nu sunt acceptate și nici acceptabile.

Reporter: Pentru dumneavoastră, Brigada 30 Gardă a fost dintru 

început o opțiune sau este doar o etapă în carieră? Apropo, când 

ați luat contact pentru prima dată cu această instituție?

B.C.: În general, pentru un ofiţer fiecare etapă a devenirii și dezvoltării 

sale ca profesionist este importantă, iar atunci când aceasta se des-

fășoară în unitatea de gardă, parcursul său în carieră este influenţat 

major. Personal, experienţa mea este oarecum diferită, ţinând cont că 

am pășit în această cazarmă de copil, iar relaţia mea cu unitatea este 

și parte a legăturii de familie (tatăl domniei sale a fost comandant al 

acestei unităţi de elită – n.n.). Ulterior, ca ofiţer de carieră, opţiunea 

pentru gardă a fost una firească, legătura fiind deja stabilită.

Reporter: De la accederea dumneavoastră în acest corp al specta-

colului cazon și până în prezent, ce performanțe notabile ați ata-

șat cărții de vizită a acestei prestigioase instituții?

B.C.: Prezenţa la orice activitate trebuie să inspire încredere în mili-

tarii Armatei României și să anime sentimentele de mândrie naţională 

ale cetăţenilor. Legătura între cetăţenii României și Armată trebuie 

întărită cu fiecare apariţie în parte. În acest sens, cred că va rămâne 

pentru mult timp de aici înainte în amintirea colectivă modul irepro-

șabil în care militarii brigăzii au onorat personalitatea Majestăţii Sale 

Mihai I al României pe timpul funeraliilor naţionale.

De asemenea, foarte importantă este amplificarea laturii educative 

a misiunii brigăzii prin dezvoltarea de legături noi cu comunitatea lo-

cală. În acest sens, exemple sunt colaborarea cu Școala Gimnazială 

„Orizont” sau organizarea Zilei Porţilor Deschise.

Reporter: Pentru militarii pe care îi admirăm și-i apreciem la su-

perlativ la fiecare ceremonie, la parada militară de Ziua Națională 

sau cu orice alt prilej, evoluția atât de sobră, riguroasă și specta-

culoasă incumbă, fără îndoială, zeci și zeci de antrenamente, ore 

de instrucție istovitoare, pentru ca, în final, orice secvență să se 

deruleze ireproșabil. Dar, cu toate acestea, Brigada de Gardă nu 

înseamnă numai protocol și de reprezentare, ci și misiuni de luptă. 

Care este spectrul acestora?

B.C.: Misiunea de bază a oricărui militar și, indiscutabil, a oricărei 

unităţi militare este să lupte acolo unde și când naţiunea o va cere. 

Brigada 30 Gardă nu face excepţie. Încă de la începuturi, Batalionul 

1 Tiraliori a fost o unitate luptătoare cu misiuni suplimentare de re-

prezentare.

Astfel, zilnic militarii brigăzii continuă să treacă de la decorul solemn 

și fastuos al Palatului Cotroceni, la praful sau noroiul câmpului de 

instrucţie, de la sabia de ceremonie cu lama frumos ornamentată și 

mâner decorat cu pietre strălucitoare, la raniţă și armament modern. 

Militarii brigăzii au fost, sunt și vor continua să fie prezenţi în teatrele 

de operaţii, în comandamente ori unităţi de manevră.

Reporter: Desigur, pentru orice subordonat, bărbat sau femeie, 

atingerea unui anumit nivel de prezentare și reprezentare consti-

tuie nu numai o provocare ci și o supradoză de efort fizic și in-

telectual, care atinge deseori limita maximă. Din acest punct de 

vedere, care este profilul socio-moral al unui reprezentant al in-

stituției dumneavoastră? Determină, aceste solicitări, o dinamică 

aparte a resursei umane?

B.C.: Profilul socio-moral al unui militar al unei unităţii de gardă im-

plică oriunde în lume, nu doar la Brigada 30 Gardă, un puternic simţ 

al datoriei, dar și al măsurii, pentru că  așa cum spuneam, un militar 

al gărzii trebuie să găsească echilibrul între cele două faţete ale ac-

tivităţii sale – cea de militar care se pregătește pentru ca în caz de 

nevoie să respecte jurământul de credinţă, cu cea de militar aflat în 

lumina reflectoarelor, unde orice detaliu contează, unde nu se repre-

zintă doar pe sine, ci ceva mult mai important decât el ca persoană. 

Acest lucru influenţează decisiv profilul militarilor unităţii. Caracterul 

acestor militari este modelat de stresul fizic și psihic pe care îl în-

fruntă cu ocazia activităţilor specifice.

Reporter: Este evident faptul că Brigada de Gardă reflectă, în cel 

mai înalt grad, un adevărat cult pentru spiritul, cultura și tradițiile 

militare. Spuneați cândva, deloc metaforic, că în instituția pe care 

o conduceți „atenția pentru detalii capătă o conotație religioasă”. 

Dincolo de acest cult al împătimirii profesionale, am remarcat în in-

cinta Brigăzii o biserică, o sală de tradiții și mai multe statui. În ce 

manieră utilizați acest arsenal al simbolisticii naționale în relația cu 

societatea civilă?
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B.C.: Biserica este locul unde ne regăsim liniștea și unde putem să 

purtăm un dialog cu Dumnezeu, să-i cerem ajutorul și călăuzire sau 

să-i mulţumim.

Sala de tradiţii este locul în care, dincolo de efortul și iureșul acti-

vităţilor, istoria devine palpabilă, locul unde munca fiecăruia dintre 

noi, de la soldat la ofiţer, generaţie după generaţie se transformă în 

istorie, care uneori și pe noi, cei care am trăit-o, ne uimește. Noi ne 

amintim efortul, concentrarea, execuţia și atât, însă aici, privind o 

fotografie, un obiect realizăm imaginea de ansamblu, acea imagine 

care este istorie și din care am fost parte.

Acele monumente pe lângă care trecem în drumurile noastre zilnice 

constituie repere ale trecutului unităţii și ale acestor locuri, dar și o 

modalitate de a crea un spaţiu cu o energie deosebită.

Toate acestea poartă invariabil amprenta cazonă, reflectată de sim-

bolurile naţionale și de personalităţile istorice, iar societatea civilă 

este din ce în ce mai interesată de tot ceea ce înseamnă Armata ca 

instituţie aflată, alături de Biserică, pe primele locuri ale încrederii 

sale. În acest context, relaţia cu societatea civilă se construiește în 

spaţiul binecuvântat al bisericii militare, unde ne întâlnim militari și 

civili și continua cu diferite ocazii în cazarmă, la Sala de tradiţii sau 

în afara acesteia.

Reporter: Domnule General, efectivele din subordinea dumneavoas-

tră sunt omniprezente în spațiul public – în școli, în parcuri, la mall, 

în emisiuni radio-TV, la Patriarhie, la monumente ș.a.m.d. Ce obiecti-

ve țintiți în următoarea etapă?

B.C.: Personal, îmi doresc să continuăm să ne pregătim cu aceeași 

perseverenţă pentru a putea răspunde „Prezent” oriunde și oricând 

vom fi solicitaţi. Ideal este să evoluăm permanent pentru a putea 

face faţă provocărilor viitorului. Aceasta se poate realiza numai prin 

muncă și educaţie, de aceea mă voi asigura ca toţi militarii brigăzii 

să nu se abată de la aceste cerinţe esenţiale.

Reporter: Domnule General, ați răspuns cu entuziasm solicitărilor 

Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata 

României „General Paul Teodorescu” și ne bucură faptul de a vă 

avea parteneri la împlinirea „Misiunii” noastre de evocare a tre-

cutului de luptă și a figurilor legendare ale eroilor neamului. Care 

este mesajul dumneavoastră pentru cei care și-au asumat benevol 

această nobilă misiune?

B.C.: Suntem  onoraţi de invitaţia de fi alături de dumneavoastră – 

oameni de cultură, cadre didactice universitare, istorici, arhiviști, 

preoţi, militari de carieră –, toţi cei care v-aţi asumat o misiune atât 

de delicată și importantă, aceea de a evoca trecutul de luptă și eroii 

neamului românesc, punând în slujba acesteia nu doar cunoștinţele 

și eforturile asidue, ci întreaga fiinţă, pentru că și această „Misiune“ 

impune preţul întreg, nu jumătăţi de măsură.

Noi, militarii Brigazii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, vă putem asigura că vom 

susţine cu tot ceea ce ne este în putere acest admirabil efort, pentru 

ca „Misiunea” dumneavoastră să-și atingă cu prisosinţă nobilul ei ţel.

Defilarea detașamentului Brigăzii 30 Gardă ,,Mihai Viteazul” la Ziua Naţională a României


