
DRAGI PRIETENI, 

Astăzi 24 octombrie 2020, era programată lansarea volumului al XIV lea din seria 
„RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI” și în același timp desfășurarea ediției a XVI-a a 
Sesiunii de Comunicări Științifice dedicate împlinirii a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la 
Trianon, care consfințea recunoașterea internațională a deosebitei realizări a poporului român de 
la 1 decembrie 1918 și anume făurirea Statului Național Unitar Român, manifestare devenită 
tradiție a „Școlii Istorice de Toamnă” de la Maia, cum spunea regretatul nostru mentor Gheorghe 
Buzatu. 

Având în vedere condițiilor generate de pandemia de corona-virus nu ne - am putut reuni 
ca de obicei la sesiunile noastre mă simt dator măcar să marchez acest moment prin această 
încercare de a vă aduce la cunoștință înaintea curierului faptul că am reușit să tipărim totuși 
volumul dedicat acestei ediții, să vedeți cum arată și în același timp să vă reamintiți de toate 
celelalte ediții prin faptul că am încercat să fac aici o mică expoziție alcătuită din întreaga 
colecție a Sesiunii de Comunicări Științifice „RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI”, la care se 
adaugă volumele ce ar fi fost prezentate la această ediție precum și drapelul Filialei Maia 
„Barbu Catargiu” al Asociației Naționale a Cavalerilor de Clio. Pentru cei interesați am 
adăugat Cuvântul Înainte și Prefața volumului de anul acesta. Sper să vă trezească amintiri 
plăcute ! 

Profit în același timp de această ocazie să dedic această mini expoziție Zilei Armatei 
Române să urez un călduros La mulți ani! tuturor purtătorilor de uniformă militară, sănătate, 
împliniri și toate cele bune alături de cei dragi!. 

Cu deosebită stimă și prețuire a consemnat pentru dumneavaoastră  

prof. Vlad Constantin / Bibliotecar - Biblioteca Maia 

P.S. Nu am nici o îndoială asupra faptului că domnul C-dor (rtr). prof. univ. Dr. Jipa Rotaru 
subscrie inițiativei mele așa că îmi permit să vă transmit și salutările domniei sale. 

 

  



 

 

 



 



 





































 
 

 



 

CUVÂNT ÎNAINTE 

În urmă cu 16 ani s-au promovat, organizat și desfășurat, în comuna Maia, județul 

Ialomița, activitățile unui proiect îndrăzneț, fără precedent în țara noastră cu un titlu necesar în 

fața vremurilor pe care le trăim – ”RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI”. 

 Proiectul axat pe dorința de educație, cunoaștere, cercetare, a fost inaugurat în anul 2005 

cu abnegație de ambițiosul cercetător istoric, personalitate marcantă a istoriografiei 

contemporane, domnul Comandor prof. univ. dr. JIPA ROTARU, secondat de prof. VLAD 

CONSTANTIN – directorul Bibliotecii Maia. 

 Obiectivele propuse, dar mai ales rezultatele obținute la fiecare ediție au contribuit din 

plin la realizarea cadrului de manifestare a cercetătorilor istorici din țară și din străinătate, a 

cadrelor didactice, a studenților doctoranzi sau licențiați, prin cercetările efectuate și prezentate 

impactând sistemul de cunoaștere în domeniu și în societatea românească.   

 Faptul că în prezent s-a ajuns să se vorbească în mediul istoricilor și nu numai despre 

”fenomenul MAIA” este și meritul partenerilor din cadrul proiectului și anume: Academia 

Oamenilor de Știință din România, Asociația Națională a cavalerilor de CLIO, Consiliul 

Județean Ialomița, Societatea Culturală               Apollon-Urzicieni, Muzeul Județean Ialomița, 

Colegiul Național de Apărare Carol I, Centrul de Studii Sud-Est Europene Filiala Iași a 

Academiei Române, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, Muzeul Militar 

Național, Muzeul Marinei Române Constanța, Centrul de Studii Sud-Est Europene al Univ. 

București, Universitatea Hyperion București, Academia de Științe Istorice Chișinău - Rep. 

Moldova, Societatea Istoricilor din Rep. Moldova, Primăria comunei Maia, Biblioteca comunală 

Maia, Cercuri de istorie ale elevilor de gimnaziu și liceu din Slobozia, Urziceni, Fierbinți, Maia, 

Adâncata, Dridu, Rădulești, Coșereni, cadre didactice, istorici militari, cercetători, studenți, 

elevi, membri ai comunității locale Maia, diferite entități ale societății civile din județul Ialomița. 

 În comuna Maia, județul Ialomița, în fiecare început de septembrie se întâmplă o 

”minune”, zeci de iubitori de istorie, elevi, masteranzi, membrii cercurilor de istorie ale școlilor 

și liceelor partenere membrii comunității locale și județene își dau întâlnire aici pentru a dezbate 

probleme de istorie româească. 



 Și anul acesta, ca în fiecare an, scopul Sesiunii de comunicări științifice ”RETRĂIRI 

ISTORICE ÎN VEACUL XXI” este foarte clar, urmărind: 

- cunoașterea temeinică, veridică și obiectivă a evenimentelor și personalităților 

marcante din istoria României, cu relevanță pentru județul Ialomița, ca parte a 

culturii, vieții și civilizației Ialomițene; 

- popularizarea tradițiilor și valorilor istorice la nivel local, județean, dar și național 

prin intermediul prestigiului și competenței în domeniu a participanților la sesiunea  

de comunicări științifice; 

- continuarea tradiției acestei manifestări ajunsă la a XVI-a ediție prin care sunt puse în 

valoare obiectele și întreg patrimoniu aflate la Muzeul          Maia- Catargi precum și 

creșterea prestigiului localității Maia, dar și a județului Ialomița, pentru a fi gazda 

unor personalități de asemenea nivel internațional, în mediul rural.  

Dezbaterile acestui an ale Sesiunii de comunicări științifice ”RETRĂIRI ISTORICE ÎN 

VEACUL XXI”, ediția a XVI-a, au ca temă generală:”De la Trianon la Dictatul de la Viena sau 

de la făurirea la dezmembrarea Românei Mari”. 

Obiectivele acestui eveniment care între timp a devenit internațional, sunt și ele destul de 

clare: 

- încurajarea, susținerea și promovarea evenimentelor publice care probează potențialul 

de creație al ialomițenilor prin modalități active de a relaționa cu valorile 

patrimoniului cultural și istoric al județului Ialomița, de a readuce în memoria 

afectivă momentele istorice și personalitățile cu rezonanță națională și chiar 

internațională consemnate pe aceste meleaguri și de a le înțelege din perspective 

inedite; 

- prezentarea rezultatelor cercetărilor privind Tratatul de pace în urma Conferinței de la 

Paris din anul 1920, reacția Ungariei și acțiunile desfășurate ulterior de acestă țară; 

- prezentarea și analizarea evenimentelor istorice importante din istoria națională care 

au influențat evoluția societății românești sub lumina documentelor de arhivă fără 

influențe sau diverse interese care ar distorsiona adevărul istoric; 

- promovarea ideilor de patriotism, mândrie națională, de cunoaștere a istoriei naționale 

care în ultimul timp este din ce în ce mai mult ignorată sau deformată. 



Ediția din acest an se va desfășura prin asigurarea suportului financiar, de către 

Consiliul Local și Primăria Maia care au alocat sumele necesare pentru o bună organizare 

a manifestării, prin achiziționarea serviciilor de tipărire a volumului XIV ”RETRĂIRI 

ISTORICE ÎN VEACUL XXI”, care includ prelucrarea fotografiilor, activitățile de 

tehnoredactare, corectare și tipărire, achiziționarea de materiale necesare bunei 

desfășurări a proiectului (diplome, insigne, invitații + plic, bloc notes, post-it, cocarde 

tricolor, mape de prezentare, calendare,etc.). 

 Având în vedere starea de alertă în care țara noastră se află au fost invitați și au 

confirmat participarea la această ediție a sesiunii de comunicări științifice un număr de 50 

de persoane din domeniul cercetării istorice. 

 De un real interes va fi prezența autorităților locale, județene, cadre didactice, 

elevi dar și membrii ai comunității locale Maia. Îmi face o deosebită plăcere să scriu 

aceste rânduri deoarece în afara faptului că sunt un participant și susținător activ al 

acestui demers deosebit, sunt fiu al acestei frumoase comune din Bărăgan al cărei 

patrimoniu cultural - istoric este cu totul deosebit și merită promovat sub toate formele 

mai ales în aceste vremuri când istoria este dată din ce în ce mai mult la o parte. Din acest 

punct de vedere Sesiunea de Comunicări Științifice „RETRĂIRI ISTORICE ÎN 

VEACUL XXI” și promotorii ei și - au făcut pe deplin datoria lăsând deja moștenire o 

frumoasă tradiție și în același timp un important fond de material didactic și de cercetare. 

G-ral (r). prof. univ. dr. Vlad Barbu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFAȚĂ 

 

 Cu voia lui Dumnezeu, iată-ne ajunși la cea de-a XVI-a ediție a ”Școlii de toamnă de la 
Maia”, sesiunea de comunicări științifice inaugurate de un grup de entuziaști cercetători și 
căutători ai adevărului istoric, căci ce altceva poate fi o strădanie de 16 ani pornită dintr-o 
înălțătoare inițiativă a unui grup de pasionați și aprigi căutători ai sensurilor istoriei naționale și 
ale istoriei în general?! 

 Așadar ceea ce începeam în urmă cu 16 ani la Maia, s-a concretizat până în prezent în 13 
volume de comunicări cu adevărat științifice, abordând cele mai profunde și uneori cele mai 
controversate teme ale istoriei noastre naționale în primul rând. Încă dintru început ne-am propus 
ca prin acțiunea noastră constantă ,în prima săptămână a lunii septembrie a fiecărui an, să 
comemorăm cele mai profunde evenimente, momente și eroi care au constituit piatra de temelie 
pentru desăvârșirea istorică a neamului nostru, destul de oropsit de-a lungul veacurilor, cătrănit și 
însângerat nu o dată în îndelungata-i și primejdioasei lupte pentru afirmarea ființei naționale, a 
independenței și libertății sale. 

 Adăugăm la toate împlinirile noastre de până acum (cele 13 volume din ciclul ”Retrăiri 
istorice în veacul XXI”) având ca tematică, fiecare în parte, aniversarea și comemorarea celui 
mai importan eveniment al anului respectiv, am adunat în patrimoniul nostru istoriografic pe 
care-l vom dona Bibliotecii Comunale din Maia, mai bine de 400 de lucrări (comunicări 
științifice) pe tematici dintre cele mai diversificate, contribuind astfel și noi cu modestele noastre 
posibilități, în funcție de preocupările fiecăruia, la îmbogățirea istoriografiei românești 
contemporane. 

 Au fost astfel abordate temele fundamentale ale istoriei naționale precum: eroii și 
eroismul la români; Mihai Viteazul și epoca sa; epopeea Tudor Vladimirescu; anul revoluționare 
1848 în țările române; Unirea celor două principate, Moldova și Țara Românească sub domnia 
reformatoare a colonelului Alexandru Ioan Cuza; evoluția societății românești în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea; proclamarea și consfințirea pe câmpul de luptă a independenței 
României: participarea armatei române la cel de-al doilea război balcanic – 1913 și  mai ales 
contribuția României și a armatei naționale la cele două mari conflagrații ale secolului al XX-lea, 
primul și cel de-al doilea război mondial, pentru noi, războiul drept pentru întregire (1916-1919) 
și războiul de reîntregire națională (1941-1944) . 

             Problematica participării armatei române la războaiele mondiale a fost amplu și profund 
dezbătută în mai mulți ani la rând în sesiunile științifice de la Maia Catargi. Abordarea cu 



predilecție a acestor teme a fost determinate de faptul că în ultimele decenii ale secolului al XX-
lea, peste faptele de arme și jertfele de aproape un million și jumătate de confrați, generali, 
ofițeri, subofițeri, ostași și populație civilă, s-a trecut cu multă ușurință pentru că este cert, că alte 
domenii precum cel politic, diplomatic, economic sau chiar cultural din perioada dată, le-au fost 
consecrate mai multe pagini. Studiul întreprins ne-a dat posibilitatea să ne convingem că 
neabordarea, nu neapărat în totalitate dar nici măcar secvențial, acoperind întreaga perioadă a 
războiului, a participării armatei române la cea de-a doua conflagrație mondială, nu a fost 
întâmplătoare. 

 Suntem îndreptățiți să facem o asemenea constatare dacă avem în vedere că s-a acordat o 
oarecare atenție în anii epocii comuniste, destul de minoră de-altfel, participării României și 
armatei sale, la Campania din Vest (1944-1945) împotriva Germaniei fasciste alături de URSS, 
campania din est, cu mult mai complexă și costisitoare, a fost trecută sub tăcere. Cât privește 
istoriografia străină a Marii conflagrații, în special cea germane, sovietică și americană, cuprinde 
de-asemenea informații prețioase, din păcate dintre cele referitoare la România și armata sa, 
multe dintre ele denigratoare și tendențioase, minimalizând contribuția românească pe fronturile 
celui de-al doilea război mondial. 

 Este cuprinzătoare în ceea ce privește tabloul general al războiului, permițând descifrarea 
acelor jocuri de interese ale marilor puteri care au făcut ca la terminarea conflagrației țara noastră 
să se afle în izolare, ba chiar abandonată de marile democrații europene. Schimbările benefice, 
am putea spune, dacă ne referim doar la aspectele științifice și spirituale întregistrate de 
societatea românească după 1990 precum și modificările intervenite în relațiile internaționale, au 
facilitat abordarea cu mult mai mult curaj a ansamblului participării armatei române la cel de-al 
doilea război mondial, atât în est, în prima etapă, cea ofensivă, alături de Germania hitleristă, cât 
și în vest, împreună cu noul aliat, Armata Roșie, împotriva Germaniei hitleriste. 

 Liberi de orice constrângere ideologică, o serie de istorici militari și civili, s-au aplecat 
asupra principaleleor subiecte legate de Campania armatei române pe frontal de est pentru 
eliberarea teritoriului national, elaborându-se lucrări cu adevărat valoroase subsumate ideii 
prezentării cât mai aproape de adevăr a principalelor etape ale războiului, începând de la invazia 
sovietică în teriroriile românești din vara anului 1940 și mergând până la actul de la 23 august 
1944 cu toate consecințele sale strategice și politice asupra situației României și a Europei, în 
general. Astfel, literatura istorică dedicată participării României s-a îmbogățit spectaculos.  

 Cu modestia cuvenită îndrăznim să credem că, alături de marile personalități ale 
istoriografiei române postdecembriste, am contribuit și noi, slujitorii muzei Clio, adunați în 
fiecare an la Maia, atât la îmbogățirea bibliografiei istorice cât mai ales la confirmarea și 
argumentarea marilor adevăruri ale istoriei noastre zbuciumate. 



 Unor asemenea demersuri se înscrie și volumul de față, cel de-al 14-lea din seria ”Retrăiri 
istorice din veacul XXI” având o tematică absolut inedită: ”De la Trianon la Dictatul de la Viena 
sau de la făurirea la dezmembrarea României Mari”.  

 Precizăm dintru început, că hotărârea de a aborda în sesiunea noastră de comunicări din 
acest an, a problematicii Trianonului, ne-a fost sugerată de tam-tam-ul pe care o țară vecină cum 
este Ungaria îl face pe tema Trianon 100, cum și-au intitulat istoricii dar mai ales politicienii 
unguri, programul iredentist de denigrare a României cu mulți ani înainte de 2020. De –
asemenea se cuvine să precizăm că tema aleasă pentru sesiunea noastră de comunicări pentru cel 
de-al 14 –lea volum din seria ”Retrăiri istorice din veacul XXI” ne-a fost sugerată și de lipsa de 
interes și de reacție a politicienilor noștri actuali față de denigrările și umilințele tot mai acute 
venite din partea elitei politicii maghiare atât din țara vecină cât și de la cei care trăiesc pe 
teritoriul țării noastre, în Transilvania românească milenară.  

Nu în ultimul rând am ales problematica Trianonului pentru a comemora și noi centenarul 
consfințirii internaționale a Unirii tuturor românilor într-un singur stat unitar prin semnarea de 
către Ungaria, țară învinsă în marele război, al Tratatului de pace cu puterile aliate și associate. 
Prin tratatul semnat, ”Ungaria renunța în favoarea României la toate drepturile și titlurile 
asupra teritoriilor fostei monarhie austroungare situate dincolo de granițele Ungariei așa cum 
au fost ele fixate la art.27, partea a II-a (frontierele Ungariei) și reconstituite de prezentul tratat 
sau prin toate celelalte tratate încheiate în vederea reglementării situației actuale ca făcând 
parte din România”. 

Așadar, prin semnătura pusă pe Tratatul de pace, Ungaria recunoaștea, la conferința de 
pace de la Paris în vara anului 1920, legalitatea actului înfăptuit de poporul român, de către 
transilvăneni, în special, la 1 Decembrie 1918. 

Totodată, statul milenar al Ungariei întemeiat pe violență și pe nedreptate, se desființa 
astfel și de drept după ce se prăbușise înainte, de fapt. Valoarea deosebită a actului semnat de 
Ungaria la 4 iunie 1920 constă în faptul că prin prescripțiunile sale, documentul pune capăt unei 
profunde nedreptăți istorice, scoțând pentru totdeauna Transilvania românească de sub dominația 
maghiară.  

Sunt toate acestea doar câteva din obiectivele științifice ce ne propunem a dezbate în 
sesiunea noastră. Conținutul referatelor și dezbaterile ce vor avea loc pe marginea acestora se vor 
publica în volum. Și în acest an, ca în cele precedente, și-au făcut publică intenția de a ne onora 
cu prezența la întrunirea ce urmează a avea loc pe marginea temei propuse, un important număr 
de specialiști, personalități marcante ale istoriografiei românești contemporane, cea militară în 
special. 

Materialele propuse a se dezbate și publica sunt de-asemenea, de un înalt nivel științific, 
pe măsura prestigiului autorilor și a instituțiilor reprezentate. Menționăm în acest context că 
întreaga noastră acțiune a fost pusă și se desfășoară cu sprijinul și sub patronajul AOȘR – 



secțiunea de istorie și arheologie. De-altfel, AOȘR este reprezentată la dezbaterile noastre de 
cercetători și profesori de seamă precum: prof.univ.dr.Ioan Scurtu, Ion Solcanu, Gheorghe 
Onișoru, Horia Dumitrescu, Jipa Rotaru, Marius Adrian Nicoară ș.a. 

Academia Română, la rândul său, este reprezentată prin prestigiosul cercetător dr. Florin 
Șandru de la Institutul Totalitarismului. Universitatea Națională de Apărare Carol I va avea drept 
soli la activitatea noastră pe renumita cercetătoare Catrinel Alba Popescu, conf.univ.dr. Florian 
Bichir și col.dr.Constantin Bușe. Universitatea București este prezentă prin prof.univ.dr.Alin 
Spânu. CNSAS este reprezentată de dr.Liviu Țăranu în timp ce col.(r)prof.univ.dr.Leonida Moise 
va fi mesagerul Universității Hyperion București. 

Un sprijin important au acordat activităților de la Maia și sunt și în acest an prezenți în 
volumul de față, G-ral(r)prof.univ.dr.Vlad Barbu reprezentant al Universității Ovidius Constanța, 
col.(r)prof.univ.dr.Octavian Burcin din partea Universității Bioterra București. Un domeniu 
aparte onorat de neobosiții profesori și cercetători, cel al istoriei aviatice, este reprezentat de 
dl.Marius Adrian Nicoară, membru corespondent al AOȘR și col.(r)dr.Jenel Tănase, col.(r) dr. 
Mircea Tănase ș.a.Dezbateri interesante suntem siguri că vor înregistra subiecte precum 
politicienii români și Tratatul de la Trianon propus de dl.prof.univ.dr.Ioan Scurtu, unul dintre cei 
mai activi susținători, participant la majoritatea sesiunilor din ultimii 15 ani de la Maia Catargi, 
precum și dl.col.(r)dr.Constantin Moșincat, președintele Asociației Naționale a Cavalerilor de 
Clio, care lansează în dezbatere o temă nouă prea dureroasă a moților transilvăneni, cea a 
dreptului de proprietate dintotdeauna a acestora asupra pădurilor din munții Apuseni; 
col.(r)prof.univ.dr.Leonida Moise ne adresează chemarea de aprofunda problematica arhitecturii 
de Securitate internațională de după primul război mondial.  

La fel de interesant și suntem siguri că invită la discuții pe măsură, este și subiectul 
propus de prof.univ.dr.Alin Spânu referitor la acțiunile subversive ungare îndreptate împotriva 
României, imediat după încheierea primul război mondial. La rândul lor, istorici specialiști 
chestor(r).prof.univ.dr.Vlad Barbu și col.(r)prof.univ.dr.Octavian Burcin ne aduc în atenție 
elementele de bază ale contribuției Poliției și celorlalte forțe de ordine la înfăptuirea și 
desăvârșirea României Mari ș.a. Date fiind condițiile specifice în care trebuia să se desfășoare 
activitatea în prima săptămână a lunii septembrie, conform tradiției, suntem nevoiți a vă anunța 
cu profund regret că în acest an nu putem organiza întrunirea noastră, mulțumindu-ne cu tipărirea 
volumului dedicat sesiunii din acest an, urmând a expedia ulterior tipăririi, câte un exemplar 
fiecărui autor. În cazul relaxării măsurilor sanitare luate din cauza pandemiei, în eventualitatea 
organizării sesiunii de comunicări științifice, vă vom anunța în timp util. Mulțumindu-vă pentru 
înțelegere, mulțumim totodată tuturor celor care ne-au sprijinit și în acest an pentru a putea tipări 
volumul al XIV-lea din ciclul ”Retrăiri istorice din veacul XXI”.     Deopotrivă ne simțim datori 
a ne exprima recunoștința noastră și întreaga gratitudine față de AOȘR – secțiunea istorie și 
arheologie, Asociația Națională a Cavalerilor de Clio, dumneavoastră tuturor celor care ați făcut 
posibilă apariția volumului nostru de comunicări științifice pentru a menține și duce mai departe 
tradiția Școlii de toamnă a istoricilor de la Maia, așa cum o numea regretatul colaborator șiunul 



dintre initiatorii  acțiunilor noastre, Gheorghe Buzatu, care ne-a fost mentor și sfătuitor multora 
dintre noi. Mulțumirile noastre nu ar fi depline dacă nu le-am adresa cuvântul nostru de 
recunoștință și membrilor Consiliului Local al comunei Maia care au înțeles semnificație unei 
asemenea activități și drept urmare, au aprobat fondurile necesare publicării volumului de față. 
Cu convingerea că și acest volum al XIV-lea din seria ”Retrăiri istorice din veacul XXI” vă va fi 
de folos, nu ne mai rămâne decât să vă dorim lectură plăcută și folositoare și să vă invităm la 
Maia pentru cea de-a XVII-a ediție a manifestărilor noastre, în septembrie  2021. 

                                           

                           Maia, 

                                                         03 septembrie 2020 

        c-dor(r).prof.univ.dr. Jipa Rotaru                                

 prof. Vlad Constantin 

 


