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General de Divizie r., MIHAI CORNELIU LUNGU, la 6 aprilie 

2020, a fost omagiat, de la distanță, de foştii săi camarazi şi colaboratori, la 
împlinirea frumoasei vârstei de 80 de ani. A fost momentul potrivit pentru a 
sublinia meritele militare, culturale şi ştiinţifice pe care distinsul general le-
a adunat în colecţia de amintiri. 

A fost un moment în care acel REMEMBER…CAMARADE!, s-a 
spus cu sinceritate şi plăcere în ambele sensuri: sărbătorit şi participanţi. În 
rezumat domnia Sa a adresat următoarele cuvinte ca pentru sine dar şi 
pentru camarazii de altădată. Ca şi cu prilejul anterior, generalul s-a adresat 
camarazilor, folosind alese cuvinte astfel: 

“Spun nu pentru că mi se cere, ci din imbold lăuntric indefinit, 
irezistibil, pentru liniştea propriului meu suflet şi a foştilor camarazi, 
creatori de fapte şi trăiri. Cu greu îmi stăpânesc tremurul din glasul inimii. 
Un tremur cadenţat precum linia oscilantă, mobilă, nesigură. Dar spun. Cu 
calm impus, voit, cu dârzenie. Păşind în spaţiul aducerii aminte nu trebuie 
să confundăm actul desfiinţării D. 11 Mc., ulterior Bg. 11 Mo. cu un 
necrolog, pentru că numele marii unităţi în care am muncit şi ne-am format 
nu va fi gravat numai în piatra amintirilor, ci şi în piatra marmorată, 
durabilă a sufletului nostru românesc. 

Trec anii. Uitarea se aşterne peste cei dispăruţi dar şi peste cei 
care încearcă acum să scriem cu majuscule evenimentul. Inevitabil? Nu 
ştiu. În orice caz – trist, dureros. Convinşi că numai palmele se înăspresc, 
trebuie să simţim cu sensibilitatea ochilor care nu au lacrimi. 

Ca ultimul comandant al D. 11 Mc. „Carei” am căutat întotdeauna 
– şi, în bună măsură am reuşit, cred, - să fiu un om lipsit de prejudecăţi. Am 
avut o involuntară reţinere, ca să nu spun repulsie, la tot ce este nedreptate, 
familiarism, nepotism, lipsa valorii, tendinţe de nesinceritate. 

Remember … camarade la colectivul în care ai muncit, la climatul 
creator şi de elan pentru eficienţă, la răbdare, la rezistenţă, la suferinţele 
înfruntate pentru că privaţiunile, într-un fel, sunt însăşi emblema vieţii 
noastre, fac parte din profesie. Învingerea lor, chiar cu preţul vieţii, a fost pentru noi cel mai banal semn de bărbăţie, 
minima virtute. Să ne reamintim de anii îndelungaţi de la şcoală, instrucţia cu exigenţă severă, obositoarele marşuri, 
nesfârşitele aplicaţii şi taberele de la Cincu, Cârţişoara, tensiunea poligoanelor de la Oradea, Ineu, Arad şi Beiuş, 
neliniştea sunetului de goarnă, pentru chemarea la alarmă, privirea severă a superiorilor şi ordinal care excludea orice 
şovăială, ne-au călit. Nu am cerut niciodată nimic pentru noi. Pentru că nu existam pentru noi. Noi am fost întotdeauna 
în serviciul Ţării. Şi dacă, în situaţii imposibile, am încercat să supravieţuim este numai pentru că am dorit încă odată să 
fim folositori Patriei. 
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Remember… camarade la faptul că Armata română intră în mileniul trei împovărată cu noua dilemă ce se 
încearcă a fi ţesută în jurul ei. Aceasta este însă numai primul pas pentru că următorul, probabil gândit, urmează să 
ducă la transformarea acestei dileme într-o pată istorică pe obrazul instituţiei militare şi pe uniforma slujitorilor ei. 
Cine are interes să-i scoată din nou vinovaţi pe ostaşi nu este greu de imaginat. Se ştie cât de importantă este imaginea 
pentru politicieni, câtă nevoie au ei să pară imaculaţi în faţa electoratului care-i aduce la putere. Din nevoia de a se 
elibera de balastul, atât de greu, al morţii fostului preşedinte şi al eroilor din decembrie 1989, caută un nou ţap ispăşitor 
pe care, sacrificându-l să se elibereze şi să se purifice în faţa poporului. Trepăduşii politici, oricât s-ar agita nun e pot 
nici murdări, nici judeca. 

Remember… camarade la etapa de parteneriat începută împreună în perioada bună a existenţei D. 11 Mc. 
Europenismul, în concepţia strategică actuală nu a însemnat câtuşi de puţin renunţarea la specificul naţional ci, 
aducerea Europei la noi acasă. O caracteristică esenţială pare  a fi fost  sinteza dintre contrarii. Aici, în special, sinteza 
dintre tradiţional şi modernism. Unii au trâmbiţat chiar un modernism zgomotos, dar cea mai mare reuşită a fost atunci 
când cele două elemente s-au împletit armonios. Suntem într-o nouă alianţă militară, responsabilă! 

Remember… camarade la multiplele acte de cultură săvârşite în zona de dislocare a D. 11 Mc. ”Carei” parte 
componentă a actului de comandă, expresie a capacităţii şi disponibilităţii pentru educaţie şi maniere. 

Remember… camarade la faptul că acum lupta noastră trebuie dusă pe două fronturi: să ne apărăm cu 
îndârjire dreptul la viaţă dar să nu renunţăm în nici un chip la demnitatea umană, la o deschidere luminoasă spre 
celălalt. Să evităm a ne înscrie în aceeaşi cadenţă cu unii oameni care, - cu viclenie refulată în inconştient – îşi urmăresc 
numai interesele lor egoiste ascunzându-le sub un văl pudic de principialitate şi virtute. 

Acum la vârsta tâmplelor argintii rămânem nostalgici tinereţii noastre, ai minunatelor clipe petrecute în cadrele 
active ale armatei române, ai satisfacţiilor în muncă, a datoriei împlinite. 

Doresc tuturor celor care au simţit onoarea şi demnitate D. 11 Mc. “Carei” împliniri şi viaţă lungă. 
Remember… camarade şi să ne revedem cu emoţie şi prietenie” 
Generalului de Divizie r. MIHAI CORNELIU LUNGU, fost comandant al B. 111 Cc., R. 23 Mc., D.1, 2, 11 

Mc., Inspector general al Armatei Române, Ataşat militar al apărării României la Budapesta, membru activ al Filialei 
Bihor a Comisiei de Istorie Militară. A fost gratulat şi recompensat cu SABIA PĂCII şi recunoscut cu BREVETUL de 
CAVALER DE CLIO (2005). Din parte redacţie revistei Cetatea Cavalerilor, în luna marelui praznic al 
Arhanghelilor Mihail și Gavril,  

La Mulţi și sănătoși Ani! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


