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PREGÃTIREA TUTORILOR
În cadrul proiectului POSDRU
64176  Studenþi practicieni-studenþi
activi ºi integraþi, au fost organizate,
la sediul Universitãþii Spiru Hare,
douã seminarii de instruire a tutorilor
(20-21 ºi 27  28 noiembrie 2010).
S-au prezentat ºi au fost dezbãtute
teme precum: Profilul ºi rolul
tutorelui: calitãþile personale,
abilitãþi de comunicare ºi transmitere
de informaþii; Organizarea stagiului
de practicã: planificarea activitãþii
zilnice ºi sãptãmânale, sarcini ºi
responsabilitãþi ce revin studentului;
Rolul tutorelui în procesul de
organizare ºi derulare a stagiului:
cum supraveghem? Cum transmitem
experienþa noastrã studenþilor?;
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Comunicarea  rolul comunicãrii
bidirecþionale: Cum comunicãm?
Blackboard  instrument de comunicare. Cum motivãm studenþii? Ce
presupune supravegherea ºi îndrumarea studenþilor de cãtre tutori?;
Procesul de evaluare a activitãþii
desfãºurate de studenþi pe durata
practicii. Rolul tutorelui în procesul
de evaluare. Acordarea calificativului
în funcþie de criteriile de apreciere
stabilite; Competenþe, aptitudini,
deprinderi practice  procesul
complex al formãrii profesionale.
Standardele profesionale ºi aplicarea
acestora; Metode ºi tehnici de
instruire practicã: experiment,
simulare, interpretare de roluri,

studenþii întreabã  tutorii rãspund;
Evaluarea gradului de implicare a
tutorilor  administrare chestionar,
stabilirea modului de comunicare
dintre tutori ºi universitate,
semnalarea deficienþelor ºi cãi de
rezolvare rapidã a acestora;
Prezentarea experienþei anterioare a
tutorilor în îndrumarea stagiarilor.
Discuþii. Ce trebuie pãstrat? Ce
trebuie schimbat?; Stagiul de
practicã  poartã cãtre o mai
bunã poziþionare în procesul de
recrutare, selecþie ºi angajare a
personalului la nivel de organizaþie.
Ce ºanse de angajare au studenþii
practicieni ce au încheiat stagiul de
practicã?

De asemenea, au fost prezentate
documentele  suport, care se întocmesc ºi certificã efectuarea activitãþilor practice (ex. Manualul de
practicã, Caietul de practicã), ºi au
fost iniþiate sesiuni de discuþii informale, socializare  construirea ºi consolidarea reþelei de tutori, ºi ateliere
de lucru pe specializãri: atelier 1:
specializãri economice, moderatori:
Marinicã Dobrin, Manuela Epure;
atelier 2: specializãri: Jurnalism,
Comunicare ºi Relatii Publice, moderator: Sofia Bratu; atelier 3: specializarea drept, moderator: Mariana
Rudãreanu; atelier 4: specializãri
militare, moderatori: comandor
prof. univ. dr. Cornel Marinescu,
col.dr. Laurenþiu Duþescu UNAP.

FORMAREA FORMATORILOR
Institutul de cercetare din cadrul Fundaþiei România de
Mâine a organizat, pentru douã serii de participanþi  cadre
didactice ale Universitãþii Spiru Haret (maximum 25 participanþi/
serie), în perioadele 26.11.2010  28.11.2010 ºi 03.12.2010 
05.12.2010, Cursul de formare a formatorilor. Examenul de
evaluare în vederea obþinerii Certificatului CNFPA s-a susþinut
în 29.11.2010 ºi în 06.12.2010.
Alãturi de institut, ca organizator, s-a aflat echipa de
management a proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240
ProFeminAntrep  promovarea egalitãþii de ºanse în
antreprenoriat.
Din echipa de implementare a proiectului POSDRU/97/6.3/
S/64240 ProFeminAntrep  promovarea egalitãþii de ºanse în
antreprenoriat fac parte 16 formatori, care trebuie sã instruiascã/
formeze în cadrul proiectului un numãr de minimum 7200 de
femei (60% femei fãrã ocupaþie ºi 40% studente, care urmeazã
sã se angajeze dupã finalizarea studiilor), în vederea iniþierii
unei afaceri. Practic, cele 7200 femei din grupul þintã participã,
în cadrul proiectului, la un curs de formare în antreprenoriat,
care se finalizeazã cu un examen ºi cu un Certificat CNFPA, ce
le dã dreptul sã se angajeze pe funcþii de management
operaþional, management al resurselor umane sau marketing, în
cazul în care nu aleg sã îºi deschidã o afacere proprie.
Cei 16 formatori sunt cadre didactice ale Universitãþii Spiru
Haret care trebuie sã participe, la rândul lor, la un curs de formare
- instruire, finalizat cu un examen pe baza cãruia primesc de la
CNFPA un Certificat de formator (formare formatori), care
dã dreptul cadrelor didactice din învãþãmântul superior sã predea
cursuri adulþilor - femeile din grupul þintã al proiectului.
Ca beneficiar al proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240
ProFeminAntrep  promovarea egalitãþii de ºanse în
antreprenoriat, USH creeazã condiþiile necesare implementãrii
proiectului respectiv, folosind cadrele sale didactice.

ISTORIA TRÃITÃ

ROMÂNIA ªI CRIZA POLONEZÃ DIN ANII 1980-1981 (un episod)
(Urmare din pag. 1)
Eu m-am prezentat la locul stabilit însoþit de colonelul Alexandru
Endrijevschi, translator de limba rusã (În afarã de ministrul român,
mai foloseau translatori ministrul apãrãrii al Ungariei, generalul de
armatã Lajos Czinege, ºi ministrul apãrãrii R.D.Germane, generalul
de armatã Heinz Hoffmann; deºi neamþul avea studii în U.R.S.S. ºi
cunoºtea bine limba rusã, se exprima numai în limba germanã. Dintre
toþi miniºtrii apãrãrii din Tratat, numai eu ºi omologul meu ungar nu
aveam studii în U.R.S.S.). În afarã de cei ºapte miniºtri ai apãrãrii din
þãrile participante la Tratatul de la Varºovia, de comandantul-ºef al
Forþelor Armate Unite, mareºalul Viktor Kulikov, ºi de ºeful sãu de
Stat Major, generalul de armatã Anatoli Gribkov, care erau membri al
Comitetului, la acea întâlnire intempestivã se aflau mareºalul Nikolai
Ogarkov, ºeful Statului Major General al armatei sovietice, precum ºi
generalul de armatã Alexei Epiºev, ºeful Direcþiei Superioare Politice
a Armatei ºi Flotei Militare sovietice, în calitate de membri ai delegaþiei
armatei gazdã. Fiind general-locotenent, subsemnatul era cel mai mic
în grad dintre toþi participanþii la acea convocare. Miniºtrii erau aºezaþi
la masã, ca de obicei, în ordinea alfabetului chirilic.
Dupã ce a fãcut apelul din ochi, spre a se convinge cã nu lipseºte
nimeni, mareºalul Dmitri Ustinov a intrat direct în problemã,
comunicându-ne cã generalul de armatã Wojciech Jaruzelski,
conducãtorul Poloniei, a cerut, printr-o telegramã, ajutor, întrucât, zicea
mareºalul, situaþia din þarã se deteriorase. Mareºalul Dmitri Ustinov,
în picioare, cu statura lui masivã, între cele douã rânduri de mese, la
care eram aºezaþi noi, puþin retras ca sã nu stea cu spatele la cineva, a
început sã explice în ce consta agravarea situaþiei din Polonia care,
dupã cum accentua el, punea în pericol socialismul în acea þarã ºi în
ansamblu. Pornind de la tabloul înfãþiºat ºi de la invocatul ajutor solicitat
de liderul polonez, mareºalul sovietic propunea ca în comunicatul pe
care urma sã-l adoptãm la sfârºit, al cãrui text fusese convenit înaintea
ºedinþei, sã introducem un paragraf prin care sã ne exprimãm sprijinul
faþã de guvernul polonez. Completarea propusã de mareºal avea
aproximativ urmãtorul conþinut: Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii
sprijinã acþiunile întreprinse de guvernul polonez pentru curmarea
amestecului forþelor contrare-voluþionare strãine ºi a statelor N.A.T.O.,
care pun în pericol existenþa socialismului în Polonia.
Am ascultat cele propuse de mareºal ºi am întrebat ce fel de ajutor
putea oferi Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii în afarã de unul militar.
Nu mi s-a dat nici o explicaþie. Dupã mareºalul Dmitri Ustinov, a
intervenit, imediat, generalul de armatã Dobri Djurov, ministrul
apãrãrii al Bulgariei, care a declarat cã este de acord sã dãm neîntârziat
ajutor Poloniei, ºi cã, în acest sens, el are aprobarea Biroului Politic
al Partidului Comunist Bulgar, rezultând cã unele state din Alianþã
cunoºteau dinainte cã se preconiza o soluþie militarã în cazul Poloniei.
Se repeta, într-un fel, istoria din 1968, când România nu a fost
informatã referitor la intervenþia militarã a celor cinci þãri din Tratat,
în Cehoslovacia. A urmat generalul de armatã Martin Dzur, ministrul
apãrãrii al Cehoslovaciei, care, în esenþã, a spus cã se pronunþã pentru
acordarea ajutorului cerut de Polonia; generalul de armatã Heinz
Hoffmann, ministrul apãrãrii al R.D.Germane, s-a exprimat simplu,
afirmând cã el nu este împotrivã; generalul de armatã Lajos Czinege,
ministrul apãrãrii din Ungaria, a spus cã nu se poate pronunþa pânã
când nu se consultã cu Janos Kadar; a urmat la cuvânt generalulcolonel Florian Siwiski, ºeful Marelui Stat Major al armatei poloneze,
care-l reprezenta pe generalul de armatã W. Jaruzelski, însã acesta a
stat nemiºcat pe locul lui, în dreapta mea, nu a spus nimic, deºi era
vorba de þara sa. Normal era ca el sã fi arãtat ce intervenise în situaþia
din Polonia, sã confirme sau sã infirme dacã ceruserã ajutor, cum
susþinuse mareºalul Dmitri Ustinov. Este posibil sã fi fost sfãtuit sã
rãmânã mut.

Am comunicat ºefului statului: Aici s-a ivit o problemã fulminantã,
prezentându-i un rezumat al problemelor discutate în cadrul convocãrii, pentru
a înþelege ceea ce se petrecea. La sfârºitul informãrii mele, Nicolae Ceauºescu
a exclamat: Pãi asta înseamnã intervenþie!, la care eu am completat: Aºa
am înþeles ºi eu, de aceea m-am opus. Ai procedat bine, a spus
comandantul suprem. Apoi m-a întrebat ce poziþie au adoptat ceilalþi miniºtri
ai apãrãrii. Dupã ce a ascultat spusele mele despre poziþia celorlalþi, ºeful
statului a precizat cã, având în vedere gravitatea ºi complexitatea problemei,
nu-mi poate da un rãspuns pe loc, trebuie sã se consulte cu Comitetul Politic
Executiv. Sunã-mã peste o orã, a încheiat el. Am convingerea cã Nicolae
Ceauºescu avea în vedere faptul cã discuþia noastrã telefonicã era interceptatã
ºi cã dorea astfel sã aducã la cunoºtinþa sovieticilor cã problema respectivã
va fi discutatã în forurile politice superioare româneºti. Peste o orã am telefonat
la Bucureºti. Nicolae Ceauºescu mi-a comunicat cã se consultase cu cine
trebuie, stabilindu-se ca delegaþia armatei noastre sã se menþinã pe poziþia
adoptatã. Ulterior am aflat cã, în ziua de 3 decembrie 1981, la orele 13.00,
cum rezultã din stenogramã, a fost convocat Comitetul Politic Executiv. În
cadrul întrunirii, Nicolae Ceauºescu i-a informat pe membrii acestui organ
despre situaþia creatã în Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii la Moscova ºi cu poziþia

adoptatã de generalul-locotenent Constantin Olteanu, ministrul apãrãrii
naþionale, participant la acea activitate. Comitetul Politic Executiv ºi-a însuºit
modul în care delegaþia armatei noastre se comportase în legãturã cu problema
polonezã, hotãrând ca aceasta sã se menþinã, în continuare, pe aceeaºi poziþie.
Totodatã, în cadrul dezbaterilor din Comitetul Politic Executiv, s-a subliniat
cã problema care a apãrut în ºedinþa Comitetului Miniºtrilor Apãrãrii din
statele participante la Tratatul de la Varºovia are un caracter eminamente
ªeful delegaþiei armatei române, generalul-locotenent dr. Constantin politic, deci este de resortul ºefilor de state ºi de guverne, ºi nu intrã în
Olteanu nu este de acord cu propunerea mareºalului Dmitri Ustinov competenþa militarilor. De asemenea, s-a menþionat cã sub nici un motiv nu
În cuvântul meu, în limba românã, tradus cu fidelitate în limba rusã de trebuie acceptatã ideea unei intervenþii militare în Polonia.
colonelul Alexandru Endrijevschi, dupã ce am repetat cã noi, statele
membre ale Tratatului de la Varºovia, nu am putea acorda decât ajutor
ªeful delegaþiei armatei ungare dã semne cã vrea sã se ralieze
militar, l-am rugat pe mareºalul Dmitri Ustinov sã ne prezinte telegrama
punctului de vedere exprimat de ºeful delegaþiei armatei române
primitã de la generalul de armatã W. Jaruzelski ºi l-am întrebat de ce liderul
În timpul pauzei de prânz, ºeful Direcþiei informaþii a armatei ungare
polonez se adreseazã miniºtrilor apãrãrii ºi nu ºefilor de state, având în a solicitat o întrevedere cu omologul sãu român. I-am aprobat
vedere funcþiile cu care era investit, cã din ce ni s-a spus nu a rezultat în ce contraamiralului ªtefan Dinu sã dea curs cererii ºi, bãnuind cã acþiunea
consta agravarea situaþiei din Polonia. Am încheiat argumentarea, mai pe viza o consultare în legãturã cu poziþia exprimatã de noi în problema
larg prezentatã, subliniind cã, deºi nu am mandat în acest sens, întrucât polonezã, am convenit cu el ce atitudine sã adopte, întrucât nu ºtiam
situaþia creatã era ineditã, respectând principiul neamestecului în treburile dacã nu cumva în spatele acþiunii se aflã sovieticii. La întoarcere de la
interne ale altora, nu sunt de acord sã semnez un document de natura celui întâlnire, contraamiralul ªtefan Dinu m-a informat cã ministrul ungar,
propus de mareºalul Dmitri Ustinov. Dacã vor sã o facã, sã o facã fãrã generalul de armatã Lajos Czinege, a dorit sã afle, prin generalul delegat
români, ºi chiar sã specifice cã românii nu vor sã semneze comunicatul în de el, dacã ne menþinem pe poziþia exprimatã la ºedinþa ce avusese loc cu
forma prezentatã, însã eu le propun sã nu recurgã la o asemenea soluþie. puþin timp în urmã, lãsând sã se înþeleagã cã intenþioneazã sã ni se alãture,
Cu toate insistenþele mareºalului Dmitri Ustinov, susþinut de colaboratorii cum se va ºi întâmpla în final, chiar dacã în mod condiþionat. Am
lui(mai puþin de mareºalul Viktor Kulikov ºi de generalul de armatã Anatoli interpretat cã ministrul ungar a recurs la aceastã formulã deoarece o
Gribkov, care nu au luat cuvântul nici atunci ºi nici a doua zi), de miniºtrii întâlnire între mine ºi el ar fi atras atenþia gazdelor sovietice.
apãrãrii ai Bulgariei ºi Cehoslovaciei, eu n-am cedat, menþinându-mã pe
Dupã prânz, în timp ce ne deplasam cu un autobuz la o unitate militarã
poziþia exprimatã.
din afara Moscovei, prin intermediul colonelului Alexandru Endrijevschi,
i-am informat pe mareºalul Viktor Kulikov ºi pe generalul de armatã
Nicolae Ceauºescu ºi Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Anatoli Gribkov (mareºalul Dmitri Ustinov nu era prezent) cã am luat
aprobã poziþia adoptatã de generalul-locotenent dr. Constantin Olteanu legãtura cu Bucureºtii; conducerea României s-a declarat de acord cu
Dupã încheierea întâlnirii, am luat legãtura telefonicã la Bucureºti cu poziþia exprimatã de subsemnatul în problema polonezã, astfel cã ceea
Nicolae Ceauºescu, în prezenþa generalului-colonel Marin Nicolescu, a ce afirmasem în cadrul întâlnirii dobândea caracter oficial. Cei doi
generalului-locotenent Ion ªuþa ºi a colonelului Alexandru Endrijevschi. demnitari militari sovietici mi-au cerut sã mã mai gândesc. Le-am rãspuns

cã nu am la ce sã mã mai gândesc, cel mult pot sã repet ceea ce am spus
ºi sã adaug alte argumente. Deºi atmosfera era apãsãtoare, generalul de
armatã Dobri Djurov, ministrul bulgar al apãrãrii, vorbea continuu,
susþinând cã trebuie sã fim uniþi ºi, adresându-mi-se, a afirmat: Vedeþi,
tovarãºe Olteanu, ce înseamnã sã nu mai aveþi trupe sovietice în
România?. Fãrã sã mã antrenez într-o polemicã, i-am propus colegului
meu bulgar cã dacã þara sa are nevoie de trupe sovietice sã le cheme.
Seara am fost cãutat la locul de cazare de mareºalul Viktor Kulikov ºi de
generalul de armatã Anatoli Gribkov, probabil, pentru reluarea discuþiei
privind acel comunicat, însã eu eram la ambasada noastrã din Moscova,
la o întâlnire cu grupul de generali ºi ofiþeri români care îºi desfãºurau
activitatea în Comandamentul Forþelor Armate Unite ale Tratatului de la
Varºovia, aºa cã aceastã întâlnire nu a avut loc.
Continuarea discuþiilor în problema polonezã
În ziua urmãtoare, 4 decembrie, înainte de a începe lucrãrile ºedinþei
Comitetului Miniºtrilor Apãrãrii, când toate delegaþiile se aflau deja în
salã, pe locurile lor, miniºtrii apãrãrii au fost convocaþi din nou, la fel ca
în ziua precedentã, pentru a rediscuta problema referitoare la Polonia. În

timp ce traversam sala pentru a merge la locul întâlnirii, sub privirile
tuturor celor prezenþi, am fost reþinut de ministrul apãrãrii ungar, generalul
de armatã Lajos Czinege, care m-a întrebat dacã a intervenit vreo
schimbare în poziþia delegaþiei armatei române. L-am asigurat cã nu s-a
modificat nimic, ne menþinem pe poziþia exprimatã în ziua precedentã.
La încheierea discuþiei, omologul meu ungar mi-a strâns mâna amical, în
semn cã este alãturi de noi. Întrucât în aceastã scurtã conversaþie, stând
în picioare, generalul de armatã Lajos Czinege n-a afirmat cã ei vor adopta
o poziþie identicã cu cea a delegaþiei armatei române, ceea ce pentru noi
era foarte important, eu am interpretat comportamentul interlocutorului
ca pe o testare a atitudinii noastre, deducând cã, pânã în acel moment ,el
nu-ºi definise încã poziþia.
La convocare, erau prezenþi aceiaºi din ziua precedentã. Primul a
vorbit mareºalul Dmitri Ustinov, reluând explicaþiile din ajun privind
Polonia. De aceastã datã, mareºalul nu a mai cerut pãrerea fiecãrui
ministru, ci m-a invitat pe mine sã-mi precizez atitudinea deºi, aºa cum
menþionasem, o exprimasem, în ziua anterioarã, în douã împrejurãri. Dând
curs invitaþiei la cuvânt, am repetat cele spuse cu o zi în urmã, accentuând
argumentele ºi subliniind, între altele, cã nu trebuie fãcut un asemenea
pas, ale cãrei consecinþe politice ºi militare în plan european ºi mondial
ar fi fost imprevizibile, încheind cã, de aceastã datã, le transmiteam punctul
de vedere oficial al forurilor supreme române, care îºi însuºiserã opinia
exprimatã de subsemnatul. În încheiere, am menþionat cã România este
împotrivã sã se recurgã la ajutor în Polonia, sugerându-le sã dovedeascã
discernãmânt politic ºi responsabilitate.
Au urmat, apoi, la cuvânt mareºalul Nikolai Ogarkov, ºeful Statului Major
General al armatei sovietice ºi generalul de armatã Alexei Epiºev, ºeful
Direcþiei Superioare Politice a Armatei ºi Flotei Militare, care au menþionat,
între altele, cã socialismul este în pericol ºi dacã nu acþionãm noi, vor acþiona
duºmanii noºtri. În toiul discuþiilor a intervenit ministrul apãrãrii din Bulgariei,
generalul de armatã Dobri Djurov, care a propus Sã-l lãsãm pe tovarãºul
Olteanu, pentru cã a rezultat cã nu-ºi schimbã pãrerea. Sã ne ocupãm -a
continuat el- de tovarãºul Czinege pentru a ne spune clar ce a hotãrât. Ca
urmare, generalul de armatã Lajos Czinege a prezentat unele argumente, s-a

referit la convorbirea avutã de el cu Janos Kadar, ºeful statului ungar, aºa
cum îmi relatase ºi mie înainte de ºedinþã, însã nu s-a pronunþat explicit
dacã este împotrivã, sau dacã este de acord. Pentru a-l determina pe
generalul de armatã Lajos Czinege sã se pronunþe, mareºalul Nokolai
Ogarkov a avut nefericita inspiraþie sã spunã cã, în Polonia, trebuie acþionat
ferm, oportun ºi în unitate, pentru a nu se ajunge la situaþia creatã în Ungaria
în 1956. La auzul acestei aprecieri, ministrul ungar a reacþionat violent,
lovind puternic cu pumnul în masã, aproape strigând Cum îºi permite un
mareºal sovietic sã insulte poporul maghiar, care, în 1956, a fost sfârtecat
de tancurile ºi tunurile unei armate strãine?. Intervenind, pentru a
detensiona situaþia creatã, mareºalul Dmitri Ustinov i-a solicitat ministrului
ungar sã se pronunþe clar dacã este sau nu de acord cu semnarea
documentului preconizat. Fiind somat, generalul de armatã Lajos Czinege
a recurs la urmãtoarea stratagemã: Dacã semneazã tovarãºul Olteanu,
semnez ºi eu!. Mareºalul Dmitri Ustinov ºi-a îndreptat privirea spre mine.
A trebuit sã repet ceea ce spusesem ºi pânã atunci, încheind prin a-mi
exprima dezacordul.
Referindu-se la aceastã ºedinþã, recunoscând faptul cã se lua în calcul
o intervenþie militarã în Polonia, generalul de armatã Anatoli Gribkov, în
lucrarea sa Doctrina Brejnev ºi criza polonezã la începuturile anilor ´80,
scria, dupã 11 ani: Din aceastã cauzã s-a hotãrât cã «declaraþia» fãrã
semnãtura celor doi miniºtri nu putea fi redactatã pentru a nu arãta lumii
întregi divergenþele dintre membrii Comitetului într-o problemã atât de
importantã, care privea interesele tuturor þãrilor participante la Tratatul
de la Varºovia. Când Janos Kadar a aflat despre aceasta - continuã
generalul sovietic - el a fost surprins de nehotãrârea ministrului sãu...
N.Ceauºescu, însã, a aprobat poziþia adoptatã de C.Olteanu. (General
de armatã Anatoli Gribkov, Doctrina Brejnev ºi criza polonezã de la
începuturile anilor ´80, în Voenno-istoriceskii jurnal nr.9, 1992, p.51 ).
Þinând seama de reacþia internaþionalã faþã de precedentele intervenþii
(1956, în Ungaria, 1968, în Cehoslovacia), este posibil ca sovieticii sã fi
cãutat o altã formulã, ºi anume exercitarea de presiuni asupra conducerii
de la Varºovia, pentru a o determina sã acþioneze ea în forþã, în vederea
rezolvãrii situaþiei în sensul dorit de U.R.S.S. ºi cã, numai în caz contrar,
ar fi putut sã se aºtepte la o intervenþie a vecinului de la Rãsãrit. De altfel,
este semnificativ cã, în anii care au trecut, generalul de armatã W. Jaruzelski
nu s-a referit niciodatã la faptul cã el ar fi solicitat ajutorul statelor
participante la Tratatul de la Varºovia, dimpotrivã, a justificat introducerea
Legii marþiale în Polonia, la 13 decembrie 1981, ca o soluþie pentru a evita
o eventualã intervenþie, deºi am convingerea cã mãsura i-a fost sugeratã.
Dupã ce discuþiile referitoare la Polonia pãreau cã s-au epuizat,
Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii ºi-a continuat lucrãrile în plen, cu toþi
membrii delegaþiilor, pentru semnarea protocolului ºedinþei ºi încheierea
acesteia. În acest cadru, mareºalul Dmitri Ustinov i-a informat pe scurt
pe cei prezenþi despre ce se discutase în cele douã întâlniri cu miniºtrii
apãrãrii privind Polonia, dar cã nu s-a ajuns la un consens datoritã
opoziþiei ministrului român, fãrã nici o referire ºi la omologul meu
ungur. Apoi, mareºalul sovietic m-a întrebat din nou dacã nu m-am
rãzgândit. Eu m-am ridicat ºi am explicat în plen, spre uimirea multora
dintre cei de faþã, poziþia adoptatã. Uitându-se spre locul delegaþiei
armatei române, mareºalul Dmitri Ustinov a spus cã prin aceastã
atitudine adoptatã, noi, românii, ne asumãm o mare rãspundere. Cu
aceasta, discuþiile din sala de conferinþe s-au încheiat.
Primirea miniºtrilor apãrãrii de cãtre Leonid Ilici Brejnev,
liderul Uniunii Sovietice
Acþiunea a avut loc în aceeaºi zi, 4 decembrie 1981. Conform
cutumei, cu aceastã ocazie, ministrul apãrãrii þãrii gazdã informa pe
scurt despre modul în care se desfãºuraserã lucrãrile. În informarea sa,
mareºalul Dmitri Ustinov nu a fãcut nicio referire la discuþiile noastre
privind Polonia. Leonid Brejnev mi s-a pãrut uzat, foarte obosit, mâinile
îi tremurau puternic, cele trei file de pe care ºi-a citit cuvântarea se
miºcau jenant. Interesant, liderul sovietic a abordat probleme generale,
fãrã a face vreo apreciere în legãturã cu ceea ce discutaserãm noi
referitor la situaþia din Polonia. La aeroport, la plecare, mareºalul Dmitri
Ustinov, care a condus delegaþiile în calitate de gazdã, mi-a spus din
nou sã mã mai gândesc la poziþia adoptatã în legãturã cu Polonia.
La întoarcerea în þarã am venit în avion împreunã cu Cornel Burticã,
membru al Comitetului Politic Executiv, viceprim-ministru ºi ministrul
comerþului exterior, care fusese la Moscova cu treburi în domeniul de care
se ocupa. În timpul deplasãrii, am discutat pe larg ºi despre problema
polonezã, care se aflase în atenþia Comitetului Miniºtrilor Apãrãrii, precum
ºi despre poziþia pe care ne situaserãm noi. Cornel Burticã, om cu aleasã
culturã politicã ºi cu o solidã pregãtire diplomaticã, a aprobat fãrã rezerve
atitudinea adoptatã de mine. Ajunºi la Bucureºti, în jurul orelor 17.00, la 4
decembrie 1981, am mers împreunã la Nicole Ceauºescu, pe care l-am
informat, fiecare, cu problemele de care rãspundea. Dupã ce m-a ascultat,
în prezenþa lui Cornel Burticã, ºeful statului mi-a cerut sã monitorizez cu
atenþie, ca sã folosesc un termen acum la modã, evoluþia evenimentelor
din Polonia ºi sã-l informez în legãturã cu orice schimbare.
Aºadar, primul care a fãcut publicã, dupã 11 ani, dezbaterea situaþiei
din Polonia în ºedinþa Comitetului Miniºtrilor Apãrãrii ai statelor
participante la Tratatul de la Varºovia ºi poziþia adoptatã de subsemnatul,
în calitate de ºef al delegaþiei armatei române, a fost generalul de armatã
Anatoli Gribkov, în lucrarea citatã mai sus. Cred cã, din raþiuni politicodiplomatice, Nicolae Ceauºescu, gândindu-se, probabil, la reacþia
internaþionalã, n-a vrut sã deconspire aceastã chestiune eºuatã sau
amânatã, întrucât, atunci, nu se putea ºti cu certitudine. Acum se
cunoaºte cum a evaluat situaþia din Polonia ºi care a fost deznodãmântul
crizei poloneze.

