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ROMÂNO-GERMANE
Nicolae Petrescu

Argument
Cunoştinţele despre Germania, din punct de vedere atât al cadrului natural,
cât şi al tradiţiilor şi aportului ştiinţific şi cultural la patrimoniul universal, au
pătruns la noi de-a lungul veacurilor prin multiple căi şi mijloace.
Cu veacuri în urmă, cărturari români au stabilit legături cu savanţi
germani. Unii dintre aceştia au atins consacrarea internaţională, numele lui Dimitrie
Cantemir fiind trecut pentru eternitate pe frontispiciul Academiei din Berlin.
Mulţi tineri de pe la noi au plecat spre vestitele universităţi germane, la
Charlottenburg sau la diferite instituţii de învăţământ artistic ori militar. Unii dintre
ei au revenit peste ani şi, în urma călătoriilor întreprinse, şi-au aşternut gândurile în
jurnale sau cărţi de călătorie. Cadrul natural fabulos dominat de vestita pădure
germană, monumentele remarcabile, eroii acestei ţări au încântat adolescenţa atâtor
generaţii fascinate de versurile lui Heine din Germania: un basm de iarnă, de
piesele marilor dramaturgi, de acordurile impresionante ale muzicii clasice germane
ori de pânzele marilor maeştri.
Contribuţia excepţională a ştiinţei şi culturii germane la patrimoniul
universal a fost adusă în conştiinţa publicului român prin valoroase lucrări
consacrate savanţilor şi artiştilor germani.
Relaţiile româno-germane au fost consemnate sporadic şi parţial. Acelea
de până la unificarea Germaniei ar fi necesitat o abordare specială, cu fiecare dintre
numeroasele state germane în parte - abordare cu atât mai dificilă, cu cât
informaţiile erau foarte reduse.
Legăturile cu Germania mare, a celui de-al II-lea sau al III-lea Reich, cu
care România s-a aflat în conflict în cele două mari conflagraţii mondiale, au fost în
mare măsură privite de pe poziţii ostile. Mai ales începând cu perioada interbelică,
în cadrul atitudinii generale antinaziste, au fost minimalizate, ori total ignorate şi
unele aspecte pozitive. Relaţiile economice premergătoare celui de-al doilea război
mondial au fost considerate ca total inechitabile pentru statul român, tratatul
încheiat fiind apreciat ca unul de-a dreptul 'înrobitor'.
Despre legăturile diplomatice şi militare s-a mers până acolo încât
România a fost considerată o ţară subordonată total Germaniei, o ţară aflată,
practic, sub ocupaţie. S-a omis faptul că misiunea militară germană a fost solicitată
de Carol al II-lea, iar aderarea la Axă a reprezentat singura soluţie de ieşire a
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României din izolarea impusă de pasivitatea marilor săi aliaţi; de asemenea era
ultima posibilitate de a salva teritoriul rămas în urma amputărilor din vara tragică a
anului 1940.
începând cu anul 1990 relaţiile româno-germane au fost studiate în lumina
adevărului istoric, în diferite lucrări cu caracter general, militar sau diplomatic.
Având în vedere rolul important pe care l-a avut Germania pe eşichierul mondial ca
mare putere, cât şi locul acestui popor în cultura universală, se impune o abordare
mai atentă şi mai detaliată a relaţiilor româno-germane în varii domenii. în acest
sens paginile următoare, legate de istoria sportului, se constituie într-o modestă
contribuţie.
De Ia Burebista la Vlad Ţepeş: sporturi militare
Primele contacte, aşadar, au fost stabilite între strămoşii noştri geto-daci şi
seminţiile germanice de-a lungul Dunării "împărăteşti", cale de legătură cu Rinul,
"fluviul războinicilor şi al gânditorilor ", cum l-a numit Victor Hugo.
In timpul lui Burebista, hotarele statului său se învecinau cu stăpânirea
suebului Ariovistus , amândoi fiind expuşi pericolului roman care urma a se întinde
până la Dunăre, făcând din marele fluviu principala frontieră a uriaşului imperiu.
Prima ştire despre însuşirile deosebite de călăreţi ale înaintaşilor noştri a
apărut în secolul al XIII-lea în Cântecul Niebelungilor, prin prezentarea ducelui
valah Ramunc la căsătoria Kriemhildei cu regele Attila - de fapt, a Giezelei de
Bavaria cu regele Ungariei, Ştefan I cel Sfânt (997 - 1038) . Alte menţiuni pentru
veacurile al XIII-lea şi al XIV-lea nu se cunosc, deşi nu este exclusă participarea
altor cavaleri de peste Carpaţi la varii tumiruri.
La un turnir de la Buda, în sec. al XV-lea, au participat şi cavaleri valahi,
printre care este foarte probabil a se fi aflat şi Vlad Dracul .
Se pare că Vlad Ţepeş a participat într-adevăr la un turnir în Occident pe
la mijlocul veacului al XV-lea; mărturii în acest sens ar putea fi considerate un
portret al său în ulei şi o cronică ce include, printre altele, relatarea unui turnir.
Ambele repere, găsite în castelul Ambras din Tirol, sunt contemporane lui Ţepeş .
De la această asociere s-a considerat că Vlad ar fi participat la un turnir organizat
de supravieţuitorii trupei trimisă de Matei Corvin în ajutorul lui Hans de Saxa care
a fost învins de Markgraful Albrecht al Brandenburgului în luptele de la Krossen .
La acel turnir, potrivit obiceiului epocii, el ar fi primit de la o doamnă o cunună de
aur şi un mic inel drept trofee. Obiecte asemănătoare au fost scoase la iveală, în
urma unor săpături arheologice, dintr-o criptă boltită la mânăstirea Snagov .
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Saşii transilvani - factor de civilizaţie germană
Deşi contactele româno-germane la nivel de reprezentare au fost prea rare
în primele veacuri ale mileniului al II-lea, influenţa s-a făcut simţită prin saşii veniţi
în Transilvania . Saşii au "împlântat viaţa orăşenească pe amândouă
povârnişurile Carpaţilor", au contribuit la ridicarea şi împodobirea unora dintre
cele mai de seamă monumente de arhitectură de la noi şi "au ajutat slova
românească să-şi găsească locul sub adăpost săsesc în tiparniţele Ardealului, la
Sibiu sau la Braşov"*. Un exemplu viu de osmoză culturală, ei nu au adus numai
deprinderile practicării meşteşugurilor şi iscusinţa de a face negoţ, ci şi un model de
ordine şi moravuri, precum şi obiceiuri legate de petrecerea timpului liber, de
dezvoltarea armonioasă a corpului şi a spiritului, de stimulare la întrecere. Astfel,
încă din veacul al XIV-lea sunt cunoscute întrecerile de trageri la ţintă organizate în
cadrul breslelor din Transilvania .
Informaţiile privind influenţa exercitată de cultura germană asupra culturii
româneşti au fost, de altfel, numeroase încă din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea,
când circulau în Principatele Române chiar unele foi imprimate, efemere, numite
"Zeytungs" .
Influenţele germane s-au manifestat şi în planul educaţiei fizice. La
jumătatea secolului al XVI-lea, medicul braşovean Paulus Kyr publica Sanitas
Studium, în care sublinia necesitatea exerciţiilor fizice pentru sănătate . In aceeaşi
perioadă, Johan Honterus introducea deja în regulamentul şcolii din Braşov
exerciţiile fizice şi anumite discipline sportive , iar pentru stimularea drumeţiilor a
cartografiat cărările munţilor din zonă. Şi ca să nu rămânem doar între zidurile
şcolii, începând cu anul 1771 este menţionată practicarea gimnasticii, a tirului şi
turismului în rândul angajaţilor unor mari ateliere ca acelea de la Reşiţa .
în cadrul sistemului larg de reuniuni create de saşi în dorinţa de a-şi păstra
tradiţiile şi solidaritatea în Transilvania, au fost înfiinţate TURNVEREIN-urile ca
forme de practicare a sportului în general şi a gimnasticii în special. O astfel de
asociaţie a fost înfiinţată de cărturarul Stephan Ludwig Roth în anul 1822 la
Mediaş, unde acesta îşi desfăşura activitatea atât ca teolog, cât şi ca profesor de
gimnastică . Exemplul a fost preluat în 1831 la Bucureşti, tot de un pastor luteran,
Aurel Sărai. Acesta a luat hotărârea de a crea un institut pentru educarea tinerilor
"de neam", cărora urma să li se predea exerciţii fizice, scrima şi dansul. Proiectul a
fost, din păcate, respins de generalul Kiseleff .
Având în vedere plăcerea de a petrece timpul liber în mijlocul naturii, cât
şi tradiţia acumulată, nu numai în mediul şcolar, ci şi în cel muncitoresc, saşii au
creat asociaţii de profil ca Societatea Carpatină din Transilvania, înfiinţată în 1837
la Braşov .
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Preocupările saşilor pentru drumeţii au căpătat de-a lungul vremii un
caracter constant. Astfel, tot la Braşov, tradiţia vechii asociaţii din 1837 a fost
continuată de Siebenburgischen Alpenvereins in Kronstadt, creată în 1873 şi care a
constituit, în perspectiva timpului, un exemplu şi pentru alte oraşe. Mesajul generos
al acestei asociaţii reiese, de altfel, din chiar statutul său:
"Scopul asociaţiei este lărgirea şi difuzarea cunoştinţelor despre
Alpii Transilvaniei, uşurarea accesibilităţii lor şi promovarea unei bune dispoziţii
în mijlocul naturii.
Scopul arătat mai sus va fl îndeplinit prin cercetarea şi
cutreierarea Carpaţilor Transilvaniei, prin observaţii personale sau din alte surse
şi popularizarea lor literară şi artistică, prin amenajarea şi completarea
mijloacelor de cazare, instruirea conducătorilor de excursii, organizarea de
întruniri şi excursii, ţinerea unor conferinţe. In general, vor fi susţinute toate
demersurile pentru promovarea asociaţiei.
Deviza asociaţiei: Pe munte suflă libertatea!
Membru al asociaţiei poate fi oricine care este anunţat în prealabil
şi este ales de adunarea generală a asociaţiei; noul aspirant nu se poate anunţa
la adunare decât prin intermediul unui alt membru deja înscris în asociaţie
Datorită SKVBraşov s-au putut realiza pentru prima oară, în 1890, poteci
marcate şi o hartă excelentă care cuprindea Postăvarul şi Piatra Mare. Circulaţia
turistică s-a extins şi în masivul Făgăraş, îndeosebi în zona de creastă. Anuarui SKV
din 1888 menţiona în acest sens şase case de adăpost: Negoi - 1881, secţia Sibiu, la
cinci ore şi jumătate de Poiana Neamţului; Breaza - 1882, secţia Făgăraş, în zona
actualei cabane Urlea; Bulea (Bâlea de astăzi) - 1883, secţia Sibiu, în apropiere de
cascada Bâlea; Podragu - 1885, secţia Făgăraş, la trei ore şi jumătate de Ucea de
Sus; Podragu-Lac - 1885, secţia Făgăraş; Viştea Mare - 1887, secţia Făgăraş, în
valea cu acelaşi nume.
Cu o asemenea bază materială şi cu un corp de călăuze bine instruit - mai
ales după ce, în 1891, Robert Gutt a condus o grupă de călăuze pe traseul de la casa
de adăpost Negoiu-Zărneşti - organizarea excursiilor a fost doar o problemă de
timp. în anuarul pe 1904 s-au publicat, ca anexe, listele excursiilor organizate de
secţiile SKV, cu locuri de cazare, cu numele călăuzelor şi adresele lor, inclusiv
limbile pe care le vorbesc, onorariul zilnic pentru călăuze, purtător de bagaje şi cai,
iar acolo unde era cazul şi culoarea marcajelor. Astfel, secţia Sibiu anunţa excursii
la: Casa de Adăpost Negoi, Casa de Adăpost Bâlea şi în împrejurimi, Casa de
Adăpost Podragu şi în împrejurimi; în plus o excursie pe creastă de la Casa de
Adăpost Negoiu, pe la Bâlea şi Podragu până la Zărneşti, călăuze fiind Johann Roth
şi Nicolae Ionaşiu din Avrig, Gheorghe şi Toader Chicu din Porumbacu de Sus şi
Anton Mack din Cârţa. Totodată, secţia Făgăraş - Cincu Mare anunţa şase excursii
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spre creastă pe marcaj 'minium-rot'. Excursiile acestea s-au repetat anual pînă în
1914 şi au fost reluate după primul război mondial, începînd cu 1922.
încă de la începuturile sale, secţia SKV Sibiu s-a preocupat de Creasta
Făgăraşului şi prin publicarea unor articole în legătură cu acest subiect în anuarele
V I I , IX, X V I I I şi XXIV.
Vicisitudinile îndurate la 1848, când maghiarii au decretat unirea
Transilvaniei cu Ungaria silindu-i pe români şi pe saşi sub teroare să-şi dea
adeziunea, i-au apropiat şi mai mult unii de alţii pe aceştia din urmă. Iată, aşadar,
starea de spirit în care Stephan Ludwig Roth susţinea cu tărie că românii formează
majoritatea populaţiei din Ardeal, iar limba lor reprezintă "limba tainică a ţării".
Aceleaşi sentimente le împărtăşea şi preotul Dr. Daniel Roth când declara profetic
că "viitorul va trebui să aducă cu sine unirea tuturor românilor de dincoace şi de
dincolo de Carpaţi" .
Speranţele românilor aveau să fie însă mult amânate, ca şi ale saşilor de
altfel, a căror "universitate" şi-a pierdut autoritatea de for administrativ şi de drept
ca urmare a măsurilor luate de regimul dualist austro-ungar . In schimb, legăturile
saşilor cu românii de dincolo de Carpaţi s-au intensificat după războiul vamal
declanşat de Imperiul Austro-Ungar, pentru că mulţi din cei care au dat faliment s¬
au stabilit la Bucureşti sau în alte oraşe, "recâştigând industriei săseşti un bun
renume " .
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi-au făcut simţită prezenţa în "Alpii
Transilvaniei" şi primii schiori, cei mai mulţi dintre ei saşi. Primii semnalaţi, încă
din 1822, au fost cei din grupul Carol Ganzert, care au străbătut Clăbucetul . Trei
ani mai târziu, Adolf Resch va face prima ascensiune pe schiuri pe Postăvar. La
începutul secolului următor un alt grup, condus de Carol Ganzert junior, se va
deplasa pe Susai, ca apoi altele să străbată Bucegii şi Piatra Craiului în anii
următori .
Aceste începuturi modeste au deschis schiului o "pârtie" de bun augur care
a impus şi unele măsuri cu caracter organizatoric. In scopul popularizării acestui
sport, pe 3 noiembrie 1905 s-au pus, la Braşov, bazele primei societăţi de schi,
Kronstădter Skivereinigung, iar în 1907 s-a inaugurat prima cabană în Poiana
Postăvarului . Ca urmare a aspiraţiei lor de a-şi îmbunătăţi tehnica, braşovenii au
beneficiat de cunoştinţele "părintelui" schiului alpin, Mathias Zdarski, venit în
mijlocul lor să-i iniţieze în tainele şcolii de la Lilienfeld .
Cel dintâi concurs a fost organizat pe 12 februarie 1909 pe un traseu de
7,5 km care pornea de la cabana asociaţiei SKV din Poiana Mică şi se termina în
Livada Poştei, trecând prin Stejăriş-Varte. Pe primele locuri s-au clasat Kurt
Seewald (38'58"), Willi Vogt (39'30"), Emil Bomches (39'35"). Reeditat anual,
concursul a luat amploare, iar în curând vechiului traseu i s-a preferat alternativa
unei coborâri din Postăvar în Poiană .
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Pentru a ţine pasul cu noile orientări din schi, braşovenii au adus pe Carol
Luther, redactorul revistei de schi "Der Winter" din Miinchen, spre a-i instrui în
tehnica nouă, cu două beţe. Cei 127 de participanţi pe care i-a reunit cursul au
constituit o audienţă remarcabilă, iar concursurile următoare au câştigat în amploare
şi diversitate, introducându-se şi săriturile ca probă a combinaţiei nordice. Exemplul
celor din Braşov a fost preluat şi de cei de la poalele Cibinului, care au organizat
Clubul de Schi din Sibiu la 28 februarie 1911 .
27

Interferenţe politico-sportive
Procesul de unificare în care se afla atât Germania cât şi România a
contribuit la apropierea lor. Germania intenţiona să-şi extindă influenţa economică
în tot bazinul Dunării, până la gurile marelui fluviu, unde o Românie consolidată
reprezenta un tampon binevenit în expansiunea Rusiei. Ca urmare a acestei orientări
colonia germană de la Bucureşti s-a dezvoltat atât ca număr, cât şi ca structură de
organizare. Existau, totuşi, unele probleme legate de concurenţa franceză şi chiar de
cea austriacă .
La Bucureşti germanii se simţeau "ca acasă la ei", pentru că s-au
organizat întocmai ca în ţara lor, "... cu oţele germane, grădini germane, reviste şi
gazete germane". Şi dacă interesul artistic al celor 30.000 de germani pentru teatru
şi alte spectacole era satisfăcut la coloseul Oppler sau la sala Bossel, cel sportiv
revenea Turnverein-ului înfiinţat în 1864, spre a completa posibilităţile modeste
oferite până atunci de Ringelspiel şi popice . Noua asociaţie acoperea un spectru
destul de larg de discipline: gimnastică, tir, scrimă, înot, popice, turism. Participau
şi români, cum este cazul unor ofiţeri care frecventau secţia de tir - poate şi pentru
că aceasta era pusă sub înaltul patronaj al Domnitorului . Mai târziu au apărut şi
cluburi mixte - în 1872 unul de popice, de exemplu, care avea şi români în
conducerea sa. In anii următori au luat fiinţă noi Tumverein-uri şi în alte oraşe:
unul la Iaşi, organizat de arhitectul Iulius Reinike şi apoi altul la Galaţi . La
Miclăuşeni, un antreprenor german a organizat un manej pe lângă palatul gotic al lui
Gh. Sturdza, care era considerat că "ar fi ca din Brandenburg" , din cauza
simpatiilor pe care acesta din urmă le nutrea pentru această zonă.
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Aducerea principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor al Principatelor
Unite a sporit cota de interes a opiniei publice din ţara sa de obârşie pentru cea de
adopţie. Cercurile politice şi reprezentanţi ai opiniei publice au sperat tot mai
încrezători că "industria germană înlocuieşte pe cea franceză ". Pentru schimbarea
influenţei franceze cu cea germană se preconizau noi colonizări, germanii
considerându-se ca "o adevărată avangardă de cucerire". Propaganda trebuia
intensificată prin cultură, dar se punea un accent deosebit şi pe educaţia fizică .
Principele Carol, cu toate îndatoririle ce-i reveneau ca domnitor, a găsit
timp şi pentru încurajarea activităţilor sportive, continuând tradiţia stabilită de
33
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Alexandru loan Cuza. încă din primele luni de la venirea sa pe tron, noul domn a
organizat concursuri de tir, oferind trofee şi premii în numele său personal . Până la
sfârşitul vieţii a fost prezent la mari evenimente sportive, multe fiind puse chiar sub
înaltul său patronaj .
După războiul din 1870, care a schimbat echilibrul de forţe în Occident,
noul imperiu german a căutat să câştige încrederea ţărilor din Răsărit, erijându-se în
apărător al ordinii europene în faţa Rusiei, care încerca să profite de victoria cu greu
obţinută asupra Turciei în 1877. Noua strategie a diplomaţiei germane pornea de la
considerentele că Reich-ul era bine plasat pentru a încerca să-şi întindă influenţa în
Valea Dunării şi în Balcani. Fiind considerat cel mai puternic stat din Europa, putea
să-şi ofere sprijinul militar şi să propună unele schimbări de ordin economic,
favorabile intereselor ţărilor din Est. Interesele complementare ale Germaniei şi
României puteau duce la stabilirea unor raporturi economice dintre cele mai strânse,
având în vedere nevoia celei dintâi de produsele solului românesc, pe care le putea
achiziţiona în schimbul livrării surplusului din producţia sa industrială, care luase
deja o anvergură impresionantă .
Intenţiile Germaniei vizavi de zona Balcanilor au fost facilitate şi de
atitudinea agresivă a Rusiei care îşi urmărea mai vechiul proiect de a ajunge să
stăpânească Constantinopolul şi strâmtorile. Germania şi-a putut apropia România
tocmai datorită temerilor acesteia din urmă faţă de Rusia.
în 1878, Rusia ameninţase că va dezarma oştirea română dacă România
nu va renunţa la revendicarea celor trei judeţe din sudul Basarabiei - Cahul, Ismail şi
Bolgrad -, pe care imperiul şi le anexase în virtutea hotărârilor Congresului de la
Berlin. Ca unică soluţie în faţa pericolului rusesc, României nu-i rămânea decât
speranţa în Puterile Centrale - de vreme ce nici Franţa, nici Anglia nu manifestau
vreun interes în Balcani .
Prin semnarea, la Viena, pe 18/30 octombrie 1883, a Tratatului de Alianţă
cu Imperiul Austro-Ungar (tratat la care a aderat şi Germania), România s-a eliberat
din izolarea diplomatică în care se găsea şi a trecut la consolidarea independenţei
tânărului regat, cucerită cu atâtea jertfe de sânge. Alianţa în care a intrat, deşi
considerată împotriva firii (pentru că stânjenea lupta pentru unire a românilor
aflaţi sub stăpânire austro-ungară), a contribuit totuşi la asigurarea unor avantaje
economice pe piaţa Europei Centrale . Deşi tratatul a avut un caracter strict secret
chiar şi pentru cercurile politice, de existenţa lui ştiind doar suveranul şi primul
ministru, alianţa a impulsionat întrucâtva relaţiile dintre cele trei ţări, inclusiv în
domeniul sportului.
Unul dintre cele mai accesibile şi mai plăcute mijloace de propagandă,
sportul a apropiat nu numai sportivii şi instructorii veniţi în România, dar şi pe
unele personalităţi germane sau austro-ungare care se vor implica în marile
competiţii sau în activitatea sportivă de agrement. De exemplu, la competiţiile de
iarnă desfăşurate la Sinaia între 30 decembrie - 12 ianuarie 1910, trofeele puse în
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dispută reunesc cupele dăruite de M.S. Regele Carol I , suveranul României, şi de
prinţul polisportiv George Valentin Bibescu, cu acelea oferite de împăratul Wilhelm
al Germaniei şi de Kronprinz . Cupa Kronprinz-ului Germaniei şi a A.S.R. a fost
câştigată de Principele Carol. în aceeaşi ordine de idei, într-o fotografie din aceeaşi
perioadă a fost surprins un moment dinaintea concursului de schi, în dreptul
castelului Pelişor, în care apare contesa Czemin, laureată a doamnelor, dar şi
contele Otto Czernin, reprezentantul Imperiului Austro-Ungar la Bucureşti . în altă
imagine, luată tot la Sinaia în februarie 1914, apare echipa societăţii germane
Wander Klub pe bobul Wotan, formată din căpitan dr. Rohler şi echipierii Miiller,
Seehaase, Carius şi Buschi.
O cupă a Kronprinz-ului Germaniei a mai fost disputată şi la Campionatul
Internaţional de Bob pe Echipe din iama anului 1914; cupa a fost în final cucerită de
sportivii Şcolii Evanghelice din Bucureşti .
Influenţele germane au avut un accent deosebit în domeniul gimnasticii atât prin intermediul Turnverein-urilor din România, cât şi a forurilor de specialitate
din Germania. V. Negruţi, maestru de gimnastică şcolit la Tumverein-ul de la Iaşi,
organizează în 1885 o şcoală privată de profil ale cărei rezultate vor fi apreciate prin
turneele întreprinse cu elevii săi în diverse localităţi . Cinci ani mai târziu,
Turnverein-ul din Bucureşti a iniţiat o mare gală de gimnastică la care au fost
prezente şi asociaţiile similare din marile oraşe ale Moldovei şi Transilvaniei .
Gimnaştii români dornici să-şi îmbogăţească experienţa în Germania şi-au
făcut simţită prezenţa la Congresul Internaţional de la Breslau, desfăşurat între 9 şi
14 iunie 1894: au participat profesorii R. S. Corbu din Brăila şi A. Butaşu din
Ploieşti, primul urmând să-şi publice impresiile în lucrarea Congresul de
gimnastică.* Drumul a rămas deschis şi altor gimnaşti de la noi. In 1897, doi
sportivi din Timişoara erau prezenţi la serbarea anuală a Federaţiei Germane de
Gimnastică .
Nici tirul nu putem spune că a rămas dator în privinţa reprezentării: în
1896 un trăgător din Reşiţa, Ion Schusler, a cucerit locul I la proba de tir în picioare
în cadrul unui concurs internaţional desfăşurat la Hamburg.
In domeniul ciclismului, rutierii germani veniţi să facă demonstraţii la
Bucureşti nu au satisfăcut numai curiozitatea spectatorilor care urmăreau evoluţiile
lor iscusite sau ciudatul tandem, dar au atras şi noi prozeliţi din rândul localnicilor.
Astfel s-au creat premisele concursurilor viitoare, cum a fost cel din octombrie
1896, desfăşurat sub titulatura Mari alergări naţionale şi internaţionale, care a
beneficiat şi de prezenţa cicliştilor germani . De aici înainte, începând cu anul 1900,
cicliştii români se vor încumeta şi în curse lungi ce aveau ca destinaţie mari oraşe
din Germania. Amintim aici cazul lui C. Cantili care, între 7 şi 30 iunie 1900, s-a
deplasat de la Bucureşti la Miinchen. Un alt exemplu este Alois Pucher care, câteva
luni mai târziu, trecea prin Miinchen în drum spre Paris .
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începând cu anul 1907 a venit şi rândul călăreţilor români să se deplaseze
pe distanţe foarte întinse în "raidurile" din care nu vor lipsi marile oraşe ale
Germaniei meridionale. întâia mare performanţă aparţine lui Miron Costin care "în
1907 a străbătut călare distanţa Bucureşti-Metz, ca răspuns la raidul ofiţerului
german Kurt Heil, care parcursese aceeaşi distanţă în sens invers " .
Spre cerul Germaniei sau înălţimile semeţe ale Alpilor şi-au îndreptat
privirile şi tineri români veniţi la studii. Aurel Vlaicu, aflat la studii în cadrul
Universităţii din Miinchen, a realizat un aeromodel original pe care l-a experimentat
într-un zbor chiar în incinta înaltului for academic, sub privirile admirative ale
profesorului Ebert . Experimentul a fost de bun augur, prefigurând succesele
viitoare de la Aspern.
în aceeaşi perioadă, între 1900 şi 1912, Theodor Rosetti-Solescu făcea un
"stagiu" de pregătire pe traseele de stâncă din Wilder Kaiser pentru ca apoi, în
1914, să întreprindă una dintre primele ascensiuni montane de la noi din ţară, bătând
primele pitoane în Bucegi, pe Acele Morarului .
Legăturile dintre sportivii germani şi cei români s-au manifestat şi în alte
discipline. O contribuţie la dezvoltarea şahului românesc a avut-o şi deplasarea Ia
Bucureşti a cunoscutului şahist german Jacques Mieses, care a susţinut câteva
partide amicale cu jucători români. Una dintre acestea, în care i-a avut ca adversari
pe H. Gudju, F. Adolf şi S. Herland, s-a terminat cu remiză. Evenimentul se înscria
pe linia unor contacte mai vechi dintre jucătorii români şi cei germani, dacă ne
amintim că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea un student român jucase la
Breslau împotriva celebrului maestru german Johannes Zukertort o partidă de
antologie . Această întâlnire a fost menţionată de Adolf Albin, german de origine,
dar stabilit în România, în lucrarea sa Amiculu jocului de schachu teoreticu şi
practicu, dedicată lui Manolache Epureanu, protagonistul memorabilei întâlniri şi
care avea să fie şi prim-ministru al României .
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In domeniul halterelor, o bună propagandă a făcut în Germania, în jurul
anului 1900, Socrate Temelie care, prin statura sa de 1,86 m înălţime şi 118 kg
greutate, dar mai ales cu cele 168 kg ridicate, era considerat de "Sport Zeitung" din
Berlin "o minune a Balcanilor" .
Sportul rege a beneficiat şi el de contribuţie germană, deoarece, între cele
dintâi cluburi de fotbal care apar la Bucureşti la începutul secolului al XX-lea, un
loc important l-a avut Olimpia, alcătuit în 1904 în cea mai mare parte din
funcţionari germani . Echipa acestuia, "... cucerind cupa organizată de 'Asociaţia
Cluburilor de Fotbal' în 1909 - 1910, a devenit şi prima campioană a
Bucureştilor, titlu asimilat apoi cu cel de primă campioană a ţării " .
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Secolul X X - competiţie şi conflagraţie
Cu toate că Germania depusese eforturi notabile în vederea extinderii şi
consolidării legăturilor sale cu România, acreditând ideea că acestea sunt necesare
dezvoltării ei economice şi apărării frontierei sale răsăritene, influenţa preponderentă
a Franţei în ansamblul vieţii româneşti nu a putut fi diminuată. "Interesele
complementare de ordin spiritual" - sublinia diplomatul Grigore Gafencu într-o
analiză a raporturilor României cu Germania şi Franţa - "s-au dovedit a fi infinit
mai tari şi mai determinante decât interesele complementare de ordin economic.
Niciodată prezenţa Franţei în România η-a fost mai vie şi mai activă ca în lunga
perioadă de pace care se întinde între Tratatul de la Berlin şi războiul din
1914" .
Constituirea celor două blocuri militare şi declanşarea primei mari
conflagraţii mondiale au pus România într-o mare dilemă, deoarece aderarea la una
sau la cealaltă dintre cele două tabere nu era o opţiune de ordin sentimental ci una
cu accente grave, de care depindea, în ultimă instanţă, supravieţuirea ţării. In
momentul în care nu şi-a mai putut menţine poziţia de neutralitate, România a
urmărit politica "instinctului naţional", aderând la Antanta Cordială. Raţiunea
acestei mutări a fost eliberarea teritoriilor aflate sub stăpânirea Imperiului AustroUngar şi reasimilarea lor de către patria-mamă.
Războiul a întrerupt orice activitate sportivă cu caracter organizat, toate
eforturile umane şi materiale fiind concentrate pentru susţinerea acţiunilor militare.
Primele revirimente ale activităţilor sportive de la noi din ţară - ce-i drept, cu un
caracter mai mult organizatoric - se vor înregistra începând din primăvara anului
1918.
Desăvârşirea unităţii naţionale a statului român în urma hotărârii istorice
luate la Marea Adunare de la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918 a dat un nou avânt
mişcării sportive din România. Concomitent cu desăvârşirea unităţii administrative,
politice şi economice s-a înfăptuit şi aceea a mişcării sportive la nivelul ţării
întregite.
Saşii, prin reprezentanţii lor la adunarea de la Mediaş din 26 decembrie
1918, "s-au alăturat cu inimile deschise noii lor patrii şi nu siliţi de
împrejurări " . Aceeaşi hotărâre au luat-o şi şvabii în cadrul adunării pe care au
avut-o la Timişoara pe 10 august 1919.
Cluburile sportive ale germanilor din Transilvania, Banat şi Bucovina au
trecut la măsuri de reorganizare sau reconstituire, având în conducerea lor şi oameni
politici români . Cu timpul cluburile s-au înmulţit, contribuind tot mai mult la
dezvoltarea sportului în România Mare. Spre sfârşitul deceniului al treilea unele
dintre acestea, cum ar fi Grupul Etnic German, vor ajunge să deţină un rol
precumpănitor în anumite discipline sportive.
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Saşii au urmărit cu atenţie evoluţia mişcării sportive la nivelul întregii ţări,
anexând publicaţiilor lor suplimente de specialitate , iar cluburile au început să-şi
popularizeze performanţele prin mijloace proprii - amintim în acest sens unul dintre
primele calendare sportive din România, "Sportskalendar des Hermannstădter
Turnvereins" .
După realizarea visului de veacuri al poporului nostru, Unirea cea Mare,
cercurile diplomatice de la Bucureşti s-au menţinut în zona de influenţă a Franţei, în
vederea menţinerii statu-quo-ului teritorial, a independenţei şi suveranităţii naţionale.
Ele au aderat "...fară nici un fel de rezerve la politica promovată de Franţa
privind 'încercuirea' Germaniei", deşi aceasta din urmă dorise, într-o anumită
perioadă, relaţii apropiate cu tara noastră . Ca urmare a acestei orientări s-a ajuns
ca Germania - care, de altfel, nici nu avea pretenţii teritoriale asupra României - să
fie considerată "duşmanul ei natural" şi să se evite "orice act care ar β putut duce
la ameliorarea relaţiilor dintre cele două ţări" . Această atitudine impusă de
politica noastră externă a frânat relaţiile economice cu Germania, deşi aceasta se
arăta în continuare interesată de extinderea lor . Repercusiunile s-au resimţit şi
asupra relaţiilor culturale, ştiinţifice, sportive - în forme, ce-i drept, mai atenuate.
Legăturile sportive cu Germania s-au menţinut prin tinerii români plecaţi
la studii, prin cei sosiţi în această ţară să se instruiască în diferite discipline sportive
ori să-şi procure materialele necesare, cât şi prin participarea la întrecerile
organizate pe pământ german ori la întâlnirile bilaterale.
Principalii beneficiari ai legăturilor cu Germania, "ţara tehnicii", au fost
sportivii de la disciplinele bazate pe complexitatea mecanismelor, pe puterea şi
viteza motoarelor. Moto Clubul Român a fost cooptat de Allgemeine Deutscher
Automobil Klub la cursa Adak-Lănder Fahrten care s-a derulat între 15 şi 29 mai
1929 pe parcursul a 4.264 km în 13 etape, dintre care trei pe teritoriul României .
La rândul lor, "aşii ghidonului" au participat, începând cu 1932, la curse
de velodrom, întrecându-se şi cu ciclişti din Germania în adevărate 'meciuri', în care
nu de puţine ori au reuşit să-i învingă .
In domeniul automobilismului au fost, de asemenea, contacte profitabile şi
rezultate remarcabile înregistrate de sportivii români. Jean Calcianu, un remarcabil
automobilist, a avut la I.A.R. Braşov o lungă colaborare cu bătrânul inginer Closs,
fost coleg de facultate cu celebrul Dr. Porsche. Munca lor plină de pasiune a stat la
baza primelor activităţi de tuning desfăşurate în România, iar rezultatele nu au
întârziat să apară.
în anul 1938 celebrul campion german Hans Stuck, la volanul unui AutoUnion, a luat startul în cursa de viteză în coastă de pe Dealul Feleacului din Cluj,
inclusă în Campionatul Europei. Stăpânind cu mână de maestru cei 600 de caiputere ai bolidului său, Hans Stuck a trecut linia de sosire după 2 h 58' - un record
incredibil, valabil şi astăzi şi greu de ameliorat dacă ne gândim la configuraţia de
atunci a traseului.
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Un an mai târziu, în 1939, Hans Stuck (Auto-Union) şi pilotul uzinei
BMW, Paul Heinemann au concurat în Marele Premiu al Bucureştilor alături de
Petre Cristea, fost câştigător al Raliului Monte Carlo (1936). Acesta din urmă a
concurat tot pe un BMW. Cei trei aşi ai volanului au făcut o cursă excelentă la
finele căreia Petre Cristea, fără replică în faţa bijuteriei genialului Dr. Porsche, l-a
întrecut totuşi pe Heinemann, cu toate că BMW-ul acestuia abia ieşise de pe porţile
uzinei bavareze, special echipat pentru acest gen de întreceri .
Un rezultat excepţional îl va înregistra în 1939 Petre Cristea, întrecându-1
pe asul german Fritz Werneck şi astfel cucerind cununa de lauri în cursa
"Eifelrennen" la Niirgburgring, unde a parcurs cele 173 de viraje cu o viteză medie
de 115 km/h! Recordul respectiv a rămas valabil până în 1953 , când a fost doborât
de vestitul campion britanic Stirling Moss.
Cei mai câştigaţi în contextul contactelor româno-germane au fost însă
sportivii din aeronautică, prin cursurile sau stagiile de pregătire ori prin aparatura
adusă de acolo. Un caz deosebit a fost cel al Smarandei Brăescu, a cărei dorinţă de a
face salturi cu paraşuta îi fusese respinsă în ţară. A fost primită, în schimb, cu
înţelegere şi căldură binevoitoare la Casa Schroder, marea uzină de avioane din
Berlin. A ocrotit-o cu dragoste maternă însăşi doamna Heinecke, soţia inventatorului
paraşutei (pe care l-a cunoscut la un miting aviatic unde i-a promis ajutorul său).
Susţinută şi încurajată de şefii săi, Smaranda Brăescu a sărit de la 600 de metri la
Staaken, pe unul din cele mai mari aerodromuri ale lumii, pe data de 5 iulie 1928 .
Performanţa, fără să fie deosebită, i-a asigurat însă acordarea brevetului şi
clasificarea ei ca a patra paraşutistă din Europa. In scurtă vreme, pentru Smaranda
Brăescu "orizonturile" au devenit tot mai largi, iar bolta cerească tot mai înaltă, atât
ca paraşutistă cât şi ca pilot. La 28 octombrie 1931 a sărit de la 6000 de metri pe
Bărăgan, iar la 19 mai 1932 va încerca, la Sacramento, să doboare recordul de
altitudine al bărbaţilor, sărind de la 7233 de metri - tentativă încununată de succes,
de altfel
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Condiţii frunctuoase de pregătire în Germania au avut şi planoriştii. Pe 1
iulie 1928, la Catow, Valentin Popescu trăia experienţa primelor evoluţii pe un
planor-şcoală. După un stagiu susţinut de cinci ani obţinea, pe 15 septembrie 1933,
"calificarea de instructor de zbor pentru toate metodele de lansare, fiind primul
român căruia forul internaţional de specialitate i-a acordat acest drept" .
începând cu anii 1930 piloţii români au început să ia calea aerului spre
Germania. Intre anii 1930 - 1932 Ioana Cantacuzino, prima femeie directoare a unei
şcoli de pilotaj, a adus în zbor din Germania mai multe avioane pentru instituţia pe
care o conducea , iar pe 27 iulie 1930 Romeo Popescu termina învingător marele
raid aerian Dortmund - Bucureşti .
Nivelul tehnic ridicat al aparatelor de zbor germane şi calităţile piloţilor
români se vor face remarcate de la an la an prin performanţe notabile. Pe 2 iulie
1932, Ion Cociaşu şi Gheorghe Grozea evoluau la Băneasa pe un avion KLEMM11
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25, dotat cu motor DAIMLER. Rezultatul a fost stabilirea unui record mondial de
durată pe circuit închis la aparate din categoria a II-a . In acelaşi an, pe un
MESSERSCHMIDT-35 dotat cu flotoare, Gheorghe Grozea şi Mihai Pantazi au
înregistrat un record mondial la durată de zbor pentru hidroavioane uşoare, obţinând
un timp de 12 ore, 2 minute şi 5 secunde .
Cu aparate germane sau de producţie românească sub licenţă, ca
MESSERSCHMIDT-ICAR,
piloţii români s-au încumetat în temerarele raiduri
aeriene care i-au purtat, pe aripile româneşti cu tricolor, în cele mai îndepărtate
puncte ale planetei: Saigon, Bombay, Capetown...
Prielnice sportivilor români s-au dovedit a fi nu numai pistele de asfalt ale
aerodromurilor germane ori ale curselor de automobilism, ci şi cele îngheţate din
Alpii Bavariei. Vorbim aici despre boberii noştri, care s-au remarcat ca adversari
redutabili. La campionatele mondiale de bob desfăşurate la Schreiberhau pe 18-19
februarie 1933, Alexandru Papană reuşeşte să achiziţioneze bobul unui concurent
american, Thomson - pe care, în treacăt fie spus, şi-1 doreau şi concurenţii germani.
Cu acesta a obţinut victoria alături de Dumitru Hubert, rectificând cu şase zecimi
recordul pistei. La aceeaşi competiţie locul al VI-lea a fost adjudecat de un alt
echipaj românesc, tandemul Alexandru Frim - Dumitru Zână . Distanţa lor faţă de
podium se datorează în bună măsură bobului de lemn pe care au concurat - cu mult
mai lent, fireşte, decât produsele performante ale firmei "Feierabend", de curând
aruncate în luptă.
Un alt rezultat important a fost înregistrat la Campionatele Mondiale de la
Garmisch-Partenkirchen din 27 - 28 ianuarie, când echipajul de bob-patru persoane
condus de E. Anghelescu a cucerit locul al II-lea .
In contextul tematic al survolului nostru nu putem să nu menţionăm că,
dintre jocurile sportive devenite tradiţionale în România, handbalul a fost preluat din
Germania. El a fost introdus printre elevii sibieni de profesorul Wilhelm Binder care,
în 1921, asistase în Berlin la debutul oficial al handbalului internaţional . Potrivit
unei ştiri din "Sibienburgischer deutsches Tageblatt", primul meci demonstrativ a
avut loc pe data de 2 mai 1922 şi, după cum vom vedea, s-a dovedit de bun augur.
Doisprezece ani mai târziu, în 1934, S.G. Sibiu se aventurează în primul
turneu internaţional întreprins de vreo echipă românească de handbal. Sigur, trebuia
să se întâmple şi asta; numai că băieţii au depăşit aşteptările, onorându-şi "botezul"
cu nici mai mult nici mai puţin de şase victorii în Cehoslovacia şi o victorie plus un
rezultat de egalitate din cinci partide disputate în Germania! Anul următor a fost
rândul unei selecţionate studenţeşti din Miinchen să vină în România, inaugurând şi
în acest sport deplasările bilaterale .
In acelaşi context al relaţiilor sportive bilaterale româno-germane
înregistrăm o altă premieră, în 1923, în rugby de data aceasta. Este vorba despre
deplasarea în ţara noastră a formaţiei Ruder Gesellschaft Heidelberg, care a depăşit
cu 9-3 o combinată T.C.R. - Stadiul Român şi a terminat la un scor alb cu Sportul
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Studenţesc* . In decursul aceluiaşi an, 1923, o selecţionată din Bucureşti a obţinut în
Germania un răsunător 17-0 cu A.S. Leipzig, un amical 3-3 cu Frankfurt şi un
meritoriu 12-5 cu R.G. Heidelberg .
Deplasarea echipei germane în România era un răspuns la o vizită
anterioară a selecţionatei de rugby din cadrul Tenis Clubului Român în noiembrie
1920. Rugbyştii români realizaseră atunci 3-3 cu Berliner Rugby Club şi pierduseră
cu 3-6 în faţa selecţionatei Berlinului .
In fotbal, reprezentativa României a înregistrat rezultate contradictorii:
victoria categorică (5-1) în faţa unei selecţionate zonale, Germania Baltică, în
1931, a fost urmată patru ani mai târziu de o înfrângere (2-4) la Erfurt, în
confruntarea cu echipa naţională .
Boxul românesc a făcut şi el cunoştinţă cu cel german, la nivel de
campioni. Pe 15 aprilie 1928, la Berlin, campionul României Umberto Lancia este
declarat învingător în faţa lui Otto Griesse, omologul său german, iar pe 31 ianuarie
1930 noul deţinător al titlului la toate categoriile în România îl depăşea pe germanul
Roederstein .
In vederea pregătirii lor pentru Jocurile Olimpice de la Berlin, călăreţii
români au participat la marile concursuri organizate în Germania, obţinând rezultate
remarcabile .
Relaţiile sportive româno-germane s-au manifestat, în general, în toate
disciplinele - chiar în unele mai puţin răspândite, cum este jocul de bridge. Acesta a
fost reprezentat de sportivii noştri la concursuri, cum a fost cazul studentului Aurel
Hossu care a ocupat locul III la Baden-Baden în 5 mai 1934 şi locul I la turneul din
Karlsruhe pe 8 decembrie 1935.
Evenimentele care aveau să polarizeze cel mai mult interesul cercurilor
sportive din România au fost cele două olimpiade, de iarnă şi de vară, organizate în
1936 în Germania. Acestea se aşezau pe fundalul unei situaţii internaţionale care se
anunţa a fi departe de atmosfera de destindere propice unor astfel de evenimente,
altminteri considerate cele mai mari sărbători pentru întreaga omenire.
încă din 1935, Anglia deja făcuse unele concesii pretenţiilor revizioniste
ale Germaniei, dându-şi acordul naval. Pe de altă parte, prin pactul încheiat cu
Uniunea Sovietică, Franţa nu a făcut decât să sporească gradul de irascibilitate în
cercurile politice şi diplomatice ale celui de-al III-lea Reich, care vedeau în
respectivul tratat "o violare a acordului de la Locarno"* . Statul-major francez
trimisese repetate note la Quai d'Orsay, avertizând că ratificarea pactului ar duce la
ocuparea, de către Hitler, a zonei demilitarizate din Germania.
într-adevăr, desconsiderarea avertismentelor a atras după sine consecinţele
grave ale crizei renane. Hitler a profitat de atitudinea echivocă a Angliei care îi
răspundea Franţei "cu aceeaşi monedă cu care aceasta i-a plătit în chestiunea
italiană"
şi a dispus pătrunderea în Renania. In calculele sale a ţinut seamă şi de
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Garmisch-Partenkirchen, deoarece "intenţia sa de a
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ocupa Renania fără preaviz şi fără tratative" a fost comunicată generalului
Blomberg a doua zi după ce flacăra olimpică fusese aprinsă în decorul sărbătoresc
al încântătoarei staţiuni bavareze.
Din nefericire pentru întreaga omenire, Hitler a contrazis binecunoscutul
dicton care spune că 'nimeni nu e profet în ţara lui'. "E chiar inutil să daţi muniţii
soldaţilor", a dispus el cu cinism, "fiindcă nu vor avea de tras nici un singur
glonte"* .
Profitând de faptul că "Franţa este în plină perioadă electorală,
divizată, sfâşiată de lupta dintre partide " şi în egală măsură mizând pe pasivitatea
Angliei, Hitler şi-a atins scopul: trupele germane au pătruns în Renania, infanteria
"neprimind nici un cartuş, artileria nici un obuz!" . Sumbră împlinire, un rictus
pe obrazul istoriei.
Atât criza renană, cât şi planul de pace propus de Germania guvernului
britanic au stat în atenţia cercurilor diplomatice româneşti. La a nouăzeci şi una
sesiune a Consiliului Societăţii Naţiunilor desfăşurată în Lancaster House din
Londra, în faţa tabloului cu regele decapitat de revoluţia engleză, Nicolae Titulescu
a atras atenţia că mulţi diplomaţi îşi vor pierde capetele în faţa unei probleme atât de
grave. De asemenea, Nicolae Petrescu Comnen, ministrul României la Berlin, a
făcut un apel la luciditate spre a se depăşi gravitatea situaţiei.
Analizând propaganda nazistă din prima jumătate a anului 1936, Nicolae
Petrescu Comnen insista asupra importanţei acordate sporturilor, în contextul celor
două Olimpiade: cea din iarnă, organizată la Garmisch-Partenkirchen, şi cea de vară
care urma să se desfăşoare la Berlin. Nici expoziţia automobilistică nu a scăpat
atenţiei sale . Marele diplomat arăta cum, la umbra acestor evenimente onorate de
mii şi mii de spectatori a căror simpatie trebuia neapărat captată, Germania urmărea
adeziunea opiniei publice mondiale.
Forurile organizatoare au stabilit numeroase contacte, atât cu cercurile
diplomatice din Germania cât şi cu cele sportive din diferite ţări. Consulul german la
Bucureşti a participat la şedinţa Comitetului Olimpic Român din 6 iunie, când s-a
stabilit componenţa delegaţiei române pentru manifestările de la Berlin . Lui
Nicolae Petrescu Comnen, în semn de recunoaştere a serviciilor aduse Jocurilor
Olimpice, i s-a conferit Crucea Olimpică prima clasă .
La "Olimpiada Albă" participarea românească a fost mai numeroasă ca
oricând, deşi rezultatele au fost nesatisfăcătoare . La Jocurile Olimpice din vară,
sportivilor înscrişi în competiţii li s-au adăugat "grupuri de elevi, studenţi,
dansatori, corişti... " , însumând un lot de peste o sută de participanţi.
Adjudecându-şi locul I I la călărie şi locul V la handbal şi lupte grecoromane, delegaţia României a acumulat nouă puncte, ocupând poziţia 27 între cele
37 de naţiuni participante . O bună impresie a lăsat luptătorul Iosif Tojar, mai ales
că luptătorii români erau la prima lor participare olimpică. Demn de menţionat este
şi trăgătorul Ionescu-Călineşti, ale cărui 293 de puncte acumulate la armă calibru
redus, în condiţiile unei dotări tehnice precare, l-au plasat totuşi la şapte puncte
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distanţă de campionul olimpic . Adevărata revelaţie a reprezentat-o însă evoluţia lui
Henri Rang în "Premiul Naţiunilor" la călărie, care încheia cele 142 de probe ale
Jocurilor Olimpice. In acest concurs Henri Rang i-a înfruntat pe faimoşii călăreţi
germani Kurt Hasse, Marten von Barenkow şi Heinz Brandt, ale căror nume şi
palmares sugerau 'cavalcada walkiriilor'. Evoluţia lui Henri Rang a impresionat
uriaşa asistenţă de 130.000 de spectatori; în cele din urmă însă, după un baraj
disputat cu înverşunare, a fost depăşit de Kurt Hasse care a realizat un timp mai
bun . Excelentul călăreţ român şi-a luat revanşa în faţa competitorilor germani
câteva zile mai târziu, în "sanctuarul de la Aachen" , care reunea marea
majoritate a concurenţilor de la Jocurile Olimpice. Pe lângă "Marele Premiu al
Oraşului Aachen", Henri Rang a mai câştigat şi proba de înălţime cu acelaşi
armăsar, Delfis, iar la "Premiul Armatelor Străine" C. Apostol şi-a adjudecat
primele două locuri cu Idila şi Bucurie. Şi dacă Byron remarcase cândva că
"destinul îşi schimbă uneori caii", la Aachen el s-a arătat favorabil sportivilor
români, iar succesele lor la marile concursuri din Germania au continuat şi în anii
următori .
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Tot la Berlin, în vara anului 1936, în concursul de acrobaţie aeriană
considerat campionat mondial, Alexandru Papană, cel mai tânăr concurent al
competiţiei, a evoluat pe un aparat BUCKER JUNGMEISTER. Deşi s-a clasat
numai pe locul al XIII-lea, el a cucerit întreaga asistenţă şi a primit premiul de
popularitate, iar celebrul aviator american Lindberg a declarat admirativ că îi
prevede "un mare viitor" .
Aeroclubul Germaniei l-a primit în rândurile sale
înmânându-i Insigna de Aur .
In toamna anului 1936, Adolf Hitler îi cerea României să nu adopte o
atitudine şi o politică ostilă Germaniei şi să dezvolte relaţiile economice cu aceasta,
în schimbul sprijinului împotriva pretenţiilor revizioniste ale Ungariei. Declaraţiile
Fuhrerului, mai mult sau mai puţin sincere, nu au avut ecou la Bucureşti.
Relaţiile sportive româno-germane s-au menţinut totuşi în nota obişnuită,
reprezentanţii României participând în continuare la mari competiţii organizate în
Germania, precum şi la întâlniri bilaterale, ori întrecându-se cu sportivii germani
acasă, în România.
Handbaliştii români veniţi la Miinchen la primul campionat mondial din
iulie 1938 s-au clasat, ca şi la Jocurile Olimpice, tot pe locul al V-lea din 14 echipe
participante .
Fotbaliştii germani s-au deplasat la Bucureşti în luna septembrie a
aceluiaşi an, întrecând cu 4-1 naţionala României .
Atleţii români şi-au încercat şi ei forţele cu cei germani pe 29-30 iulie
1939 la Klagenfurt, unde au fost depăşiţi de gazdele lor la un scor sever (108 la 55
de puncte) .
Sportivii români au avut în continuare posibilitatea să-şi îmbogăţească
cunoştinţele în diferite discipline. împătimiţii escaladei au putut frecventa cursurile
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de alpinism de la Stripsenjochaus, cu aplicaţii pe stâncile masivului Wilder Paiser.
La scurt timp după absolvirea cursurilor din Germania, alpiniştii români inaugurau
la Buşteni prima şcoală de tehnică alpină din România, în august 1938 .
De-a lungul anului 1939 relaţiile internaţionale s-au depreciat grav,
ajungându-se la declanşarea celei de-a doua mari conflagraţii mondiale. Prinsă în
vâltoarea unor evenimente copleşitoare, România a rămas fidelă aliaţilor săi
tradiţionali, în condiţiile în care Franţa şi Marea Britanie se arătau tot mai
conciliante faţă de Cel de-al Treilea Reich.
In raport cu Germania, atitudinea României a fost echivocă: la 23 martie
1939 semna un tratat economic când armata germană se afla la graniţa de nord a
ţării, iar în aprilie primea garanţiile anglo-franceze. Acestea, deşi nu prevedeau
propuneri concrete de ajutor militar, nu au făcut decât să-1 irite pe Hitler, care
considera că guvernul de la Bucureşti continuă să socotească Cel de-al Treilea Reich
stat agresor . Ajutorul acordat de guvernul României autorităţilor civile şi militare,
populaţiei poloneze refugiate pe teritoriul ţării noastre a tensionat şi mai mult
relaţiile dintre Berlin şi Bucureşti, regimul nazist mergând până la folosirea agenturii
sale legionare în suprimarea premierului român.
Pericolul izolării, care ameninţa
România în urma acordului de
complicitate semnat de cele două mari puteri totalitare la 23 august 1939, împărţirea
Poloniei de către acestea şi evoluţia "războiului ciudat " l-au făcut pe Carol al II-lea
să înţeleagă că "nu mai putea practica o politică antigermană" .
Din necesitatea
de a evita riscul unei izolări accentuate guvernul de la Bucureşti a început, încă din
toamna anului 1939, să caute posibilităţi de a stabili noi legături cu Germania.
Primele contacte au fost luate în domeniul sportului, iniţiativa aparţinând
Comitetului Olimpic Român. Cu ocazia unei partide de fotbal între selecţionata
Bucureştiului şi cea a Berlinului, C.O.R. l-a invitat ca oaspete de onoare pe
Reichssportfiihrer-ul
Hans von Tschammer und Osten. Vizita conducătorului
sportului german s-a desfăşurat în zilele de 17 - 20 noiembrie 1939, după un
program bogat în activităţi cu caracter diplomatic şi sportiv . Din delegaţie au mai
făcut parte Karl Diem, secretarul Comitetului Olimpic German şi director al
Institutului Olimpic, precum şi alţi doi specialişti, Reichel şi Keser.
în presa română de profil "conducătorul" era prezentat drept
"organizatorul modern al sportului german şi creatorul acelei splendide generaţii
de sportivi şi campioni care au constituit revelaţia tuturor reuniunilor
internationale din ultimii opt ani"" . Elogii i s-au adus şi lui Karl Diem: "...un
mare organizator dublat de un spirit sportiv de mare anvergură"'",
subliniindu-ise în special meritele pentru Jocurile Olimpice.
Vizita delegaţiei germane s-a voit a fi un gest de mulţumire pentru
participarea României la Jocurile Olimpice de la Berlin cu un lot, dacă nu
"puternic", cum îl aprecia oficialul german, în orice caz numeros pentru
posibilităţile de care dispunea atunci ţara noastră. De fapt, după cum reieşea şi din
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declaraţiile făcute presei de către cei doi demnitari germani, scopul vizitei avea un
caracter propagandistic evident. Lotul fotbaliştilor germani venit la Bucureşti
trebuia să demonstreze că "Germania este în stare de a trimite în timp de război o
echipă atât de viguroasă fiziceşte "" . Ea era considerată "expresia forţei germane,
a forţei oţelite care a devenit proprie tineretului german " şi reprezenta "rezultatul
marii reorganizări sportive, care s-a făcut din îndemnul Fuhrerului şi la care au
participat şi acele forţe câştigate prin contactul sportiv cu ţările amice ""
Deplasarea ierarhului sportului german a urmărit întărirea legăturilor cu
România în vederea unor colaborări viitoare. Germania avea nevoie de sprijinul cât
mai multor ţări pentru a-şi valorifica proiectele, având în vedere poziţia sa delicată
pe eşichierul internaţional în condiţiile războiului declanşat. In acest sens, în
discuţiile de la Bucureşti a fost amintită hotărârea unanimă luată - în mod
surprinzător - la Londra, în 1939, de Comitetul Olimpic Internaţional, de a se
încredinţa Germaniei organizarea celei de-a V-a ediţii a Jocurilor Olimpice de Iarnă
în februarie 1940, la Garmisch-Partenkirchen .
La jumătatea lunii noiembrie pregătirile ajunseseră în faza finală; însă,
după cum recunoştea însuşi conducătorul sportului german, exista o hotărâre
"justă", potrivit căreia jocurile olimpice nu se puteau disputa decât dacă ţara gazdă
se află în stare de pace. De vreme ce războiul urma să continue, Germania intenţiona
să organizeze în locul Olimpiadei Albe "o serbare sportivă cu concursul naţiunilor
amice" . "în sport nu există neutralitate, există numai prietenie", declara el mai
departe, iar vizita sa la Bucureşti o aprecia drept "expresia unei asemenea
prietenii"" ;
în concluzie, se spera în participarea unui lot din România la
"serbările sportive" de la Garmisch-Partenkirchen.
Comitetul Olimpic Român a oferit un banchet la Casa Capşa în onoarea
oaspeţilor germani. Aici, Reichssportfuhrerului von Tschammer und Osten i-a fost
decernată Insigna de Onoare a Uniunii Federaţiilor Sportive Clasa I , iar lui Karl
Diem Clasa a II-a . A doua zi, studentele şi studenţii de la A.N.E.F. au susţinut o
"strălucită demonstraţie" de gimnastică încheiată cu dansuri populare româneşti .
La scurt timp, Reichssportfiihrerul a fost primit de M.S. Regele Carol al II-lea, cu
care s-a întreţinut vreme îndelungată despre problemele sportului şi realizările
olimpice .
In dimineaţa zilei de 19 noiembrie a avut loc o demonstraţie organizată de
Societatea Germană de Gimnastică şi Sport, iar după-amiază s-a desfăşurat pe
stadionul A.N.E.F. partida de fotbal dintre echipele oraşelor Berlin şi Bucureşti,
întâlnirea era aşteptată cu un real interes de către oficialii germani, care recunoşteau
valoarea jucătorilor români . Aprecierile au fost confirmate de selecţionata
bucureşteană, care a învins echipa Berlinului cu toate că aceasta, din punct de
vedere tactic, "aplicând metoda W.M. a jucat admirabil"(!) .
Vizita s-a încheiat
printr-o vizită la Rafinăria Brazi, Centrul Strejăresc de la Breaza şi Castelul
Peleş . Delegaţia germană a plecat cu o impresie pozitivă asupra mişcării sportive
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din România, al cărei potenţial a fost chiar supraapreciat. Karl Diem a considerat că
ţara noastră ar fi fost mai nimerită pentru a organiza Jocurile Olimpice, în locul
Finlandei, care îşi depusese candidatura pentru următoarea ediţie, iar dacă Comitetul
Olimpic Român ar fi făcut o solicitare în acest sens Germania i-ar fi sprijinit fară
rezerve cererea . In opinia lor, România trebuia să devină mai mult decât o ţară
neutră - şi anume, una prietenă, în care se puneau speranţe de colaborare.
Contactele sportive au continuat şi anii următori. Din punct de vedere
diplomatic, însă, România nu a primit nici un fel de sprijin. Dimpotrivă, Germania
şi-a dat acordul ca Uniunea Sovietică să ocupe Basarabia, iar Hitler l-a avertizat pe
regele Carol al II-lea de riscul distrugerii ţării dacă nu va ceda teritorii în favoarea
Ungariei şi Bulgariei .
Rupturile teritoriale la care a fost supusă România în anul nefast 1940 i¬
au diminuat potenţialul uman şi material . Situaţia nou creată se repercuta negativ
şi asupra mişcării sportive, care pierdea toate centrele importante din nord-vestul
Transilvaniei. De aportul acestora urma să beneficieze Ungaria - aşa cum s-a
întâmplat în 1943, când C A . Oradea a devenit campioana acestei ţări la fotbal .
In ciuda diminuărilor de potenţial însă, mişcarea sportivă din România şi-a
menţinut amploarea.
Prin capitularea Franţei, dezmembrarea Micii Antante şi a înţelegerii
Balcanice - sistemul de alianţe în care era integrată şi România - s-a destrămat. In
atari condiţii, pentru a evita noi riscuri şi în speranţa unei eventuale recuperări a
teritoriilor pierdute, acesteia din urmă nu-i mai rămânea decât o reorientare către
Germania . Din aceste considerente mişcarea sportivă din România, la rândul său,
îşi derula programul cu preponderenţă în cadrul unor întâlniri cu echipe din
Germania sau din ţările aliate acesteia.
Intre 18 şi 24 februarie 1941, la "Săptămâna Sportului de Iarnă" delà
Garmisch-Partenkirchen, selecţionata de hochei a României a ocupat locul al VIlea , iar la 1 iunie în acelaşi an, reprezentativa de fotbal a Germaniei a depăşit cu
4-1 echipa naţională a României, la Bucureşti. Nici partida de box de la Viena,
din 31 mai, între Lucian Popescu şi Ernst Weiss nu s-a desfăşurat sub auspicii
favorabile reprezentantului nostru, care a pierdut titlul continental la categoria
pană .
In timpul războiului de reîntregire a neamului din 1916-1918 mişcarea
sportivă din România îşi încetase activitatea. O dovadă a evoluţiei sportului
organizat în ţara noastră este şi faptul că acest lucru nu s-a mai repetat după ce, la
22 iunie 1941, armata română a pornit campania de eliberare a teritoriilor aflate sub
ocupaţie sovietică. Aşadar, consistenţa pe care o căpătase sportul românesc i-a
asigurat continuitatea în condiţiile unui nou şoc istoric, comparabil cu acela care îi
frânsese aripile cu două decenii şi jumătate în urmă. Această stare de fapt a fost
ignorată în perioada comunistă, când accentul era pus pe situaţia grea a maselor ca
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urmare a războiului şi pe "larga" mişcare de rezistenţă împotriva unui război pe care
părinţii noştri l-au considerat sfânt în adâncul sufletului lor' .
Intrarea României în război nu a întrerupt nici activitatea urbanistică şi
edilitară - unde s-au realizat lucrări de amploare cu caracter economic şi social -,
nici ştiinţa şi cultura - în cadrul cărora au continuat schimburile de experienţă la
nivel de specialişti şi artişti - şi nici mişcarea sportivă . Aceasta din urmă a stat în
atenţia forurilor conducătoare nu numai pentru că educaţia fizică era menită să
fortifice tineretul chemat să apere cu arma în mână interesele ţării, ci şi ca mijlocul
de propagandă cel mai agreat şi cel mai eficient. Semnificativ în acest sens este
apelul adresat sportivilor de către conducătorul lor, locotenent-colonelul Constantin
Medeleanu:
32
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"Sportivi!
Războiul dreptăţii ţi onoarei româneşti este în toi.
Astăzi, mai mult ca oricând. Patria are nevoie de feciori vânjoşi la trup
şi cu suflete tari.
Activitatea sportivă asigură sănătatea trupească şi sufletească şi deci
trebuie continuată.
Sportivi, oţeliţi-vă în clipele voastre libere pentru a fi cei mai îndrăzneţi
în luptă şi cei mai productivi în muncă.
Voi aveţi datoria faptelor în plin. oricând şi oriunde Patria v-o cere" .
134

Ca urmare a condiţiilor impuse de război, mişcarea sportivă din ţara
noastră a suferit, totuşi, unele restructurări atât din punct de vedere organizatoric,
cât şi al calendarului şi al formelor de desfăşurare a competiţiilor la diferite ramuri
sau discipline. Unele campionate naţionale s-au desfăşurat sub alte formule, cum ar
fi "cupele de război" - devenite cele mai importante competiţii dintre cele nou
create. Amintim, de asemenea, campionatele regionale şi alte întreceri speciale
precum Circuitul "16 Octombrie", în amintirea victoriei româneşti de la Odessa .
Intre diversele discipline sportive, de o atenţie deosebită s-au bucurat
atletismul şi fotbalul. Acesta din urmă "...trecea printr-un moment de vârf al crizei
sale, aflându-se în punctul culminant de tranziţie de la amatorism la
profesionalism, când marile echipe erau obsedate de nesiguranţa viitorului " .
Pentru a face faţă noilor condiţii s-a organizat, ca formulă de tranziţie, Campionatul
de Război, la care s-a adăugat "Cupa Eroilor" pentru divizionarele "B". Potenţialul
echipei naţionale urma a fi testat prin întâlniri cu adversari din ţările vecine sau
membre ale Axei . O partidă amicală de fotbal între Germania şi România s-a
desfăşurat pe 16 august 1942 la Beuthen , gazdele adjudecându-şi victoria la un
scor fără comentarii, 7-0.
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Legăturile atletismului românesc cu cel german s-au cristalizat atât la
nivelul contactelor cu specialiştii şi partenerii, cât şi prin procurarea materialelor
necesare. Astfel, din totalul cheltuielilor de 1.412.716 lei ale Federaţiei Române de
Atletism înregistrate între 1 mai 1941 şi 31 martie 1942, suma de 556.300 lei a
reprezentat contravaloarea materialelor aduse din Germania; 450.673 lei au fost
cheltuiţi pentru organizarea întrecerii din 21-22 iunie 1941 dintre atleţii români şi cei
germani la Bucureşti, iar alţi 417.000 lei au susţinut deplasările în Germania şi
Slovacia .
întrecerea atletică din 21-22 iunie 1941 a constituit un eveniment îndelung
aşteptat, a cărui importanţă a fost subliniată în presa de specialitate atât din
România cât şi din Germania. Concursul organizat "...cu participarea celei mai
redutabile formaţii continentale, într-o vreme când foarte puţini erau aceia care
credeau în împlinirea unui vis pe care-l aşteptau ani de-arândul"
a fost
considerat "un adevărat tur de forţă ", o reuşită deplină a Federaţiei Române de
Atletism .Meritul era pe măsura eforturilor considerabile făcute de sportivii oaspeţi
şi subliniate într-un reportaj, 4000 de kilometri în patru zile - Startul fulger de la
Bucureşti, publicat de Ernest Bauer în revista "Der Leicht-Athlet" . Potrivit
informaţiilor furnizate, "echipa a sosit la Bucureşti în două etape, prima cu o oră
înainte de începerea concursului, iar a doua în ziua următoare " , în toiul
evenimentelor şi al entuziasmului provocat de proclamarea "războiului sfânt" .
Eforturile sportivilor germani au fost răsplătite deoarece, "în ciuda
împrejurărilor de la. Bucureşti, au asistat în cele două zile peste 13.000 de
spectatori care s-au dovedit nu numai pricepuţi, dar care au 'trăit ' concursurile
plini de temperament" . întâlnirea s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, punctajul
final fiind 100-63.
Rezultatele pe probe au fost următoarele :
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Bonecke
Moina
Harbig
Zenide

100 m.
G
R
G
R

10.7
10.8
11.0
11.1

Kaindl
Mehlhose
Tâlmaciu
Lissai

800 m.
G
G
R
R

Miiller
Bonecke
Zenide
Liess

200 m.
G
G
R
R

22.3
22.5
23.0
23.5

Seidenschnur
Raff
Tâlmaciu
Cristea

1500 m.
G 4.03.0
G 4.04.5
R 4.10.6
R 4.16.0
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Harbig
Fehrmann
Liess
Ludu

400 m.
G 49.4
G 50.4
R 52.8
R 53.5

Adams
Eitel
Cristea
Ioniţă

5000 m.
G 15.06.7
G 15.11.11
R 15.18.2
R 16.38.8

Zepernick
Stelorian
Negru
Glôtzner

100 m.g.
G 15.8
R 16.4
R 16.5
G 17.0

Gurău
Schuleri
Blask
Wotapek

greutate
R
R
G
G

Schlegel
Trufăşilă
Flagberger
Yost

înă time
G 1.75
R 1.75
G 1.70
R 1.65

Luther
Albert
Ionescu
Stoichitescu

lun gime
G 7.05
G 6.78
R 6.59
R 6.49

Măhnert
Calistrat
Millier
Bûcher

Haunzwickel
Glôtzner
Baciu
Dragomir

triplu
G
R
G
G

14.42
14.32
13.72
13.05

prăjină
G 4.00
G 3.90

14.62
14.33
14.03
13.98

dise
Wotapek
Blask
Havalet
Schuler

G
G
R
R

47.19
44.60
43.64
41.58

Wenzel
Bûcher
Hausladen
Vămanu

suliţă
G
G
R
R

65.92
58.71
53.58
47.05

Blask
Storch
Catona
Forgaci

ciocan
G
G
R
R

53.28
52.81
41.18
38.77

România
(Germania
descalificată)

R 3.40
R 3.40
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4x^100
3.23.5
3.36.4

In cadrul concursului atletic din 21 - 22 iunie 1941 a avut loc şi prima
întrecere internaţională de marş deoarece, la cererea preşedintelui Federaţiei Române
de Atletism, echipa Germaniei a inclus şi doi mărşăluitori. Victoria a aparţinut
sportivilor germani, clasamentul final fiind următorul:
•
Herman Schmidt
23 Ί 2"
•
Herman Gritner
23'22"
• Vasile Firea
25'27"
• Vasile Teodosiu
25'38"
• Mihail Iorgulescu
25'57"
Deşi rezultatele sportivilor noştri au fost inferioare celor obţinute de
partenerii lor de întrecere, specialiştii germani au considerat performanţele lui Ion
Moina, Dumitru Tâlmaciu şi recordul lui Dinu Cristea drept dovezi ale unui real
progres în atletismul românesc . Dincolo de raportul final al rezultatelor, prin
participarea unor sportivi şi antrenori de renume mondial ca Gerschler, Engelhard,
Weiman, concursul a fost apreciat ca "un minunat prilej de învăţătură" pentru
atleţii români, care au avut ocazia să primească răspunsuri competente la diferite
"întrebări privind antrenamentul, tactica, stilul, alimentaţia, igiena" *'*.
La următoarea confruntare atletică dintre Germania şi România, disputată
pe 16 august 1942 la Breslau, Germania a obţinut 86 dc puncte, iar România 48.
Rezultatele pe probe au fost următoarele :
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1

150

Licha
Moina
Zenide
Zenide

100 m. plat
G 10.6
R 11.0
R 12.1
R 22.8

Mellerowicz
Moina
Uetz

200 m. plat
G 21.5
R 22.0
G 22.5

Homburg
Fromme
Ludu
Dejenaru

400 m. plat
G 5o.3
G 51.4
R 51.9
R 52.1

Seibert
Tâlmaciu
Pandrea

800 m. plat
G 1.58.0
R 1.58.8
R 2.03.0

www.mnir.ro

MOMENTE

Rank
Kôrting
Tâlmaciu
Pandrea
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1500 m. plat
G 3.58.5
G 4.01.8
R 4.41.5
R 4.41.7

110 m. garduri
Kumpmann
G 15.5
R 16.2
Ludu
Haferkamp
G 16.6
Dumitrescu
R 16.7

Wagemanns
Schwenke
Nistor
Moina

Lungime
G 7.32
G 6.85
R 6.53
R 6.13

Bongen
Luh
Gurău
Rădăşan

greutate
G 14.67
G 14.56
G 14.18
R 12.42
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Eitel
Radu Ionită
Dinu Cristea
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5000 m. plat
G 15.11.0
G 15.24.2
R 15.59.2
R 16.18.6

Langhoff
Bôhmer
Nistor
Dumitrescu

înălţime
G
G
R
R

1.90
1.85
1.70
1.65

Glôtzner
Stuhrk
Baciu
Dumitrescu

prăjină
G
G
R
R

3.90
3.80
3.40
3.20

dise
Wotapek
Rosendahl
Havalet
Rădăşan

G
G
R
R

49.30
45.39
42.51
40.63

4x100 m. ştafetă
Germania (Licha-Mellerowicz-Schmidt-Uetz)
România (Mitànescu-Dejenaru-Zenide-Moina)

42.6
42.6

4x400 m. ştafetă
Germania (Fromme-Homburg-Schmidt-Seibert)
România (Mitrănescu-Zenide-Dejenaru-Ludu)

3.26
3.41.8

Experienţa acumulată prin contactele cu atleţii şi antrenorii germani s-a
resimţit benefic în palmaresul sportivilor noştri: în zilele de 22 - 23 august 1942
România a reuşit să întreacă Slovacia, înregistrând prima victorie internaţională ,
urmată de o alta obţinută un an mai târziu la Bucureşti, asupra Croaţiei .
151
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Atleţii germani au avut şi participări individuale la concursurile din
România. Pe 20 septembrie 1942, la Craiova, ei au câştigat 7 din cele 8 probe la
care au participat , iar o săptămână mai târziu , la Braşov, tot ei şi-au adjudecat
7 probe din 11.
O contribuţie majoră la dezvoltarea atletismului din România a adus-o
Grupul Etnic German. Acesta a avut cluburi de atletism mai ales în oraşele
Transilvaniei şi Banatului, care s-au dovedit deosebit de puternice atât la probele
masculine, cât şi la cele feminine .
Cu toate dificultăţile impuse de participarea României la război, atletismul
a făcut reale progrese. In iulie 1944, când situaţia militară a României se anunţa
deosebit de grea, Virgil loan, unul dintre liderii mişcării sportive de la noi din ţară,
făcea următoarea retrospectivă:
"Privind în urmă, constat cu mulţumire că munca noastră şi a celor ce
m-au susţinut nu a fost zadarnică.
Cu tot războiul greu - cu toate restricţiunile impuse - atletismul a avut
în anii 1941, 1942 şi 1943 mari satisfacţii.
Prin concursurile organizate în Capitală şi în ţară, prin cursurile de
iniţiere şi antrenamente sub conducerea unor mari specialişti germani (Dr.
Weimann, Engelhard şi I. Waitzer) şi prin marile întâlniri internaţionale din ţară
şi străinătate - atletismul românesc s-a afirmat puternic. (...) Numărul atleţilor a
crescut aproape 100% în ultimii trei ani. F.R.A-ul şi-a îmbogăţit inventarul
posedând astăzi echipamente complete pentru 25 de atleţi - aşa încât echipa
naţională se poate prezenta pe teren într-o ţinută demnă şi distinsă" .
Sub aspectul instruirii şi întrecerilor, contacte cu sportivii germani au fost
întreţinute şi la alte discipline. In februarie 1942, echipa Hochei Club Juventus
Bucureşti, pornită într-un turneu prelungit prin Slovacia şi Elveţia, a evoluat şi în
Germania. Spre sfârşitul aceluiaşi an un grup de profesori de educaţie fizică au
participat la cursuri de tir în Germania, iar în iulie 1943 antrenorul Weitzer a
condus la Bucureşti un instructaj sportiv pentru cadrele din învăţământ. Ultima
vizită la Bucureşti a unui înalt demnitar german din lumea sportului a fost efectuată
de Dr. Karl Diem care, în februarie 1943, revenea pentru a doua oară în România,
la un interval de numai trei ani .
Dacă în primul război mondial sportul românesc a fost inhibat de priorităţi
militare vreme de patru ani, în cel de-al doilea putem constata o continuitate,
datorată în primul rînd faptului că spaţiul românesc nu a fost teatru de operaţii
militare pînă către sfîrşitul războiului şi în al doilea rînd consistenţei organizatorice
şi popularităţii în continuă creştere de care se bucura sportul. Activitatea sportivă
din România s-a desfăşurat şi în prima jumătate a anului 1944. Deşi frontul se
apropia dramatic de graniţele ţării, derby-ul de primăvară de la Bucureşti a cunoscut
un mare succes, cu ecou în străinătate: datorită bombardamentelor anglo-americane
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asupra capitalei, evenimentul a fost comparat cu cel de la Epson, din Anglia,
desfăşurat sub ameninţarea "torpilelor zburătoare" .
înfrângerea Germaniei şi divizarea ei, instalarea "Cortinei de Fier" şi
declanşarea "Războiului Rece" au limitat legăturile sportive româno-germane la cele
cu Republica Democrată Germană. Contactele cu R.F. Germania au fost iniţiate
odată cu stabilirea relaţiilor diplomatice, ţara noastră fiind prima din lagărul
socialist care a întreprins un astfel de demers. Semnificaţia momentului a fost
subliniată la 1 februarie 1967 de Cancelarul R.F. Germania, Kurt Georg Kiesinger.
în declaraţia din Bundestag, acesta sublinia că stabilirea relaţiilor diplomatice între
cele două ţări era menită să servească înţelegerii durabile, convieţuirii paşnice a
popoarelor Europei şi, în general, destinderii internaţionale .
Cu toate că România şi R.F. Germania se aflau în "lagăre" diferite, iar
războiul rece urma să continue încă mulţi ani, sportivii celor două ţări au întreţinut
legături tot mai strânse şi fructuoase, în spiritul optimist al mesajului din 1 februarie
1967.
Ca şi înainte de împărţirea Germaniei, arenele din marile sale oraşe şi
căldura publicului generos s-au dovedit de bun augur sportivilor noştri. Sfaturile şi
aprecierile specialiştilor germani au călăuzit evoluţia acestora spre succesele marii
performanţe, aşa cum s-a întâmplat la partida amicală de fotbal dintre cele două ţări
din data de 1 iunie 1966, când debutantul Nicolae Dobrin a fost felicitat de Sepp
Herberger . Aceeaşi atitudine de fair-play s-a observat şi la Jocurile Olimpice de la
Miinchen şi în alte mari competiţii internaţionale. Mulţi tehnicieni români din
handbal, gimnastică şi alte discipline ale căror taine înaintaşii lor le desluşiseră cu
aproape un secol în urmă în Germania au reuşit să devină antrenori cu performanţe
de prestigiu pe pământ german.
Odată cu reunificarea Germaniei, încetarea războiului rece şi trecerea
României la un regim democratic, relaţiile sportive au cunoscut un curs ascendent
care respiră potenţialul unor performanţe tot mai valoroase. De altminteri, având în
vedere rezultatele remarcabile înregistrate de sportul românesc în ultimul deceniu al
mileniului trecut, putem spune că filonul sportiv al acestei ţări îşi confirmă cu brio
rezervele masive şi că valorificarea acestora depinde în mare măsură de condiţiile de
exploatare a lor şi de deschiderea şi disponibilitatea pentru comunicare.
în anul 1912, un cunoscut gazetar sportiv al vremii, G. Costescu, spunea:
"însuşirile fizice şi morale ale omului sunt bazele progresului universal.
Cultivarea acestor însuşiri dovedeşte conştiinţa despre rostul lor în
înfăptuirea progresului.
Sportul este în această privinţă cea mai frumoasă şi cea mai utilă şcoală
a omeniei din zilele noastre. "
Dincolo de informaţia concretă, această trecere în revistă a colaborării
sportive româno-germane îşi propune să arate că, pe traseul de multe ori sinuos al
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relaţiilor politice, sportul îşi confirmă valenţele de ambasador al păcii şi al omeniei,
uneori moderând şi chiar modelând asperităţi diplomatice.
Dacă istoria a oferit suficiente lecţii spre înţelepţire, şi dacă spiritul
competitiv este o componentă esenţială în alcătuirea sufletului nostru, este momentul
să realizăm importanţa covârşitoare pe care o are sublimarea acestui instinct sub
aspectul întrecerilor sportive în supravieţuirea omului planetar. Departe de a fi o
demonstraţie gratuită de forţă, sportul oferă debuşeuri, clădeşte suflete, oferă repere
ale limitelor umane şi ale potenţialului de extindere a acestora; sportul este, în ultimă
instanţă, o formă de comunicare în care se regăsesc ingredientele superioare ale
omului social.

NOTE

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Istoria României. Transilvania, Cluj-Napoca, 1997, vol. 1, p.85.
"De la ruşi şi de la greci venea călare câte un falnic erou. împreună cu polonii
şi cu valahii înainta pe câmpie ceata cailor de rasă, călăriţi de voinici. Fiecare
îşi arăta, neînfricat, obiceiurile din patria sa şi de la Kiev, ţară îndepărtată,
veneau unii oameni şi pecenegii sălbatici. Aici era ducele Ramunc din ţara
valahilor: cu şapte sute de oameni venise el în grabă. Ca şi păsările
zburătoare se vedeau ei sosind." - Cântecul Niebelungilor, în: Gh. PopaLisseanu, Izvoarele istoriei românilor, Bucureşti, 1935, vol.III, p.9.
Matei Cazacu, Vlad Ţepeş, erou de epopee, în: "Magazin Istoric", anul IV,
Nr. 6 (39), iunie 1970, p. 27.
Ibidem., p.31.
Simion Săveanu, Aventuri în tunelul timpului, Editura Sport-Turism,
Bucureşti.
Ibidem.; a se vedea şi Dinu V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov,
Muzeul Municipiului Bucureşti.
Primul val venit în timpul regelui Geza al II-lea (1141 - 1162) era format din
cei plecaţi din Franconia, Bavaria, Saxonia, dar şi din valoni veniţi din
Flandra şi nord-estul Franţei (vezi Istoria României. Transilvania, ClujNapoca, 1997, vol. I , p.456). începând cu sec. al XII-lea, populaţii germanice
s-au stabilit şi în Banat şi Bucovina, iar ultima colonizare însemnată a fost în
timpul împărătesei Maria Tereza (1717 - 1734), prin aducerea şvabilor în
Banat (vezi Monica Borcan, Adalbert Militz, Naţionalitatea germană din
România, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1977).
Ce sunt şi ce vor saşii din Ardeal.Expunere din izvor competent cu o prefaţă
de N . Iorga, Bucureşti, 1919, pp. 4-5.
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Nicolae Postolache, Istoria sportului în România. Date cronologice, Profexim,
Bucureşti, 1995, p. 18. Honterus a întemeiat un colegiu ce "...se afla, pe
treptele învăţământului, între şcoala medievală şi şcoala umanistă
universitară, fiind similar cu alte instituţii care funcţionau în acea vreme la
Strassbourg, Niirnberg, Cracovia şi Viena. In opera sa Rudimenta
Cosmographiae, publicată la Cracovia în 1530, reeditată la Braşov în 1541 şi
la Zurich în 1546, a intuit ideea unităţii poporului român elaborând şi o hartă
a Daciei. Lucrarea sa a avut o largă circulaţie internaţională, fiind utilizată în
şcolile din Germania." (Vezi Ştefan Petraru, Constantin Catrina, Braşovul
Memorial, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1976, pp. 18-19.)
Ileana Stanca Desa, Presa comunităţii germane din România 1919 - 1930,
Muzeul Naţional, vol. XII, 2000, p.263.
Nicolae Postolache, op.cit.
Ibidem.
Ibidem.
Din conferinţele şi lucrările consacrate acestei personalităţi, a se vedea:
Stephan Ludwig Roth. Viaţa şi opera. Studiul introductiv şi alegerea textelor
de Carol Golner, Bucureşti, 1966, şi: Stephan Ludwig Roth. Scrieri, mărturii,
corespondenţă, în româneşte de Ioana Crăciun, prefaţă de Comei Mureşan,
Bucureşti, 1983.
Tiberiu Stama, Săbii, spade şi florete în România în lumea sportului,
Bucureşti, 1995, p. 317.
N . Postolache, op.cit.
Extrasul a fost tradus din: Erster des Siebenburgischen Alpenvereines in
Kronstadt. Erstes Vereinsjahr vom 23. August 1873 bis Ende Dezember
1874, Buchdruckerei von Johann Gott & Sohn Heinrich, 1876.
A se vedea nota 14.
Ce sunt şi ce vor saşii din Ardeal (vezi nota 8), p. 20.
Ibidem., p. 21.
Ibidem., pp. 29 - 30.
Dumitru Stănculescu, Mirajul zăpezii în România în lumea sportului,
Bucureşti, 1995, p. 331.
Gh. Epuran, Urme de schi peste veacuri, 1958, pp.239 - 244.
Ibidem.
Ibidem., p.240.
Ibidem., p. 241.
Ibidem., pp.242 - 243.
Nicolae Iorga, în: Informaţiuni germane despre România şi Basarabia pe la
1860 - 1870, Cultura Naţională, Bucureşti, 1927; la p. 5, citând o importantă
publicaţie germană, menţiona că "...protestantismul supt practica prusiană
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are diaconese, cu şcoala lor din Prusia, deşi mici eleve germane se duc şi la
cutare pension francez unde a doua oară că se descopere un scandal, care
duce perechea de directori la ocnă. Două cluburi se ceartă între ele: cel
catolic-austriac cu cel prusian-protestant. Saşii ardeleni, care au un cor
deosebit, încearcă o împăcare."
Nicolae Iorga, Opinia publică germană şi România lui Carol I-iu înainte şi
după războiul de independenţă, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1933, ρ. 18.
Ibidem. în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României se află mai
multe medalii şi insigne de la societăţile sau asociaţiile sportive germane din
Bucureşti, printre care: medalie Societatea Germană de Tir Bucureşti Premiul I I I pentru Maestrul Cartonului, 1863; medalie Societatea Germană de
Tir Bucureşti - Premiul I I pentru tragerea cu pistolul, 1864; medalie
Societatea germană de Tir Bucureşti - Premiul la puncte pentru tragerea cu
pistolul, 1865; medalie Societatea Germană de Tir Bucureşti - Premiul I
pentru Maestrul Cercului; insignă Asociaţia Germană de Gimnastică
Bucureşti; insignă-buton Tell, Societate Germană de Tir.
N . Postolache, op. cit., p. 33.
N . Iorga, op. cit., p. 13.
Nicolae Iorga, în: Opinia publică germană şi România lui Carol I-iu, citează
apelul făcut de autor în: Rudolf Bergner, Rumănien. Eine Darstellung des
Landes und der Leute, Breslau, 1887 ( o lucrare pe care, de altfel, o
apreciază): "In loc de operete franceze, doamnele să citească pe Schiller",
sau: "Deocamdată e mulţumitoare şi prezenţa guvernantei germane; se face
un apel să vie în România "blondele fice ale Germaniei", care pot avea şi
leafă bună şi orizont mai larg. Ar trebui şi mai multă grijă pentru educaţia
fizică. Dacă se adaugă şi sculatul de dimineaţă nu vor mai fi divorţuri." (!),
pp. 17 - 18.
In colecţiile Muzeului Sportului există un ceasornic de buzunar având
gravată, pe unul din capacele interioare, dedicaţia: "Premiul al IV-lea dat de
M.S. Domnitorul Carol I la tragerea în ţintă din Bucuresci în anul 1867 Maiu
27 - Şcola de tyr Sergentului Lerescu Ştefan".
Numeroase fotografii au în prim-plan pe M.S. Regele Carol I pe hipodromul
de la Băneasa, la derby-urile inaugurale sau la demonstraţiile aviatice, pe
câmpul de la Cotroceni printre automobilişti sau aviatori, între scrimeri sau
alţi sportivi.
Grigore Gafencu, Politică în exil 1942 - 1957, Studiu introductiv şi selecţia
textelor de Nicolae Petrescu şi Gheorghe Zamfir, Bucureşti, 2000, p. 312.
Vlad Georgescu, Istoria Românilor de la origini până în zilele noastre,
AR.Α., 1984, pp.197 - 198.
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Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 1997, p.
250.
Vlad Georgescu, op. cit., p. 198.
Nicolae Petrescu, Competiţii sportive la Sinaia şi în împrejurimile sale, în:
"Muzeul Naţional" vol. X I I , Bucureşti, 2000
Ibidem.
Ibidem.
Ν. Postolache, op. cit., pp. 45 - 46.
Ibidem., p. 48.
Ibidem., p. 51.
Ibidem., p. 55.
Valentin Bâlă, Mica regină a drumurilor, în: România în lumea sportului, p.
115.
Ibidem.
Emanuel Fântâneanu, Nicolae Şerbănescu, Calul - prietenul meu. Pagini din
istoria călăriei româneşti, Bucureşti, 1982.
Dinu Costescu, Sfârlează cu fofează, în: România în lumea sportului, p. 242.
Cristian Lodroman, Pitoane în Carpaţi, în: România în lumea sportului, p. 28.
Radu Vaia, Constelaţia eşichierului, în: România în lumea sportului, p. 344.
Ibidem.
loan Novac, Cel mai puternic om din lume, în: România în lumea sportului, p.
172.
Cristian Costache, Magia balonului rotund, în: România în lumea sportului,
pp. 126 - 127.
Ibidem., p. 128.
Grigore Gafencu: Politică în exil: 1942 - 1957, Studiu introductiv şi
selectarea textelor de Nicolae Petrescu şi Gheorghe Zamfir, Bucureşti, 2000,
p. 312.
Ce sunt şi ce vor saşii din Ardeal... (vezi Nota 8), p. 9.
La adunarea de reconstituire de la "Bukowiner Allgemeiner Sport-Klub" din
10 iulie 1920 a fost ales preşedinte Nicolae Flondor, primar al oraşului
Cernăuţi, iar Costică Lupu a intrat membru în comitet (vezi Nicolae
Postolache, op. cit., p. 102).
Cotidianul "Bukarester Deutsche Tagepost", apărut la 26 ianuarie 1924, era
prevăzut cu "Sportblatt".
Nicolae Postolache, op. cit., p. 111.
loan Scurtu, Eşecul unei politici externe unidirecţionale, în: "Martor ocular"
Nr. 8 - 9/2000, p. 27.
Ibidem., p. 28.
Ibidem.
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Nicolae Postolache, op. cit., p. 136.
Valentin Bâlă, Aşii ghidonului, în: România în lumea sportului, p. 249.
Marin Dumitrescu, Un sfert de veac la volanul bolizilor. Memoriile unui
campion, Bucureşti, 1979, pp. 13 - 15.
Campionii secolului XX, Bucureşti, 2000, p. 23.
H. Soreanu, Spovedania unei paraşutiste. Cu d-ra Brăescu la 3000 m
înălţime, în:"Realitatea ilustrată", anul III, Nr. 33/10 august 1929, p. 11.
Campionii secolului XX, Bucureşti, 2000, pp. 1 9 - 2 0 .
Nicolae Postolache, op. cit., pp. 137, 156.
Ibidem., p. 140.
Ibidem., p. 142.
Dinu Costescu, Aripile lui Vlaicu, în: România în lumea Sportului, p. 21.
Ibidem.
Ibidem.
Nicolae Şerbănescu, Acum şase decenii la Schreiberh.au. Cum s-a licitat un
titlu mondial, în: "Ora", februarie 1933. De asemenea, Dumitru Stănculescu
(Mirajul zăpezii, în: România în lumea sportului, p. 334) îl menţionează drept
coechipier al lui Alexandru Frim pe Vasile Dumittrescu. A se vedea şi
Nicolae Postolache, op. cit., p. 153.
Nicolae Postolache, op. cit., p. 158.
Mugur Popovici, Semicercul de aur, în: România în lumea sportului, p. 179.
Ibidem.
Tiberiu Stama, înălţimea marelui H, în: România în lumea sportului, p. 306.
N . Postolache, op. cit., p. 115.
Ν. Postolache, op. cit., p. 103.
Ibidem., pp. 148, 165.
Ibidem., pp. 132, 141.
Aachen, 1935, la Obstacole: 'Proba de deschidere' - locul 2:.T. Tudoran cu
calul Hunter; 'Cupa oraşului Aachen' - locul 1, T. Tudoran cu Rayon de
Soleil; locul 2, C. Apostol cu Idila. Rezultatele concursurilor din 1936 au fost
următoarele:
- Dtisseldorf: Obstacole: (a) 'Premiul învingătorilor' - loc 1, H.Rang cu
Delfis; loc 3, C. Apostol cu Dracu Ştie; loc 4, T. Tudoran cu Alica; loc 6, F.
Ţopescu cu Jolka. (b) "Marele Premiu al oraşului Dusseldorf" - loc 2, T.
Tudoran cu Hunter, (c) Vânătoare mijlocie - loc 4, T. Tudoran cu Hunter; loc
6, F. Ţopescu cu Fulger. Forţă - loc 2, C. Apostol cu Bucurie.
- Verden Aller : Obstacole: (a) "Marele Premiu al Hanovrei" - loc 1 şi 2 (ex
aequo), H. Rang cu Delfis, T. Tudoran cu Hunter, (b) "Marele Premiu al
Oraşului Verden" - loc 1, T. Tudoran cu Hunter, (c) Vânătoare mijlocie - loc
1, C. Zahei cu Troiţa, (d) Vânătoare grea - loc 1, C. Zahei cu Carpen; loc 2,
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F. Ţopescu cu Fulger; loc 5, FŢopescu cu Jolka. Dresaj: Categoria A - loc 1.
P. Kirculescu cu Gascony; Categoria M - loc 1, C. Zahei cu Cinci Mii.
- Miinchen: Obstacole: 'Premiul oraşului Miinchen' - loc 1, T. Tudoran cu
Rayon de Soleil; Forţă - loc 2, C. Zahei cu Troiţa; loc 3, H. Rang cu Delfis;
loc 4, C. Zahei cu Carpen.
Vezi Emanuel Fântâneanu şi Nicolae Şerbănescu, op. cit., pp. 199 - 200; 201
- 203; 259 - 260.
87.
Geneviève Tabouis, 20 de ani de tensiune diplomatică, Bucureşti, 1965, p.
269.
88.
Ibidem., p. 271.
89.
Ibidem., p. 273.
90. ftidem., p. 273.
91.
Arhivele Ministerului de Externe, dosare Nicolae Petrescu Comnen, Raport
No. 426/2. ΠΙ. 1936 către Nicolae Titulescu.
92.
Jocurile Olimpice: participarea sportivilor români, 1975, p. 227.
93.
înalta distincţie se află expusă la Muzeul Sportului din Bucureşti, Calea
Victoriei Nr. 12.
94.
Jocurile Olimpice: participarea sportivilor români, p. 446.
95. ft>idem., p. 227.
96.
Ibidem., pp. 239 - 240.
97.
Ibidem., pp. 228 - 229.
98.
Emanuel Fântâneanu şi Nicolae Şerbănescu, op. cit., pp. 86 - 89.
99.
Ibidem., pp. 204 - 205.
100. Ibidem., pp.262 - 266. Iată performanţele călăreţilor români la concursurile
din Germania între anii 1937 şi 1939:
- 1937, Diisseldorf - Obstacole: Vânătoare: loc 1, C. Zahei cu Troiţa; loc 3,
F. Ţopescu cu Gascony; loc 5, H. Rang cu Delfis; loc 8, C. Zahei cu Hunter.
"Premiul Armatelor Străine": loc 2, Henri Rang cu Mândra; loc 3, C. Zahei
cu Hunter; loc 4, C. Apostol cu Bucurie; loc 5, T. Tudoran cu Alica.
Vânătoare grea: loc 4, H. Rang cu Delfis; loc 8, C. Zahei cu Troiţa; loc 10,
T. Tudoran cu Pyr; loc 11, F. Ţopescu cu Fulger. "Marele Premiu al Oraşului
Diisseldorf: loc 1, C. Zahei cu Troiţa; loc 6, C. Zahei cu Hunter; loc 7, H.
Rang cu Delfis.
- 1937, Insterburg - Obstacole: "Premiul Oslo": loc 3, C. Zahei cu Sonia.
Viteză: T. Tudoran cu Mândra; loc 2, C. Zahei cu Sonia. "Premiul Axei
Holst": loc 1, T. Tudoran cu Pyr. Vânătoare mijlocie: loc 4, T. Tudoran cu
Pyr; loc 6, C. Zahei cu Gascony. 'Marele Premiu': loc 1, T. Tudoran cu Pyr;
loc 2, C. Zahei cu Gascony. Forţă: loc 3, T. Tudoran cu Pyr.
- 1937, Berlin - Obstacole: Vânătoare mijlocie: loc 3, T. Tudoran cu Pyr; Ioc
6, C. Zahei cu Hunter, loc 8, F. Ţopescu cu Gascony; loc 9, C. Apostol cu
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Dracu Ştie. Vânătoare grea: loc 5, F. Ţopescu cu Fulger; loc 7, C. Zahei cu
Hunter; loc 9, F. Ţopescu cu Jolka; loc 10, C. Apostol cu Idila. Vânătoare:
loc 2, H. Rang cu Delfis. Vânătoare (6 bare): loc 2, F. Ţopescu cu Fulger; loc
3, C. Apostol cu Bucurie; loc 7, C. Apostol cu Idila. 'Marele Premiu': loc 4,
T. Tudoran cu Pyr; loc 6, H. Rang cu Delfis; loc 10, C. Zahei cu Hunter.
Vânătoare grea (categ. I): loc 3, H. Rang cu Delfis; loc 4, C. Apostol cu
Bucurie. Vânătoare grea (categ. A II-a): loc 2, C. Zahei cu Hunter; loc 3, C.
Apostol cu Idila; loc 5, F. Ţopescu cu Jolka. Vânătoare grea (categ. A IlI-a):
loc 2, F. Ţopescu cu Gascony; loc 4, C. Zahei cu Sonia; loc 5, C. Apostol cu
Dracu Ştie.
- 1937, Miinchen - Obstacole: Vânătoare grea: loc 2, F. Ţopescu cu
Gascony; loc 5, H. Rang cu Delfis; loc 10, C. Zahei cu Hunter. Forţă: loc 1
(ex aequo), F. Ţopescu cu Jolka, F. Ţopescu cu Fulger, C. Zahei cu Hunter;
loc 8, H. Rang cu Delfis; loc 9, F. Ţopescu cu Gascony. Vânătoare grea I: loc
3, H. Rang cu Delfis; loc 8, F. Ţopescu cu Gascony; loc 9, C. Apostol cu
Bucurie. Vânătoare grea I I : loc 6, H.Rang cu Delfis; loc 9, C. Zahei cu
Hunter; loc 10, F. Ţopescu cu Gascony. 'Das Braune Band': loc 3, H. Rang
cu Delfis; loc 6, F. Ţopescu cu Gascony; loc 9, C. Zahei cu Hunter; loc 12,
C. Apostol cu Bucurie.
- 1937, Aachen - Obstacole: "Premiul Hubertus": loc 5, H.Rang cu Delfis;
loc 8, T. Tudoran cu Alica. "Premiul Drapelelor": loc 2, T. Tudoran cu
Baiazid; loc 4, F. Ţopescu cu Fulger; loc 5, C. Apostol cu Bucurie; loc 7, C.
Zahei cu Troiţa; loc 9, F. Ţopescu cu Gascony. "Premiul Rinului": loc 5, C.
Apostol cu Bucurie; loc 8, C. Apostol cu Dracu Ştie. "Premiul Rheingold":
loc 3, C. Apostol cu Bucurie. Forţă: loc 6, C. Apostol cu Dracu Ştie; loc 9,
C. Apostol cu Idila. "Premiul Axel Holst": loc 1, H. Rang cu Delfis; loc 4, C.
Zahei cu Hunter; loc 5, C. Apostol cu Idila; loc 8, C. Apostol cu Bucurie; loc
9, F. Ţopescu cu Fulger. "Cupa Naţiunilor": loc 4, România.
- 1938, Miinchen - Obstacole: Forţă: loc 1, F. Ţopescu cu Delfis. Viteză: loc
1, F. Ţopescu cu Jolka. "Das Braune Band": loc 3, F. Ţopescu cu Delfis.
- 1938, Diisseldorf - Obstacole: Vânătoare grea: loc 1, F. Ţopescu cu Fulger;
loc 4, T. Tudoran cu Pyr. Forţă: loc 2, T. Tudoran cu Codina; loc 3,1. Epure
cu Alinta; loc 4, V. Hinţea cu Foşnet.
- 1938, Aachen - Obstacole: "Cupa Naţiunilor": loc 1, România. "Cupa
Naţiunilor, individual": loc 2, F. Ţopescu cu Fulger; loc 3,1. Epure cu Delfis.
"Premiul Stindardelor": loc 3, F. Ţopescu cu Jolka.
- 1939, Miinchen - Obstacole: Forţă: loc 4, C. Zahei cu Graur. Vânătoare
mijlocie: loc 6, C. Zahei cu Florizel. Vânătoare grea: loc 6, C. Zahei cu Dracu
Ştie; loc 8,1. Epure cu Mândra.
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- 1939, Insterburg: Obstacole: "Premiul Helsinky": loc 2, F. Ţopescu cu
Fulger; loc 5, T. Tudoran cu Co (
).
- 1939, Aachen: Obstacole: "Premiul Hubertus": loc 1, C. Zahei cu Florizel.
"Marele Premiu al Oraşului Aachen": loc 2, C. Zahei cu Hunter; loc 4, C.
Zahei cu Graur. 6 bare: loc 5, F. Ţopescu cu Fulger. "Cupa Naţiunilor": loc
2, România şi F. Ţopescu cu Fulger.
Dinu Costescu, Aripile lui Vlaicu, în: România în lumea sportului, p. 21.
Campionii secolului XX, Bucureşti, 2 0 0 0 , p. 25.
Nicolae Postolache, op. cit., p. 176.
Ibidem., p. 177.
Ibidem., p. 181. ^
Ibidem., p. 177. In Germania, la Klagenfurt, în zilele de 29 şi 30 iulie au avut
loc întrecerile de atletism Germania - România şi Germania - Iugoslavia. La
sfârşitul competiţiei s-a stabilit următorul clasament: Germania - Iugoslavia
102,5 / 61,5; Germania - România 108 / 55 (vezi Atletismul românesc:
istoric - cifre - date, Biblioteca F.R.A. N r . l , pp.257-261).
loan Scurtu, op. cit., p. 29.
Ibidem., p. 30.
Muzeul Sportului, Dosar 117 U.F.S.R.: Vizita Reichssportfuhrerului, dl.
Hans von Tschammer und Osten, 17, 18, 19 şi 20 X I 1939, f.4, M.S. 3251.
"Gazeta Sporturilor" din 19 noiembrie 1939.
Ibidem.
Declaraţiile d-lui von Tschammer und Osten, în: "Timpul" Nr. 918 din 20
nov. 1939.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Rbidem.
"Gazeta Sporturilor" din 19 noiembrie 1939.
Vizitele Reichssportfuhrerului, în: "Universul", anul al 56-lea, Nr. 319 din 20
noiembrie 1939.
"România", Nr. 532 din 20 noiembrie 1939.
O declaraţie a domnului Wolf, în: "Universul Sport" din 19.XI. 1939.
"Să nu uităm că am învins echipa Berlinului în faţa d-lui von Tschammer...",
declară V. Economu, în: "Universul Sport" din 21.XI. 1939. Referitor la
acelaşi eveniment, Mihai Flamaropol, în Fotbal - cadran românesc,
Bucureşti, 1986, p. 153, detaliază: "Oaspeţii au fost conduşi de pe margine de
Iosef Herbeger, considerat de multă vreme (şi după terminarea conflagraţiei
mondiale) cel mai competent antrenor german. Jucătorii noştri au învins cu 1
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- 0 (0 - 0), prin golul marcat de Şipoş, apreciat în presa vremii drept unul
dintre cei mai buni atacanţi (extreme) din Europa."
Muzeul Sportului, doc. Cit., Nr. Inv. 3251.
De vorbă cu dr. Carl Diem despre destinul trist al Jocurilor Olimpice. Dacă
Finlanda va intra în Război, Olimpiada din 1940 va fi anulată. Jocurile
internaţionale de la Garmisch-Partenkirchen. România poate organiza
Olimpiada, în: "Universul Sport" din 20 noiembrie 1939.
In vara anului 1940, la Frankfurt pe Main, Germania a surclasat România la
fotbal cu 9 - 3. Această înfrângere atât de severă s-ar fi datorat faptului că
jucătorii români au fost chemaţi din vacanţă, iar jucătorii de la Rapid
Bucureşti erau obosiţi după meciurile cu Gradjansky. în august 1942, la
Beuthen, în meciul Germania-România (7-0/ 1-0) tricolorii au aliniat o
formaţie cu mulţi jucători de rezervă (vezi Ion Cârstea, Cu tricolorii în jurul
lumii, Bucureşti, 1994, pp. 60, 67). Revenind la anul 1940, pe 8 septembrie, a
avut loc la Bucureşti un concurs sportiv cu participarea atleţilor germani (vezi
N. Postolache, op. cit., p. 183).
Aurel Sergiu Marinescu, înainte şi după Dictatul de la Viena, Bucureşti,
2000, pp. 27-28.
Alesandru Duţu, Maria Ignat, 1940, Drama României, Bucureşti, 2000, p.
272.
Mihai Ionescu, Magia balonului rotund, în: România în lumea sportului, p.
141. Unele cluburi sportive au fost nevoite să-şi schimbe sediul din oraşele
cedate Ungariei; aşa s-a întâmplat cu echipa Universitatea Cluj, care s-a
mutat la Sibiu, partidele oficiale din campionat susţinându-le pe terenul din
Sălişte (vezi Mihai Flamaropol, Fotbal - cadran românesc, Bucureşti, 1986,
p. 160).
Pe 23 noiembrie 1940, generalul Ion Antonescu, Conducătorul statului
român, a aderat la Pactul Tripartit (vezi şi Florin Constantiniu, Alesandru
Duţu, Mihai Retegan, România în război, Bucureşti, 1995, p. 46).
Nicolae Postolache, op. cit., p. 184.
întâlnirea a fost considerată un "examen foarte greu", deoarece selecţionata
germană zdrobise Ungaria cu 7-0 (vezi "Sportul Naţional", an VII, Nr. 7 din
29 mai 1941, pp. 14 - 15, şi Ion Cârstea, Cu tricolorii în jurul lumii,
Bucureşti, 1994, p. 60).
Nicolae Postolache, op. cit., p. 184.
Ion Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX, Bucureşti.
1999, p. 405.
In timpul războiului s-au realizat diferite obiective culturale, ca "Rondul
scriitorilor" din Cişmigiu, muzee (ex., Conacul de la Goleşti); s-au înfiinţat
noi baze sportive, între care "Pavilionul de recreaţie şi sport" pentru feroviari
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V l a d Ţ e p e ş în tabloul de la castelul Ambras
The portrait

of Vlad Ţepeş at Castle

Statuia lui loan Honterus de l â n g ă
Biserica N e a g r ă d i n B r a ş o v

Ambras

Statue of loan Honterus
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H a r t ă cu creasta M u n ţ i l o r F ă g ă r a ş
A map of Făgăraş

Mountains

Z o n ă din creasta F ă g ă r a ş u l u i , 1882
A glimpse
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Contele Czemin, secretar al Legaţiei Imperiului
Austro-Ungar la Bucureşti, pe un teren de tenis la Sinaia

Publicaţie de turism editată la Braşov
pentru activitatea din anii 1873 - 1874
A record of touristic activities
for
1873 - 1874, issued in Braşov

Count Czemin, Secretary of the Bucharest Legation of the
Austrian-Hungarian
Empire, on a tennis field in Sinaia

Principele Carol în bobul cu care a
câştigat Cupa USR şi a Kronprinzului
Germaniei, Sinaia 1910
Prince Charles and the bobsleigh that won him
the Sports Society Union Cup and tlie cup offered
by the German Kronprintz, Sinaia, 1910

Echipa Societăţii germane "Wonder Klub" pe
bobul "Wotan". Căpitan dr. Rohler, echipieri
Muller, Seehase, Carius şi Buschi, Sinaia,
februarie 1914
The crew of German Society "Wonder Klub " on
the bobsleigh "Wotan". Captain dr. Rôhler
and members Muller, Seehase. Carius and
Buschi, Sinaia, Februaryl9l4
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Plachetă oferită lui Dumitru Hubert la un
miting aviatic în Germania
Plaquette

offered to Dumitru Hubert at an

aerobatics

Smaranda Brăescu, aviatoare şi recordmană
mondială la paraşutism
Smaranda Brăescu, air pilot and
world record holder

parachute

Insignă de la Campionatele Mondiale de Bob, 1933
Badge from the Bobsleigh World Championship,
1933

Bobeuri români la Campionatele Mondiale
de la Schreiberhau, 1933
Romanian bobsleigh drivers at the Schreiberhau
World Championships, 1933
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meeting in

Germany

Trofeu cucerit de călăreţul Felix Ţ o p e s c u
la Munchen în 1938

Plachetă oferită lui Aurel H o s s l i pentru locul 111
la Turneul de Bridge de la Baden-Baden, 1933

Horserider

Plaquette offered to Aurel Hossu for Third Place
in the Bidge Tournament of Baden-Baden,
1933.

MviifBlbarfl,

)t>r-Fv>l>ell-V«rt><i)><i

·. in i'tattul somn

2<ί·ί.<·<3£

^"S ·
ν

'serm n r v i i roe

«ftr

Felix Ţopescu won this trophy
in Munchen. 1938

Λ

geehr-ttr

» .

iomî

-err

wtrffuien κίίπίβη,βο »»9**Λ £$· ateii Awrti

β

ZUM

acnsn u* -i ^tr

d-uRtttts

slm

• J ? 3 Ï I S . Î Î «*'Πί«ίΠ ^iWi.- •••'ïr . \ . r 1>~rr

errszhtrder.

n ZftiM Aft? £ nKtf».4H9 ^8E ^
: 0*>K

£fcîr\ïn«*.e.î*r

ch-tlien*

Jti'fi

y/U
ftefne

M-

3*W*ee unit Sanntaa,
4

#ίΚ&Λ21«*32ί<Λ

rurfïigén,

MMtmgr ΰβΑ .·-

;2acA n ï f

hertliçhtr

:>eitd$

grtaem*

Adresa Federaţiei Germane de Rugby-Fotbal privind turneul
unei echipe româneşti. 1935
An official address of the German Rugby-Football
Federation
concerning the tour of a Romanian team, 1935
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Nicolae Petrescu Comnen,
ministrul României la Berlin
Nicolae Petrescu
Comnen,
Romania's Minister in Berlin

"Crucea olimpică, prima clasă" conferită lui
Nicolae Petrescu Comnen pentru contribuţia
la întărirea legăturilor sportive
"The Olympic Cross. First Class " awarded to
Nicolae Petrescu Comnen for his personal
contribution to sports relationship development

Nicolae Petrescu Comnen asistând la o competiţie din cadrul J.O. de la Berlin, 1936
Nicolae Petrescu

Comnen while attending a sports contest in the O.G. of Berlin,
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Boberi romani la Garmisch
Partenkirchea 1936
Romanian

bobsleigh drivers at

Garmisch Partenkirchen,

1936

Căpitanul Emil Anghelescu la concursul de
bob de la .1.0. de iarnă, 1936
Captain Emil Anghelescu during the bobsleigh
competition in the Winter O.G., 1936
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StarUfer** Nr î
Legitimaţii de la Dumitru Gheorghiu folosite
laJ.O.de iarnă, 1936
Dumitru Gheorghiu s identity cards in the
Winter O.G., 1936
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Însemn de participare la J.O. de la Berlin
Participant s badge for the Berlin 0. G.

Acreditarea pentru J.O. din 1936 a profesorului
P. Tănăsescu, membru al F.R. de Gimnastică
Accreditation for the 1936 O.G. of Professor
P. Tănănescu, member of the R.G. F.

Stadionul Olimpic din Berlin, 1936
The Olympic Stadium in Berlin,
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1936

Diploma conferită căpitanului Henri Rang la Berlin, 1936
The diploma awarded to H. Rang in Berlin, 1936

Căpitanul Henri Rang pe armăsarul Delphis
cu care a cucerit medalia olimpică de argint
în "Premiul Naţiunilor", Berlin, 1936
Cpt. Henri Rang riding Delphis, the horse which
brought him the Olympic Silver in the
"Nations s Award" contest in Berlin. 1936
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Trofeul acordat lui Herni Rang, învingător
în "Premiul Naţiunilor" la Aachen, 1936
The trophy won by Henri Rang in the
"Nations 'Award" contest of Aachen, 1936

"Das Braune Band", diplomă conferită lui
Henri Rang la Munchen, 1937
"Das Braune Band", Henri Rangs
diploma
received in Miinchen in 1937
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De vorbă cu dr. Carl Diem
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Programul vizitei la Bucureşti a conducătorului
sportului german, Hans von Tschammer und Osten.
noiembrie, 1939
The agenda of the visit to Bucharest of German sports '
leader Hans von Tschammer und Osten, November, 1939
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Interviu cu dr. Carl Diem în "Universul".
20 noiembrie 1939
Dr. Carl Diem s interview in the "Universul"
on November. 1939

Banchetul oferit de C.O.R. în onoarea delegaţiei germane
Dinner offered by the R O C. in honour of the German
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delegation

Fotbalişti români în Turneul Baltic
Romanian footballers in the Baltic Tour

Expunere de motive pentru investirea profesorului
Victor Mociani, antrenor emerit, cu titlul de
"Cavaler de onoare" al oraşului Mannheim, 1995
The grounds on which Professor Victor Mociani,
Honoured Coach, was appointed "Honourable
Knight " of the city of Mannheim in 1995

www.mnir.ro

MOMENTE

134.
135.

136.
137.
138.

139.

140.
141.
142.
143.
144.

145.
146.
147.
148.
149.

DIN ISTORIA

RELAŢIILOR

SPORTIVE

ROMÂNO-GERMANE

335

şi Stadionul P.T.T.; au apărut noi cabane montane (ex., "Bravii
Caraimanului"). Pe lângă activitatea competiţională au fost organizate şi alte
evenimente de anvergură, între care o expoziţie retrospectivă în cadrul
"Săptămânii Sportului Românesc" şi Congresul Sportului Românesc, ambele
în septembrie 1943.
Lt.Col. C. Medeleanu ("Şeful Sportului Românesc"), Sportivi, în: "Sportul
Naţional", anul VII, Nr.9 din 26 iunie 1941, p. 8.
Competiţia respectivă a reprezentat o formă exagerată de propagandă care nu
îşi avea rostul, atâta vreme cât părerile fuseseră împărţite în ceea ce priveşte
necesitatea de a se continua luptele dincolo de Nistru, care nu ar fi justificat
pierderile masive suferite la Odessa.
Cronica fotbalului, în: "Sportul Naţional", anul VII, Nr. 7 din 29.V.1941, pp.
14-15.
Mihai Ionescu, Magia balonului rotund, în: România în lumea sportului, pp.
131-132.
Ion Cârstea, op. cit., p. 67. Intre cauzele înfrângerii severe a fost şi faptul că
patru rapidişti din naţională au fost mult solicitaţi în urma celor trei jocuri
disputate cu echipa croată Gradjanski pentru a se califica în finala Cupei
Europei Centrale. In plus, după o călătorie obositoare, fotbaliştii români au
avut şi surpriza de a fi treziţi de o alarmă aeriană chiar în noaptea dinaintea
partidei (vezi Mihai Flamaropol, op. cit., p. 159).
O.S.R., fost U F.S R., Federaţia Română de Atletism, Atletismul Românesc:
istoric - cifre - date, Biblioteca Federaţiei Române de Atletism Nr. 1,
Bucureşti, 1944, pp. 210-211.
După meetingul de la Bucureşti, în: "Sportul Naţional", anul VII, Nr. 9 din
26 iunie 1941, p. 4.
Ibidem.
Reportajul este citat în "Sportul Naţional", anul VII, Nr. 11 din 24 iulie 1941,
p.2.
Ibidem.
Suprapunerea întrecerilor din a doua zi de concurs cu ordinul generalului Ion
Antonescu, Conducătorul Statului Român, ca oştirea să treacă Prutul, a fost o
pură coincidenţă - având în vedere, de altfel, că Regele Mihai a aflat ştirea de
la postul de radio B.B.C.!...
"Sportul Naţional", anul VII, Nr. 11 din 24 iulie 1941, loc. cit.
Atletismul Românesc: istoric - cifre - date, Biblioteca F.R.A. Nr. 1, pp.241
-242.
Ibidem., p.226.
"Sportul Naţional", an V I I , Nr. 11 din 24 iulie 1941, loc.cit.
Idem, anul VII, Nr. 9 din 26 iunie 1941, loc.cit.
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Atletismul Românesc: istoric - cifre - date, pp.243 - 244
Ibidem., pp. 245 - 246.
Ibidem., pp. 247 - 248.
Ibidem., pp. 273 - 274.
Ibidem. La 24 septembrie 1942, pe Stadionul A.N.E.F. s-a mai desfăşurat un
concurs atletic româno-german care a înregistrat şi victorii româneşti: la 100
m. plat Ion Moina, la 110 m. garduri Stelarian şi la aruncarea discului Petre
Haveleţ (op. cit., pp. 270 - 271).
La Campionatul Naţional de Pentatlon Feminin desfăşurat la Braşov în 27
septembrie 1942, primele 6 locuri au fost ocupate de reprezentantele Grupului
Etnic German din Mediaş, Timişoara, Sibiu, Braşov, Sighişoara (op. cit., p.
275).
Atletismul Românesc.... pp. 323-324.
Nicolae Postolache, op. cit., pp. 185, 187.
Ibidem., p. 188.
Arhivele Nationale, Fond Grigore Gafencu, inventar 1698, dosar 308,
însemnarea din 2 iunie 1944.
Cristian Popişteanu, Cronologia politico-diplomatică românească 1944 1974, Bucureşti, 1976, p. 183.
Ion Cârstea, op. cit., p. 95.

H I S T O R I C A L G L I M P S E S O F ROMANIAN-GERMAN
CONTACTS IN SPORTS
- Summary -

To do justice to history, we cannot ignore the deep cultural ties between
Germany and Romania which boast the source and the delta, respectively, of a great
European river: the Danube. Attitudes toward the two countries' political and
diplomatic relationships have been controversial, often downright hostile, especially
with regard to the interval that covers World Wars I and II. However, since the
German cultural heritage ranges high in world hierarchies, as does her economic and
political background, a more realistic and less biased approach is called upon in
terms of cross-cultural contacts between this country and our own.
For all their appearance of sheer entertainment, sports have proved a
valuable cultural asset as they definitely involve certain moral values, as well as an
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amazing potential of bringing people together in awareness of the ultimate common
goals: peace and welfare.
These are the reasons why we have chosen to make a survey of RomanianGerman contacts in the field of sports. Going back to ancient times and sweeping
along twenty centuries, our record focuses on the more productive moments in terms
of German influence and contribution to Romanian sports. Various branches are
featured, from skiing to horseriding to flying to athletics to gymnastics to ball games
and more. Results, performances and comments are quoted from current records,
and historical reflections are made in parallel to provide a reference background of
the evolution of sports in Romania and of major sports events in the course of time.
The survival of sports under circumstances of political disturbance and national
trouble is an aspect which is paid due attention along the survey.
On the whole, the present survey may serve as both reference material for
specialists and an opportunity for the general audience to speculate on the role of
sports in cross-cultural and even political or diplomatic contacts.
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