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EDITORIAL

Centenar aniversar

Triunghiul de foc
Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz

Învinsă dar nu distrusă, din ianuarie 1917, armata
română se află pe linia Siretului; generalul Alexandru
Averescu va rămâne, cu şase divizii, pe front, celelalte
mari unităţi trecând în refacere.
Glenn E. Torrey, istoric (de nouă promoţie) al
Primului Război Mondial, semnala: Marile bătălii de la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Fără îndoială această performanţă a armatei române reprezintă unul dintre cele
mai frumoase capitole de istorie militară a României.
După revoluţia rusă din martie 1917, marele aliat din
răsărit îşi fisurează efortul de război, e contaminat de
pacifism şi dezordine; în aceste condiţii, devine evident
că armata română era forţa din est cea mai stabilă şi
mai de încredere. Generalul Henri Berthelot, şeful
Misiunii franceze în România, scria, după o vizită la
Petersburg: În momentul în care Rusia dă efectiv impresia că abandonează, este bine ca Franţa să-şi
amintească că noi avem în România o armată fidelă,
care ajuge la o cifră de 500000 de soldaţi şi dispune în
plus de 200000 de recruţi. În aceeaşi primăvară, se
inspectează Divizia 13 Infanterie; în final Albert Thomas, ministrul francez, încântat, exclamă: „Ai zice că
sunt soldaţii noştri!”
În 25 iulie, Armata 2 română, comandată de generalul Averescu, şi Armata 4 rusă au înaintat 15 km, pe un
front de 30 km, dar acţiunile aliaţilor au fost întrerupte
brusc de o telegramă de la Kerenski, care suspenda
orice operaţii ofensive. Românii suportă, mai bine de
două săptămâni, ofensiva austro-germană. Consiliul
de Război, din 4 august a decis „să se apere pământul Moldovei metru cu metru”.
Demonstraţia de forţă a armatei române, - semnala
Torrey - care a reprezentat singura victorie a Aliaţilor,
pe orice front, în anul 1917, a stârnit sentimente de
admiraţie peste tot şi a întărit angajamentele Londrei şi
Parisului pentru România(...).
Berthelot nota, la 28 iulie: La Armata 2, Divizia 8 curăţă Valea Caşinului, dar, la dreapta sa, Corpul 40 rus
refuză să se implice! Starea de noncombat planează
şi asupra câmpurilor de luptă ale Mărăşeştilor. Bravii
noştri români continuă să lupte cu multă însufleţire.
Mackensen şi arhiducele Joseph şi-au unit forţele
pentru a-i ataca: pe de o parte, urcând Siretul cu 12 divizii, pe de alta, coborând Oituzul cu alte cinci. Într-o
primă fază şi sub efectul surprizei, curajoşii noştri ruşi
au început prin a-şi lua tălpăşiţa. Dar aveam la îndemână diviziile române şi datorită lor situaţia a putut fi
echilibrată.

Urmând deviza generalului Eremia Grigorescu - „Pe
aici nu se trece!” -, Divizia a 5-a, şi regimentele buzoiene s-au distins prin vitejie şi spirit de sacrificiu; drapelul Regimentului 8 Infanterie Buzău era decorat cu
crucea Ordinului „Mihai Viteazul”, în argumente amintindu-se: În 1917, în noaptea de 24-25 August, batalioanele acestui eroic regiment, au atacat cu furie
pădurea de pe malul drept al Siretului, satele Doaga şi
Străjescu, cucerindu-le şi producând inamicului pierderi extraordinar de mari. De la 26 Iulie - 1 August, regimentul a rezistat cu tărie pe poziţia Sud de pădurea
Prisaca, respingând toate atacurile date de numeroase
forţe inamice şi rămânând neclintit în grozăvia bombardamentului artileriei vrăjmaşe.
Faptele de arme ale infanteriştilor Regimentului 9
Infanterie Râmnicu Sărat au fost răsplătite cu medalii
şi ordine; este decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa
a III-a locotenentul Bratosin Gheorghe, Pentru vitejia
şi avântul cu care a condus compania în luptele de la
Movileni din 26 iulie 1917 şi atacul satului Doaga la 30
iulie 1917 când mergând în fruntea subunităţii sale (…)
şi a căzut rănit la 40 de paşi de linia I-a germană.
Istoria unei zile cruciale, 6/19 august 1917, prin lupta
de la Răzoare, a fost marcată şi de bravura râmnicenilor din Regimentul 3 obuziere şi Regimentului 48 Infanterie Buzău.
În memorii, generalul Kurt von Morgen, aprecia: Luptele din august au dovedit că românii deveniseră un
adversar respectabil.(...) Rezistenţa inamicului, în special a românilor, a fost neobişnuit de îndârjită şi s-a exprimat prin 61 contraatacuri în cele 14 zile de luptă. În
pofida unor apocaliptice canonade şi mari presiuni, nici
cheia Oituzului nu a putut fi smulsă din mâinile apărătorilor.
Ziarul „Times” relata: Românii s-au bătut cu un
eroism care e mai presus de orice laudă. (…) Această
înfângere este lovitura cea mai importantă pe care au
primit-o germanii în orientul european.
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 îşi are cheia
de boltă în sacrificiile ce au condus la victoriile din triunghiul de foc Mărăşti - Mărăşeşti-Oituz.
La un veac de când oştirea naţională a renăscut, ca
pasărea Phoenix, din propria-i cenuşă, obţinând victorii de rezonanţă europeană, îi rememorăm, cu pioasă
recunoştinţă şi legitimată mândrie, eroii şi combatanţii,
întru demna fiinţare a neamului românesc.
Preşedintele Fundaţiei „Mareşal Alexandru
Averescu”, general de brigadă Gheorghe Vişan
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Concursul de istorie

„1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”
Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” cu sprijinul
Consiliului Judeţean Buzău şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean a organizat, sâmbătă 26 noiembrie 2016, la
sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
ediţia a VIII-a, a concursului de istorie „1 DECEMBRIE
- ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”.

La concursul de anul acesta s-au înscris opt instituţii
de învăţământ din judeţul Buzău (Colegiul Naţional
„MIHAI EMINESCU” – Buzău, Colegiul Naţional „B.P.
HASDEU" – Buzău, Liceul Pedagogic „SPIRU
HARET” – Buzău, Colegiul Naţional „ALEXANDRU
VLAHUŢĂ” - Râmnicu Sărat, Colegiul Agricol „doctor
CONSTANTIN ANGELESCU”– Buzău, Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii -Buzău, Liceul Teoretic
„ŞTEFAN CEL MARE” - Râmnicu Sărat, Seminarul
Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”- Buzău).
Concursul s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui
fundaţiei, general-maior dr. Petrică-Lucian Foca, a
colonelului dr. Florin Şperlea, şi a profesorilor de istorie Emanuel Stănescu şi Sorin Turturică.
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Anul acesta clasamentul a fost următorul: BLIDARU ANA - Colegiul Naţional „B.P. HASDEU", BANU SORINA
- Colegiul Naţional „B.P. HASDEU", NEACŞU MIRUNA - Colegiul Naţional „B.P. HASDEU", RĂPIŢEANU FLORINA - Liceul Pedagogic „SPIRU HARET”, NĂSTASE DANIEL - Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie
Episcopul”, CRISTIAN DENISA - Colegiul Naţional „B.P. HASDEU", TÂRHOACĂ DANIELA - Colegiul Naţional
„MIHAI EMINESCU”, RĂICAN ANDREI - Colegiul Naţional „MIHAI EMINESCU”, VASILE ANDREEA - Colegiul
Naţional „B.P. HASDEU".
Premierea elevilor participanţi la concursul de istorie a fost făcută de Ziua Naţională a României, în cadrul
activităţilor care s-au desfăşurat cu această ocazie, la Monumentul Eroilor Neamului aflat în faţa Prefecturii
Buzău.
Locotenent-colonel Toni Ene
foto: caporal cls. a. III-a Paul Oprea
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Simpozionul
„24 Ianuarie în conştiinţa buzoienilor”
În data de 20 ianuarie 2017, Divizia 2 Infanterie
„Getica”, Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” în
colaborare cu Muzeul Judeţean Buzău au organizat
la sala Teatrului „George Ciprian” din Buzău,
simpozionul „24 Ianuarie în conştiinţa buzoienilor”
dedicat împlinirii a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române.
Lucrările simpozionului au fost conduse de către
general-maior dr. Petrică-Lucian Foca, preşedintele
Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu” şi comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica” care în cuvântul
de deschidere a adus în conştiinţa buzoienilor câteva
repere istorice care au marcat acest important act istoric din viaţa poporului român, actul de la 24 Ianuarie
1859 fiind acel moment istoric rămas pentru generaţiile următoare un exemplu însufleţitor, lucru care
avea să-l facă pe Mihail Kogălniceanu să afirme cu
tărie la aceea vreme: „Unirea, naţiunea a făcut-o”.
Actul istoric a reprezentat o etapă crucială pentru
evoluţia României moderne pentru că noi militarii, noi
românii, am fost uniţi în jurul idealurilor naţionale şi
în jurul interesului acestei ţării în toate momentele de
cumpănă ale istoriei.

informaţii/contrainformaţii româneşti, care a prezentat
lucrarea Alexandru Ioan Cuza şi serviciile de informaţii - o relaţie inegală (1858-1866); profesorul
Emil Niculescu, de la Cercul Militar din Buzău, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a prezentat lucrarea Domnul Unirii, Cuza, la Buzău. O primă
noapte pe pământ „muntean” – 6 februarie 1859,
în care a descris primirea triumfală făcută de buzoieni, primului domnitor al Principatelor Unite şi al
statului naţional român; profesorul dr. Corneliu
Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Naţional

Personalităţile care au răspuns invitaţiei de a conferenţia în cadrul simpozionului au fost: colonel(r)
prof. univ. dr. Ion Giurcă – profesor universitar la Universitatea „Hyperion” şi la Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I” Bucureşti care a prezentat lucrarea
24 Ianuarie 1859 - ziua dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza şi a Unirii Principatelor Române;
profesorul dr. Alin Spânu – profesor în cadrul Universităţii Bucureşti, reprezentant al tinerei generaţii de
istorici, eminent cercetător al istoriei serviciilor de

„Regele Ferdinand I” a readus în amintire buzoienilor
prezenţi la simpozion, povestea drapelului nostru, un
simbol al identităţii şi unităţii naţionale; colonelul dr.
Mircea Tănase, redactorul-şef al revistei „Gândirea
militară românească” (revistă ştiinţifică cu prestigiu
recunoscut din domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică”, editată de Statul Major General al Armatei României) a prezentat împreună cu drd. Alina
Papoi şi drd. Diana Lupu numărul 3/2016 al revistei
„Gândirea militară românească” (dedicat
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Centenarului Armatei/Diviziei 2 Infanterie
„Getica”).
Tot în cadrul simpozionului a avut loc şi lansarea
volumului „Prin Buzăul istoric-locuri, oameni, întâmplări”, autor Mircea Tănase, lucrare care vizează
locuri, fapte şi personalităţi din judeţul Buzău, în context istoric, punând în valoare „vatra de spiritualitate şi
simţire românească de la Curbura Carpaţilor”, fiind
prezentată de către publicistul Viorel Frâncu, de la
Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău şi dr.
Laurenţiu Grigoraş, directorul Muzeului Judeţean
Buzău.

La activitate au participat oficialităţi publice locale,
cadre militare, active, în rezervă şi retragere,
reprezentanţi ai societăţii civile, elevi ai Liceului
Pedagogic „SPIRU HARET” din Buzău precum şi
elevi ai Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene
„AUREL VLAICU”.
Redacţia
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Clădirea Cercului militar Buzău a fost preluată de
Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” pentru o
perioadă de 15 ani în vederea reabilitării
Recent, Fundatia „Maresal Alexandru Averescu” a
mai făcut un pas spre realizarea obiectivului principal
pentru care a fost înfiinţată, reabilitarea Cercului Militar Buzău, şi anume publicarea în Monitorul Oficial
nr.294, din 26.04.2017 a Hotărârii de Guvern
nr.250/2017, prin care imobilul aflat in proprietatea
statului roman, situate în strada Independenţei nr.24,
a trecut, pentru o perioada de 15 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în folosinţă gratuită la Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”.
Demersul oficial vine după o îndelungată campanie,
ce a debutat cu obţinerea statutului de utilitate publică
în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 860 din 12.11.2013,
de sensibilizare a autorităţilor centrale şi locale faţă de
starea de degradare în care se găseşte imobilul,
altădată o clădire emblematică a municipiului şi a
judeţului Buzău.
Ulterior, consiliul director a aprobat într-una din şedinţele sale cheltuirea din fondurile proprii a sumei de
13.000 lei necesare executării stadiului de fezabilitate,
prin care au fost identificate problemele structurale,
precum şi soluţii privind remedierea acestora.
Obiectivul final, asa cum a fost proiectat în discuţiile conducerii fundaţiei, îl reprezintă predarea, la cheie,
a imobilului, perfect funcţional, instituţiei militare, spre
a fi utilizat conform scopului pentru care, acum mai
mult de 100 de ani, înaintaşii nostri l-au construit.

Conform termenului limită consemnat în norma juridică menţionată, o comisie mixtă formată din
reprezentanţi ai unităţii ce administrează imobilul, precum şi ai Direcţiei Domenii şi Infrastructuri, au inventariat şi au predat clădirea reprezentanţilor Fundaţiei,
marcând astfel începutul unei noi campanii, mult mai
complexe, de întocmire a unor proiecte viabile, precum şi de identificare a surselor de finanţare necesare.
Momentul preluării imobilului de către Fundaţie,
unul istoric considerăm noi, şi sperăm, şi de bun
augur, a fost imortalizat, şi îl reproducem aici, cu
speranţa unei revederi, peste 15 ani, cu sufletele pline
de bucuria datoriei împlinite.
Redacţia
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România în Primul Război Mondial,
1916-1919
(O notă istorică)1
---------------------------- Muzeograf Valeria Bălescu, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Bucureşti
Primul Război Mondial, faţă de noţiunea consacrată
în lume de Războiul Popoarelor sau Războiul cel
Mare, a rămas în conştiinţa generală a poporului
român drept Războiul Întregirii Naţionale sau Războiul
Reîntregirii Naţionale. De aceea, perioada socotită pentru România - ca fiind cuprinsă acestei mari
conflagraţii mondiale o considerăm a fi 1916-1919, din
următoarele considerente:
A. De ordin istoric:
Deşi procesul unităţii naţionale s-a încheiat la 1
Decembrie 1918, războiul României pentru apărarea
(salvarea) unităţii naţionale continuă însă şi în 1919,
îndeosebi împotriva regimului bolşevic a lui Bela Kun
(Republica Ungară a Sfaturilor) dar şi al regimului
bolşevic din est, al lui Lenin, nu fără legătură cu
operaţiile militare şi evenimentele politice anterioare.
Spre deosebire de unii istorici care consideră că,
Primul Război Mondial se încheie şi pentru România
o dată cu armistiţiul din 29 octombrie/11 noiembrie
1918 şi că 1919 este o campanie separată, dimpotrivă, credem că această campanie din 1919 este
generată de armistiţiile încheiate de puterile aliate (din
Antanta) cu Bulgaria - la Salonic (16/29 septembrie
1918), cu Austro-Ungaria la Villa Giusti (21 oct./3 nov.
1918), cu Ungaria - la Belgrad, la 31 octombrie/13
noiembrie 1918. Prin toate aceste convenţii militare de
armistiţiu, fără prezenţa sau măcar consultarea
României, rămăseseră sub ocupaţie străină mari părţi
din teritoriile româneşti, ceea ce contravenea Tratatul
de alianţă din 4/17 august 1916 pe care România îl
încheiase cu Antanta. Motivaţia aliaţilor fusese că,
România capitulase prin Pacea de la Bucureşti (24
aprilie/7 mai 1918), şi, astfel, trupele aliate conduse
de generalul Berthelot, comandantul trupelor aliate de
la Dunăre, au socotit — din momentul în care au trecut Dunărea — că păşiseră pe un teritoriu inamic.
În afară de faptul că nu se ţinuse cont de condiţiile
obiective care generaseră starea României, de a se
găsi „în plină pace cu Puterile Centrale”2, remarcăm,
totodată, că aliaţii nu ţinuseră cont nici de reintrarea
României în război, la 28/29 octombrie (10/11 noiembrie - st.n.) 1918, înainte de capitularea Germaniei.
Despre această decizie a României chiar generalul

Berthelot consemna: „Se pare că României i s-a
purtat pică pentru că a intrat prea târziu în acţiune,
însă ea a făcut-o în momentul pe care l-am stabilit eu
însumi. Poate că s-a regretat faptul că a avut loc
înainte de încheierea armistiţiului — ceea ce ar fi permis anularea tratatului din 4/17 august 1916. În orice
caz, s-a păstrat o tăcere mormântală atât în privinţa
forţării Dunării, cât şi a mobilizării româneşti”.
Dar, nu trebuie să uităm că prin capitularea
Germaniei la 11 noiembrie 1918, Aliaţii declaraseră
caduc atât Tratatul de Pace de la Bucureşti (1918),
dintre România şi Germania, cât şi Tratatul de la BrestLitovsk dintre Rusia bolşevică şi Puterile Centrale, act
care generase de fapt evenimentul de forţă majoră de
la Bucureşti. În aceste condiţii, până la urmă liderii
politici ai Antantei i-au recunoscut României dreptul de
aliat (cobeligerant), la 2/15 ianuarie 1919, şi i-au acordat în consecinţă dreptul de a participa la lucrările
Conferinţei de Pace de la Paris, ale cărei lucrări au
început la 5/18 ianuarie 1919.
Aşa s-a făcut că din noiembrie 1918 şi până în
ianuarie 1919 trupele aliate care au pătruns în România, pe la nord de Dunăre, au considerat teritoriul de la
sud şi est de Carpaţi ca „zonă de operaţii militare”.4
De altminteri, vin să întărească cele spuse şi faptul
că, în virtutea armistiţiilor încheiate de Antanta cu ţările
Puterilor Centrale (mai sus menţionate), trupele
militare aliate pătrund pe teritoriul României în zonele
tampon, până la retragerea trupelor vrăjmaşe şi
reglementarea conflictelor de graniţă, statuarea internaţională a acestora prin sistemul tratatelor de pace
de la Versailles. De pildă teritoriile româneşti din
Dobrogea, după armistiţiul de la Salonic, nu au fost
imediat eliberate de către trupele bulgare. A fost
nevoie de ultimatumuri repetate din partea generalului
Berthelot, cu termene precise şi pe zone (între 22 nov.19 dec. 1918). Apoi, chiar dacă administraţia militară
străină era înlocuită cu cea civilă românească, în principalele localităţi dobrogene au fost transferate trupe
aliate, care au staţionat acolo aproximativ un an de
zile (până în decembrie 1919).
Mai elocvent este cazul Transilvaniei. Chiar dacă
prin Actul Unirii din 1 decembrie 1918 se definitivase
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procesul unităţii naţionale româneşti, acest act nu ar fi
fost suficient pentru ca unirea să fie garantată politic,
militar şi diplomatic. De aceea, pentru preluarea puterii
statale organismele politice locale şi centrale ale
românilor transilvăneni au conlucrat cu armata română
care traversase Carpaţii, pentru a apăra şi împinge
spre vest linia provizorie de demarcaţie prevăzută prin
Convenţia de Armistiţiu de la Belgrad (31 octombrie/13
noiembrie 1918). De fapt, respectiva linie prevedea un
aliniament delimitat de cursul Someşului Mare la nord,
ulterior răsfrânt spre Târgu Mureş – astfel încât să
urmeze cursul Mureşului până la vărsarea în Tisa. Ar
fi fost doar o demarcaţie de interes strict militar, în intenţia de a marca zona de contact între trupele inamice, graniţa finală urmând a fi stabilită la Conferinţa
Păcii de la Paris. Teritoriul respectiv trebuia să fie
eliberat de trupele ungare, iar trupele Aliaţilor urmau
să ocupe regiunea evacuată de maghiari în condiţiile
fixate de Comandantul şef al Armatelor Aliate din
Orient (Louis Franchet d'Esperey).
Acelaşi act prevedea însă menţinerea administraţiei
maghiare în teritoriul de care vorbim, din Transilvania.5

monitoriza aplicarea armistiţiului - dreptul românilor de
a ocupa Transilvania în limitele fixate de Convenţia de
la Belgrad. La 30 noiembrie (st.n.) 1918, prin intermediul aceluiaşi lt. col. Vix, a cerut ca Arad, Oradea,
Carei, Satu Mare, Alba Iulia, Aiud, Cluj, Baia Mare,
Sighetu Marmaţiei, Târgu-Mureş, Bistriţa, Odorheiu
Secuiesc să fie ocupate de trupe ale Puterilor Aliate.6
La 11 decembrie (st.n.) 1918, în urma lămuririlor solicitate lt. col. Vix, în privinţa trupelor române, Comisia
Ministeriale Maghiară pentru Armistiţiu primea următorul răspuns:
Armata Română a fost recunoscută ca putere
aliată a Antantei şi că armata sa lua parte la ocuparea teritoriilor stabilite prin Convenţia de
Armistiţiu cu acelaşi statut ca şi celelalte naţiuni
ale Antantei.7
Prin urmare, „specialiştii” care susţin că din 11
noiembrie (st.n.) 1918 Antanta se desfiinţase, chiar şi
numai prin textul de mai sus se constată că sunt
într-o mare şi gravă eroare!
În cursul aceluiaşi decembrie 1918, guvernul de la
Budapesta nerecunoscând actul Unirii românilor din 1
Decembrie (st.n.) 1918, a început să ia jurământul de
credinţă către statul ungar de la toate autorităţile comitatense, cercuale şi comunale şi s-a preocupat de întărirea poziţiei sale la Cluj. Dincolo de râul Mureş forţe
ungare au început să se concentreze pentru a lua
atitudine faţă de populaţia română – în special atitudinea faţă de Gărzile Naţionale Române a devenit
din ce în ce mai ameninţătoare.8

Bolşevicul Bela Kun vorbind mulţimii maghiare,
în 1919
(sursa on-line: http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Bela.Kun. Revolution.1919.jpg)

În speranţa împiedicării instituirii controlului militar
românesc în Transilvania, în această etapă guvernul
ungar a făcut mai multe demersuri politice, diplomatice şi militare de a anula decizia respectivă, mai ales
că la 26 noiembrie (st.n.) 1918 şeful Marelui Cartier
General român, gl. Constantin Prezan, printr-o Proclamaţie susţinuse integrarea în frontierele statului român
a teritoriilor dintre Tisa şi Dunăre, aşa cum fuseseră
ele stipulate în Tratatul cu Antanta, din 1916. Primministrul maghiar a contestat într-o convorbire avută
cu lt. col. Fernand Vix, şeful Misiunii Militare Aliate la
Budapesta - instalată în 26 noiembrie 1918 pentru a
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Ofensiva Armatei Române spre Tisa, din aprilie
1919
(sursă on-line: https://ro.wi kipedia.org/wiki/Linia_de_ demarca%C8% 9Bie_% C3 % AEn_Transilva nia_ (19181919)#/media/ File: Hungarian-Romanian_War
_of_1919,_Romanian_adva nce_to_ Tisza_ _ English. jpg)
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Ulterior linia de demarcaţie dintre Antanta
(România) şi Ungaria, ca stat succesor al Imperiului
Austro-Ungar, va mai suporta trei modificări succesive.
Evident că statul român dorea, în interesul Unirii,
să-şi asigure astfel succesul solicitărilor sale teritoriale la Conferinţa Păcii de la Paris, în acord cu Tratatul
din 4/17 august 1916, şi, în noile condiţii, inclusiv prin
maximizarea gradului de ocupare militară.9
Cele trei aliniamente care au urmat au fost:
- la 24 decembrie (st.n.) 1918 România şi-a deplasat trupele până la aliniamentul Baia Mare - Dej Cluj - Deva, prin înţelegerea Berthelot-Apáthy;
- pe 22 ianuarie (st.n.)1919, prin demersurile Guvernului României şi ale Consiliului Dirigent linia de
demarcaţie a fost mutată pe linia Sighetu Marmaţiei Baia Mare - Zalău - Ciucea - Zam, unde trupele
române s-au oprit la ordinul aliaţilor francezi.
- la 26 februarie (st.n.) 1919, Conferinţa de Pace a
trasat o nouă linie de demarcaţie, aflată între SatuMare şi Arad, într-un context în care România a
dobândit o importanţă strategică în planurile comandanţilor militari francezi de intervenţie împotriva Rusiei
Sovietice. Decizia a fost adusă la cunoştinţa conducerii Ungariei, respectiv a lui Mihály Károlyi (preşedintele guvernului ungar) la 7/20 martie 1919, de către lt.
col. francez Vix (însoţit de câte un reprezentant american, englez şi italian), motiv pentru care a şi fost
cunoscută ca „Memorandumul Vix”. Hotărârea făcea
referire la zona neutră (între vechea şi noua linie de
delimitare a graniţei), ce urma să fie ocupată de către
trupele aliate după retragerea trupelor maghiare, în
acest sens acordându-li-se 10 zile trupelor ungare
(începând cu 10/23 martie 1919) pentru a se retrage
pe noua linie stabilită de Conferinţa Păcii. Noul aliniament era considerat mai degrabă o frontieră politică
decât o linie de demarcaţie. Însă în Ungaria, neacceptându-se decizia aliaţilor, s-a ajuns la o criză
politică, finalizată la 3/21 martie 1918 prin demisia lui
Mihály Károlyi şi instalarea Republicii Ungare a Sfaturilor, cu un guvern condus de bolşevicul Bela Kun.
Acesta s-a şi declarat în stare de război cu România,
prin ordinul dat Diviziei 38 Infanterie — „să-şi grupeze
forţele în vederea unui atac în direcţia Dej”.10

Fernand Vix
(al treilea din dreapta) la Budapesta, alături de Membrii Misiunii Militare Franceze
(sursă on-line: https:// ro.wikipedia.org/wiki/Conven% C8% 9Bia_ militar%C4%83_de_la_ Belgrad_din_ 13_no iembrie_ 1918#/me dia/File:Misiunea_Militar%C4%83_Francez%C4%83_la_Budapesta.jpg)

Pentru stoparea conflictului, o ultimă încercare de
mediere cu noul guvern ungar a venit din partea lui
Lloyd George. Diplomatul britanic propunea la 17/30
martie 1919, ca Consiliul celor patru de la Conferinţa
Păcii să trimită o comisie anglo-franco-italiană în
Ungaria, sub conducerea generalului sud-african Jan
C. Smuts, pentru a trata cu Bela Kun. Şeful guvernului bolşevic ungar a refuzat însă propunea aliată, iar
în răspunsul său, printre altele, preciza: „În numele
Consiliului guvernului Republicii Ungare a Sfaturilor
[...], vă rugăm să fiţi interpretul nostru pe lângă guvernele Puterilor Aliate pentru a comunica următoarele
propuneri:
1. Guvernul central al Republicii Ungare e dispus
să creeze o zonă, dar numai în cazul când marginile
acestei zone neutre ar fi determinate la vest de linia
de demarcaţie desemnată de dvs., iar la est de linia
de demarcaţie prevăzută în convenţia încheiată în
noiembrie 1918, dar modificată în mod arbitrat şi unilateral, cauzând un rău considerabil şi ireparabil vieţii
noastre economice, prin ordinul generalului Presan
[...].
Această parte a zonei care trebuie evacuată de trupele noastre conform propunerilor dvs., domnule general, trebuie să fie ocupată de trupe engleze,
franceze, italiene sau americane. Constituţia Republicii Ungare a Sfaturilor va rămâne în vigoare şi nu va
avea loc nici un fel de amestec în condiţiile economice, sociale, create de sus-zisa Constituţie [...]. Pe
de altă parte, declarăm în modul cel mai categoric că
Republica Ungară a Sfaturilor nu se pune pe terenul
integrităţii teritoriale, dar că ea dezaprobă dinainte
soluţiile chestiunilor teritoriale, bazate pe imperialismul de cucerire".11
În cele din urmă, după agresiunea armatei ungare,
trupele române din Transilvania, puse sub comanda
generalului Gheorghe Mărdărescu (12 aprilie 1919),
în noaptea de 15/16 aprilie 1919 au declanşat — cu
acordul Antantei — o ofensivă generală în scopul
avansării dincolo de vestul Munţilor Apuseni, pentru a
limita bolşevismul şi a „apăra legitimitatea hotărârii de
la 1 Decembrie 1918, care încheiase procesul constituirii statului naţional unitar român”.12
Comandamentul aliat, prin generalul Berthelot,
înştiinţa guvernul român despre acceptul unei asemenea acţiuni ofensive la 16 aprilie 1919, consemnând
astfel că „românii au dreptul să riposteze ofensiv în
cazul unui atac şi să înainteze până la linia estică a
zonei neutre, în scopul de a ocupa zona desemnată
pe seama lor”.13
Având în vedere că Rusia Sovietică, prin liderul său,
Lenin, rupsese unilateral relaţiile diplomatice cu
România la 13/26 ianuarie 1918, în noile condiţii cei
doi lideri comunişti au intenţionat să-şi unească forţele
printr-o alianţă ofensivă şi defensivă împotriva
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României. În urma telegramei lui Lenin, din 25 aprilie
1919, Statul Major al Armatei Roşii din Kiev ordonase
trupelor sale „să înainteze rapid şi să stabilească legătura cu armata roşie ungară”,14 astfel că trupele
Armatei Roşii ucrainene pătrunseseră în Galiţia, în
apropierea graniţei bucovinene. Concomitent, alte
forţe bolşevice trebuiau „să pornească o ofensivă
pentru ruperea poziţiilor forţelor regale ale României şi
încercuirea lor lângă Nistru".15

Regimentul 27 Infanterie în faţa Parlamentului
ungar
(sursa: Arhiva Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I" - în
continuare: Arh. M.M.N., Colecţia Albume, inv. nr. 185)

Planurile bolşevice au eşuat însă, armata română a
acţionat în consecinţă şi în conformitate cu Tratatul de
alianţă cu Antanta, din 4/17 august 1916. Doar aşa
forţele ungare au fost alungate din Transilvania iar trupele române au ajuns la 1 mai 1919 pe Tisa. După
numai două zile (3 mai) s-a încheiat apoi o convenţie
militară de armistiţiu, semnată de gl. Prezan şi col.
Semis Werth, care prevedea încetarea ostilităţilor din
partea trupelor ungare împotriva trupele române,
altfel, acestea din urmă, se simţeau obligate să reia
ofensiva.
În afară de faptul că Bela Kun nu a respectat
prevederile armistiţiului, la 15 iunie 1919 cerea trupelor române să-şi retragă trupele de pe Tisa, în acord
cu prevederile Convenţiei de la Belgrad, din 31 oct./13
nov. 1918. Noua atitudine ungară era răspunsul la decizia Conferinţei Păcii de la Paris, care, la 11 iunie
1919, stabilise graniţa dintre Ungaria şi România
(idem Cehoslovacia şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven),
consemnată apoi prin Tratatul de Pace de la Trianon,
din 4 iunie 1920. Prin urmare, acest act nu consfinţea
rezultatul campaniei din 1916-1918, pentru că
altminteri graniţa României ar fi trebuit să fie cea
generată de armistiţiul de la Belgrad.
Pregătindu-se de o ripostă puternică, la 20 iulie
1919 Bela Kun a declanşat ofensiva împotriva armatei

române, la est de Tisa. Începând cu 24 iulie trupele
ungare au fost respinse şi apoi împinse spre vest. La
28 iulie primele unităţi române au traversat Tisa, ceea
ce a dus la demisia şi fuga lui Bela Kun. Astfel conducerea guvernului ungar, începând cu 2 august 1919,
a fost preluată de reprezentanţi ai sindicatelor. Trupele
române au avansat după aceea fără rezistenţă spre
Budapesta, în drum fiind întâmpinate de membri ai misiunii militare italiene care veneau cu mesaj de la comandantul trupelor de Orient. Şeful misiunii, lt. col. Guido
Romanelli, a înmânat mesajul aliaţilor către colonelul
Gheorghe Rusescu, comandantul Brig. 4 Roşiori, prin
care i se solicita ca, înainte de a avansa, să ceară
instrucţiuni de la Cartierul General al trupelor române.
În final, în seara de 3 august 1919 un detaşament
de Roşiori din armata română - compus din 400
militari, însoţit de 2 tunuri şi două grupe de mitraliere
-, a intrat în Budapesta, unde col. Gh. Rusescu a cerut
guvernului ungar încetarea focului, şi aşa a fost nevoit
să capituleze. Ziua următoare, la 4 august 1919,
trupele române ale Diviziei 1 Vânători au intrat în
Budapesta.
Forţele aliate nu au lăsat România singură să
încheie un armistiţiu cu Ungaria, ci, la 5 august 1919,
Consiliul Suprem aliat a trimis în capitala ungară o
comisie alcătuită din patru militari: pentru Franţa - gl.
Jean Cézar Grazziani; pentru Marea Britanie - gl.
Garton; pentru S.U.A. - gl. H.H. Bandholz; pentru Italia
- gl. Monbelli.
Guvernul român a numit apoi pe Constantin
Diamandy, la 12 august 1919, ca înalt comisar al său
la Budapesta. Ulterior, reprezentanţii guvernului
român au contribuit mult la stabilitatea politică a
Ungariei, fără să se amestece în probleme interne ale
acestei ţări, fapt reflectat în imaginile imortalizate în
acea perioadă şi recunoscut de autorităţile ungare ale
vremii.
La 12 noiembrie 1919 gl. Gheorghe Mărdărescu
dădea ultima Proclamaţie, prin care anunţa retragerea
trupelor române din Budapesta. În urma acestei decizii armata română a predat trupelor aliate paza podurilor peste Dunăre, la 14 noiembrie 1919, ora 3.00.
Aceasta a permis pătrunderea în Budapesta a armatei
ungare, la 16 noiembrie 1919, sub comanda amiralului Horthy. Începând cu această dată amiralul ungar
şi-a impus apoi regimul de dictatură, deci sub oblăduirea forţelor aliate - care aveau să se retragă din
Budapesta în februarie 1920.
În concluzie, campania din 1919 a fost generată:
- În primul rând de nerecunoaşterea din partea
Ungariei a actului Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1
Decembrie 1918, refuzul de a recunoşte dreptul
românilor la independenţă, la un stat liber şi unitar;
- În al doilea rând, dorinţa de menţinere a expansiunii ungare asupra unor teritorii cu populaţie majoritar
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românească, prin susţinerea respectării convenţiei
militare de armistiţiu din 31 oct./13 nov. 1918;
- În al treilea rând, se evidenţiază susţinerea interesului ungar de către forţele bolşevice din Rusia
Sovietică şi Ucraina Sovietică, în intenţia de a forma
un teritoriu unitar sovietic, în detrimentul statului unitar
naţional român;
- De asemenea, detaliile prezentate au fost
punctate în ideea de a evidenţia că acţiunea armatei
române din 1919 nu s-a prezentat ca o entitate separată în raport cu armata ungară sau statul ungar, ci
numai în acord cu aliaţii, teritoriul României constituind
graniţa estică a Antantei cu Puterile Centrale, respectiv cu statele succesoare ale Imperiului Austro-Ungar,
a căror existenţă a fost reglementată internaţional doar
în urma tratatelor de pace semnate în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris şi al cărui Consiliu Suprem
era alcătuit din reprezentanţii celor 5 mari state din
Antanta, respectiv: Anglia, S.U.A., Franţa, Italia, Japonia.

Asociate şi Austria, în absenţa delegaţilor României şi
Regatului Sârbo-Croată-Sloven. Prevedea desfiinţarea Imperiului Austro-Ungar şi constituirea statelor
succesoare. România a fost împotriva introducerii
clauzei minorităţilor, ceea ce a dus la 12 septembrie
1919 la demisia guvernului liberal (Ion I.C. Brătianu a
declarat că nu-şi poate pune semnătura pe un tratat
„incompatibil cu demnitatea şi independenţa naţinală);
urmează guvernul Arthur Văitoianu - a refuzat
semnarea; în guvernul Alexandru Vaida-Voievod (după
alegeri 3-4 nov. 1919) România, prin gl. Constantin
Coandă, semna la 10 decembrie 1919 Tratatul cu
Austria şi pe cel al minorităţilor (cu îmbunătăţiri).
III. 27 noiembrie 1919, Tratatul de pace la
Neuilly-sur-Senne dintre Puterile Aliate şi Asociate şi
Bulgaria, semnat de partea română la 10 decembrie
1919 (Victor Antonescu şi gl. Constantin Coandă).
IV. 4 iunie 1920, Tratatul de la Trianon semnat, pe
de o parte, de: Franţa, Marea Britanie, Italia, S.U.A.,
Japonia, România, Regatul sârbo-croato-sloven,
Cehoslovacia plus încă 9 state şi, pe de altă parte, de
Ungaria. Din partea României a fost semnat de dr.
Ioan Cantacuzino şi Nicolae Titulescu; la 10 august
1920 s-a semnat Tratatul complementar la cel de la
Trianon, prin care Austria recunoştea, în afară de alte
prevederi, că Bucovina aparţine României. Acest ultim
document a fost semnat de: S.U.A., Marea Britanie,
Franţa, Italia, Japonia – de-o parte, şi România,
Polonia, Regatul Sârbo-Croato-Sloven, Cehoslovacia
– de cealaltă parte. Scopul era să asigure statelor
succesoare „suveranitatea [...] asupra teritoriilor care
le sunt recunoscute în modul respectiv”.16
V. 10 august 1920 România a semnat Tratatul de
la Sèvres cu Turcia, alături de Puterile Aliate şi
Asociate, din delegaţia română făcând parte: Nicolae
Titulescu şi Dimitrie Ghica (ministrul României
la Paris). A fost definitivat apoi prin Tratatul de la
Lausanne, din 24 iulie 1923.

Proclamaţia Armatei Române la retragerea din
Ungaria
(sursa: Arh. M.M.N., Colecţia Albume — Pagini de glorie. De la
Tisa la Budapesta, inv. nr. 633)

Cunoscute sub numele de sistemul Versailles,
documentele respective au fost:
I. 28 iunie 1919, Tratatul de pace de la Versailles,
dintre Puterile Aliate şi Asociate şi Germania, semnat
din partea României de Ion I.C. Brătianu şi gl.
Constantin Coandă;
II. 10 septembrie 1919, Tratatul de pace de la
Saint-Germaine en Laye, dintre Puterile Aliate şi

Vedere aeriană asupra Budapestei, realizată de Gr.
de aviaţă compusă din: pilot - lt. Grecu şi observator
- sblt. Dumitrescu, 8.IX. 1919
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B. De ordin moral:
Un alt argument, major, prin care susţinem că
luptele din 1919 se includ istoriei Războiului de Reîntregire Naţională, este unul de ordin moral - am spune
-, şi se referă la toţi ostaşii şi cetăţenii ţării care au devenit eroi, prin dăruirea lor supremă pentru înfăptuirea
României Mari.
Statisticele româneşti de după război, nu fac separaţie între campaniile din 1916-1918 şi 1919, ci,
dimpotrivă, ilustrează:
- Din armata română „partea combativă mobilizată
şi folosită în perioada 1916-1919 (aproximativ un
milion de oameni) se ridica la 2,2% din cei 45 de
milioane luptători ai statelor coaliţiei”.18
- Potrivit Buletinului de Informaţii al Secţiei II a
Marelui Cartier General al armatei române, din 30
iunie 1919, în privinţa pierderilor „umane ale
României, în anii primului război mondial”, se preciza
că „s-au ridicat în total la aproape un milion (morţi, mutilaţi, răniţi şi dispăruţi), din care mai mult de 330.000

morţi din rândul militarilor [...], 85.000 ofiţeri şi soldaţi
morţi pe câmpul de luptă, 150.000 ofiţeri şi trupă morţi
dintre răniţii şi bolnavii din spitale, 60.000 ofiţeri şi
trupă morţi din rândul prizonierilor şi 20.000 de mari
mutilaţi de război”.19
De asemenea, prim-ministrul român, Ion I.C.
Brătianu, în memoriul din 2 iulie 1919 prezentat
Consiliul Suprem aliat al Conferinţei Păcii de la Paris,
înainte de a se retrage de la lucrările acestui înalt for
internaţional, preciza că România „a pierdut «330.000
de soldaţi, aproape 1/20 din populaţia totală; cu civili
morţi de boală, de mizerie, de foame, pierdea mai mult
de 1/10 din populaţia totală»”.20
Asemănător, în documentul prezentat în 1921 de
delegaţia română - Comisiei de reparaţii, „pierderile
armatei române erau estimate la 330.000 morţi sau
dispăruţi şi 75.491 invalizi. Din rândurile populaţiei
civile, decimată de boli, foame şi mizerie au pierit
peste 650.000”21 ş.a.
Chintesenţa tuturor aceste jertfe îl reprezintă
EROUL NECUNOSCUT al României, desemnat dintre
eroii primului război mondial, la 14 mai 1923, şi înhumat în Parcul Carol (Bucureşti), la 17 mai 1923, în
cadrul unei ceremonii naţionale desfăşurată în
prezenţa Regelui Ferdinand I, a prim-ministrului Ion
I.C. Brătianu, a tuturor factorilor responsabili ai ţării, a
reprezentanţilor statelor foste aliate ş.a. Pe piatra sa
tombală stă scris:
„AICI DOARME
FERICIT ÎNTRU DOMNUL
OSTAŞUL NECUNOSCUT
SĂVÂRŞIT DIN VIAŢĂ ÎN
JERTFA PENTRU UNITATEA
NEAMULUI ROMÂNESC;
PE OASELE LUI ODIHNEŞTE
PĂMÂNTUL ROMÂNIEI
ÎNTREGITE.
1916-1919”.
Aşadar, aceste date au fost înscrise nu de analiştii
de mai târziu ai războiului, ci de generaţia care a înfăptuit România Mare, de aceea se impune întrebarea: cine ne-ar da dreptul nouă astăzi să ignorăm
jertfa tuturor eroilor care în perioada 1916-1919 şi-au
dat viaţa pentru înfăptuirea şi apărara marelui ideal
naţional - ROMÂNIA MARE?

Placa tombală de pe Mormântul Eroului
Necunoscut, realizată în 1923 de sculptorul Ion
D. Trajanescu, în spiritul Epocii „Brâncoveneşti”. Materializarea acesteia s-a înfăptuit
în atelierul de pe Calea Victoriei, din Bucureşti,
a lui Luigi Brida; iar textul l-a conceput Ion D.
Trajanescu împreună cu prof. Gh. Mugur
(sursa: Valeria Bălescu, op. cit., p. 158-159).

Note:
1. Lucrarea de faţă este un extras din propria-mi
disertaţie: Relaţii româno-sovietice, 1917-1934.
2. Arhiva Serviciului Istoric al Ministerului Apărării
Naţionale (în continuare Arh. S.I. al M.Ap.N.,.), fond
Microfilme, F. II 1.2634, apud: România în anii primului război mondial, colectiv, vol. 2, Editura Militară,
Bucureşti, 1987, p. 662.
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Ibidem, p. 659.
Ibidem.
5. Cornel Grad, Contribuţia armatei române la preluarea puterii politico-administrative în Transilvania.
Primele măsuri (noiembrie 1918-aprilie 1919), în:
Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale, An
II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010, p 54.
6. Marcel Ştirban, Gheorghe Iancu, Ioan Ţepelea,
Mihai Racoviţan, Unirea şi desăvârşirea statului
naţional unitar, cap. IV, p. 95 (PDF), din: Istoria
României. Transilvania. Vol. II, Editura Gheorghe
Bariţiu, Cluj-Napoca, 1997.
7. Ibidem, p. 96 (PDF).
8. Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 413.
9. Zoltán Szász, „The Socialist Alternative: A Soviet
Republic”, în: C. XIV - Revolutions and national movements after the collapse of the monarchy (1918-1919),
din: Institute of History of the Hungarian Academy of
Science's History of Transylvania, Vol. III – From 1830
to 1919, Atlantic Research and Publications, Inc.,
2001-2002, pp. 3-753.
10. Liptan Ervin, Vöröskatonák Elöre! A Magyar
Vörös Hadsereg Harcai 1919, [„Soldaţi Roşii Înainte!
Lupta Armatei Roşii maghiare în 1919”], Budapest,
1919 (rep.: Lektor Balázs József, Zrínyi Kiadó (Budapest), 1960), p. 88.
11. Arh. S.I. al M.Ap.N., fd. Microfilme, F. II 2.2193.
12. România în anii primului război mondial, op. cit.,
p. 670.
13. Ibidem, p. 673.
14. Gyula Juhás, Ungaria Foreign Policy 1919-1945,
Budapest, Akademiai Kiado, 1979, p. 22.
15. Din cronica relaţiilor poporului român cu
popoarele vecine, vol. I, Editura Militară, Bucureşti,
1984, p. 269-270.
16. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa şi politica în
România, 1918-1921, Editura Politică, Bucureşti,
1976, pp. 45-49.
17. România în anii primului război mondial, op. cit.,
p. 692.
18. Ibidem, p. 698, apud Buletinului de Informaţii al
Secţiei II a Marelui Cartier General al armatei române,
din 30 iunie 1919, din Arh. M.Ap.N., fond Microfilme,
F. II. 2. 2193.
20. Ibidem.
21. Ibidem, apud Arhiva Ministerului Afacerilor
Externe, fond Primul război mondial, vol. 58, p. 378.
22.
Valeria Bălescu, Eroul Necunoscut. Istorie
trecută şi recentă, Ed. Militară, Bucureşti, 2005, p.
159.
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Căpitanul Grigore Ignat, între mitul
sacrificiului şi simţul datoriei
---------------------------- Colonel Liviu Corciu, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Românii au rezistat până la moarte pe Cota 100. Un batalion din Regimentul 51 şi-a
pierdut toţi ofiţerii, inclusiv pe căpitanul Grigore Ignat, care, atunci când trăgătorii lui au
căzut, a început el însuşi să tragă cu mitraliera.
Descoperirea, după bătălie, a trupului său ţinând în continuare strâns arma a făcut din
el unul dintre cei mai vestiţi eroi români ai războiului.
Glenn Torrey, România în primul război mondial
Povestea căpitanului Grigore Ignat, poate ar fi
rămas necunoscută, ca multe alte fapte de eroism
remarcabil şi anonim, dacă nu ar fi fost un cumul de
factori şi conjuncturi favorabile promovării ei la nivel
naţional.
A fost mai întâi scrisoarea1 comandantului Diviziei
13, generalul Ioan Popescu, adresată văduvei căpitanului Grigore Ignat, Geta Enăşescu, pentru a-i
remite medalia Mihai Viteazul, cea mai înaltă decoraţiune de război, şi în care-i relatează desfăşurarea
luptei de la Cota 100.
A urmat întâlnirea acesteia cu poetul botoşănean
Constantin Cucu, care era şi publicist2, şi care a
mediatizat povestea căpitanului şi a eroismului său în
lucrarea Glorioasa epopee română a Marelui Război
de Întregire 1916-1918. Lucrarea, tipărită în anul 1924
pe cheltuiala proprie a poetului popular, a fost
distribuită masiv, inclusiv în armată3, eroului de la
Răzoare fiindu-i dedicate versuri înălţătoare, cu un
mare impact asupra contemporanilor:
Tu ai luptat cu abnegare
Străpuns de zeci de baionete,
Iar moartea ta la parapete
Opri năpraznica vâltoare
Din lanţuri grele ne-ai scăpat
Cu jertfa ta fără de nume
Şi ne-ai făcut stăpâni pe lume
O, bravule Maior Ignat!2
Aceste demersuri, prezenţa lui Grigore Ignat în
Botoşani înainte de război, căsătoria lui cu o
botoşăneancă dintr-o familie bună, fiică de proprietari
de moşii, şi mai ales puterea de simbol a gestului eroic
în sine, au influenţat desemnarea lui ca simbol al
eroismului botoşănenilor în prima mare conflagraţie
mondială, astfel încât, în vara anului 1929, în Piaţa
Carol din Botoşani, avea să fie dezvelit monumentul
Compania de mitraliere maior Ignat, în atac, în semn
de respect şi recunoştinţă, faţă de cei care au înfăptuit
România Mare cu atâtea jertfe şi sacrificii.

Iată de ce, mărturisesc că am ezitat a scrie despre
caracterizările consemnate de şefii ierarhici în memoriul original al căpitanului Grigore Ignat, deoarece nu
sunt deloc măgulitoare. Am gândit că pot fi acuzat de
oportunism, de dorinţa de a ieşi în evidenţă pe un
subiect sensibil, de intenţia de a băga băţul prin gard,
într-un atac asupra unei valori naţionale. Împotriva
unui mit.
M-am decis însă, după ce am citit cartea dedicată
lui de către Victor Mocanu, apărută la Editura Militară,
în anul 1967, şi după ce am observat că perioada
şcolii militare, unde tânărul cadet Grigore Ignat nu s-a
adaptat rigorilor cazone, cerând chiar să plece,5 este
singura menţiune a vreunei neconformităţi comportamentale, a vreunei slăbiciuni, a vreunei trăsături
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menite a-i scoate în evidenţă latura umană a omului
Grigore Ignat, firescul personalităţii sale complexe, cu
bune şi cu mai puţin bune. Restul e tăcere. Adică
sunt scoase în evidenţă doar aprecierile de la vârsta
unei relative maturizări, când trecuse prin patru
regimente, dobândise suficientă experienţă, iar ca
vârstă se îndrepta spre 30 de ani. Şi se pregătea să se
însoare.
Din păcate, dincolo de multe informaţii valoroase
oferite în carte, accentul se pune pe latura propagandistică, ce atinge punctul culminant în scena finală,
demnă de un scenariu de tragedie greacă - viteazul
ofiţer se prăbuşeşte peste mitralieră, cu mâna încleştată pe trăgaci, şi în timp ce ochii i se închid, aude
într-o străfulgerare, de departe, strigătele de „Ura” ale
ostaşilor noştri care porniseră la contraatac.6 Deci,
deşi e mort, el încă mai trage, iar simţurile încă îi
funcţionează, bine poate nu la nivel maxim, dar cel
puţin auzul, după ore de bombardament infernal, şi
după ce trăsese cu mitraliera de se înroşise ţeava, tot
mai funcţionează....
Probabil că, dacă ar mai fi fost adăugat şi un ultim
gând al eroului, ceva de genul, parcă ăştia strigă ura
prea de departe..., scena ar fi câştigat şi mai mult în
dramatism....
Dincolo de tonul ironic, în reciprocitate faţă de glodul propagandistic în care a fost tăvălit gestul eroic, la
finalul lecturii am avut convingerea că dacă ar fi existat în 1917 Partidul Comunist, Grigore Ignat ar fi fost
prezentat cel puţin ca fiind membru simpatizant. Asta
în timp ce aprecierile consemnate în memoriul ofiţerul
îl arată mai mult ca pe un tânăr inteligent, sensibil şi
rebel, trăsături şi atitudini taxate în consecinţă: nu are
judecata formată sau nu are destul bun simţ.
Credeţi că prezentarea adevărului gol-goluţ, a
aprecierilor şefilor ierarhici la adresa tânărului sublocotenent de 21 de ani, i-ar fi afectat imaginea ori ar fi
influenţat în vreun fel percepţia colectivă a sacrificiului
său de mai târziu?
- Aaa, a fost deci pedepsit cu arest? Atunci nu se
mai pune....Ştiţi noi cinstim numai eroii fără prihană,...numai Feţii Frumoşi, cu părul pieptănat şi cu
10 la matematică!
Credeţi că gestul său de a alege moartea, alternativei de a se retrage de la Cota 100, ar fi mai puţin valoros acum, dacă s-a aflat că în primul an de carieră
militară nu se străduia suficient la studiu spre a-şi înmulţi cunoştinţele profesionale? Sau dacă s-a aflat că
la vârsta de 21 de ani, când abia ieşise pe soldă, singura lui avere, se gândea la petreceri?
Care dintre noi, la vârsta aceea, nu se gândeau
cam......... la aceleaşi lucruri?
Oameni buni, omul ăsta a fost pe bune!, ca să folosesc o expresie a tinerilor de azi. S-a bucurat de
tinereţe şi de viaţă, şi probabil a spus lucrurilor pe

nume, într-un regiment de infanterie cu ştaif, unde
orice deviere atitudinală ori comportamentală trebuia
anihilată. Iar când a fost să lupte, a luptat! Până la
capăt, aşa cum nu am ştiinţă să fi făcut vreunul din cei
care-l criticau spunând că nu are simţul datoriei.
Şi ca să fiu sincer până la capăt, mai este un motiv
pentru care acum, în preajma comemorării centenarului acestei bătălii, a acestui gest extraordinar,
eroic în adevăratul sens al cuvântului, săvârşit de nişte
oameni cât se poate de obişnuiţi, am considerat că am
datoria de a vorbi liber de orice constrângeri ori
prejudecăţi. Acela că, la comemorarea a 200 de ani, e
posibil să nu mai fiu în măsură...
Biografie.
Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm
tinerilor cine a fost căpitanul Grigore Ignat şi mai ales,
de ce merită el şi oamenii lui a fi pomeniţi de către
generaţiile de astăzi, care încă îi mai descoperă,
amintiţi în treacăt, prin manualele de istorie.
Născut la 2 august 1889 la Bârlad, fiul lui Enache
(decedat), de profesie poliţaiu7 şi al Elisabetei, cu
domiciliul în Bârlad, plasa Tg. Simila, judeţul Tutova,
cadetul Grigore Ignat intra la data de 1 septembrie
1908 pe porţile Şcolii Militare de Infanterie, pe care a
terminat-o doi ani mai târziu, cu media 6,09, clasificat
pe poziţia 104 din 125 de cursanţi.8
La 1 iulie 1910, prin Înaltul Decret nr.2382 este
avansat sublocotenent, iar la 1 august 1910 se
prezintă, după un binemeritat concediu, la Regimentul
Cantemir nr.12, cu garnizoana în oraşul său de domiciliu.
Iată cum era caracterizat, în mod succint de către
instructorii din şcoala militară, la capitolul note şi
relaţiuni generale:
Talie naltă. Conformaţiune bună. Are 8 clase de
Liceu. Avere numai solda.
Deşi aprecierile instructorilor nu au fost cele mai
elogioase, capitolul aptitudini fizice, pare să fi fost unul
din punctele sale forte:
Are prea bune aptitudini fizice.Ţinuta bună; sănătos şi foarte rezistent. Călăreşte bine.
Mai departe, la criteriul Capacitate:
Inteligent, judecă bine; nu destul de ordonat în acţiunile sale. Nu pune destulă silinţă la studiu,
şi Aptitudini militare:
Are nevoie de mai multă vioiciune, agerime şi
energie, precum şi de oarecare îndrumări.
Comandantul regimentului observă că se arată
activ în serviciu şi cu putere de muncă. (...) A luat parte
la concentrările din August şi Septembre cînd
am văzut că comandă(!) şi conduce bine plotonul la
eserciţiu. În acelaşi registru, comandantul Brigăzii 13
Infanterie, generalul Prezan, notează sec: Ofiţer din
promoţia anului 1910. Nu-l cunosc.
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După numai un an de activitate profesională în
cadrul Regimentului Cantemir nr.12 din Bârlad, sublocotenentul Ignat reuşise „performanţa” de a-şi petrece
revelionul 1910/1911 în arest, fiind pedepsit de către
comandantul regimentului cu 5 zile, începând cu data
de 29.12.1910, pentru că a făcut scandal cu 2 civili beţi
în local public.
Nu am găsit informaţii suplimentare despre acest
subiect, aşa că, cu riscul de a dezamăgi, nu-l voi
aborda.
Aprecierile comandanţilor pentru primul său an ca
ofiţer, erau în aceeaşi notă critică, cu menţiunea că îi
sunt recunoscute totuşi aptitudinile fizice foarte bune.
Comandantul regimentului nota:
E inteligent, judecata încă neformată; n-are destul
bun simţ; nu destul de ordonat în acţiunile sale; nu se
aplică destul la studiu spre a-şi înmulţi cunoştinţele
profesionale. Aptitudinile militare sunt în desvoltare;
n-a instruit mulţumitor recruţii; a lipsit mult de la Şcoala
unităţilor Regimentului, precum şi de la diferite eserciţii
de aplicaţiune pe teren.
Fără a deveni subiectivi, subliniem că pentru perioada în care a fost întocmită evaluarea, 1 noiembrie
1910 – 31 octombrie 1911, sublocotenentul Ignat beneficiase de numai 2 permisii, de una, respectiv 8 zile,
la un interval de 6 luni distanţă una de cealaltă. Nu la
fel arată situaţia absenţelor din motive medicale, ce
totalizează 59 de zile într-un interval de 6 luni, din
aprilie şi până în noiembrie, având drept cauză diferite
afecţiuni precum gastrită, cistită şi chiar un adeno-flegmon inghinal stâng f.voluminos, după cum consemnează medicul unităţii,9 afecţiune care-l ţine departe
de activitatea militară aproape 40 de zile, la Spitalul
Militar Iaşi.
Tot la categoria absenţelor este menţionat şi un
episod mai puţin elogios, petrecut în timpul manevrelor
regale din toamna anului 1911, când efectivele regimentului erau dislocate între Roman şi Paşcani, iar
tânărul ofiţer, aflat la comanda unui detaşament de
soldaţi cu misiunea de a face gardă la penitenciarul
din Târgu Ocna, nu se ridicase la înălţimea misiunii încredinţate, dacă e să ne luăm după frustrarea ce răzbate din tonul evaluatorului, activitatea sa lăsând mult
de dorit.
Şi mai departe, concluziile comandantului de regiment:
Trebuie ţinut deaproape şi supravegheat necontenit
spre a-şi face datoria cum trebuie; caracter slab şi
lesne influinţabil; predispus la petreceri şi vieaţă
dezorânduită.
Singur, comandantul eşalonului superior, Brigada
13 Infanterie, deşi părea în asentimentul subordonatului său, notează într-un registru mult mai permisiv:
Ofiţer încă nou (...) are nevoie de îndrumare. Se va
nota mai târziu, când se va putea aprecia mai bine.

În următoarea perioadă evaluată, 1 noiembrie 1911
– 31 octombrie 1912, au loc schimbări majore în comportamentul sublocotenentului Ignat, care pare chiar
a se fi „cuminţit”, cu toate că nu se simte o ameliorare
şi în tonul aprecierilor comandantului de regiment,
care-l caracterizează din nou: nu-şi dă silinţa a-şi
înmulţi cunoştinţele. Aptitudinile militare nu îndestul de
dezvoltate.
În data de 8 Noiembrie 1911 reuşeşte din nou „performanţa” de a fi pedepsit de comandantul de regiment, tot cu 5 zile de arest, de această dată pentru
portul neregulamentar al ţinutei, iar o lună mai târziu,
pe 12 decembrie 1911, este pedepsit de către comandantul Diviziei a VI-a Infanterie, cu 15 zile închisoare pentru greşeli în serviciu şi societate faţă cu
prescripţiunile regulamentare şi demnitatea militară.
Această severă sancţiune disciplinară, aplicată direct de către comandantul de divizie, nu avea legătură
cu perioada evaluată, ci era consecinţa modului în
care îşi îndeplinise misiunea de la penitenciarul
Tg.Ocna, din septembrie 1911, după cum scrie chiar
comandantul de regiment:
Educaţiunea militară lasă de dorit, mai ales când nu
e supraveghiat deaproape, cum a fost cazul anul trecut când a fost trimis cu un detaşament la penitenciarul T.Ocna, comiţând greşeli în serviciu şi în societate,
pentru care a şi fost pedepsit.
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Nu cunoaştem ce fapte anume au atras sancţiunile
disciplinare şi aprecierile critice la adresa tânărului
ofiţer, şi nici nu ne-am propus aici să abordăm latura
psihologică a comportamentului unui tânăr de 19 ani,
orfan de tată, repartizat, probabil în calitatea sa de
unic întreţinător de familie, în oraşul în care domicilia,
şi unde, fiind cunoscut de concitadini, putea fi lesne
observat, poate chiar şi cu un ochi mai critic, în toate
ipostazele vieţii de zi cu zi.
În ciuda tuturor aprecierilor critice, se întrevăd şi
primele semne de recunoaştere a potenţialului tânărului ofiţer de numai 22 ani, alături de preocupări specifice vârstei: Îndeplineşte bine serviciul când e ţinut
deaproape; altfel se gândeşte mai mult la petreceri.
Se ameliorează substanţial şi situaţia absenţelor de
la program, numai 2 pentru motive medicale, totalizând 9 zile, nicio zi de permisie, în schimb 18 zile de
concediu acordate de către acelaşi comandant de divizie care-l pedepsise anterior.
În schimb rămâne foarte critic tonul comandantului
eşalonului superior:
Nu se aplecă la studiu pentru a-şi completa cunoştinţele. Aptitudini militare slabe..(...) Aplecat prea mult
spre petreceri, se gândeşte prea puţin la serviciu şi la
instrucţia sa personală. Nu are sentimentul datoriei.
Nu are spiritul militar cuvenit. În ce priveşte sentimentul demnităţii a lăsat de dorit. Conduită uşoară, are
nevoie de a fi controlat deaproape. Sarcinile le îndeplineşte neglijent şi fără exactitate, are nevoie de
impulsiune şi supraveghere continu, deşi pare a-i recunoaşte potenţialul:
Bune aptitudini fizice, resistent pentru campanie. Inteligent(...). A luat parte la aplicaţiuni şi manevre cu
plutonul unde condus şi supraveghiat a putut fi destul
de bun. Educaţia militară neformată.
Schimbarea atât de dorită de şefii ierarhici, inclusiv
a comportamentului tânărului ofiţer, este legată de un
eveniment administrativ ce pare a fi avut un impact
major în viaţa şi în cariera sa militară, şi anume mutarea acestuia din garnizoana de domiciliu, în baza
Înaltului Decret nr. 5041 din 1 decembrie 1912, la
Regimentul „Radu Negru” nr.28, pe atunci cu garnizoana la Piteşti.
Urmând unei perioade de doi ani de aprecieri critice
şi sancţiuni disciplinare, venite din partea unor şefi
ierarhici care considerau că nu va putea avansa în
ierarhia militară, în absenţa unei „îndreptări” imediate,
mutarea la Piteşti pare mai degrabă efectul unui act
disciplinar, decât al unui act de voinţă liber consimţit,
al tânărului sublocotenent.10
La 23 iunie 1913 este mobilizat la partea activă a
batalionului de rezervă al regimentului, constituit sub
denumirea Regimentul 44 Rezervă, cu care ia parte
la campania celui de-al doilea război balcanic, până
la 24 august, acelaşi an.

Aprecierile comandantului Regimentului 44
Rezervă faţă de activitatea depusă în această
perioadă, deşi nu sunt tocmai elogioase, lasă totuşi să
se întrevadă, din nou, potenţialul „subiectului”:
Are aptitudini fizice. Capacitatea şi educaţiunea
militară mediocre. Nu destul de conştiincios în serviciu(...). Recomandăm a fi supravegheat şi mai de
aproape, căci îndreptându-se va putea deveni un bun
oficer.
Comandantul Brigăzii 23 Infanterie, eşalonul superior, scrie la rândul său:
Ofiţer sănătos, care ţinut de aproape va putea deveni un bun ofiţer.
Dar prima şansă, prima mână întinsă în carieră
tânărului Grigore Ignat aparţine comandantului Regimentului „Radu Negru” nr.28, colonelul Popovăţ, care,
faţă de activitatea depusă de tânărul ofiţer în perioada
1 noiembrie 1912 – 31 octombrie 1913, nota:
Este inteligent însă nu se ocupă a-şi mări cunoştinţele spre a-şi completa instrucţia militară. Este mutat
în acest regiment (...) din Regimentul Cantemir nr.12
unde nu a avut bune purtări. În acest regiment s-a condus însă destul de bine, fără a da ocazie la plângeri
sau alte nemulţumiri.(...) În speranţa că pe viitor se va
îndrepta sunt de părere că „Merită a înainta”(a fi
avansat – s.n.).
Şi comandantul Brigăzii 23 Infanterie Rezervă,
colonelul Lambru, îi acordă o şansă de promovare:
Oficerul n-a dat loc la nemulţumiri pe cât îmi pot
aduce aminte, nici nu mă încumet însă a-l caracteriza
cu siguranţă. [Având] În vedere însă că nu l-am remarcat defavorabil, cred ca şi şeful de regiment că
poate înainta.
Tot ca o premieră în carieră se poate interpreta şi faptul că, în anul 1913 nu înregistrează nicio absenţă de la
program şi nu primeşte nicio sancţiune disciplinară.
La 1 octombrie 1913, Grigore Ignat este avansat
locotenent şi, cu aceeaşi dată, se mută mai aproape
de casă, în baza Înaltului Decret nr.585, în Regimentul Botoşani nr.37.
În decembrie 1913 îl regăsim în calitate de cursant
al Şcolii Speciale de Infanterie şi Administraţie din
Bucureşti, al cărui comandant era la acea vreme locotenent-colonelul Alexandru Sturdza,11 clasându-se
al 27-lea din 128 de cursanţi, un rezultat excelent pentru un tânăr ofiţer care nu primise decât aprecieri nefavorabile din partea superiorilor săi de până atunci,
şi mai ales, un rezultat de natură a confirma încrederea în potenţialul său pe care i-o acordase, cel dintâi, comandantul Regimentului „Radu Negru” nr.28.
La începutul anului 1914, urmează cursul de mitraliere din cadrul Şcoalei de Tragere a Infanteriei, fiind
caracterizat de comandantul şcolii, maiorul Alexiu, ca
punctual şi atent la serviciu, acesta considerând premonitoriu:
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I se poate încredinţa comanda secţiei de mitraliere.
La 1 aprilie 1914, în baza Înaltului decret nr.1159,
este mutat în Regimentul nr.77 Infanterie din garnizoana Botoşani. În acestă perioadă are loc revirimentul carierei locotenentului Ignat, în acest regiment şi în
această garnizoană.
Poate întâmplător ori, dimpotrivă, determinant pentru personalitatea sa tumultoasă, tot aici la Botoşani
se va căsători peste aproximativ doi ani cu Geta
Enăşescu.12
Să fi fost dragostea ori pragul maturităţii argumentele care l-au „cuminţit”?
Către sfârşitul anului 1914, comandantul regimentului Regimentul nr.77 Infanterie, în asentimentul comandantului eşalonului superior, Comandamentul 4
Teritorial, nota:
Capacitate:Ofiţer inteligent.Cu instrucţie militară suficientă.Judecă bine.Se exprimă clar.Se ocupă pentru
a-şi spori instrucţia militară.
Educaţie militară: Destul de pronunţată. Are bune
sentimente de patriotism. Iubeşte cariera. Este disciplinat. Bun camarad.
Îndeplinirea serviciului: Este conştiincios şi punctual. S-a achitat prea bine de toate îndatoririle sale.(...)
Rezultatele obţinute în instruirea şi conducerea
unităţei ce o comandă: În timpul concentrărei a comandat compania de mitraliere. Compania fost bine
instruită, a dat bune rezultate la tragere.(...) Oamenii
erau bine echipaţi şi cu ţinuta îngrijită. La marşuri şi la
manevre n-a avut oameni rămaşi în urmă. Cu metodă
şi tact la instrucţie şi la conducerea companiei pe câmpul de manevră. Îl cred destul de capabil a comanda
şi instrui o companie. Notează pe subalterni cu pătrundere şi dreptate.
Pentru anul 1915 aprecierile sunt cu adevărat elogioase:13
Foarte sănătos. Rezistent. Sobru, vioi, fizic agreabil.Încalecă prea bine şi-i place foarte mult călăria. Ofiţer
foarte inteligent. Cu judecată sănătoasă. Cu cultură
militară şi generală suficientă.Studios. Spirit vioi şi ager.
Energic, serios, hotărât. Judecă bine situaţia. Ia
hotărâri bune. Are ochiul câmpului. Spirit de iniţiativă
pronunţat. Instructor prea bun. Cu metodă şi cu răbdare. Recruţii companiei pe care o comandă sunt prea
bine instruiţi. Devotat ofiţer. Prea bun camarad.
Este ultima apreciere de serviciu a ofiţerului. La 26
martie 1916, locotenentul Grigore Ignat semnează raportul adresat comandantului Regimentului 51 Infanterie, de unde deducem că deja se mutase mai
aproape de casă, la Galaţi, raport prin care solicita
aprobare pentru încheierea căsătoriei:14
Dorind a mă căsători cu D-şoara Getta Enăşescu,
am onoare a înainta actele notate pe contra pagină,
rugându-vă să binevoiţi a interveni locului la drept
pentru a mi se aproba această căsătorie.

Oricine ar avea curiozitatea să facă o comparaţie
între cea dintâi evaluare, a anului 1910/1911 şi
aceasta din urmă, ar putea vedea transformarea semnificativă petrecută în comportamentul şi atitudinea
profesională a acestui tânăr, în numai cinci ani.
Şi ar mai vedea cât de subiectivă şi impersonală
poate fi o caracterizare, ca instrument al politicii de
personal, în situaţia în care nu există aplecare faţă de
problemele reale ale celui evaluat, situaţie cu atât mai
gravă în cazul unui tânăr, aşa cum era cazul tânărului
sublocotenent Ignat, văzut de comandantul companiei
sale din şcoala militară:15
Inteligent, serios. (...) cu personalitate şi demnitate.
Temperament sanguin şi foarte impresionabil, se consideră jignit de cea mai mică şi neînsemnată observaţie.
O singură menţiune mai este înscrisă în memoriul
ofiţerului, după avansarea la gradul de căpitan, la 1
noiembrie 1916, ca o culme a ironiei faţă de caracterizarea acelor şefi „exigenţi” care concluzionaseră
că nu are simţul datoriei: şters din controale fiind
mort pe câmpul de luptă extr.de moarte (certificat de
deces – s.n.) No.355/917.
Cota 100.
Fără discuţie, România anului 1917, ce tocmai
încerca să uite dezastrul campaniei din toamna anului
precedent şi ravagiile epidemiilor din iarna ce tocmai
trecuse, avea nevoie de exemple mobilizatoare, de
natură a motiva soldaţii şi a ridica moralul trupelor.
Exemple care, alături de reformele anunţate la Răcăciuni de regele Ferdinand şi de dorinţa aprigă de
răzbunare a ţăranului-soldat, să contribuie la consolidarea noii armate şi implicit, la o rezistenţă cât mai îndelungată în bucata de ţară rămasă. Care începea de
la Mărăşeşti.
Pe frontul de la Mărăşeşti, Divizia 13 ocupa un sector de circa 6 km, având limitele între pădurea La Răzoare şi şoseaua naţională Focşani, Mărăşeşti, Adjud,
cu misiunea de a apăra sectorul încredinţat,16 a
asigura integritatea poziţiei şi a opri orice atac inamic.
Linia defensivă a Diviziei 13 nu era completă, dar
era bine susţinută de artilerie. Celor 13 baterii
româneşti li se adăugau 12 ruseşti, care rămăseseră
după plecarea Corpului VII rus – în total 25 baterii
pentru un front de 5 km.17
Regimentul 51/52 Infanterie din care făcea parte şi
căpitanul Grigore Ignat ocupa poziţia centrală în
dispozitivul defensiv al Diviziei 13, pe un front de 2 km
şi 200 m, dispus pe direcţia loviturii principale,
mergând de la colţul de Sud Est al pădurii La Răzoare,
până la punctul unde întâlnea comunicaţia Mărăşeşti
– Adjud.
Regimentul era dispus cu batalioanele I şi II în linia
I-a, iar din cadrul batalionului al III-lea o companie
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forma rezerva de regiment, în timp ce restul batalionului III forma rezerva brigăzii. Aceste rezerve erau
eşalonate la 1 - 2 km înapoia liniei I-a a regimentului.
Cu toate că poziţia fusese ocupată de 5 zile, mai
precis în noaptea de 31 iulie către 1 august, din cauza
focului inamic nu se putuse lucra decât noaptea, aşa
că abia linia I-a a tranşeelor era mai completă şi cu
profil normal, în timp ce linia susţinerilor (a rezervelor
– s.n.), era săpată numai pe anumite porţiuni, iar reţele
de sârmă nu se făcuseră decât în faţa poziţiilor regimentului învecinat, 47 Infanterie.18
Vorbind despre teren, în faţa poziţiei de rezistenţă a
regimentului acesta era acoperit de vii şi culturi de porumb,19 ceea ce îngreuna observarea şi dădea inamicului, în absenţa avanposturilor,20 posibilitatea de a
se apropia în ascuns.
În ziua de 6 august 1917, după un formidabil bombardament inamic ce a durat aproape 3 ore, la ora
09.30 infanteria germană a fost observată înaintând
prin lanurile de porumb înalte de doi metri, având grosul forţelor îndreptat către centrul Diviziei 13-a, cam la
punctul de legătură dintre regimentele 47/ şi 51/52 infanterie, adică latura de Sud a pădurii La Răzoare.
Obiectul atacului inamic – cum s-a constatat mai
târziu din ordinul de atac al Regimentului 28 Infanterie
bavarez găsit asupra unui prizonier – era de a pune
stăpânire pe Cota 100, de unde să întoarcă întreaga
apărare a Mărăşeştilor.
În centrul dispozitivului defensiv germanii au reuşit
să rupă linia întâi a Diviziei 13 şi să pătrundă în sectorul Regimentului 51/52 pe o fâşie de 1 km adâncime
şi 2 km lăţime.
Regimentul 51/52 a luptat cu eroism şi disperare,21
cu puştile, cu baionetele sau corp la corp. Batalionul II
a fost complet distrus, iar Batalionul I a avut foarte
mari pierderi. Prin spărtura făcută, trupele inamice au
înaintat către Cota 100, aflată spre Est, cucerirea ei

oferind inamicului posibilitatea
încercuirii Mărăşeştilor şi a unei
mari părţi a Armatei I.
Un martor ocular al episodului
de la Cota 100, generalul colonel
(rtr.) Constantin Popescu, pe
atunci tânăr sublocotenent, comandant al unei baterii de artilerie din Regimentul 3 Obuziere
Râmnicu-Sărat, aflat în acea zi în
observatorul său instalat pe bazinul metalic din via Negroponte,
poziţie din care putea vedea
foarte bine desfăşurarea luptei,
ca într-un film panoramic, descrie
faptele:22
Către ora 11.00, întreaga linie
I a diviziei e în mâna inamicului.
Rezerva batalionului 1 din Regimentul 51 (compania
1 - s.n.) cu o companie de mitraliere încearcă să
stopeze coloana inamică, dar fără succes căci numărul
mare al atacatorilor a zdrobit contraatacul român.
Şi în rapoartele ulterioare ale regimentului23 este
confirmată ocuparea de către inamic a poziţiilor din
linia I, şi de asemenea, încercarea de contraatac cu
Compania 1:
În acest timp inamicul reuşise a intra în pădurea
Răzoare24 şi din această parte căuta a învălui aripa
dreaptă a Regimentului 51/52 Infanterie.
Când căpitanul Săndulescu Cristea, comandantul
batalionului 1, văzând acestă intenţiune, lasă pe
adversar să iasă din pădure, se aruncă la contraatac
cu compania 1 din rezerva batalionului, susţinut în
mod eroic de căpitanul Grigore Ignat, comandantul
Companiei 4 mitraliere, care personal mânuia mitraliera.
Elementul de noutate relevat în acest raport este
faptul că atacul german nu a venit din faţă, dinspre
poziţiile companiilor 2 şi 3, aflate în linia I, poziţii care
erau deja ocupate de inamic, ci dinspre dreapta (NV),
în termeni de specialitate din flanc, dinspre pădurea
La Răzoare, ameninţând direct, în ordinea dispunerii
pe teren: punctul de comandă al Batalionului 1, flancul
drept al rezervei de batalion şi dincolo de ele, la câteva
sute de metri, Cota 100. Aşa se explică faptul că acest
contraatac, de nivel companie, a fost condus personal
de către comandantul de batalion, prilej cu care acesta
a şi fost rănit.
După cum se poate vedea şi pe schiţă, la momentul atacului german ce ameninţa punctul de comandă
al Batalionului 1 dinspre pădurea La Răzoare, căpitanul Grigore Ignat se afla în apropiere, dispus în flancul drept al poziţiilor Companiei 1, aflată în rezervă,
unde probabil că se retrăseseră şi cei ce mai
supravieţuiseră în linia I, şi care rămăsese practic singura poziţie de rezistenţă între atacatori şi Cota 100.
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Iată cum prezintă Constantin Kiriţescu episodul:
O luptă sălbatecă, pe viaţă şi pe moarte se va da
pentru stăpânirea Cotei 100, pe care e stabilită a doua
linie de apărare română. Dar compania de mitraliere
a batalionului e aici, căpitanul Grigore Ignat îşi
aşezase mitralierele într-o tranşee, adunase în jurul
său sfărâmăturile batalionului şi organizase
rezistenţa.25
Mai departe, raportul regimentului redă sfârşitul
rezistenţei eroice:
Atacul dat de inamicul organizat în pădurea Răzoare şi la mică distanţă de liniile noastre, a fost de o
înverşunare fără margini.(...)26 Căpitanul Grigore Ignat
în acest contraatac cade mort cu mâinile încleştate pe
mitraliera sa.
Cu toată jertfa eroică a căpitanului Grigore Ignat şi
a oamenilor săi, cu toată înverşunarea contraatacurilor
date de rezervele de batalion şi de regiment, atacul
german nu a putut fi respins.
Rezervele au intervenit în acţiune contraatăcând, şi
au reuşit, prin lupte sângeroase corp la corp, să
menţină apărarea pe linia 2-a (linia susţinerilor), pe tot
frontul regimentelor 51 şi 50, afară de zona de pătrundere, unde inamicul se găsea încă în înaintare, cu
toată intervenţia rezervelor din zona respectivă.27
Abia contraatacul rezervelor de divizie, al
Batalionului II/Regimentul 48/49 Infanterie Buzău şi al
Batalionului I /Regimentul 51/52 Infanterie vor reuşi să
oprească atacul şi să transforme această situaţie
aparent fără ieşire, într-o victorie răsunătoare.
În raportul înregistrat cu nr.7772 din 08.08.1917,
comandantul Diviziei 13 Infanterie confirmă faptul că,
văzându-se depăşite poziţiile din linia I, şi nemaifiind
vreme a se interveni succesiv cu rezervele, s-au
împins dintr-odată toate rezervele brigadelor şi
Diviziei, iar rezultatul n-a întârziat să apară.
La capitolul pierderi Regimentul 51/52 Infanterie a
înregistrat cele mai mari dintre toate regimentele diviziei, 26 ofiţeri şi 1388 grade inferioare.
Deşi există un acord unanim faţă de faptul că şi
după moarte căpitanul Grigore Ignat a rămas legat de
mitraliera sa, paradoxal, nu există o variantă unanimă
privind cauza morţii sale, un alt aspect contoversat,
profund afectat la rândul său de propagandă, şi faţă
de care sunt vehiculate mai multe variante. Una dintre
acestea este glonţul care i-a străpuns inima,29 conform
celor consemnate în interviul luat lui Constantin
Grigoriu, o alta este că a murit străpuns de zeci de
baionete - La postul său căpitanul Grigore Ignat
străpuns de zeci de baionete, cade îmbrăţişând ţeava
înroşită30 - conform variantei istoricului Constantin
Kiriţescu, în timp ce în Înaltul Decret Regal de conferire a ordinului Mihai Viteazul, în scrisoarea adresată
soţiei acestuia şi în raportul întocmit de regimentul său
ulterior (darea de seamă) nu se precizează.

A fost decorat, post-mortem31 cu ordinul militar
Mihai Viteazul, cls.III.: Căpitan Grigore Ignat din
Regimentul nr.51/52 de infanterie, Pentru vitejia şi
avântul fără de seamă cu care a luptat cu compania
de mitraliere în lupta de la Răzoare,la 6 August 1917,
unde aflându-se cu compania la centrul Diviziei 13-a,
pe unde trupele germane reuşise a pătrunde, a rămas
neclintit pe poziţie secerând valurile germane până la
respingerea completă a vrăjmaşului, după care a fost
găsit mort cu eroica sa companie acoperiţi aproape de
trupurile inamicului ucişi.
Dar pe lângă cele două decoraţii consemnate în
memoriu, este vorba despre medalia Avântul Ţării32 şi
ordinul Mihai Viteazul, clasa a III-a, căpitanul Grigore
Ignat mai fusese distins şi cu Ordinul Steaua
României,33 cu spade (cu însemne de război - s.n), în
grad de cavaler, al doilea ca importanţă naţională în
acel moment, după Ordinul Carol I.
Astfel, cu adresa nr.5864 din 1 iulie 1917, Comandamentul Armatei I solicita Diviziei 13 Infanterie,34
următoarele:
(...) binevoiţi a da ordin Regimentului 51 Infanterie
de a restitui însemnele Ordinului Steaua României, cu
spade (cu însemne de război - s.n), în grad de
cavaler, ce a fost trimisă dumneavoastră cu no.2792
din 15 mai 1917, pentru căpitanul Ignat Grigore,
deoarece Alteţa Sa Regală Principele Carol i-a înmânat decoraţia la Hârlău cu ocazia inspecţiei ce a făcut
Diviziei 13-a.35
Supravieţuitorul.
În căutările noastre asupra acestui subiect am descoperit şi un lucru probabil mai puţin cunoscut, faptul
că în urma bătăliei de la Cota 100, ar fi existat un
supravieţuitor al companiei căpitanului Grigore Ignat.
Este vorba despre Teodor C. Grigoriu, care după
război a dus o existenţă ştearsă, de funcţionar la
Craiova, fiind ignorat în perioada comunistă, până
când pregătirile aniversării a 50 de ani de la luptele de
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la Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz l-au readus în atenţia autorităţilor de partid şi de stat. A fost înaintat atunci la
gradul de colonel, apoi de general maior (cu o stea –
s.n.), i s-au acordat onoruri şi apoi, a fost trecut în
rezervă.
Subiectul,36 apărut sub semnătura lui Gheorghe
Popa şi Alecu Lenco, a fost publicat într-o revistă
ştiinţifică editată de Muzeul Vrancei, în perioada 1978
– 2005, plecând de la premisa de absolută veridicitate,
adică exact aşa cum trebuie să facă un cercetător care
publică într-o revistă ce se vrea a fi ştiinţifică, singurele
trimiteri fiind către notiţele autobiografice ale lui Teodor
C. Grigoriu şi la cartea lui Victor Mocanu, despre care
am vorbit deja:
„Spicuim din însemnările biografice amintite a căror
autenticitate şi veridicitate nu pot fi puse la îndoială,
considerând că facem un serviciu adevărului istoric şi
în aceeaşi măsură vitejiei şi curajului de care a dat
dovadă Teodor C. Grigoriu.”
Neavând căderea de a contesta varianta istorică
oficială a ultimilor 50 de ani, redăm mai jos susţinerile
celor două instituţii datele aşa cum le-am găsit, în
virtutea unei corecte prezentări către fiecare cititor.
Iată-l pe cel dintâi:
Teodor Grigoriu37 s-a născut în 1896 la Cetate, în
judeţul Dolj. A absolvit, în 1913, al Liceului „Carol I” din
Craiova.
În timpul războiului a avut gradul de sublocotenent
în compania de mitraliori condusă de căpitanul Grigore
Ignat, eroul de la Mărăşeşti.
În bătălia de la Răzoare-Mărăşeşti din 6 august
1917 tot efectivul de 180 de ostaşi a căzut eroic in
lupta cu un inamic superior numeric. (...)
Numele său este trecut în dreapta intrării în
Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti alături de al maiorului Grigore Ignat şi al soldaţilor eroicei Companii de
mitraliori.
Şi pe cel de-al doilea:
Arhiva de istorie orală38 păstrează un document
sonor de o mare valoare documentară: mărturia unui
ofiţer aflat alături de căpitanul Ignat în ziua morţii sale.
Teodor Grigoriu (n. 1896) era sublocotenent în compania sa de mitraliori. După lupta de la Mărăşeşti-Răzoare s-a dovedit a fi singurul supravieţuitor din tot
efectivul de 180 de oameni! Când sublocotenentul
Grigoriu a fost găsit era rănit la cap şi amnezic. A fost
operat la Focşani şi apoi trimis pentru refacere într-un
lagăr din Germania. S-a repatriat în 1918, după
încheierea păcii de la Buftea.
În documentarea noastră asupra acţiunilor militare
din data de 6 august 1917, am căpătat acces, prin amabilitatea Centrului de studii şi păstrare a arhivelor istorice Piteşti, la un foarte interesant document Darea
de seamă asupra luptei de la Răzoare din 6 august
1917 în ce priveşte acţiunea Regimentului 51/52

Infanterie,39 lucrare care relevă amănunte foarte importante şi uneori contradictorii faţă de ceea ce s-a
prezentat pe acest subiect.
Cea dintâi situaţie contradictorie se referă la subordonarea sublocotenentului Grigoriu şi părerea unanim
acceptată că ar fi făcut parte din compania căpitanului Grigore Ignat. În documentul menţionat anterior
este prezentată ordinea de bătaie a regimentului,
înainte şi după bătălie, din care rezultă că sublocotenentul Grigoriu a fost încadrat la comanda plutonului 2
în Compania a 8-a mitraliere, comandată de cpt.Virgil
Mironescu.40
În mod logic, dacă nu făcea parte din compania
căpitanului Ignat, nu putea avea nici calitatea de ultim
supravieţuitor al acesteia. Mai mult, acelaşi raport întocmit după bătălie generează cea de-a doua situaţie
contradictorie, care se referă la faptul că a existat un
singur ofiţer supravieţuitor al bătăliei din compania de
mitraliere a căpitanului Grigore Ignat, în persoana
sublocotenentului Ion Scoruşanu,41 comandantul plutonului 1 mitraliere, în vârstă de 20 de ani, de loc din
comuna Ianca, judeţul Brăila, de profesie ofiţer activ.
Ca urmare a faptului că la sfârşitul luptelor, din toţi
ofiţerii Batalionului I mai rămăseseră doar doi, sublocotenentul Scoruşanu a preluat comanda companiei
constituite din resturile Batalionului I, iar sublocotenentul Chiriacescu Nicolae, funcţia de comandant de
pluton în această companie.
Următoarea situaţie contradictorie este generată de
mărturia sublocotenentului Grigoriu, consemnată în
arhiva radio:42
Acum tunurile duşmane bat cu turbare asupra
companiei noastre ca într-un infern de apocalipsă.
Un obuz cade la flancul stâng, aruncând în aer mitraliera cu servanţii sfârtecaţi. Apoi, o altă piesă are
aceeaşi soartă, când moare şi elevul plutonier Rale
Emil, comandantul Secţiei a II-a. Şi, una câte una,
mitralierele noastre tac. Servanţii sunt ucişi unul
după altul. Nu mai sunt alţii să-i înlocuiască! Şi la
piesa 1 şi la piesa 2 trăgătorii cad ucişi. Moment
critic, disperat. Căpitanul Ignat sare la piesa 1 şi eu
la piesa 2. Mitralierele se înroşesc din nou deşirând
la benzi ce fac mormane de cartuşe trase. Coloanele
inamice se apropie totuşi mereu, târâş, din toate
părţile! Căpitanul Ignat mânuieşte mitraliera cu
măiestria instructorului ce fusese, la Centrul de instrucţie al Diviziei a XIII-a, pe timpul refacerii armatei
noastre în Moldova. Mitraliera sa, ca şi mitraliera
mea, zbuciumate din tot sufletul lor de oţel erup mai
aprig, întrecându-se mitraliera maestrului cu a mea,
fostul său elev; dar moartea ne pândea şi pe noi din
clipă în clipă…
Căpitanul Ignat Grigore cade ucis cu capul pe mitralieră, cu degetul încleştat pe trăgaci, aşa îl
îngheţase moartea de glonţul ce-i trecuse prin inimă.
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Şi eu sunt zvârlit în aer de un obuz, cu mitraliera la
care trăgeam, cu hainele rupte de pe mine, dezbrăcat
de suflul exploziei cad leşinat, plin de sânge, numai în
cizme. Totuşi am fost singurul din companie,
supravieţuitor din acel treper [!] de foc.
Pentru a înţelege de ce aceste susţineri sunt cel
puţin contradictorii cu cele consemnate în Darea de
seamă...., sunt necesare câteva precizări.
Analizând comparativ cele consemnate în lucrare,
atât cu schiţa ataşată, cât şi cu alte documente aflate
în fondul arhivistic al Regimentului 51/52 Infanterie,
reiese că dispozitivul companiei de mitraliere a căpitanului Grigore Ignat nu a fost unul unitar şi compact,
ci secţiile acesteia au fost distribuite subunităţilor de
infanterie, în centrul dispozitivului şi pe flancuri, atât
celor din linia I-a, cât şi celor din linia susţinerilor (a
rezervelor – s.n.), care se găsea la 2-300 m mai în
spate faţă de linia principală.
Companiile de mitraliere ale regimentului au fost
distribuite, pe secţii, atât companiilor de infanterie din
linia I, cât şi celor eşalonate în adâncimea dispozitivului defensiv, care formau rezervele de batalioane
şi de regiment.
Conform ordinei de bătaie a regimentului, adoptată
în dispozitivul defensiv din acea zi, răspândirea subunităţilor de mitraliere, organizate pe secţii, a fost următoarea:

a) Compania 4 Mitraliere (cpt.Grigore Ignat) în sectorul Batalionului 1 din care făcea parte, cu secţia locotenentului Ion Scoruşanu, comandantul plutonului 1
mitraliere la Compania a 2-a, dispusă la joncţiunea cu
Regimentul 47/72 Infanterie şi secţia locotenentului
Alexandru Mazăre, comandantul plutonului 2 mitraliere la Compania a 3-a.
În sprijinul Companiei a 1-a, dispusă în eşalonul secund, ca rezervă a batalionului, era secţia elevului plutonier Emil Ralea, pe flancul drept, iar cea a elevului
plutonier Mircea Patriciu la flancul stâng al subunităţii.
Căpitanul Grigore Ignat, nu a fost dispus în linia I, ci în
sprijinul Companiei 1 Infanterie, aflată, după cum se
poate observa pe schiţă, în eşalonul secund; ca poziţie, acesta se afla în apropierea punctului de comandă al Batalionului 1, situat înapoia colţului de sud
est al pădurii La Răzoare, nu departe de Cota 100.
b) Compania a 8-a Mitraliere (cpt.Virgil Mironescu)
în sectorul Batalionului 2 din care făcea parte, cu
secţia plutonierului Jean Poitvin în sectorul Companiei
a 7-a, la flancul drept, şi cea a sublocotenentului
Constantin Grigoriu, comandantul plutonului 2 mitraliere, în sectorul Companiei a 6-a, la flancul stâng.
În sprijinul Companiei a 5-a, dispusă în eşalonul
secund, ca rezervă a batalionului, secţia elevului
plutonier Spiridon Jora, pe flancul stâng, iar secţia
sublocotenentului Victor Mironescu, pe flancul drept al
subunităţii, în apropierea Cotei 100.
Cea de-a treia companie de mitraliere a regimentului a fost împărţită,
de asemenea, între compania din rezerva de regiment (compania a 9-a) şi
companiile ce formau rezerva de
brigadă (companiile 10 şi 11).43
Această distribuţie a secţiilor de mitraliere are şi criticii săi, care consideră
că barajul astfel realizat, deşi suficient
de dens, avea o lacună, şi anume faptul că aproape toate armele automate,
care făceau parte la alcătuirea lui, erau
aşezate în apropierea primei tranşee
sau între aceasta şi linia susţinerilor,
aşa că această linie odată răsturnată
de tragerea de preparaţie sau
străpunsă, atacul nu mai întâlnea foc
organizat până la rezerve.44
Toate companiile de mitraliere ale
regimentului, împărţite pe secţii,
fuseseră date în sprijinul companiilor
de infanterie din linia I şi din rezervă,
urmând a executa sprijinul de foc în
funcţie de misiunile acestora, de rezistenţă ori contraatac.
Prezenţa căpitanului Grigore Ignat
în apropierea Cotei 100, care se afla în
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adâncimea apărării regimentului era dictată de două
elemente de ordin tactic.
Pe de-o parte necesitatea de a beneficia de o poziţie de unde să poată coordona intervenţia cu foc în
sprijinul Batalionului 1, şi de unde să fi putut interveni,
la rândul său, în sprijinul defensivei.
Cel de-al doilea argument tactic este dat de poziţia
punctului de comandă al Batalionului 1, din care făcea
parte, şi care era în apropiere.
Pentru acei dintre dumneavoastră care nu au avut
curiozitatea de a merge pe acele locuri, de a bate cu
piciorul fostele poziţii ale Regimentului 51/52 şi mai
ales Cota 100, precizăm faptul că între flancul stâng al
Batalionului 2, unde se afla slt. Constantin Grigoriu,
dispus în apropierea Cotei 93, în proximitatea şoselei
Mărăşeşti-Adjud, şi flancul drept al Batalionului 1,
unde se afla cpt.Grigore Ignat, dispus dincolo de Cota
100, la câteva sute de metri est de colţul pădurii La
Răzoare, nu există legătură de vedere.
După cum se poate observa şi pe schiţă, cei doi
ofiţeri erau dispuşi la limitele, stângă şi dreaptă, ale
poziţiei defensive a regimentului, şi după cum am mai
spus, fără a avea legătură de vedere, datorită distanţei, de 2200 metri, dar mai ales a diferenţei de nivel
dintre cele două poziţii defensive.
Acest aspect, în aparenţă minor, vine în contradicţie
cu mărturia slt. Constantin Grigoriu înregistrată în
Arhiva de istorie orală,45 în care acesta povesteşte
cum îl vedea pe căpitanul Ignat executând foc cu mitraliera sa, şi cum au luptat împreună pentru Cota 100.
O altă mărturie în contradicţie cu cele consemnate
în Darea de seamă, este aceea că slt. Constantin Grigoriu nu putea lupta alături de căpitanul Grigore Ignat.
Căpitanul Ignat sare la piesa 1 şi eu la piesa 2. Mitralierele se înroşesc din nou deşirând la benzi ce fac mormane de cartuşe trase. (...) Mitraliera sa, ca şi mitraliera
mea, zbuciumate din tot sufletul lor de oţel erup mai aprig,
întrecându-se mitraliera maestrului cu a mea, fostul său
elev; dar moartea ne pândea şi pe noi din clipă în clipă…
În darea de seamă a Regimentului 51/52 Infanterie
se consemnează, în schimb, altceva şi anume că,
sectorul Batalionului 2, unde se afla Grigoriu a fost cel
dintâi cucerit de valurile de atacatori, sprijiniţi de artilerie, mitraliere şi aruncătoare de mine, care se apropiaseră de linia de rezistenţă la adăpostul viei şi a
culturilor agricole. Sublocotenentul Grigoriu fusese
scos din luptă cu cel puţin o oră înainte de atacul Cotei
100 de către germani:
În acest contraatac a căzut jertfa datoriei sublocotenentul Grigoriu din compania a 8-a mitraliere,
care tot timpul a mânuit personal mitraliera.47
Sectorul Batalionului 1 unde era poziţionat căpitanul
Grigore Ignat a fost atacat ulterior, în jurul orei 11.40,
iar contraatacul Companiei 1 Infanterie pe care Ignat
o sprijinea cu foc, a avut loc şi mai târziu.

La ora când se întâmplau toate acestea slt.
Grigoriu, conform propriilor mărturii, era rănit la cap,
inconştient şi deja în curs de evacuare spre Focşani.
În final, considerăm inoportună dezvoltarea acestui
subiect aici, lămurirea acestor contradicţii nefăcând
obiectul articolului.
Ca o concluzie, nu Cota 100 în sine, ci susţinerea
cu foc a poziţiei defensive a regimentului, a fost misiunea principală a companiilor de mitraliere din acea
zi, ipoteză confirmată de împărţirea lor în mod echilibrat tuturor subunităţilor de infanterie.
Apărarea Cotei 100 a devenit vitală în economia
frontului Armatei I, numai ca urmare a evoluţiei defavorabile a evenimentelor din sectorul Regimentului
51/52 care s-a repliat şi a rezistat pe linia a II-a, concomitent cu menţinerea lizierei pădurii La Răzoare de
către Regimentul 47/72 Infanterie, ceea ce a determinat inamicul să schimbe direcţia de atac spre sud est.
Pe Cota 100 nu putea lupta toată compania căpitanului Grigore Ignat. Acesta fusese distribuită, pe
secţii, celorlalte companii, aşa cum am arătat aici.
Faptul că au murit toţi militarii companiei de mitraliere,
se datorează faptului că secţiile de mitraliere erau ţinte
predilecte ale artileriei inamice, poziţiile lor fiind răsturnate, odată cu poziţiile liniei I, încă din faza pregătirii
atacului.
Unii au căzut prizonieri, aşa cum a fost cazul sublocotenetului Alexandru Mazăre, comandantul plutonului 2 mitraliere, mulţi au murit, aproape toţi, cum am
arătat, dar nu toţi în acelaşi loc şi în acelaşi timp, mai
bine zis nu în aceeaşi fază a luptei. Nu pe Cota 100,
pe care nu era niciun sistem defensiv, ci în apărarea
ei, în poziţiile rezervei de batalion, care erau în
apropiere, în riposta faţă de atacul din flancul drept,
ce fusese dat dinspre pădurea La Răzoare.
Cert este că această companie nu a mai existat
după terminarea bătăliei şi reorganizarea regimentului.
Din trei companii de mitraliere, câte erau înainte de
bătălie, au mai rămas cîteva secţii, ce au fost grupate
într-una singură.
Dacă apărarea Cotei 100 ar fi fost considerată de la
bun început primordială în sistemul defensiv al regimentului, probabil că acest fapt ar fi fost consemnat în
raport, ca principala misiune de rezistenţă, iar schiţa ar
fi înfăţişat toate cele trei companii de mitraliere dispuse în jurul acesteia, eventual în lucrări de fortificaţii
pregătite din timp.
Cât a durat rezistenţa companiei?
Nu v-aţi pus niciodată întrebarea: Şi totuşi, cât a
rezistat căpitanul Grigore Ignat şi camarazii lui pe Cota
100 în acea zi?
O informaţie ca asta, în contextul abordat aici nu
are nicio valoare, şi în acelaşi timp este extrem de
preţioasă...Da, paradoxal, acesta este răspunsul
corect! Totul sau nimic, în acelaşi timp.
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Fiindcă o dată ce a luat decizia de a rezista acolo
şi de a nu se retrage, timpul nu a mai avut nicio
valoare, în perspectiva morţii, şi în acelaşi timp, fiindcă
fără acel timp câştigat, sacrificiul lui nu ar mai fi primit
valoarea pe care i-a dat-o victoria.
Nu am reuşit să determinăm exact cât anume a
rezistat căpitanul Grigore Ignat şi camarazii lui pe Cota
100, în ciuda cercetărilor făcute. Poate nu le-am făcut
corect, poate că nu le-am făcut unde trebuie....
Majoritatea lucrărilor studiate, unele iremediabil
afectate de „microbul” propagandei, susţin până la
sosirea rezervelor Diviziei 13, sau descriu scene ca
aceea despre care am mai vorbit, cu strigătele de
Uraaa! ale soldaţior din batalioanele de contraatac, pe
care căpitanul Grigore Ignat le aude, ca într-o străfulgerare, înainte de a muri...
Bun, dar cât anume ? O oră ? O jumătate de
oră?...Mai puţin de atât ?
Singura referire despre perioada exactă sau măcar aproximativă, am găsit-o într-o lucrare a dr. Laurenţiu Chiriac:47
Vreme de câteva minute, inamicul a fost ţinut în
loc de compania de mitraliere a căpitanului bârlădean
Grigore Ignat. Rând pe rând s-au produs contraatacurile rezervelor de regiment şi de brigadă: companiile 9, 10 şi 11 din Batalionul 3. Întârzierea provocată inamicului de eroica companie de mitraliere şi de
contraatacurile celor trei companii din Regimentul
51/52 Infanterie a permis Diviziei 13 să-şi aducă în
zona Pădurii Răzoare rezervele şi să contraatace
înaintarea inamicului spre Cota 100.
In memoriam.
Am căutat în demersurile noastre să aducem în
atenţia contemporanilor nu numai numele căpitanului
Grigore Ignat, ci numele tuturor subordonaţilor săi
căzuţi în acea zi, încercare din păcate nereuşită până
în prezent. Nu am descoperit situaţia nominală a celor
căzuţi la Mărăşeşti în ziua de 6 august 1917, de fapt
am găsit numai situaţia cu ofiţerii, gradele inferioare
fiind, probabil luaţi în evidenţă la număr, şi diverse
documente administrative de scădere a echipamentului.
Subiectul pierderilor materiale, deşi oarecum
prozaic şi aparent lipsit de respect în contextul momentului eroic în discuţie, oferă, prin cifrele şi categoriile de echipament consemnate în tabel, nu numai
o imagine a pierderilor acelei zile ale companiei de mitraliere, dar şi o imagine a felului în care era dotată cu
echipament şi materiale o subunitate a armatei
române, acum o sută de ani.
Unul dintre aceste documente administrative ne-a
atras în mod deosebit atenţia, şi anume un proces verbal, datat 23 august 1917, întocmit de către căpitanul
Virgil Mironescu,48 comandantul companiei 2 Mitraliere
(compania a 8-a în organica regimentului – s.n.), la
rândul său un supravieţuitor al bătăliei, din care putem

deduce amploarea pierderilor suferite în acea zi.
Redăm mai jos textul documentului, impresionant
prin faptul că, cel puţin imediat după bătălie, aspectele
administrative prevalau faţă de numeroasele jertfe de
sânge, ce se pare că deveniseră un lucru obşnuit.
Astăzi, anul una mie nouă sute şaptesprezece, luna
August în 7.
Noi, Căpitanul Mironescu Virgil, comandantul companiei a 2-a mitraliere din Regtul (regimentul –
s.n.)51/52 Infanterie; am constatat următoarele:
În ziua de 6 August 1917, în lupta de la Mărăşeşti,
pădurea Răzoare au rămas pe câmpul de luptă oameni complecţi echipaţi, fără a fi ridicaţi, fie că au fost
morţi, răniţi şi cei luaţi în viaţă luaţi prizonieri, deoarece
inamicul a ocupat poziţiunea unde compania a rezistat până la unul fără a o părăsi; constituind astfel un
caz de forţă majoră.
Numărul oamenilor şi efectelor cu care au fost
echipaţi se vede în tabelul de mai jos numeric.
Pentru care am încheiat prezentul proces verbal
spre cele legale.
Tabelul conţine 5 rubrici: micul echipament,
îmbrăcămintea, marele echipament, unelte portative,
armătura (armament – s.n.), şi are ca bază de calcul
un număr de 79 de militari înregistraţi ca pierderi în
efective, fără a fi nominalizaţi.
Astfel, la rubrica micul echipament sunt date la
scădere, printre altele, 79 buc. semne de identitate,
79 perechi de ciorapi de bumbac şi 79 măşti, dar şi
158 cămăşi, 158 izmene şi acelaşi număr de ştergare.
De remarcat faptul că soldaţii români încă mai erau
echipaţi cu obiele, nişte bucăţi de pânză ce se înfăşurau pe laba piciorului, care îndeplineau rolul ciorapilor, fiind scăzute pe tabel 113 perechi.
Rubrica îmbrăcămintea din tabel, ne relevă modul
în care erau echipaţi soldaţii companiei, mixtura de
echipament românesc şi rusesc fiind generat de
lipsurile specifice perioadei de refacere prin care
regimentul tocmai trecuse.
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Astfel, se consemnează pierderea a 67 mantale
verzi şi a 12 mantale ruseşti, total 79, a 5 perechi pantaloni verzi şi 74 perechi pantaloni ruseşti, 79 bluze
(probabil vestoane – s.n.) verzi, 79 jambiere şi 75 de
căşti. La capitolul încălţăminte se poate observa o mai
mare uniformitate, 104 perechi de bocanci, 29 perechi
de opinci şi 8 perechi de cizme.
Nici la rubrica marele echipament lucrurile nu stau diferit,
predominând raniţele şi cartuşierele ruseşti, dar fiecare
soldat pare să fi avut gamelă, sac de merinde şi cort.
Cea mai importantă categorie de materiale care se
prezintă uniform ca dotare este cea a armamentului
individual, fiind consemnate pierderea a 68 arme
Lebel,49 md.1886, de producţie franceză şi a 4
mitraliere.
S-ar putea concluziona astfel că soldatul român care
a luptat la Mărăşeşti, la pădurea Răzoare, era echipat
neuniform, având atât echipament provenit din depozitele aliaţilor ruşi, cât şi uniforma iniţială a trupelor
de infanterie, avută la începutul campaniei, fiind în
schimb dotat integral cu căşti metalice50 şi armament
de producţie franceză. Şi numai parţial, cu opinci.
Răspunderile.
În căutarea unei analize corect şi obiectiv realizate
cu privire la acest eveniment, fără balastul propagandei anilor din urmă, fără dorinţa de a prezenta eroismul
cu orice preţ, uneori chiar cu preţul veridicităţii, am
găsit un studiu asupra bătăliei de la Mărăşeşti, în integralitatea ei, curs ce era predat ofiţerilor-cursanţi în
cadrul Şcolii Superioare de Război, în anul 1941.51
Parcurgând acest material am constatat cu plăcută
surprindere că, pentru prima dată, nu era vorba decât
despre tactică şi istorie militară, o analiză profesionistă şi imparţială, care spunea lucrurilor pe nume.
Adică spunea că la Mărăşeşti s-ar fi putut rezista şi
mai bine decât s-a rezistat, că s-ar fi putut muri şi mai
puţin decât s-a murit, că ar fi putut curge şi mai puţin
sânge decât a curs...

Şi mai ales, spunea că nu numai
inamicul, în ura lui înverşunată împotriva
României, şi nu numai lipsurile de tot
felul, au contribuit la străpungerea frontului în sectorul Diviziei 13, ci au mai pus
umărul la asta şi o oarecare defectuoasă
dispunere în teren a trupelor, o slabă colaborare între artilerie şi infanterie, dar
mai ales contraatacurile planificate să
acţioneze izolat şi cu forţe slabe, deci
destinate dinainte eşecului, cu sărmani
tineri soldaţi şi ofiţeri timişi la moarte
sigură de lipsa de pregătire, ca să nu zic
incompetenţa unora care, ulterior, şi-au
împărţit decoraţiile. Între ei.
Se vorbeşte despre barajele din faţa
limitei dinainte a apărării:
(...) în faţa şi interiorul zonei de oprire, nu s-au
organizat decât: barajul principal, utilizând organele
de foc din linia principală şi numai în câteva locuri,
unde se putea trage prin intervale şi cu organele de
foc din susţinere.
Nu a existat nici baraj pregătit în faţa sau interiorul
zonei de oprire, deoarece, după cum am arătat, acţiunea rezervelor de batalion şi de regiment a fost prevăzută numai pentru contraatac.
Barajul principal a avut continuitate pe întregul front.
Densitatea a fost însă mică, deoarece, deşi ca trupe
găsim un batalion pe 1 km, totuşi armele automate au
fost întrebuinţate aproape exclusiv în trageri de front şi
nu şi în flancări.(...).
Durabilitatea acestui baraj a fost apoi diminuată din
cauza micii (în sensul de insuficientă –s.n.) eşalonări
în adâncime a organelor de foc. Deşi, în special pe
flancuri, exista posibilitatea unei suficiente eşalonări,
organele de foc au fost totuşi strânse pe o bandă de
teren de circa 50 m adâncime (pe linia principală şi
dublura ei), astfel încât neutralizarea lor, prin tragerile
din pregătirea şi sprijinul atacului, a fost uşor obţinută,
producându-se goluri mari în baraj.
Organele de foc de pe linia de susţinere, deşi nu interveneau toate în barajul principal, au fost şi ele cu uşurinţă
neutralizate de artileria inamică şi asaltate odată cu
organele de foc din linia principală, deoarece depărtarea
de 150-200 m de această linie era prea mică.
Şi despre artilerie:
Nu s-au pregătit asemenea trageri în interiorul
poziţiei şi nici trageri în vederea contraatacurilor.
Nefiind cunoscută coordonarea focurilor artileriei cu
barajul infanteriei, artileria nu a întărit prin tragerile studiate, barajul infanteriei pe porţiunile esenţiale din front
sau acolo unde infanteria nu putea trage.
Împrăştiindu-şi focul pe întreg frontul, n-a realizat
decât o densitate slabă (300 m front de baterie) şi o
acţiune independentă de a infanteriei.
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Faţă de importanţa sectorului din centru, de
greutăţile de a se organiza aci un baraj puternic de
focuri de infanterie, acţiunea artileriei ar fi trebuit fi
pregătită pentru a completa lipsurile, mărind totodată
densitatea de focuri din această zonă.
Gruparea de ansamblu şi-a împărţit focul pe întreg
frontul diviziei, fără a constitui un eşalon de foc care să
marcheze efortul în vreo parte a sectorului.(...)
Artileria de sprijin direct susţine cu focuri retragerea
R.47 şi 50 Inf. Div. II/23 A. şi III/3 Art. (din Div.10) îngreuiază mult înaintarea inamicului pe sectorul R.47 Inf.
Acest sprijin lipseşte însă pe frontul R.51 Inf. Div.
unde I/23 Art. (gr. spr. direct centru), găsindu-se la
orele 9 când începe atacul inamic, în curs de deplasare din Via Rujinsky unde fusese puternic bombardat, spre V. Zabrauciorului, nu poate sprijini cu
focuri apărarea R.51 Inf.
Şi, în sfârşit, despre contraatacuri:
Înaintarea inamicului nu poate fi oprită nici prin contraatacurile rezervelor de regiment şi brigadă.
Slabe ca forţe (câte o companie) intervenind izolat,
acţiunea lor nu se face simţită. La dreapta R.51 Inf.
are loc episodul cu comp. de mitr. a Bat.I/51, de sub
comanda Cpt. Ignat Gr., care fu complet distrusă.
Căpitanul, ofiţerii şi trupa au murit eroic.
Binenţeles că această analiză nu a avut vreun ecou
în percepţia opiniei publice, datorită accesului restrâns, fiind destinată, aşa cum am mai spus, instruirii
viitorilor comandanţi. Ca aceştia să înveţe din greşelile
înaintaşilor lor. Şi nu schimbă cu nimic poziţia căpitanului Grigore Ignat în galeria eroilor neamului, ba
chiar îi mai conferă, eventual, încă o calitate, aceea
de victimă a propriilor comandanţi.
În concluzie, în dispozitivul defensiv al Regimentului 51/52 Infanterie, constituit în dimineaţa zilei de 6
august 1917, compania căpitanului Grigore Ignat, ca
structură a regimentului, nu avea o poziţie proprie, stabilită în mod premeditat, un dispozitiv defensiv propriu,
alături de misiunea aferentă, cu alte cuvinte, nu avea
o poziţie de apărat.
Drept consecinţă, expresia folosită frecvent, căpitanul Grigore Ignat şi compania lui de mitraliere au
primit misiunea de a apăra, cu orice preţ, Cota 100,
nu este în conformitate cu adevărul istoric. După cum
am arătat aici, nu Cota 100 a fost obiectivul principal
al secţiilor de mitraliere din organica companiei, ci sprijinul cu foc al subunităţilor de infanterie, în sistemul
defensiv, conform misiunilor acestora.
Cota 100 a devenit ulterior un obiectiv de apărat, ca
urmare a cursului defavorabil al luptei şi a fost apărată
de ce mai rămăsese din compania de mitraliere,
precum şi de sfărâmăturile batalionului pe care căpitanul Grigore Ignat le adunase în jurul său. Reiese că
cei care au murit alături de el pe Cota 100, în acea

tranşee nu aparţinea numai companiei de mitraliere,
ci şi altor subunităţi, probabil din Batalionul 1.
În al doilea rând nu au murit toţi militarii companiei
de mitraliere, sublocotenentul Ion Scoruşanu fiind un
exemplu în acest sens, chiar dacă piesele de mitralieră au fost printre ţintele predilecte ale pregătirii
de artilerie, şi urmând acelaşi raţionament logic, nu toţi
au murit pe Cota 100.
Avem convingerea că în acest moment aspectele
inedite scoase la iveală, precum şi concluziile noastre, pe care sper că am reuşit să le prezentăm într-o
logică firească a lucrurilor şi exclusiv având ca argumente documente, iar nu opinii personale, nu vor
schimba percepţia societăţii faţă de acest sacrificiu.
Nu asta ne-am propus şi nu ăsta este rostul articolului de faţă, ci să spunem lucrurilor pe nume acum, la
centenar. Să facem un simplu exerciţiu de liberă
exprimare, în beneficiul adevărului istoric, după cum
spuneau unii clasici în viaţă, cu speranţa că istoria
Primului Război Mondial va fi rescrisă având la bază
onestitatea, buna credinţă, respectul, echidistanţa,
obiectivitatea, profesionalismul şi dreapta judecată. Pe
temelia adevărului istoric.
Acest articol nu se vrea un atac împotriva unui mit
consacrat şi nici nu încearcă să denigreze, să banalizeze ori să minimizeze gestul suprem al unor
oameni, cuvânt ce reprezintă de fapt ideea de bază a
lucrării de faţă.
Căci am încercat să surprindem aici doar nişte oameni obişnuiţi şi faptele lor extraordinare. Liber şi deschis, fără eroi din născare ori eroi din convingere,
predispuşi genetic la sacrificiul suprem. No kamikaze.
Am considerat că a prezenta adevărul din jurul un
erou naţional, aşa cum este Grigore Ignat, la aproape
100 de ani de la faptele care l-au consacrat, îi poate
elibera imaginea acestuia de orice balast propagandistic şi îi poate oferi personalităţii sale valoarea autenticităţii. Ceea ce, credem noi, nu este deloc puţin.
Note:
1. Scrisoarea este publicată integral în revista Muzeului
Judeţean Botoşani, Acta Moldaviae Septentrionalis, V -VI,
2006 – 2007, la p.267.
2. Ibidem
3.
http://adevarul.ro/locale/botosani/povestea-maiorulignat-murit-mitraliera-mana-oprind-aproape-unul-singurofensiva-germana-razboi-mondial-1_5681333137115986c6e
5cf16/index.html
4. Lucrarea a fost trimisă tuturor unităţilor militare din ţară,
precum şi personalităţilor militare şi civile al căror nume era
legat de participarea României la Primul Război Mondial.
Comunicatul Statului Major al Diviziei a 16-a din data de 25
septembrie 1925, semnat de comandantul acesteia, generalul Grigore Tomescu, către Brigăzile şi Regimentele care o
compuneau, prin care se recomanda folosirea acestei lucrări,
care „…prin felul cum este întocmită, glorificând faptele de

- 26 -

ISTORIE, CULTURĂ

arme ale eroilor, care şi-au sacrificat viaţa pentru realizarea
visului nostru de veacuri, va fi de un netăgăduit folos
educator, atât în şcoli, cât mai ales trupei.
Sursa:
http://vorniceneanul.ro/figuri-botosanene-dealtadata-constantin-gh-cucu-1873-1935
5. Maior Vasile I. Mocanu, Căpitanul Grigore Ignat, Editura Militară, 1967, p.6
5. Idem, p.98.
7. Serviciul Istoric al Armatei, Memoriul sublocotenentului
Ignat Grigore, nr.crt.489, fila 2.
8. Idem, fila 7
9. Idem, fila 18
10. Această presupunere pare a fi confirmată de exprimarea comandantului de regiment în aprecierea de serviciu:
Este mutat în acest regiment (...) din Regimentul Cantemir
nr.12. Serviciul Istoric al Armatei, Memoriul sublocotenentului Ignat Grigore, nr.crt.489, fila 23
11.
Alexandru D. Sturdza, (n. 23 mai 1869 – d. 28
septembrie 1939, Zürich) unicul fiu al lui Dimitrie A. Sturdza
şi al Zoei Cantacuzino. A ocupat diferite poziţii în cadrul
unităţilor de infanterie sau în eşaloanele superioare ale armatei, cele mai importante fiind cele de şef birou în Statul
Major General şi comandant al Şcolii militare de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie. A îndeplinit funcţia de comandant al
Brigăzii 7 Mixtă şi al Diviziei 8 Infanterie, în campaniile anilor
1916 şi 1917. La 6 februarie 1917, a părăsit comanda şi a
dezertat la inamic. Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/
Alexandru _D._Sturdza
12. Ionel Bejenaru, Grigore Ignat şi Botoşanii, documente
inedite, articol din revista Acta Moldaviae Septentrionalis
V-VI, Muzeul judeţean Botoşani, p.267.
13. Serviciul Istoric al Armatei, Memoriul sublocotenentului Ignat Grigore, nr.crt.489, fila 25.
14. Ionel Bejenaru, Grigore Ignat şi Botoşanii, p.268.
15. Maior Vasile I. Mocanu, Căpitanul Grigore Ignat, Editura Militară, 1967, p.6
16. General Dragomir D., Studiu aplicativ asupra defensivei lupta de la „Răzoare” – 6 August 1917, Revista România Militară, nr.1 din ianuarie 1931
17. Glenn Torrey, România în primul război mondial, Ed.
Meteor Publishing 2014, p.245
18. General Dragomir D., Studiu aplicativ ...
19. Idem.
20. Idem.
21. Dr.Laurenţiu Chiriac, Sesiunea naţională de comunicări
ştiinţifice a Muzeului Militar Naţional „Ferdinand I”, Tradiţie, istorie, armată, ediţia a III-a, Bucureşti 2016, vol.I, p.270
22. General colonel (rtr.) Constantin Popescu, Memorii, Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2004, p.131.
23. Darea de seamă asupra luptei de la Răzoare din 6 august
1917 în ce priveşte acţiunea Regimentului 51/52 Infanterie, Centrul de studii şi păstrare a arhivelor istorice Piteşti, fond R.51/52,
inventar nr.S/1071 din 1988, Ds.195, fila 23 şi urm.
24. Idem, fila nr.26 verso.
25.
C-tin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea
României, 1916 – 1919, ed. a II-a, Editura Casa Şcoalelor,
1926, p.574.
26. Darea de seamă......, fila 26 verso.
27. General Dragomir D., Studiu aplicativ ...
28. Centrul de studii ........, fila 87.
29.
Arhiva de istorie orală. Sursa: http://www.rador.ro
/2016/11/21/1916-1919-armata-romana-portrete-4/

Idem, p.576.
prin Înaltul Decret nr.1488 din 13.12.1917
32. Ordinul naţional „Steaua României” - cel mai vechi
ordin naţional, creat în 1864 de Alexandru Ioan Cuza.
Sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Medalia_%E2%80%9E
Av%C3%A2ntul_%C8%9A%C4%83rii%E2%80%9D.
33. http://canord.presidency.ro/IstoricSR.htm
34. Centrul de studii şi păstrare a arhivelor istorice Piteşti,
fond R.51/52, inventar nr.S/1071 din 1988, Ds.195, fila nr.8
35. Divizia 13 Infanterie, cantonată în zona oraşului Hârlău,
a fost prezentată Casei Regale şi ministrului industriilor
francez Albert Thomas, în data de 16 mai 1917.
36. „Vrancea” studii şi comunicări I 1978-12
37.
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/
10/25/povestea-sublocotenentului-erou-teodor-grigoriusingurul-supravietuitor-al-macelului-de-la-razoaremarasesti/
38. http://www.rador.ro/2016/11/21/1916-1919-armataromana-portrete-4/
39. Centrul de studii şi păstrare a arhivelor istorice Piteşti,
fond R.51/52, inventar nr.S/1071 din 1988, Ds.195, fila 20
40. Idem, fila 24 verso.
41. Idem, fila 20
42.
http://www.rador.ro/2016/11/21/1916-1919-armataromana-portrete-4/
43. Centrul de studii şi păstrare a arhivelor istorice Piteşti,
fond R.51/52, inventar nr.S/1071 din 1988, Ds.195, fila 24v
44. General Dragomir D, Studiu aplicativ asupra defensivei - lupta de la „Răzoare” – 6 august 1917. Studiu publicat
în revista România Militară, nr.1 din ianuarie 1931.
45.
http://www.rador.ro/2016/11/21/1916-1919-armataromana-portrete-4/
46. Centrul de studii şi păstrare a arhivelor istorice Piteşti,
fond R.51/52, inventar nr.S/1071 din 1988, Ds.195, fila nr.25,
verso.
47. Tradiţie, istorie, armată, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a Muzeului Militar Naţional „Ferdinand I”,
ediţia a III-a, Bucureşti 2016, vol.I, p.270.
48. Centrul de studii şi păstrare a arhivelor istorice Piteşti,
fond R.51/52, inventar nr.S/1071 din 1988, Ds.195, fila 201.
49. Puşca cu repetiţie „Lebel”, model 1886 - armă individuală de infanterie, calibrul 8 mm, aflată în înzestrarea Armatei Franceze. A fost utilizată şi de Armata României,
începând cu1916, fiind achiziţionate în număr de 262.302 de
bucăţi. Sursa:
50.https://ro.wikipedia.org/wiki/Pu%C8%
99c%C4%83_cu_repeti%C8%9Bie_%E2%80%9ELebel%E
2%80%9D,_model_1886_M93
51.
Casca „Adrian”, realizată în anul 1915 de către
colonelul francez Louis Auguste Adrian din tablă de oţel cu
grosimea de 0,7mm, a fost în dotarea armatei franceze care
a produs-o în peste 20 milioane de exemplare, inclusiv
pentru dotarea aliaţilor.
52. Şcoala Superioară de Război, Centrul de istorie militară, Bătălia de la Mărăşeşti (Lupta de la Răzoare,
6VIII1917), p.6
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CONTRIBUŢIA TRUPELOR DE GENIU
ÎN CAMPANIA DIN ANUL 1917
(Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz)
------------Locotenent-colonel Cristian Cîrjău, Comandantul Batalionului 96 Geniu Bucureşti
„Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpul de bătaie pentru întregirea neamului”.
Monumentul Eroilor Genişti din Bucureşti, statuia „Leul”
1. Reorganizarea şi pregătirea armei geniu,
după campania din anul 1916
Anul 1917 a adus modificări în ceea ce priveşte reorganizarea armei geniu în cadrul procesului de
refacere a armatei române, după greaua încercare din
campania anului 1916, atât în organizarea structurilor
de comandă-control, cât şi în organizarea forţelor, împărţite în specialităţi militare.1
Inspectoratul general al geniului (în perioada 19171918 Inspector general al geniului a fost Gl.div. Raşcu
Ioan2), prin noua denumire şi compunere, a devenit cu
adevărat pricipalul element de concepţie, organizare şi
conducere tehnico-tactică şi de asigurare materială a
armei.
La divizii, comandantul batalionului de pionieri
răspundea acum de toate unităţile de geniu aflate sub
comanda diviziei, cât şi de activitatea serviciului de
geniu care îi era subordonat.3
Unităţile şi subunităţile de geniu aveau o multitudine
de specialităţi, cele mai importante dintre acestea fiind
pionieri, pontonieri şi poduri uşoare, telegrafie, căi ferate, aerostaţii şi proiectoare, tracţiune automobilă.4
Pentru reorganizarea trupelor de geniu, s-a procedat la o simplificare a modului de organizare, fapt ce
a dus la o creştere calitativă a modului de executare a
sarcinilor specifice.
Întrucât, în prima parte a campaniei din anul 1916
se dovedise că misiunea de cea mai mare amploare a
armei geniu a constituit-o organizarea poziţiilor de
apărare (executarea lucrărilor de fortificaţie), misiune
care era în mod special a unităţilor de pionieri, dar şi
a unităţilor de infanterie, artilerie, ba chiar şi de cavalerie, la Huşi s-a înfiinţat o Şcoală de fortificaţie,5 atât
pentru ofiţerii de geniu, cât şi de infanterie. La această
şcoală s-a executat un poligon anexă – un centru de
rezistenţă realizat după cele mai noi principii ale fortificaţiei de poziţie – pentru a cărei realizare au muncit
500 de pionieri şi personalul Batalionului pionieri
cetate.6
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În perioada 20 februarie - 1 iunie 1917, au fost organizate 15 cursuri diferite, la care au participat sute
de ofiţeri, pe parcursul a 19 serii.
Cursul de fortificaţii de la Huşi a avut un succes
deosebit, faima şcolii răspândindu-se în întreaga armată.
2. Acţiunile trupelor de geniu în bătălia de la
Mărăşti (11-19 iulie 1917)
La începutul lunii iunie, pe baza planului elaborat
de Înaltul comandament al frontului român, având în
frunte pe regele Ferdinad, s-au stabilit acţiunile viitoare
ale Armatelor 1 şi 2 române. Armata 2 română, comandată de generalul Alexandru Averescu, urma să
treacă la ofensivă de la Mărăşti, începând cu data de
9 iulie, în devans faţă de lovitura principală pregătită în
sectorul Armatei 1 române, în zona Nămoloasa.
Obiectivul acestei acţiuni era ruperea apărării inamicului între cota 711 Încărcătoarea şi Răcoasa, pentru
a ajunge în valea Putnei. Lărgimea fâşiei Armatei 2
era circa 37 km, în eşalonul întâi găsindu-se trei divizii
(D. 8, 6 şi 3 I.), iar D. 1 I. în rezervă. Fiecărei divizii din
primul eşalon îi revenea un front mediu de 12 km.7
Pe parcursul lunii iunie şi începutul lunii iulie, pe
frontul Armatei 2 s-au făcut diferite pregătiri pentru începerea ofensivei şi pentru asigurarea succesului.
S-au întocmit ordine de operaţii, instrucţiuni şi rapoarte
operative, recunoaşteri diferite, restructurări de dispozitive, transporturi de oameni, tehnică şi materiale.
Pe lângă toate acestea, s-au executat lucrări genistice
diferite.8 Astfel s-a executat o poziţie organizată pe
două linii, una principală şi una de oprire. Lucrările
genistice executate, erau bine adaptate la teren şi
acoperite cu reţele de sârmă pe mai multe rânduri de
pari, dar poziţia, în ansamblul ei era dominată de
inamic.
La pregătirea şi pe timpul ducerii ofensivei de la
Mărăşti, au participat: B. Pi. ale D. 1, 3, 6 şi 8 I., B. 17
Pi. al A. 2,9 Cp. 2 şi 4 Telegrafie, Posturile T.F.F. nr. 7,
8, 9 şi 10. Către sfârşitul bătăliei, o dată cu intrarea în
compunerea A. 2 a D. 7 şi 12 I. au primit unele misiuni
şi batalioanele de pionieri ale acestora. Celelalte
unităţi de geniu ale armatei (Grupul de pontonieri de
râuri, companiile 2 şi 4 cantonieri, batalioanele de lucrători ş.a.) nu au îndeplinit misiuni legate nemijlocit
de luptele de la Mărăşti.10
Odată cu venirea primăverii anului 1917, a început
executarea lucrărilor genistice, cu eforturi deosebite
întrucât în zona respectivă terenul este puternic
frământat şi acoperit, lucrări necesare pentru
pregătirea operaţiei ofensive de la Mărăşti a Armatei 2.
Acestea, după cum scrie generalul G.A. Dabija,11 au
fost următoarele:
„În vederea ofensivei de la Mărăşti, a fost nevoie de
multe şi grele pregătiri. Astfel:
a) S-a construit o cale feratată îngustă în prelungirea celei de la Bâlca, pe valea Bâlca, Muşinoaiele,

făcându-se depozite de pietriş în spate;
b) S-a îmbunătăţit drumul Muşinoaiele - Verdea,
astupându-se cu fascine şi pietriş, porţiunile dificile;
c) S-a deschis un drum nou cu o lărgime de 8-10
m, de la poziţia principală până la mănăstirea
Muşinoaiele, pe D. Ţigăncei;
d) S-au deschis drumuri noi pentru artilerie, în
spatele poziţiei bateriilor, amenajându-se pantele mari
etc. [...];
e) S-a dat o deosebită atenţie legăturilor, în special
cu unităţile de la aripi şi cu diviziile ruse ale Corpului 8
armată rus. În acest scop s-au dublat liniile telefonice
[...];
f) S-au făcut pieţe de adunare, depozite de materiale, de pari ascuţiţi, de sârmă ghimpată, de hrană, de
apă, s-au făcut depozite de muniţiuni de infanterie,
de artilerie şi de unelte. S-au pus tăbliţe indicatoare
pretutindeni.”

După cum se constată, principalele misiuni care au
revenit trupelor de geniu au fost: amenajarea căilor de
comunicaţii (drumuri şi căi ferate înguste) atât în
spatele trupelor proprii cât şi în dispozitivul acestora,
asigurarea legăturilor necesare (de telefonie), completarea poziţiilor ocupate de trupe cu unele lucrări de
fortificaţii.
Aprovizionarea trupelor aparţinând Armatei 2 trebuia făcută folosind comunicaţia de pe valea Trotuşului. Însă legăturile dintre aceasta şi trupe, în mod
special cu cele aparţinând C. 2 A., se făcea cu mare
greutate deoarece acestea nu corespundeau nevoilor
şi nu erau practicabile pentru vehiculele militare. Ca
urmare, din timp, s-a luat măsura să fie amenajate
drumurile: Valea Zăbrăuţului, Dealul Tisei, Dealul
Mare, Muncelul; Coţofăneşti; Muşinoaiele, Verdea;
Caiuţ, Haloşul, spre Feţişoara.12
Batalioanele de pionieri aparţinând D. 1 şi 3 I., din
compunerea C. 2 A., au fost destinate pentru executarea comunicaţiilor necesare (şosele şi căi ferate
înguste).
La calea ferată şi şoseaua de pe valea Zăbrăuţu-
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lui13 s-a lucrat timp de două luni şi jumătate. Întrucât a
fost necesară executarea unui mare volum de lucrări
de terasamente pentru calea ferată îngustă, în afara
de unităţile de pionieri, au mai participat şi prizonieri,
precum şi miliţii.
După realizarea drumului de pe valea Zăbrăuţului,
s-a trecut, cu majoritatea companiilor de pionieri, la
executarea unor noi drumuri de rocadă şi de pătrundere, necesare pentru aprovizionări şi pentru
manevrele bateriilor de artilerie în poziţiile de tragere.
Tot în această perioadă, secţia de poduri a B. 1 Pi. a
executat un pod pe piloţi peste râul Trotuş, la
Coţofeneşti, cea de la B. 2 Pi., un pod de lemn peste
Siret, în dreptul satului Răcătău (Bacău), secţia de poduri a B. 8 Pi. a reparat podurile de cale ferată îngustă
către Oneşti, Caşin, construind şi un pod nou şi consolidând un altul pe şoseaua din valea Haloşului, spre
Suseni.14

În vreme ce subunităţile de pionieri şi cele de poduri erau angajate la realizarea unei reţele corespunzătoare de drumuri, subunităţile de telegrafie se
preocupau de realizarea unor legături sigure, atât între
diferite eşaloane, între infanterie şi artilerie, cât şi la
vecini.
În legătură cu executarea lucrărilor de fortificaţii, trupele aflându-se de timp îndelungat pe poziţiile de
apărare, se aprecia că lucrările existente erau suficiente. Având în vedere însă că pe întregul front poziţiile ocupate de trupele noastre erau în dezavantaj
faţă de cele ale inamicului, încă din luna ianuarie 1917
s-au luat măsuri pentru organizarea unei a doua poziţii pe Dealul Mare, cota 774, sud Pralea. Această poziţie a fost făcută de trupele de pionieri, pe un frig
îngrozitor, îndurând cele mai mari lipsuri de echipament şi hrană, alternând munca istovitoare cu puţinele
clipe de odihnă în colibe improvizate din ramuri de
brad.15
De asemenea, tot pionierii sunt cei care au executat adăposturile de la posturile de comandă şi observatoarele acestora. Adăposturile de la P.C. erau

stratificate (lemn, pietriş, pământ), fie în galerie.
Pentru ca infanteria să fie în măsură să execute şi singură asemenea adăposturi pentru propriile ei nevoi, la
unele divizii (de exemplu D. 1 I. situată în raion la
Bârsăneşti) s-au executat cursuri speciale în acest
sens, sub conducerea pionierilor.
Pe lângă toate aceste lucrări de apărare, trupele de
geniu au mai executat diferite lucrări pentru asigurarea
traiului (lucrări de cantonare sau bivuac, alimentări cu
apă, băi, staţii de deparatizare ş.a.) dintre care
bivuacul D. 1 I. de pe valea Zăbrăuţului, captările de
apă de la Coţofeneşti şi Angheleşti-Păuneşti, băile cu
apă caldă şi abur de la Pralea, Coţofeneşti, Varniţa şi
Bârsăneşti.16
Urmare a ordinelor comandanţilor şi a prevederilor
manualelor pentru luptă din acele vremuri, orice palmă
de pământ cucerită de la inamic trebuia fortificată şi
prevăzută cu reţele de sârmă. Aşa că prevăzător,
pentru nevoile de ducere a luptei s-au pregătit materiale pentru obstacole de sârmă (sârmă ghimpată şi pari
de reţea gata ascuţiţi) necesari consolidării terenului
cucerit.

Pe timpul ducerii ofensivei, batalioanele de pionieri
ale diviziilor 1, 3, 6 şi 8 I. au fost întrebuinţate – în principiu – astfel: companiile de pionieri, repartizate la
brigăzile şi regimentele de infanterie – câte 1, 2 plutoane de pionieri la un regiment – pentru a le însoţi pe
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timpul executării atacului şi menţinerea în rezervă, la
dispoziţia diviziei, a unui pluton; secţiile de telegrafie,
poduri uşoare şi proiectoare, menţinute la dispoziţia
diviziei, în vederea executării misiunilor specifice
(telegrafie, poduri) sau a unor misiuni auxiliare (secţia
de proiectoare); detaşamentul de parc, pentru
aprovizionarea trupelor cu unelte şi materiale de
geniu, precum şi inventarierea materialelor de geniu
capturate şi transportul acestora în dispozitivul propriu.
Subunităţile de pionieri au executat următoarele misiuni concrete: crearea breşelor prin reţelele de sârmă
(care au necesitat şi intervenţia pionierilor folosind fie
foarfecele de tăiat sârma,17 fie explozivul), întoarcerea
poziţiilor şi consolidarea terenului cucerit; amenajarea
drumurilor şi repararea, refacerea podurilor; amenajarea punctelor de comandă; executarea distrugerii lucrărilor de artă, pe direcţiile de contraatac ale
inamicului. În afara acestora, trupele de geniu au mai
executat: asigurarea legăturilor (prin secţiile de
telegrafie); aprovizionarea trupelor cu materiale de
geniu; strângerea, transportul şi depozitarea materialelor de geniu provenite din captură.18
3. Trupele de geniu în bătălia de la Mărăşeşti (24
iulie – 21 august 1917)
Bătălia de la Mărăşeşti, a doua mare confruntare
desfăşurată pe frontul român în campania anului
1917, a constituit, prin amploare, complexitate şi consecinţele ei imediate, unul din momentele de maximă
tensiune ale războiului purtat de români.
La mijlocul lunii iulie 1917, ofensiva proiectată
pentru Armate 1 română, pe direcţia Nămoloasa, în
cooperare cu forţele ruseşti (Armatele 4 şi 6 ruse), a
fost suspendată, concomitent cu oprirea înaintării victorioase a Armatei 2 române în zona Mărăşti. Situaţia
de ansamblu a frontului a determinat însă comandamentul superior să renunţe la ofensivă şi, cu toate succesele obţinute de Armata 2 de la Mărăşti, Armata 1 a
trebuit să rămână în apărare. La 24 iulie s-a declanşat
operaţia ofensivă a Armatei 9 germane, împotriva
forţelor Armatei 1 române, şi s-a desfăşurat până la
21 august 1917. După 29 zile de lupte, ofensiva

germană nu a reuşit decât să împingă apărarea noastră cu 8-12 km, fără ca Siretul să fie trecut, fapt ce ar
fi dus la întoarcerea frontului Moldovei.19
În bătălia de la Mărăşeşti, s-a văzut că principiile
fortificaţiei de poziţie învăţate pe timpul cursurilor predate în Şcoala de fortificaţie de la Huşi, prin care trecuseră 232 ofiţeri ai Armatei 1 (3 generali, 121 ofiţeri
superiori şi 108 ofiţeri inferiori) şi-au arătat pe deplin
valabilitatea, aceasta văzându-se în avantajele oferite
de fortificaţia de poziţie, în faţa atacatorului.
În ceea ce priveşte trupele de geniu, la acestă mare
bătălie au participat20 7 B. Pi. divizionare (14 Cp. Pi.),
1 B. Pi. de armată (3 Cp. Pi.), 1 B. Po.R. (3 Cp.), 2 Cp.
C.F., secţii (posturi de telegrafie) fără fir, coloane şi depozite de materiale. Efectivul acestora se cifrau la
9400 oameni (170 ofiţeri şi 9231 trupă), dintre care,
marea majoritate a fost dată de batalioanele de pionieri (6201 oameni, adică 68,7%), urmând în ordine,
pontonierii (1277 oameni), unităţile de căi ferate (820
oameni) şi trupele de telegrafie şi T.F.F. (738 oameni).21

Trupele aparţinând batalioanelor de pionieri au
executat misiuni specifice luptei de apărare: executarea lucrărilor de fortificaţie, pregătirea şi executarea distrugerilor, întreţinerea şi repararea
drumurilor, construcţia podurilor, asigurarea legăturilor,
executarea unor lucrări de baracamente pentru trupele
din rezervă şi unele misiuni strict infanteristice.
Lucrările de fortificaţie executate au avut o mare
contribuţie la oprirea ofensivei inamicului. Comandantul Armatei 1, generalul Grigorescu,22 a acordat o mare
atenţie executării lucrărilor de fortificaţie. La data de 4
august, în ordinul nr. 2569 adresat C. 5 A., preciza:
„De îndată ce trupa se opreşte pe o poziţie, trebuie să
înceapă imediat punerea ei în stare de apărare, lucrându-se zi şi noapte. Cred că toată lumea s-a convins de adevărul principiului Muncă multă, sânge
puţin, muncă puţină, sânge mult. În acest scop, diviziile trebuie să aibă întotdeauna pari gata făcuţi pentru
a-i bate imediat şi întinde sârmă”.23
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Multitudinea tranşeelor şi poziţiilor, continuitatea liniilor, compartimentarea poziţiilor, combinarea cu multă
iscusinţă a obstacolelor de sârmă cu focul sunt câteva
trăsături caracteristice ale lucrărilor de fortificaţii realizate la Mărăşeşti.
Exceptând poziţia de la Putna, pierdută de trupele
ruseşti încă din prima zi de ofensivă, pe direcţia principală de interzis au fost prevăzute patru poziţii de
apărare. Dintre toate poziţiile de apărare, cea mai puternic organizată a fost cea de pe aliniamentul pădurea Răzoare, Mărăşeşti, care, de fapt, a şi constituit
principala stavilă împotriva inamicului.
În cursul bătăliei de la Mărăşeşti, geniştii români au
pregătit şi executat următoarele lucrări de distrugeri:
podul metalic de peste Siret de la Cosmeşti24 (de cale
ferată şi de şosea) distrus în noaptea de 2/3 august
de către B. 5 Pi., staţiile de cale ferată Mărăşeşti şi
Panciu distruse de Cp. 4 C.F., în cooperare cu B. 9 Pi.
În plus au fost pregătite pentru distrugere, fără a fi
nevoie a fi distruse: staţiile C.F. Adjud; toate podeţele
de pe şoseaua naţională, între Modruzeni şi Pufeşti;
podurile de peste Siret de la Ciorani şi Roşcani şi
podul C.F. Arămoasa, de pe Zăbrăuţi.25

Datorită deselor schimbări de unităţi şi mari unităţi,
pentru ca legătura telefonică să nu sufere, în cadrul
bătăliei de la Mărăşeşti s-a adoptat soluţia ca circuitele
realizate să rămână pe loc, fiind preluate de unităţile
nou venite, urmând a se face între unităţile de
telegrafie numai unele mişcări de materiale, pentru ca
dotarea lor să nu aibă de suferit.
Deoarece legătura armată-corp de armată, sau armată-M.C.G. a funcţionat în cele mai bune condiţii prin
folosirea mijloacelor cu fir, activitatea mijloacelor T.F.F.
pentru realizarea legăturilor radio a fost redusă. În
schimb trebuie evidenţiată activitatea intensă desfăşurată pentru descoperirea posturilor T.F.F. străine
şi interceptarea radiotelegramelor emise de acestea.
Se remarcă cu această ocazie înaltul grad de profesionalism la care ajunsese personalul de serviciu,
Postul 4 T.F.F. reuşind să cunoască posturile germane,
care îşi schimbau continuu indicativul, după particularităţile de emisie ale manipulatorului.26
Pentru asigurarea trecerilor peste râul Siret, a
acţionat Grupul de pontonieri al A.1, format din Cp. 1,
2 şi 4 Po., executându-se poduri la Ionăşeşti, Piscul
Corbului şi Ciorani.27
Se poate spune că bătălia de la Mărăşeşti a constituit, şi pentru arma geniu, un bun prilej de a pune în
practică unele elemente noi, rezultate din ideile aduse
de Misiunea militară franceză şi că victoria strălucită
obţinută de Armata 1 în luptele înverşunate împotriva
feldmareşalului Mackensen, unul dintre cei mai străluciţi comandanţi ai armatei germane, se datorează în
egală măsură şi pionierilor, transmisioniştilor, pontonierilor şi trupelor de căi ferate.28
4. Trupele de geniu în bătălia de la Oituz (26 iulie
– 29 august 1917)29
La fel ca şi pe timpul pregătirii şi desfăşurării operaţiilor din cele două mari bătălii, Mărăşti şi Mărăşeşti,
trupele de geniu au executat diferite misiuni în sprijinul
forţelor luptătoare participante în bătălia de la Oituz,
care au fost în general următoarele: executarea

Referitor la asigurarea legăturilor, la fel ca şi în
bătălia de la Mărăşti baza sistemului de transmisiuni,
începând de la corpul de armată în sus, a constituit-o legătura telegrafică, folosindu-se reţeaua teritorială telegrafică existentă. De la corp de armată în jos,
baza sistemului de transmisiuni a constituit-o legătura
telefonică.
Deşi bătălia de la Mărăşeşti a fost o apărare pe poziţie, totuşi o caracteristică a acesteia a constituit-o
continua manevră de forţe, înlocuirea unei mari unităţi
cu altele, caracterul activ al apărării, astfel încât şi
realizarea legăturilor telefonice necesare s-a făcut cu
mari eforturi cerute din partea secţiilor de telegrafie de
la divizii. Este suficient credem să arătăm că, de
exemplu, numai secţia de telegrafie a Diviziei 9 a
întins şi întreţinut peste 120 km circuit telefonic.
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lucrărilor de fortificaţie, tranşee şi accesorii în cadrul
poziţiilor de apărare, lucrări de adăpostire necesare la
punctele de comandă sau pentru nevoi medicale şi de
trai; repararea şi întreţinerea drumurilor; construcţia
podurilor; executarea distrugerilor; asigurarea legăturilor.
În ceea ce priveşte executarea lucrărilor de fortificaţie, se observă cu uşurinţă concepţia cu totul nouă
(faţă de toamna anului 1916) de întrebuinţare a subunităţilor de pionieri, folosite cu precădere pentru
executarea adăposturilor (pentru puncte de comandă,
posturi de prim ajutor etc.) sau a lucrărilor de accesorii
(obstacole de sârmă) în cadrul poziţiilor realizate de
infanterie.
Majoritatea pionierilor, împreună cu secţiile de poduri, au fost întrebuinţate la repararea şi întreţinerea
drumurilor, amenajarea unor drumuri de coloană

pentru artilerie şi a drumurilor de samare, specifice
terenului muntos în care s-au desfăşurat acţiunile de
luptă, precum şi la construcţia, repararea sau consolidarea podurilor de pe drumurile date sau menţinute
în circulaţie.
Distrugerile s-au executat în special pe valea
Suşiţei şi valea Doftanei. Reţinem preocuparea pentru
folosirea mijloacelor explozive şi folosirea unor procedee de distrugere adecvate obiectivelor de distrus.
Astfel, drumul Lepşa, Soveja, drum greu, cu multe serpentine, a fost distrus, la 31 iulie de echipele de distrugeri organizate de B. 12 Pi. „Efectul a fost atât de
mare – se arată în jurnalul de operaţii al acestui batalion – încât, după declararea prizonerilor, inamicul nu
a putut face repararea decât în 6 zile.” Podurile fiind de
lemn, au fost distruse prin foc.
Epilog
Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz au rămas
înscrise în cartea de aur a poporului român ca unele
din gloriile nepieritoare ale neamului românesc. Prin
contracararea acţiunilor ofensivei germane, armata
română a demonstrat în faţa întregii lumi capacitatea
organizatorică şi de conducere a comandanţilor, vitejia legendară a soldatului român, faptul că folosind şi
aplicând cu ingeniozitate principiile fortificaţiei de poziţie, o armată instruită şi dotată nu poate fi învinsă.
La obţinerea acestor victorii, o contribuţia de seamă
şi-au adus-o şi trupele de geniu. Recunoaşterea acestei contribuţii, cea mai bună dovadă de ce au însemnat trupele de geniu, spre exemplu, în grelele lupte
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defensive de la Mărăşeşti o constituie ordinul de zi dat
de generalul Eremia Grigorescu, prezentat integral în
rândurile de mai jos:30
„Ordin de zi nr. 105 din 19 septembrie 1917
Pentru a răsplăti munca, devotamentul şi sacrificiul
de sine pus în serviciul neamului, de bravii ostaşi ai
Armatei 1, cu care am stăvilit năvălirea vrăjmaşului şi
am distrus faima căpeteniei lui, care se dădea de neînvins, aduc laudele şi mulţumirile mele trupelor de pionieri, telegraf şi pontonieri, primele pentru executarea
la timp şi în bune condiţiuni a stavilei formată de fortificaţiunile de câmp, cu care au întărit frontul luptătorilor; celor de al doilea, pentru că prin o muncă
neobosită de zi şi noapte au asigurat legăturile
telegrafice şi telefonice între diferite comandamente şi
trupe; iar celor din urmă, pentru că prin podurile, rampele şi drumurile cu care au legat cele două maluri ale
Siretului, au asigurat regulata funcţionare a transporturilor de subzistenţă şi muniţiuni din tot felul.
În mod deosebit, aduc mulţumirile mele inspectorului de geniu care a condus şi supravegheat toate lucrările tehnice şi căpitanilor Cristescu Petre,
Moldoveanu Ion, Romanescu Nicolae şi locotenentului Chiţescu Nicolae din Batalionul de pontonieri care,
neclintiţi de la postul lor, sub ploaia de proiectile, au
desăvârşit lucrările cu care au fost însărcinaţi.
Acest ordin se va distribui trupelor Armatei 1.
Dat astăzi 19 septembrie 1917 la cartierul Armatei
1 din Bârlad.
Comandantul Armatei 1,
General de divizie Grigorescu”.
În rezoluţia pusă de inspectorul general al geniului
din Marele Cartier General, generalul de divizie Ioan
Raşcu, pe raportul Armatei 1, prin care înainta acest
ordin de zi, se afla scris: „Se va trece în istoricul armei
geniu”.
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PE VALEA OITUZULUI,
„COCARDELE TRICOLORE”
AU ÎNFRUNTAT „CRUCILE NEGRE”
---------------------------- Dr. Valeriu Avram, Comandor aviator Dr. Marius-Adrian Nicoară
În anii Războiului de Întregire Naţională, aviatorii
români au săvârşit însemnate fapte de arme, devenind
adevăraţi aşi ai cerului, ce prin activitatea lor au creat
o eroică perioadă aeriană, care a dus la uimitorul progres al aviaţiei naţionale. Lupta acestor cavaleri ai
cerului a fost o cursă a morţii, pentru care zburătorii
noştri au fost gata să înfrunte orice pericol pentru a o
câştiga.
Performanţele realizate de aeronauţi, unele dintre
ele unice pe Frontul de Sud-Est şi nu numai, sunt ilustrate de calităţile deosebite de care au dat dovadă
zburătorii români în timpul Marelui Război, de aici şi
numărul mare de victorii aeriene (91) obţinute în
luptele aeriene duse cu aviatorii germani şi austro-ungari.
Modestia şi sobrietatea lor, cu foarte mici excepţii,
nu au dus la o reclamă zgomotoasă pentru realizările
şi faptele lor de arme deosebite. Aviatorii menţionaţi
în acest articol, au atins culmea curajului în timpul
activităţii lor pe front.
Adevărata consacrare a Aeronauticei Militare
Române1 s-a materializat în timpul marilor bătălii din
vara anului 1917, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
Atunci aviatorii noştri au zburat continuu şi nu au permis avioanelor Puterilor Centrale să pătrundă în
spaţiul nostru aerian. De aici şi numeroasele lupte

Avionul bimotor de recunoaştere îndepărtată şi bombardament tip Caudron G.4 din dotatea Escadrilei
C.12, unitate de aviaţie aflată în subordinea M.C.G.R.

aeriene duse cu aviatorii germani şi austro-ungari.
Permanent au stat în aer pe frontul celor două armate
române cinci avioane: trei de recunoaştere şi două de
vânătoare; aviatorii noştri deservind şi armatele ruse.
În vara anului 1917, aviaţia română a avut supremaţia
aeriană asupra aviaţiei Puterilor Centrale, fapt unic în
istoria Aripilor Româneşti. După declanşarea ofensivei
şi pe toată durata acesteia, aeroplanele şi aerostaţia
au continuat să execute misiuni de observare aeriană
şi fotografiere în folosul trupelor de uscat, reglaje de
artilerie, bombardarea concentrărilor de trupe ale
inamicului şi, cu aviaţia de vânătoare, acoperirea aeriană a trupelor proprii şi protecţia aviaţiei de recunoaştere şi bombardament. Artileria antieariană (în
continuare A.A.) română, aflată la debutul activităţii ei,
a reuşit cu succes, să apere centrele sensibile ale statului român în lupta cu aviaţia inamică şi celebrele
Zepeline ale acestora.
Aşadar activitatea Aeronauticii Militare Române s-a
desfăşurat cu elan şi spirit de sacrificiu şi pe frontul de
la Oituz. Misiunile ordonate au fost îndeplinite cu
promptitudine, abnegaţie şi curaj, comandamentele
trupelor terestre primind la timp informaţii privind situaţia reală de pe front. Prin acţiunile lor, aviatorii români
au contribuit la încetinirea ofensivei Corpului 8 Armată
Austro-Ungar (în continuare C.8.A.A.U.), care nu a
reuşit decât o înaintare minimă pe Valea Trotuşului.
Lovitura asupra Vârfului Cireşoaia aflat la joncţiunea
dintre Armata 2 Română (în continuare A.2.R.) şi Armata 9 Rusă (în continuare A.9.Ru.), putea fi executată numai printr-o cooperare bine organizată şi
constant realizată, pe timpul luptei cu participarea tuturor escadrilelor de aviaţie româno-ruse. A.2.R. dispunea pe acest front de sprijinul escadrilelor Nieuport
(în continuare N.) 1, Farman (în continuare F.) 2, F.4 şi
F.6. Escadrila N.10 Vânătoare dislocată în nordul ţării
executa misiuni pentru trupele româno-ruse aflate în
acest sector.
Deşi din punct de vedere ierarhic Escadrila
Caudron (în continuare C.) 12 se subordona Marelui
Cartier General Român (în continuare M.C.G.R.),
aviatorii unităţii au executat misiuni de recunoaştere
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îndepărtată şi bombardamente pe frontul Oituzului,
avioanele bimotoare C.G.4 aveau o autonomie de
şase ore de zbor şi luau în lansatoare opt bombe de
10 - 12 kg fiecare.
Aviaţia rusă dispunea pe acest front de importante
forţe aeronautice, Escadrilele 7, 9, 19, 28, 30, 32 erau
dotate cu avioane de recunoaştere îndepărtată şi
bombardament tip: F.40, F.60, Anatra, precum şi cu
avioane de vânătoare N.17, N.21, N.23, N.28 şi Spad
7. Aviatorii ruşi îndeplineau misiuni numai pentru
A.9.Ru. Aparatele de zbor aliate aveau caracteristici
tehnico-tactice asemănătoare cu cele aflate în serviciul aviaţiei Puterilor Centrale.2
Aviaţia austro-ungară dispunea de frontul Oituzului
de aproape toate unităţile de aviaţie care luptau pe
frontul românesc şi cărora li s-au alăturat începând cu
1 septembrie 1917 şi Flik 27. Personalul navigant al
acestei escadrile era format din piloţi care acţionaseră
pe frontul rusesc şi luptau pe avioane tip Oeffag C.II
seria 52.5 şi Lloyd C.V. seria 46, aparate de zbor moderne întrebuinţate în misiuni de recunoaştere şi bombardament.3
În vederea ofensivei de pe Valea Oituzului, aviatorii
Grupului 1 Aeronautic Bacău au desfăşurat o intensă
activitate în zilele de 21 august/3 septembrie şi 25
august/7 septembrie 1917. Echipajele Escadrilelor F.2
şi F.6 au fotografiat lucrările inamice aflate pe vârfurile
Coşna, Cireşoaia şi Dealul Mare. Aviaţia de vânătoare
a patrulat zilnic deasupra frontului, angajând lupta cu
avioanele germane şi austro-ungare. Aflat într-un zbor
de supraveghere în ziua de 21 august/3 septembrie
1917, în zona Târgu Ocna - Oneşti, sergentul (în continuare sg.) pilot Nicolae Mănescu (N. nr. 1206) s-a
luptat cu un Hansa Brandenburg C.I. pe care l-a
avariat, iar echipajul inamic a părăsit lupta într-un zbor
dezordonat.4

Un avion austriac Hansa Brandenburg de recunoaştere şi
bombardament uşor zburând spre liniile româneşti în vara
anului 1917

Din ordinul M.C.G.R., în ziua de 23 august/5 septembrie 1917, Escadrila F.5 a trecut în subordinea
Grupului 2 Aeronautic şi urma să folosească acelaşi

hangar împreună cu F.7. Echipajul format din locotenent (în continuare lt.) pilot Minier şi lt. de marină
observator (în continuare obs.) Aurelian Păunescu a
fost detaşat la Escadra de Dunăre, cei doi aviatori deplasându-se la Ismail. De asemenea, conform ordinului, în mod provizoriu, lt. Cicerone Olănescu, De Mailly,
Houlon, Grigore Gafencu şi subofiţerii Dumitru Crăsnaru, Leon Gjebovici şi Ştefan Iliescu au trecut la
Escadrila F.5, restul echipajelor fiind transferate la
Şcoala de Observatori Aerieni.5
Echipajele din Escadrila F.2 au survolat sectorul
Târgu Secuiesc - Covasna - Miercurea Ciuc, unde au
fotografiat la vest de acest oraş, un nou aerodrom
inamic dotat cu trei hangare tip cort. La întoarcerea
din misiune, echipajul Rosetti - Măicănescu s-a luptat
cu două avioane austro-ungare şi după un schimb de
focuri, aparatele inamice s-au retras în liniile lor.
Piloţii din Escadrila de vânătoare N.1 au îndeplinit în
acestă zi opt misiuni de luptă totalizând 11 ore de zbor,
plutonierul (în continuare plt.) Ioan Georgescu, locotenenţii Gheorghe Mihăilescu şi Paul Urechescu
(venit de curând în escadrilă) s-au luptat cu cinci
avioane de vânătoare austro-ungare tip K.D. „Aviatorii
noştri, graţie curajului de care au dat dovadă, zburând
şi luptând împotriva avioanelor inamice pe care le
ştiau superioare, s-au impus în faţa aviaţiei inamice
ale căror incursiuni au devenit mai rare şi atunci
veneau cu forţe superioare, ca în cazul de faţă,
pentru că se temeau a nu fi atacate de mai multe
avioane româneşti şi a suferi pierderi.”6
În dimineaţa zilei de 26 august/7 septembrie 1917,
echipajul alcătuit din submaistrul pilot Dumitru Rosetti
şi lt. obs. Constantin Gonta, a primit misiunea să execute o recunoaştere în zona Cireşoaia. Când F. tip 42
nr. 3348 survola Târgu Ocna, observatorul a văzut
câteva baterii de artilerie româneşti în curs de amplasare. Avionul şi-a continuat zborul spre Cireşoaia,
ale căror povârnişuri coborau în trepte abrupte spre
Slănic. Observatorul a fotografiat traseul pentru a stabili cu precizie zona pe care artileria română urma
s-o bombardeze. A identificat câteva centre de rezistenţă germane, care erau camuflate pe Valea Slănicului, lt. obs. Constantin Gonta determinând cu precizie
coordonatele unor baterii inamice. A transmis prin t.f.f.
tot ceea observa. În timpul zborului, A.A. germană a
deschis un foc intens, obligând pilotul să execute
diferite manevre pentru a scăpa de efectul exploziilor
obuzelor de calibru 105 mm. Când avionul era pe
punctul de a se întoarce la aerodrom, tragerile A.A.
inamice au încetat. Era „semnalul” că în zonă au
apărut avioanele de vânătoare germane şi austro-ungare. Nu peste mult timp, echipajul Rosetti - Gonta a
fost atacat de un aeroplan Albatros, apoi de un al
doilea avion inamic. Aviatorii noştri se aflau într-o situaţie dificilă şi lupta se putea încheia cu un sfârşit tragic.
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În timp ce lt. obs. C. Gonta se apăra cu mult curaj,
dinspre localitatea Măgura au apărut două avioane N.
pilotate de locotenenţii Mihăilescu şi Brullard din
Escadrila N.1 „N-am părăsit câmpul de bătaie - nota
C. Gonta -, am intrat şi noi în luptă împreună cu
camarazii noştri. Rafalele curgeau ca nişte râuri de foc
în toate sensurile şi aveam impresia că nu mai aveam
scăpare, mai multe gloanţe au trecut vijelios pe
deasupra capetelor noastre, un glonţ a lăsat o urmă
pe casca mea de zbor.”7
Confruntarea a fost violentă, F. nr. 3348 a fost lovit
de 12 gloanţe în planuri şi carlingă. „Am atacat Aviatikul de vânătoare - nota lt. francez Brullard -, de la 100
m şi am tras 60 de cartuşe pe măsură ce mă apropiam
de el. Aviatik-ul a făcut o întoarcere bruscă şi pilotul
inamic a tras o rafală care a trecut pe deasupra planului superior stâng al Nieuport-ului. Am deschis din
nou focul şi am văzut cum începe să zboare dezordonat, retrăgându-se în liniile sale, semn că fusese lovit
în motor.”8
După-amiază, echipajul lt. Constantin Mincu – lt.
Radu Cuţarida, aflat la bordul Farman-ului metalic nr.
3008 a bombardat Dealul Cireşoaia. A.A. germană a
deschis un foc intens, la aterizare mecanicii au
numărat opt lovituri în planuri.
În după-amiaza aceleiaşi zile, aviaţia germană a
bombardat gara şi oraşul Adjud, A.A. română şi aviaţia nu au intervenit la timp, pagubele fiind importante.
În urma anchetei făcută de conducerea Direcţiei Aeronauticii, a fost întocmit un raport care a fost trimis
Biroului operaţii din M.C.G.R. În document se precizau
cauzele care au dus la această situaţie: „Incursiunea
aeriană a inamicului asupra gării din Adjud a fost favorizată de următoarele împrejurări:
1. Aviaţia inamică este superioară aviaţiei noastre
atât ca efective, cât şi ca aparate care sunt de ultimul
tip perfecţionat.
2. Obiectivul bombardat fiind prea aproape de front
era normal să nu poată fi apărat de avioanele noastre,
întrucât această operaţiune se execută în câteva
minute, deci fără a avea timpul material necesar de a
anunţa avioanele noastre. Cu atât mai mult, cu cât în
cazul de faţă, au atacat 12 avioane (germane n.a.)
deci o forţă superioară, cărora nu li s-ar fi putut opune
decât cele câteva aparate ale noastre ce se aflau în
momentul acela disponibile.
3. Probabil că trenurile cu muniţiuni au stat garate
câteva zile în staţia Adjud, astfel că inamicul a fost informat de acestă situaţie. A lipsit orice mijloc de
apărare antiaeriană”.9
Aeronautica română obţinea în acestă zi o victorie
aeriană mai deosebită. Lt. obs. Mihail Vitzu din Compania 3 Aerostaţie, în timp ce executa o misiune în
nacela balonului „Caquot”, a fost atacat de un avion
de vânătoare german tip Fokker din Staffel 42. Lupta

a durat 20 de minute şi observatorul Vitzu, a reuşit cu
puşca mitralieră de bord Lewis, să lovească în motor
aparatul inamic pilotat de lt. Otto Müller. Fokker-ul a
luat foc şi s-a prăbuşit la sol în apropierea gării din
Tecuci. Pentru fapta sa de arme, lt. obs. aerostier
Mihail Vitzu a fost decorat cu Ordinul „Steaua
României” cu spade în gradul de cavaler.10

Insignă de observator
român din anii Primului
Război Mondial

Insignă de pilot militar român
din anii Primului Război
Mondial

Survolând sectorul frontului între Frunzeasca Mărăşeşti - Ciuşlea, echipajul format din subofiţerul
pilot Cezar Atanasiu şi slt. obs. Virgil Alexandrescu din
Escadrila F.9, a observat un bombardament al artileriei
grele româneşti asupra satului Jorăşti (aproape de
Focşani) şi un puternic incendiu în partea de sud-est
a localităţii. Bateriile antiaeriene inamice de 105 mm
aflate la Suraia, au bombardat F. nr. 2791, două schije
lovindu-i planul inferior stâng.
În ziua de 26 august/8 septembrie 1917, echipajele:
Theodor Iliescu - Michel Thauvin, Vasile Niculescu Constantin Pârvulescu şi Răducanu Vâscea - Ioan
Chiriţescu au bombardat fiecare cu câte 8 bombe
„Gros” bivuacurile inamice de pe Valea Slănicului şi
trupele germane staţionate în localitatea Hârja.
Echipajul format din plt. pilot Theodor Iliescu şi căpitan
(în continuare cpt.) obs. Michel Thauvin s-a luptat cu
un avion inamic, carlinga Farman-ului 40 nr. 3253 a
fost lovită de două schije. Piloţii de vânătoare din Escadrila N.1 care asigurau protecţia au doborât avionul
austro-ungar, care s-a prăbuşit lângă satul Hârja.11
O escadrilă de hidroavioane germane a bombardat
şantierul naval de la Chilia Veche, unde se reparau
vasele ruseşti „Mistislav” şi „Udalai”. Au fost ucişi doi
soldaţi şi alţi patru au fost răniţi, iar o cabină de şlep a
fost aruncată în aer.12
În dimineaţa zilei de 27 august/9 septembrie 1917,
la ora 6.00, artileria Diviziilor 1, 6 şi 7 Infanterie
Române (în continuare D.1 6 7 I.R.) a deschis focul
pe frontul de la Oituz, marcând începutul ofensivei
A.2.R. Sectorul de front cuprins între Cireşoaia - Bâtca
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- Cota 772 - Vârful Ungureanu a fost puternic bombardat. Echipajele din Escadrilele F.4 şi F.2 au asigurat reglarea tragerilor de artilerie, fotografiind poziţiile
inamice şi româneşti.
Plecat într-o misiune de supraveghere de sector,
echipajul din Escadrila F.7 format din subofiţerul pilot
Leon Gjebovici şi slt. obs. Constantin Nicolau a survolat frontul. Bombardamentul amic era în plină desfăşurare şi artileria inamică riposta la rândul ei cu
înverşunare. Satul Muncelu era o mare de flăcări. La
ora 8.00, artileria nostră a prelungit tragerile şi unităţile
D.9 şi 13 I.R. au început atacul în flancurile intrândului făcut de germani. Observatorul a transmis prin t.f.f.
situaţia frontului şi punctele unde trupele noastre
înaintaseră cel mai mult. Echipajul format din plt. pilot
Theodor Iliescu şi slt. obs. Sergiu Paşcanu, plecat
într-o misiune de reglare a tirului a zburat în ajutorul
unui alt avion românesc atacat de un avion de vânătoare inamic. Deşi slt. Paşcanu a fost rănit în timpul
luptei, nu s-a lăsat până nu şi-a terminat misiunea.13
În Raportul nr. 2879 din 27 august/9 septembrie
1917 întocmit de Comandamentul A.2.R., se consemna: „Escadrila F.2: două zboruri de fotografiere a
bateriei aflată lângă satul Herăstrău şi a primelor linii
inamice de la Cireşoaia. O nouă linie de tranşee între
Coşna şi Grozeşti. S-au luat fotografii a celor două
aparate inamice doborâte de locotenentul Brullard ieri
dimineaţă şi astăzi. Două reglaje de artilerie a Bateriei
de 120 mm aflată la Pârgăreşti, echipajul nostru (plt.
major Bucur Stan-slt. Ioan Barzon - n.a.) a susţinut o
luptă cu un Brandenburg pe care l-a alungat. S-au
aruncat 8 bombe asupra parcurilor şi barăcilor de la
Cota 570. Inamicul contraatacă şi bombardează
regiunea de la vest de Grozeşti. Un zbor de bombardament asupra stabilimentelor inamice din regiunea
Oituz şi Hârja. Escadrila F.6: un zbor de recunoaştere
în regiunea Vidra - Vizantea. S-a văzut un convoi de
vehicule şi trei companii de infanterie. Escadrila N.1:
cinci misiuni de protecţie şi trei lupte aeriene
cu avioanele inamice. Locotenentul Mihăilescu

(Gheorghe - n.n.) se luptă cu un Brandenburg şi trage
asupra lui 100 de cartuşe. Adjutantul Bruyere se luptă
cu un K.D. pe care-l alungă. Plutonierul Popescu
(Marin - n.n.) se luptă la nord-est de Cota 1001 cu un
avion inamic. Două gloanţe în aparat (N. nr. 993 n.n.)”.14
Aviatorii din Escadrila N.1 au executat mai multe
zboruri în ziua de 28 august/10 septembrie 1917, îndeplinind opt misiuni. Lt. Gheorghe Mihăilescu şi sg.
Nicolae Mănescu s-au luptat cu avioane Hansa Brandenburg C.I., iar lt. Brullard a susţinut trei lupte
aeriene. Echipajele din Escadrila F.6 au fotografiat distrugerile provocate de artileria română în sectorul de
front cuprins între Caşin şi vârful Coşna. La Cireşoaia
s-au fotografiat distrugerile provocate de artileria
română, germanii lucrau intens la amenajarea primei
linii de tranşee. Echipajul din Escadrila F.5 format din
plt. Nae Iliescu-Mitralieră şi slt. obs. Ioanid Ralea a
susţinut o luptă aeriană şi a doborât un avion german.15
Activitatea deosebită desfăşurată de aviaţia română
a fost recunoscută chiar de inamic. Iată ce scria în carnetul său de însemnări un ofiţer german luat prizonier
la sfârşitul lunii octombrie 1917: „10 septembrie1917.
Compania noastră cu un efectiv de 22 de oameni a
participat la inspecţia kaizerului (împăratul Wilhelm al
II-lea - n.a.). Din regimentele tuturor diviziilor s-au ales
soldaţi care iau parte la această inspecţie. S-au împărţit multe decoraţii, prusacii erau îmbrăcaţi în uniforme noi, toţi (decoraţii - n.n.) cu (medalia - n.n.)
„Crucea de Fier” pe piept iar bavarezii, cu uniformele
lor zdrenţuite şi plini de murdărie, fuseseră aduşi din
tranşee. În timpul ceremonialului, avioanele inamice
au lansat bombe şi au mitraliat trupele, încât s-a renunţat la inspecţie şi kaizerul a trebuit să fie dus la
adăpost pentru că era pericol să fie rănit sau chiar
ucis. De la începutul lunii august şi până acum, aviatorii inamici ne-au creat mari neplăceri, când nu te
aşteptai, lansau bombe sau mitraliau din aer pe bravii
noştri infanterişti…Am avut multe pierderi din cauza
lor.” 16

Balon captiv german

- 38 -

ISTORIE, CULTURĂ

Personalul navigant al Escadrilei N.1 a îndeplinit opt
misiuni de front în ziua de 29 august/11 septembrie
1917, susţinând patru lupte aeriene. Plt. Ioan
Georgescu aflat la bordul N. nr. 792 „a întâlnit trei
avioane inamice în regiunea Caşin - Slănic şi s-a
luptat cu două din ele. Un aparat austro-ungar a fost
grav avariat în timpul luptei şi s-a prăbuşit lângă
Grigoreni.”17
În Raportul nr. 10/487 întocmit de locotenentul
colonel (în continuare lt. col.) Cantacuzino din Comandamentul A.2.R., document înaintat M.C.G.R. Biroul Operaţii, se arăta următoarele: „La Holovarca
s-au aruncat cu succes două bombe. Aviatorii inamici
(austro-ungari - n.a.) prinşi la Grigoreni în ziua de 29
august/11 septembrie 1917 au declarat că aparţin de
Compania de aviaţie (Flik - n.a.) nr. 39 compusă din 6
aparate Brandenburg şi de 4 aparate Fokker. Aerodromul companiei este la Czsiksereda (Miercurea
Ciuc) iar sectorul de recunoaştere se întinde la 60 km
de Valea Uzului. Aviatorii confirmă că au fost loviţi în
motor iar Parcul de aviaţie de etapă nr. 3 se află la
Kronstadt (Braşov). Ei caută a da informaţiuni greşite,
dar au fost prinşi cu minciuna şi au recunoscut adevărul”.18
În Darea de seamă nr. 158 a Grupului 1 Aeronautic
Bacău se făcea o sinteză a activităţii unităţilor de aviaţie subordonate grupului în ziua de 29 august /11
septembrie 1917: „Ceaţa s-a menţinut toată ziua.
Zboruri executate: 5 zboruri de vânătoare, 2 zboruri
de reglaj, 2 zboruri de fotografiere, 2 zboruri de
supraveghere. Total ore de zbor: 19 h şi 45 minute.
Activitatea aviaţiei inamice a fost mare, în special în
sectorul Slănic - Caşin. Astăzi, între orele 10.00 12.00 s-au văzut 7 aparate inamice în această
regiune. S-au reglat bateriile noastre de 120 mm lung
asupra obiectivelor ordonate, reglajul a reuşit. S-a recunoscut o baterie în acţiune care trăgea asupra

Avionul de bombardament tip Breguet seria 500 dotat cu
un tun de bord de 37 mm. Aparatul a făcut parte
din Escadrila B.M.8 Bombardament strategic aflată la
dispoziţia M.C.G.R.

tranşeelor de la Cireşoaia la ora 15.40. S-a supravegheat zona Soveja - Negrileşti - Valea Putnei - Valea
Zăbalei şi Odobeşti - Valea Şuşiţei. Pe Valea Milcovului (s-a văzut - n.a.) un convoi de 30 trăsuri, un alt
convoi de 25 trăsuri pe şoseaua Focşani - Găgeşti.
Locotenentul Gheorghe Mihăilescu a protejat un
(avion n.a.) F.40 din F.6.” 19
Amploarea activităţii aeriene pe frontul A.2.R. a determinat M.C.G.R. să întărească Grupul 1 Aeronautic
cu încă 4 avioane: 2 N. tip 11, 1 Morane Saulnier şi 1
F.40 aduse de la Rezerva Generală a Armatei (în continuare R.G.A.) de la Iaşi. În acelaşi timp, s-a refăcut
Grupul 3 Aeronautic la Botoşani, iar din punct de
vedere operativ personalul navigant al unităţii a fost
pus la dispoziţia M.C.G.R.20
Aviatorii din Escadrila N.1, cu forţe sporite, au
susţinut 4 lupte aeriene. Adjutantul (în continuare adj.)
pilot Bruyèrre şi plt. Ioan Georgescu au asigurat protecţia unui F.40 din Escadrila F.2. Aviatorii noştri au întâlnit mai multe avioane inamice şi s-au luptat cu un
avion de vânătoare german care atacase un F.40.
Atacul a durat 30 de minute şi plt. pilot Ioan Georgescu
a plasat o rafală în fuzelajul avionului de vânătoare,
care, avariat, a părăsit lupta. Sg. Nicolae Mănescu
s-a luptat cu un K.D. şi l-a silit să intre în liniile sale.21
Ziua de 30 august/12 septembrie 1917, a fost o zi
tristă pentru aviaţia română. La ora 8.30 echipajul din
Escadrila F.5 format din plt. pilot Ioan Sava şi slt. de
marină obs. Constantin Pavelescu, şi-a luat zborul de
la Domneşti (Vaslui) pentru îndeplinirea unei misiuni
de reglare a tirului pentru Grupul de Artilerie Grea
colonel (în continuare col.) Paplica. Din cauza timpului nefavorabil cu ceaţă deasă, avionul F.40 nr. 2492 a
trebuit să coboare la 1700 m, altitudine periculoasă,
întrucât între 1700 - 1800 m, tirul A.A. germane era cel
mai eficace. Bateriile antiaeriene inamice de la Panciu
au deschis un foc violent, şase schije au lovit
Farman-ul românesc. „O schijă îl loveşte mortal pe slt.
Pavelescu Constantin, intrând prin spate şi ieşind prin
abdomen, traversându-i ficatul. Pilotul aterizează imediat la Domneşti, de unde slt. Pavelescu Constantin
este transportat la Spitalul de Pufeşti şi operat
imediat. Rana fiind foarte gravă, slt. Pavelescu
Constantin se stinge la ora 13.15. Escadrila pierdea
un ofiţer de o valoare excepţională care a avut o
moarte de erou, îndeplinindu-şi datoria până la sacrificiul vieţii”, se arăta în raportul întocmit de cpt. de
marină aviator (în continuare av.) ing. Radu Irimescu,
comandantul Escadrilei F.5. 22
Lt. av. Cicerone Olănescu a fost numit, în ziua de 30
august/12 septembrie 1917, comandantul Escadrilei
F.4, cpt. Haralambie Giossanu fiind avansat în funcţia
de ajutor tehnic la Grupul 2 Aeronautic Tecuci.23
În ziua de 31 august/13 septembrie 1917, aviatorii
din Grupul 1 Aeronautic au executat 14 misiuni de
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luptă, totalizând 24 ore şi 15 minute de zbor. Echipajele din Escadrila F.6 au supravegheat sectorul cuprins
între satul Muncelu - Cireşoaia - Cota 406, iar aviatorii
din Escadrila F.2 au survolat zona din spatele frontului cuprins între localităţile Vidra - Burca - Străoani.
Escadrila N.1 a îndeplinit 7 misiuni.
În timp ce patrula deasupra Oneştiului, sg. av.
Nicolae Mănescu a întâlnit un avion Hansa Brandenburg C.I. care avea înscrisă pe fuzelaj seria 6730. A
atacat cu N. nr. 1206 avionul inamic şi a tras asupra lui
70 de cartuşe. „Aviatorii inamici au deschis şi ei focul,
dar pilotul nostru, prinzând un moment prielnic, îl atacă
de jos în sus şi aparatul Brandenburg a pornit într-un
zbor dezordonat spre liniile sale în direcţia (localităţii n.a.) Câmpulung Moldovenesc trăgând după el o dâră
de fum, semn că avionul a fost grav avariat”, se arăta
în „Jurnalul de front” al Escadrilei N.1.24
Avionul Hansa Brandenburg C.I., seria 67.30 din
Flik 1, a aterizat forţat în liniile sale, la contactul cu
solul s-a distrus complet, fără a mai putea fi reparat.
Pilotul avionului, cpt. Otto Jindra, as cu 9 victorii
aeriene, a fost grav rănit. Pentru a treia oară era
doborât într-o luptă aeriană. De data aceasta, de un
tânăr pilot de vânătoare român. Ultima luptă a
reprezentat totodată şi încheierea carierei de zburător
a celebrului pilot de origie cehă. Pentru fapta sa de
arme, prin Decizia ministerială nr. 28.646/1918, sg. av.
Nicolae Mănescu a fost avansat la gradul de plt. şi
decorat cu medalia „Bărbăţie şi credinţă” cu spade
clasa a II-a.25
O luptă aeriană dură, în care s-au schimbat mai
multe rafale cu gloanţe trasoare, s-a desfăşurat deasupra satului Pârgăreşti. Plecat într-o misiune de recunoaştere, echipajul din Escadrila F.2 format din
submaistrul de marină pilot Dumitru Rosetti şi plt. t.r.
obs. Ioan Guţă a fost atacat de un aparat Hansa Brandenburg C.I. şi de două K.D.-uri de vânătoare. În ajutorul echipajului nostru au venit locotenenţii Mihăilescu
şi Micheletti din Escadrila N.1, schimburile de focuri
de ambele părţi fiind intense. În cursul luptei, avionul
F.40 nr. 3533 a fost lovit de mai multe gloanţe în aripi
şi carlingă, aparatul de zbor fiind trimis la R.G.A. - Iaşi
pentru reparaţii capitale.
Raportul nr. 3244 al M.C.G.R. către regele Ferdinand I al României cuprinde un scurt rezumat al evenimentelor aeronautice din perioada 30 august/12
septembrie – 31 august/13 septembrie 1917: „Aviatorii
noştri au avut 7 lupte aeriene în regiunea Târgu Ocna;
locotenentul Craiu şi plutonierul Muntenescu au dus
fiecare câte două lupte. Aviaţia inamică a fost foarte
activă între orele 11.00 - 12.00 şi 17.30 - 19.00. Mai
multe avioane inamice au evoluat deasupra frontului
făcând recunoaşteri. Un avion inamic, care a evoluat
la ora 19.00 deasupra pădurii Muncelu, fiind bombardat de artileria noastră antiaeriană, a fost lovit

deoarece a căzut brusc în liniile inamice, în ziua de 31
august/13 septembrie 1917.”26
În zilele de 2/15 - 3/16 septembrie 1917, aviatorii
români s-au luptat cu avioanele inamice, zborurile
acestora în liniile noastre determinând o mobilizare de
forţe aeronautice importante. Plecat într-o misiune de
reglare a tirului, echipajul format din plt. pilot Ion Sava

Linie de avioane de vânătoare N.11 şi de recunoaştere tip
F.40 pe aerodromul de la Tecuci, toamna anului 1917

Câmpineanu (provenea din aviaţia austro-ungară) şi
slt. obs. Theodor Alimănescu (F.40 nr. 2492) din F.5
n-a putut să execute misiunea din cauza avioanelor
germane: „Am văzut trei avioane inamice şi unul ne-a
atacat de trei ori. Am tras suficient de multe cartuşe
pentru a-l determina să plece în liniile sale”, nota observatorul Alimănescu. Echipajul Teodorescu - Nicolau a reuşit să ţină la distanţă un Hansa
Brandenburg.C.I. trăgând asupra lui rafale lungi de mitralieră, continuând reglajul unor baterii din Grupul
Marinescu asupra poziţiilor inamice de pe vârful
Coşna. Tirul a fost condus aşa de bine prin t.f.f., încât
proiectilele româneşti au lovit un depozit de muniţii
german care a explodat.27 Un raport al plt. Ioan
Georgescu din Escadrila N.1, preciza: „Recunoaşterea sectorului Ureşti - Valea Dofteanei şi protecţie pentru F.2. Am văzut un (avion - n.a.) A.E.G. în
apropiere de Târgu Ocna şi am atacat aparatul inamic,
care s-a refugiat spre Kezdyvasarhely (Tg. Secuiesc).
Am văzut două Nieuporturi şi un F.40. Am pornit după
un avion inamic care zbura deasupra Oneştiului şi
acesta văzând că îl urmăresc a intrat brusc în liniile
sale pe la Fabrica «Union». Luând înălţime, am văzut
un alt avion inamic în luptă cu un Nieuport care n-a
rezistat atacului şi s-a retras pe Valea Oituzului. Între
orele 10.00 - 11,35, am văzut două avioane inamice
care n-au putut fi ajunse din cauza norilor. Activitatea
aviaţiei inamice-mijlocie.”28
Plecat în ziua de 3/16 septembrie 1917 să îndeplinească o misiune fotografică în sectorul de front
Cosmeştii Noi - Ciuşlea Bilieşti - Vadu Roşca, echipajul din F.9 format din plt. pilot Cezar Atanasiu şi sg.
obs. Alexander Henri Schwartz, în timp ce fotografia o
baterie inamică A.A. aflată la Mirceştii Vechi, „avionul
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(F.40 nr. 2791), a fost violent bombardat în regiunea
Pădurea Neagră. Planurile din dreapta cât şi cel din
stânga au fost găurite de schije, precum şi două
nervuri mari din planul din dreapta au fost secţionate.
O nervură ruptă de la echilibror şi o diagonală - cablu
de susţinere -, din stânga.” 29
Baza aeriană germană de la Focşani a fost survolată de plt. Paul Magâlea din Escadrila N.11 în ziua
de 3/16 septembrie 1917. „Am văzut 7 hangare individuale în semicerc pe câmpul de la sud-vest şi un singur hangar pe câmpul de zbor din est. Urmărit de două
avioane inamice până la Focşani, am văzut cea de-a
treia pistă de zbor care avea două hangare-corturi”,
nota pilotul nostru de vânătoare într-un raport.30
Plecat în ziua de 5/18 septembrie 1917 într-o
supraveghere de sector în zona Târgu Ocna Grozeşti, plt. Nicolae Mănescu (N. nr. 1206) a întâlnit
două avioane austro-ungare pe care le-a atacat
trăgând 50 de cartuşe de la 50 m. Aviatorii inamici au
ripostat puternic, la rândul lor, trăgând serii lungi de
cartuşe, lupta aeriană devenind foartă strânsă. Unul
din avioanele inamice lovit în luptă şi avariat, a părăsit
frontul iar cel de-al doilea a fugit la Focşani. Pilotul Mănescu a susţinut a nouă luptă cu un avion german,
care a picat brusc în liniile sale, în apropiere de
Focşani.31
Personalul navigant al Escadrilei F.2 a efectuat în
ziua de 6/19 septembrie 1917 patru misiuni de luptă,
fotografiind poziţiile inamice în sectorul de front
cuprins între Slănic - Piciorul Porcului - Grozeşti.
Echipajul Rosetti - Brissand a văzut în spaţiul dintre
biserica din Slănic şi satul Piciorul Porcului o linie de
tranşee continuă, iar în spatele acesteia, inamicul realiza cea de-a doua linie de rezistenţă. În sectorul
Coşna - Grozeşti se construiau adăposturi şi fortificaţii,
o tranşee fusese construită până în vârful Dealului
Coşna.
În Darea de seamă a Grupului 1 Aeronautic Bacău
se menţionează activitatea desfăşurată de aviatorii
Escadrilelor F.2, F.4 şi F.6, care au realizat în ziua de
8/21 septembrie 1917 opt reglaje de artilerie şi patru
zboruri de supraveghere. S-au recunoscut amplasamentele unor baterii germane la nord de Ireşti, echipajele din F.6 au reglat tirul bateriilor din Regimentul 1
Artilerie Grea asupra unor obiective inamice aflate pe
vârful Coşna. Piloţii din Escadrila de vânătoare N.1 au
îndeplinit cinci misiuni de vânătoare liberă şi un zbor
de protecţie. Echipajul format din lt. pilot Vasile Alexăndreanu şi lt. Alphred Brissand din Escadrila F.2 aflat în
carlinga avionului F.40 nr. 3354, în timp ce fotografia
Valea Oituzului, a fost atacat prin surprindere în două
rânduri de un K.D. austriac. Avionul inamic de vânătoare avea bordul aripilor colorate în negru. Echipajul
româno-francez s-a apărat cu mult curaj, un glonţ
inamic a lovit planul superior drept.

Plecat într-o misiune de supraveghere a frontului,
plt. Nicolae Mănescu a întâlnit între Măgura Caşinului
şi Grozeşti două Hansa Brandenburg C.I. „La ora
10.10, am văzut avioanele inamice. Când locotenentul Gh. Gheorghiu (venise de la Escadrila N.10, la N.1
prin Decizia M.C.G.R. nr. 28 din 28/10 septembrie
1917 - n.a.) a venit în apropierea mea, am pornit împreună în urmărirea unui aparat care se afla în
apropiere de Măgura Caşinului. Locotenentul
Gheorghiu (N. nr. 1111) îl ajunge din urmă şi-l atacă
de la 300 m. L-am atacat pe cel de-al doilea deasupra
Grozeştiului. Avionul a căzut în picaj şi observatorul
inamic n-a tras nici un foc. Postul de observaţie de la
Măgura Caşinului a telefonat că un avion inamic a trecut pe deasupra liniilor noastre la 20 m şi s-a îndreptat spre Oituz.”32
Lt. Gheorghe Mihăilescu din Escadrila N.1 patrula
în zona Oneştiului, survolat în ultimul timp de
avioanele de recunoaştere austro-ungare. Exploziile
obuzelor trase de A.A. română l-a determinat să
privească în jur cu multă atenţie, observând două
avioane inamice care se pregăteau să atace un F.40
pe Valea Oituzului, atacă avioanele inamice şi după
un schimb de focuri, aparatele Puterilor Centrale s-au
retras spre Târgu Secuiesc.
Comunicatul oficial al M.C.G.R. nr. 215 din 14/27
septembrie 1917, sublinia: „În ziua de 8/21 septembrie
1917, la sud-vest de Chilia, în urma avarierii de către
artileria noastră A.A. a unui aparat inamic (hidroavion),
acesta a fost capturat împreună cu observatorul
său”.33
Prin Ordinul nr. 3917 al M.C.G.R., începând cu 9/22
septembrie 1917, gruparea unităţilor aeronatice era
următoarea:34
Grupul 1 Aeronautic Bacău. Avea în subordine escadrilele: F.2, cu terenul de zbor la Borzeşti, avea în
dotare 6 avioane; F.4 avea în dotare 6 aparate F.40,
terenul de zbor se afla tot pe aerodromul de la
Borzeşti; F.6, cu aerodromul la Gârbovanul, avea în
serviciu 6 avioane F.40, F.46 şi F.60; N.1, cu sediul la

Un avion de vânătoare românesc tip Nieuport 11 dotat cu
opt rachete ,,Le Prieur” din dotarea Escadrilei N.11
Vânătoare, Grupul 2 Aeronautic Tecuci
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Borzeşti, avea în dotare 6 avioane de vânătoare N. şi
un aparat bimotor C.G.4.
Grupul 2 Aeronautic Tecuci. Avea în subordine
următoarele escadrile: F.5 avea în serviciu 8 avioane
F.40, F.46 şi terenul de zbor la Domneşti; F.9, dotată
cu 6 avioane de recunoaştere, avea aerodromul la
Ţigăneşti; N.3, cu aerodromul la Tecuci şi un altul de
rezervă la Bârlad era înzestrată cu 6 avioane de vânătoare N.11, N.17 şi N.21; N.11 avea aerodromul la
Tecuci. Escadrila era dotată cu 7 avioane N. (tip 11,
17 şi 21), unele dintre aparate aveau lansatoare de
fuzee-rachetă tip „Le Prieur”. Unitatea a primit în serviciu un bimotor C.G.4.pentru executarea misiunilor de
recunoaştere îndepărtate şi bombardament.
Grupul 3 Aeronautic Botoşani. Avea în subordine
escadrilele: F.7, cu sediul la Botoşani înzestrată cu 3
avioane F.40 şi F.46; N.10, cu terenul de zbor la
Botoşani avea în dotare 6 avioane de vânătoare şi
vânătoare-bombardament tip N. 11, 12, 21 şi două
avioane Morane Saulnier. Escadrila Breguet-Michelin
(în continuare B.M.) 8 avea în dotare 8 avioane de
bombardament Breguet şi B.M. şi continua să fie în
subordinea M.C.G.R.
În ziua de 9/22 septembrie 1917, personalul navigant al Escadrilei B.M.8 din care făceau parte şi subofiţerii piloţi Gheorghe M. Stan şi Simion Bărbulescu,
a bombardat depozitele de muniţii din Focşani. Au plecat de la Călmăţui, la ora 19.00, cu câte 20 de bombe
„Michelin” fiecare în lansatoare. Condiţiile de zbor erau
nefavorabile, din sud bătea un vânt puternic în rafale
iar ceaţa plutea deasupra liniilor. Echipajele au intrat în
adâncimea teritoriul ocupat de inamic pentru derută,
atacând obiectivul ordonat. „Oraşul era bine luminat şi
am lansat bombele asupra depozitelor care sunt lângă
gară. Când bombele au căzut, proiectoarele au măturat cerul pentru a ne prinde, dar ceaţa era groasă şi
lumina difuză. Totuşi, focul produs de bombele noastre se vedea de la 10 km şi am aterizat la ora 20.40 pe
un vânt puternic şi inegal care în apropiere de Vânători şi-a schimbat direcţia, bătea acum din spate şi era
foarte greu de aterizat. Din această cauză şi a ceţii,
pista nu s-a văzut şi am fost nevoiţi să aterizăm la
Călmăţui”, nota subofiţerul pilot Simion Bărbulescu
într-un raport înaintat comandantul Armand Delas.35
Prin Ordinul M.C.G.R. nr. 293 din 10/23 septembrie
1917, cpt. Gheorghe Papazolu a fost repartizat împreună cu aparatul F.40 nr. 3274 la Escadrila F.6, iar
sg. pilot Ion Ionescu s-a prezentat la Escadrila F.4 primind în serviciu avionul F.40 nr. 2802.36
În ziua de 10/23 septembrie 1917, avioanele F.40
din Escadrilele F.2 şi F.6 au bombardat poziţiile inamice din zona Szentmiklos (Lunca de Sus) - Palanca,
fiind incendiate câteva depozite de materiale şi barăci.
În replică, avioanele austro-ungare au bombardat cantonamentele C.36 A.Ru., locotenenţii Gh. Mihăilescu,

Gh. Gheorghiu, Brullard şi subofiţerii Max Bryuèrre şi
Nicolae Mănescu s-au luptat cu avioanele inamice pe
care le-au alungat în liniile lor. Pilotul Gh. Gheorghiu a
fost rănit la genunchiul drept, iar N. nr. 1111, a fost lovit
de 9 gloanţe.
În ziua de 13/26 septembrie 1917, aviaţia austroungară a pierdut un echipaj care s-a luptat cu mult
curaj cu Nieuporturile româneşti din Escadrila N.1.
Astfel, echipajul din Flik 36 format din subofiţerul pilot
Rudolf Simacek şi lt. obs. Leo Onciul, în timp ce
îndeplinea o misiune de recunoaştere în sectorul
Grozeşti - Târgu Ocna a fost atacat de locotenenţii Gh.
Gheorghiu, Gh. Mihăilescu şi subofiţerul Nicolae Mănescu. Avionul Hansa Brandenburg C.I. seria 269.26
a fost grav avariat în urma schimbului de focuri,
echipajul Simacek - Onciul a aterizat în liniile
româneşti şi s-a predat trupelor române.
Cea de-a doua victorie aeriană a zilei a fost obţinută de echipajul format din plt.maj. pilot Bucur Stan şi
lt. obs. Constantin Gonta din F.2. În urma unei lupte
aeriene desfăşurată deasupra localităţii Grozeşti, un
avion austro-ungar de recunoaştere a fost grav
avariat, prăbuşindu-se în liniile noastre. La contactul
cu solul, aparatul inamic a luat foc şi a făcut explozie,
aviatorii austro-ungari pierzându-şi viaţa.37
Activitatea aviaţiei Puterilor Centrale a fost foarte
mare în ziua de 11/24 septembrie 1917, poziţiile
româneşti fiind survolate de zeci de avioane inamice.
Până la ora 12.00 s-au înregistrat opt avioane care au
zburat mai ales în zona Târgu Ocna - Grozeşti Oneşti. Sectorul Caşin - Slănic a fost survolat de 7
avioane de recunoaştere şi bombardament uşor
Hansa Brandenburg C.I. însoţite de avioane de vânătoare K.D. Plt. Georgescu din Escadrila N.1 s-a luptat
cu două Brandenburguri în două reprize, iar la ora
13.15 a susţinut o luptă aeriană cu un avion de vânătoare austro-ungar tip K.D. pe care l-a forţat să
părăsească liniile noastre.
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Tun antiaerian francez de calibru 75 mm din dotarea
Corpului A.A. român

ISTORIE, CULTURĂ

Artileriştii antiaerieni români au fost activi în acestă
zi, obţinând două victorii aeriene. În Raportul nr. 4896
al M.C.G.R. din 11/24 septembrie 1917 adresat regelui
Ferdinand I al României, se preciza: „În urma tragerilor executate de postul nr. 7 antiaerian de la Bacău a
fost lovit un avion inamic german, care a fost silit să
aterizeze lângă satul Gligoreni la 20 km de Bacău.
Aeroplanul a fost incendiat de aviatorii germani care
au fost luaţi prizonieri. Mitraliera a fost capturată”.38
Un avion austro-ungar care zbura deasupra localităţii
Buhuşi a fost avariat de schijele abuzelor trase de A.A.
română instalată în apropierea oraşului. Avionul inamic a aterizat forţat în teritoriul nostru, predându-se
autorităţilor militare române.39
La 12/25 septembrie 1917, timpul era noros, cu
ceaţă. Aviatorii din Escadrila F.2 au zburat pe Valea
Oituzului pentru identificarea bivuacurilor, fotografiindu-se frontul inamic în sectorul Herăstrău - Hârja Băile Slănic, unde ceaţa se ridicase. Două avioane
germane au survolat aerodromul românesc aflat lângă
satul Gârbovanul, dar avioanele noastre de vânătoare
au alungat aparatele inamice. La ora 12.45 deasupra
Oneştiului s-a desfăşurat o luptă între trei avioane N.
din Escadrila N.1 şi cinci avioane de recunoaştere
austro-ungare, aviatorii inamici au părăsit lupta fiind
alungaţi de piloţii noştri.
În Raportul telefonic nr. 1413 al Serviciului siguranţei române pe lângă A.4.Ru. din 12/25 septembrie
1917 se menţiona: „Ieri, un aeroplan inamic a fost
doborât de aviatorii noştri între Teşcani şi Scorşeni.
Aviatorul şi pilotul sunt arestaţi şi cercetaţi. Delegat,
Husărescu.”40
În ziua de 13/26 septembrie 1917, avioanele austroungare şi germane au survolat Valea Oituzului şi
Soveja. La ora 11.30 două avioane germane au lansat
opt bombe asupra gării şi spitalului din satul Frunzeasca, schijele ucigând şase soldaţi şi rănind alte
nouă persoane. Deasupra Tecuciului s-au dus trei
lupte aeriene iar în sectorul Varniţa, aviatorii noştri au
alungat patru avioane germane. Echipajul Rosetti Guţă din Escadrila F.2 „a susţinut o luptă aeriană timp
de 15 minute contra unui aparat tip Brandenburg şi a
două K.D-uri în zona Satu Nou - Târgu Trotuşul,
avioanele inamice au fost puse pe fugă…”42 Eroul zilei
a fost slt. Marcel Drăguşanu din Escadrila N.11 care a
doborât într-o luptă aeriană două avioane inamice iar
pe al treilea la avariat grav. Cpt. av. inginer (în continuare ing.) Ştefan Proptopopescu, comandantul Escadrilei N.11 a zburat în zonă şi „am putut observa la
locul indicat două furgoane încărcate cu piese de
avion şi alături de ele un aparat pe jumătate demontat”.43
Pentru fapta de arme deosebită, slt. av. Marcel
Drăguşanu a fost decorat prin Î.D.R. nr. 830 din 9
aprilie 1918 cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a.

Temerarul aviator român care a luptat în aviaţia
franceză încă din anul 1914, a executat la 5/18 iulie
1917 un zbor de 860 km fără escală de la Salonic în
Basarabia. A venit în ţară să lupte pentru România
Mare fiind repartizat mai întâi la Escadrila N.3, apoi,
la N.11, unitate de vânătoare constituită numai din aviatori români.
Artileriştii antiaerieni au dus de asemenea acţiuni
de luptă, înregistrând succese importante. Astfel, în
ziua de 14/27 septembrie 1917, postul fix nr. 11 comandat de slt. C. Dumitru a deschis focul asupra unui
avion ce zbura deasupra localităţii Ciuşlea (pe Siret)
pe care l-a avariat şi l-a obligat să aterizeze între linii.
Cea de-a doua victorie aeriană a zilei a fost obţinută
de postul mobil nr. 1 format dintr-o secţie de tunuri de
57 mm. „Burileanu” şi o secţie de 75 mm. Tunurile A.A.
„Burileanu” au deschis focul asupra unui avion inamic
care a fost lovit şi a căzut între Comăneşti şi
Mărăşeşti. Comandantul postului, lt. Ion Georgescu, a
fost decorat cu Ordinul „Coroana României” în gradul
de cavaler, iar plt. Costin Simionescu a fost recompensat cu medalia „Bărbăţie şi credinţă” cu spade
clasa a II-a.44

Căpitanul aviator inginer Ştefan Protopopescu, deţinătorul
brevetului nr.1 de pilot militar, comandantul Escadrilei N.11
Vânătoare, Grupul 2 Aeronautic Tecuci
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Aceste succese ale A.A. române au fost remarcabile, dacă se ţine seama de calitatea şi cantitatea materialului întrebuinţat pentru executarea tragerilor. În
luna septembrie 1917, A.A. română avea în dotare 70
de tunuri de 75 mm, 76 tunuri de 57 mm, 23 mitraliere
antiaeriene şi 12 proiectoare repartizate celor două armate şi zonei interioare.45
Suferind importante pierderi în luptele aeriene angajate cu aviatorii români, aviaţia Puterilor Centrale a
trecut la bombardarea unor obiective civile. Astfel, în
ziua de 16/29 septembrie 1917 o escadrilă de avioane
germane decolate de la Brăila a bombardat oraşul
Galaţi distrugând mai multe case. Piloţii germani „…au
coborât la mică înălţime şi au tras cu mitralierele în
populaţie, făcând mai multe victime…”46
Biruinţa de la Oituz, împreună cu victoriile obţinute
de ostaşii români la Mărăşti şi Mărăşeşti, unde aviaţia
a avut o mare contribuţie, a hotărât eşuarea planului
strategic al Puterilor Centrale de a zdrobi rezistenţa
forţelor române de a scoate România din război şi a
cuceri întregul teritoriu naţional. Acest rezultat a fost
posibil datorită înaltei valori a Comandamentului
român, care a condus cu fermitate şi competenţă întreaga operaţie de apărare, închizând definitiv în faţa
inamicului poarta Trotuşului. Ca şi la Mărăşeşti şi la
Oituz s-au aplicat metode şi procedee moderne de organizarea apărării, iar aviaţia română a contribuit din
plin la obţinerea acestor succese. Din cele 289 de misiuni executate de aviatorii români în 32 de zile bune
de zbor, cele mai numeroase au fost recunoaşterile
aeriene în liniile inamice şi fotografierea distrugerilor
provocate de tragerile artileriei române.47 De asemenea s-au fotografiat şi s-au descoperit amplasamentele unor fortificaţii şi baterii inamice. Toate aceste
date au fost trimise la timp eşaloanelor trupelor terestre, aviaţia devenind „ochii” acestor comandamente.
În timpul luptelor de la Oituz s-a ţinut o legătură permanentă cu infanteria şi s-a reglat tirul bateriilor grele
româneşti.

Înfrânte pe frontul românesc în vara anului 1917,
armatele coaliţiei Puterilor Centrale au trecut la un
război defensiv, de poziţie, trupele inamice îngropându-se în pământ, construind noi fortificaţii şi
tranşee în aşteptarea unor momente mai favorabile.
Aviaţia română şi-a continuat misiunile, cu multă
vigoare şi dăruire. Înaltul Comandament al Puterilor
Centrale a dotat escadrilele care luptau pe frontul
românesc cu avioane performante; s-au adus noi
unităţi ale aviaţiei de vânătoare de pe frontul italian.
La începutul lunii octombrie 1917 au fost constituite
două mari unităţi de aviaţie: Jagstaffel (Fliegerzug)
Hârja cu aerodromul în localitatea Hârja aflat în
apropiere de Târgu Secuiesc. La comanda acestei
unităţi a fost numit lt. av. Rupert Terk, un luptător cu
mare experienţă, care obţinuse pe frontul italian trei
victorii aeriene. Cea de-a doua unitate de aviaţie înfiinţată a fost Jagstaffel Gălăneşti comandată de lt. av.
Hans Fischer, cu baza aeriană aflată în apropierea
oraşului Rădăuţi, unitate ce avea în dotare avioane de
vânătoare K.D. şi Fokker D.II. şi Albatros D.III.48
Luna octombrie a debutat cu o activitate intensă a
aviaţiei Puterilor Centrale, avioanele Hansa Brandenburg C.I., Lloyd C.II sau L.V.G. au survolat mai ales
regiunea Târgu Ocna - Oneşti - Bacău. Plecat într-o
recunoaştere în zona Comăneşti - Roman - Paşcani Valea Bistriţei, slt. av. Soliser din Flik 36, aflat la manşa
unui Albatros seria 67, a fost atacat de două Nieuporturi româneşti pilotate de lt. Gheorghe Mihăilescu (N.
nr. 1418) şi sg. Nicolae Mănescu (N. nr. 1206) din N.1.
Grav avariat în timpul luptei, cu observatorul rănit la
umăr şi la mâna dreaptă, cu radiatorul motorului distrus de gloanţe, pilotul austriac a aterizat forţat în liniile noastre.
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După ce a dat foc avionului, slt. Soliser s-a predat
autorităţilor militare române.49 La interogatoriu, aviatorii austro-ungari au declarat că unitatea lor avea în
serviciu: 1 K.D., 1 Fokker D.VI, 9 avioane de recunoaştere şi bombardament uşor, 1 Hansa Brandenburg C.I. seria 67, 2 Lloyd C.II. seria 64, 1 Albatros
seria 26, 2 Albatros seria 67, 1 UFAG seria 67 şi 2
UFAG seria 269. Personalul navigant comandat de lt.
av. Wilhelm Bruckner executa misiuni pentru A.1 A.U. Flik 36 a înlocuit Flik 39 - care a primit ordinul să
plece într-un alt sector de front - a intrat în componenţa „Grupului de Luptă căpitan Nikitsch”.
Consemnăm în final faptul că, Puterile Centrale au
considerat necesară suplimentarea propriei aviaţii pe
frontul românesc. Măsurile luate au făcut ca aeronautica inamica să fie percepută la acest moment, ca fiind
superioară aviaţiei româno - ruse atât ca efective, cât
şi ca aeroplane ce aveau caracteristici tehnico tactice
perfecţionate. Nu întâmplător, principalele acţiuni ale
aviatorilor pe frontul de la Oituz, au fost luptele
aeriene. Experienţa de război acumulată şi calităţile
individuale ale personalului aeronavigant, au stat la
baza succesului aviaţiei române.
De asemenea artileriştii antiaerieni, a căror armament a fost perfecţionat, s-au remarcat prin eficienţa în
combaterea ţintelor aeriene inamice şi apărararea
obiectivelor terestre.
În încheiere trebuie să remarcăm şi foarte buna cooperare a escadrilelor de aviaţie româno-ruse pe timpul luptelor de la Oituz, de multe ori victorioase in
numeroasele lupte aeriene.
Note:
1. Nota autorilor (în continuare n.a.), la 1 aprilie 1913, a
fost votată „Legea de organizare a Aeronauticii Militare” de
către Parlamentul României, ce a fost sancţionată prin Înalt
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aceasta stabilea statutul personalului din aeronautică, recunoscându-se pentru prima dată calitatea de personal navigant, cu drepturile aferente pentru piloţi, aeronauţi şi
tehnici, ce formau împreună „Corpul aeronauţilor permanenţi.” Acestora li s-au adăugat la începutul Războiului de
Întregire Naţională, artileriştii antiaerieni.
2.
Avram Valeriu, „Crucile negre”. Aviaţia Puterilor
Centrale deasupra României 1916-1917, Editura Pro-Historia, Bucureşti, 2001, p. 189
3. Avram dr. Valeriu, Nicoară dr. Marius-Adrian, Consacrarea Aeronauticei Militare Române, Editura Editgraph,
Buzău, 2017, p. 171 - 172
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Avram Valeriu, „Crucile negre”. Aviaţia Puterilor
Centrale deasupra României 1916-1917, p. 190.
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continuare f.) 101
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1914-1918, Fighter Museum Press, USA, 1986, p. 98
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Întregire Naţională 1916-1919,...p. 324
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DRAPELUL DE LUPTĂ ŞI MARŞUL
REGIMENTULUI 8 DOROBANŢI BUZĂU
----------------------------Emil Niculescu, Cercul Militar Buzău

După campania din toamna anului 1916 şi refacerea/reforjarea armatei din primăvara anului următor,
unităţile militare buzoiene vor participa la bătăliile din
triunghiul Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz, care s-a soldat
cu oprirea armatelor invadatoare la „porţile Moldovei”
În confruntarea cu diviziile 9, 13 şi 14 inamice, la
Mărăşeşti, ostaşii Regimentelor 8, 9, 48 şi 49 infanterie şi 7 artilerie au apărat cu îndârjire poziţiile pe care
le ocupau. Regimentul 8 infanterie are 2530 morţi şi
4160 răniţi. Pentru faptele de bravură şi eroism
săvârşite de ostaşi, drapelul regimentului este decorat
cu Ordinul „Mihai Viteazul”, cls. a III-a, Crucea
Comemorativă 1916-1918. Regimentul 7 Artilerie,
care a pierdut 72 de soldaţi la Nămoloasa, apără timp
de două săptămâni poziţiile pe care le ocupa la
Doaga-Strejescu. Drapelul a fost decorat cu Crucea
Comemorativă cu baretele: Ardeal, Dobrogea,
Mărăşeşti şi medalia „Victoria”. Căpitanul Emil Cerkez
din Râmnicu Sărat, comandantul coloanei de muniţii
de 75 mm a fost decorat cu Medalia rusă „Stanislav”
cu spade în urma bătăliei decisive de la Mărăşeşti,
deoarece într-o singură zi, a adus, de la 30 km, 14.000
de proiectile.1
Prin Înaltul Decret Nr. 910 din 19. IV. 1918, drapelul
Regimentului 8 Infanterie Buzău era decorat: Pentru
vitejia şi avântul cu care au luptat ofiţerii, subofiţerii şi
soldaţii regimentului în aprigele lupte din 1916-1917.
S-au distins în mod strălucit în atacul poziţiunilor de
pe Dealul Beldiei şi al satului Bodzavam (Transilvania), în care au capturat 4 ofiţeri şi 550 trupă şi un
bogat material de războiu, precum şi în luptele din
Dobrogea, din Octombrie 1916.
În 1917, în noaptea de 24-25 August, batalioanele
acestui eroic regiment, au atacat cu furie pădurea de
pe malul drept al Siretului, satele Doaga şi Străjescu,
cucerindu-le şi producând inamicului pierderi extraordinar de mari.
De la 26 Iulie - 1 August, regimentul a rezistat cu
tărie pe poziţia Sud de pădurea Prisaca, respingând
toate atacurile date de numeroase forţe inamice şi
rămânând neclintit în grozăvia bombardamentului artileriei vrăjmaşe. Ceremonia decernării crucii Ordinului „Mihai Viteazul” a avut loc, 1 decembrie 1918,
în Iaşi, acordată fiind de către Majestatea Sa Regele
Ferdinand.2

Ordinul de zi al Comandamentului No.2, din 25
Aprilie 1918, stipula: Pentru frumoasele fapte de arme
săvârşite de către bravii ofiţeri şi trupa a acestui Regiment în campania 1916-1918 Majestatea Sa Regele a
conferit ordinul „Mihai Viteazul” clasa III Drapelului
Regimentului 8 Infanterie.
Acest ordin se va aduce la cunoştinţa trupei şi va fi
trecut în istoricul corpului.
Cei în drept se vor conforma
Lt. Colonel Cibuchi.
Un document înregistrat sub denumirea „Sala de
onoare a eroilor Regimentului 8 Dorobanţi Buzău”,
consemnează jertfele din campania 1916-1919 şi
„campania contra bolşevismului”: ofiţeri 26; subofiţeri
27; sergenţi 61; caporali 187; soldaţi 2239. „Sala de
onoare a eroilor Regimentului 8 Dorobanţi Buzău”.3
În urma tratatului de pace de la Bucureşti (24
aprilie/7 mai 1918) se trece la demobilizarea armatei,
comandamentele corpurilor de armată fiind repartizate numai în teritoriul neocupat de germani; astfel,
Corpul 3 armată avea garnizoană la Galaţi şi următoarele localităţi: Divizia 5 infanterie, la Bârlad, Divizia
6 infanterie, la Tecuci şi Divizia 7 infanterie, la Galaţi.
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În acel an, nu se serbează, de 10 Mai, Ziua Regelui,
cum era tradiţia; doar se consemnează, precum în
celelalte zile: Pe timpul zilei şi al nopţii s-a făcut paza
şi supravegherea satelor, depozitelor, prizonierilor şi a
liniei ferate din zona acestui corp. Trupa disponibilă a
făcut instrucţie şi teorie. Efectivul Regimentului: 54
ofiţeri, 1960 trupă, 500 cai şi 90 trăsuri. Hrana trupei
bună. Starea sanitară satisfăcătoare. Timpul frumos.
La 26 octombrie/8 noiembrie. Regele Ferdinand a
dat o proclamaţie către ţară prin care se anunţa: reforma constituţională, votul universal şi împroprietărirea, luându-se măsuri de cooperare cu Armata de
Dunăre, comandată de generalul Berthelot, care între
28-29 octombrie/ 10-11 noiembrie 1918, a forţat
Dunărea la Zimnicea, Turnu Măgurele şi Giurgiu, diviziile lui Mackensen fiind puse într-o situaţie extrem
de grea, după ce, cu o zi înainte (…)I s-a adresat un
ultimatum de a ordona de urgenţă retragerea armatei
sale (15 divizii germane - trupe de ocupaţie) de pe
teritoriul României.4
În perioada noiembrie 1918 - ianuarie 1919, armatele aliate, pătrunse la nord de Dunăre, au considerat teritoriul de la sud şi est de Carpaţi zonă de
operaţii militare. În teritoriile româneşti în care se aflau
trupe de ocupaţie ale puterilor înfrânte din coaliţia adversă, au fost instalate trupe aliate în regim de ocupaţie militară. În ianuarie 1919, Antanta a recunoscut
dreptul României de putere aliată.5
Destrămarea imperiului austro-ungar era de neînlăturat, fostele „provincii”, anexate în cursul istoriei,
revendicându-şi identităţile naţionale. La 11/24 noiembrie Vocea Populară, cu sediul la Zagreb, a aprobat
hotărârea de unire a acestui stat cu Serbia şi
Muntenegru. În zilele următoare s-au pronunţat pentru
unirea cu Serbia Skupşina din Voevodina şi cea din
Muntenegru. Voinţa de unire a slavilor din sud a
obţinut o consacrare definitivă la 1 decembrie 1918,
când a fost proclamată oficial crearea Regatului
sârbilor, croaţilor şi slovenilor (numit din 1929
Jugoslavia).6
Directorul ziarului „Universul”, Stelian Popescu,
crede că felia pierdută a Banatului, încorporată
Serbiei Mari, s-a datorat unei dificultuoase opţiuni a
şefului liberalilor: Ion I. C. Brătianu, prea încrezător în
dreptatea României, părea încrezător în puterea
tratatelor, ce încheiase înainte de a intra în război, şi
prea doritor să-şi atribuie numai lui însuşi tot succesul înfăptuirii României Mari, n-a voit să ia alături de el
pe un om ca Take Ionescu a cărui strălucită inteligenţă, talent oratoric şi cunoştinţe întinse în lumea
occidental făcuseră pe Clemenceau, fostul prim ministru al Franţei, să-l poreclească „Le grand europeen”. Poate aceesta l-ar fi ajutat mai mult decât
droaia de mediocrităţi cu care a stat aproape un an la
Paris, cât a ţinut Conferinţa păcii pe care a părăsit-o

trântind uşile în urma nedreptăţii ce ni se făcuse pe
chestia Banatului şi a problemei minorităţilor. Cu Take
Ionescu în conferinţă de la început am convingerea
profundă că Banatul ne-ar fi revenit întreg nouă, cu
toată protecţia de care se bucurau în conferinţă iugoslavii care nu încheiaseră o pace separată cu germanii, cum făcuserăm noi după luptele de la
Mărăşeşti.(…) Intrigile de culise şi camarila au făcut
ca locul lui Brătianu să fie dat lui Al. Vaida-Voevod,
fruntaşul transilvănean, om care, dacă avea merite în
luptele naţionale din Transilvania contra asupririi ungureşti, era departe de a avea calităţile diplomatice, şi
intelectuale, şi oratorice, şi politice ale lui Brătianu sau
şi mai ales ale lui Take Ionescu. Rezultatul a fost că
am pierdut jumătate din Banat şi Vaida şi-a legat numele de pierderea lui.7
La Timişoara, armata de ocupaţie, are, în memoria
scriitorului Meliusz Josef, pe atunci copil, o largă
paletă coloristică şi varii acoperiri morale: Francezii cu
soldaţii lor de culoare (trupe coloniale, zuavi, n.m.) se
obişnuiră repede cu oraşul. Învăţară câte-un cuvânt
unguresc, nemţesc, românesc, sârbesc, ba ofiţerii se
instalară prin case, împodobiră odăile rechiziţionate
cu tot felul de nimicuri şi împărţiră printre femei articole de toaletă ce nu se mai găseau prin oraş.
Cetăţenii noştri descoperiră curând că aceşti tineri
francezi erau nişte băieţi foarte de treabă şi simpatici,
„În fond de ce ne-ar fi duşmani?” „Nu se comportă
aşa.”(…). Cercetam feţele noilor veniţi şi încă nu
puteam să le distingem pe cele duşmănoase de cele
prieteneşti. Faptul că sârbii erau cei ce umblau pe
stradă cu ochii plânşi şi deprimaţi nu era pentru noi o
satisfacţie, şi durerea lor ne interesa cu atât mai puţin
pe cât bucuria nestăvilită a românilor, ca şi înaripatele
cuvântări festive are oratorilor lor, într-o limbă necunoscută, nouă, vioaie dar melodioasă. Populaţia
românescă întâmpină în faţa bisericii primul drapel
naţional care apăru în acest oraş. Înaltul lor prelat,
pare-se un episcop, un bărbat cu ochii negri şi barbă
mare, purtând un bogat veşmânt în fir de aur, odăjiile
bizantine din aur şi catifea, pucese în faţa comandantului militar, aducând pe o tavă de argint pâine şi sare.
Se iviră deodată locuitorii sârbi ai oraşului, inundară
strada pe care intrau ostaşii sârbi, se buluciră în
primele rânduri ale privitorilor, plângeau, râdeau de
fericire, fluturau batiste albe, îi sărutau pe obrajii neraşi, obosiţi şi slăbiţi, le ofereau pâine şi vin, în timp
ce strigau ; jivio…jovio…8
În jurnalul său, Liviu Rebreanu, ajuns prin Banat,
după unire, consemnează starea de spirit din zonă:
Se pomenesc şi acum multe amănunte de pe vremea
ocupaţiei sârbeşti de tristă memorie. Sârbii studiau
mereu planuri de anexiune. Au descoperit trei sârbi în
Lugoj şi, pe baza asta pretindeau că trebuie să revie
Serbiei. Cereau să se pomenească în biserică regele
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Petru al lor. Au oprit pe români să meargă la Alba Iulia.
Sânt urâţi ca dracul pe-aici.Un deputat îmi spune cum
s-a pierdut o parte din Banat la conferinţa păcii. Când
s-a văzut că nu se mai poate obţine integritatea Banatului, conform tratatului, Tardieu a cerut lui Brătianu
să indice o frontieră convenabilă pentru cazul când nu
s-ar putea câştiga tot. Brătianu a refuzat net. În lipsa
lui, sârbii au făcut o propagandă imensă. Şi la sfârşit
Clemenceau a tras el frontiera.9
Reacţii publice faţă de pretenţiile sârbe nu au întârziat să apară; la 20 mai 1919 colonelul doctor Vasile
Bianu nota: Astăzi s-au ţinut alte meetinguri de
protestare în contra tendinţelor de ciuntire a Banatului la: Iaşi, Brăila, Focşani, Craiova, Ploeşti, PiatraNeamţu, Râmnicul Vâlcii, Constanţa, Caracal, Buzău
şi alte oraşe. În oraşul Buzău, meetingul a fost organizat de Liga culturală şi corpul profesoral în sala
Teatrului Moldavia. Oraşul este împodobit cu steaguri.
De dimineaţă grupuri de orăşeni se îndrumă spre
Teatru. Sosesc pe rând membrii Ligei, profesori, institutori, comercianţi, elevii liceului şi ai şcoalei normale,
apoi un mare număr de cetăţeni şi de doamne, fără
deosebire de stare socială, veniţi cu toţii ca să
protesteze contra nedreptăţii ce e pe cale să se facă
la Congresul de pace. Sala teatrului este prea mică
pentru a cuprinde pe toţi şi o mare parte sunt nevoiţi să
steie pe stradă aşteptând sfârşitul întrunirii. Muzica
militară intonează cântece naţionale. Un cor format
din elevii şcolii normale a intonat Pe-al nostru steag e
scris unire, care a fost ascultat de adunare în picioare.

Era vorba ca, la Congresul de pace de la Paris, o parte
din Banat să fie atribuită pe nedrept Sârbilor. Iau cuvântul D. Răşăcanu, Emil P. Theodoru, G. Popescu,
Petre Şerdinescu, Iustin Stănescu, Holban, N.C. Jitianu, Vasile Bianu şi părintele Provian. O moţiune,
votată prin aclamaţiune, se trimite miniştrilor Franţei,
Angliei, Italiei şi Americii, precum şi primului ministru,
Ion I.C. Brătianu, la Paris. Cetăţenii buzoieni după ce
au ascultat discursurile rostite în întrunirea publică din
29 Maiu a, c. convocată de Liga culturală şi de corpul
profesoral din localitate, au adoptat următoarea rezoluţiune:„Banatul ca şi Ardealul sunt provincii pur
româneşti, ele au fost mai întâi încorporate Ungariei
şi apoi Habsburgilor. Sârbii, cari niciodată n-au posedat pământ pe malul stâng al Dunării, n-au asupra Banatului nici un drept istoric”; apoi corul elevilor
intonează un marş românesc. Cetăţenii, după ieşirea
din sală, au format un cortegiu impozant, cu steagurile
Societăţilor în frunte, în sunetul muzicii militare, catre
cântă marşuri patriotice, au parcurs mai multe străzi
principale ale oraşului manifestând astfel protestarea
în contra nedreptăţii pe care Congresul de pace vrea
s-o facă dând o parte din Banatul nostru Sârbilor.10
Drapelul, invocat de cel care a elaborase un masiv
tom- „Doctorul de familie”(1899?), anticipând un sistem de asistenţă medicală, care, acum, încă se mai
reglează, a avut sentimentul că, atunci când făcea
aceste însemnări, exista o „legitimaţie” a românilor de
pretutindeni, un, măcar pentru o vreme, fără de borne,
consens.
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Condiţiile istorice s-au cam uitat, de aceea le vom
reaminti. Relaţiile româno-sârbe, la intrarea României
în Marele Război fuseseră de alianţă; Serbia fusese
ocupată de puterile Centrale, încă din 1915; în toamna
anului 1916, alături de români şi ruşi, lupta şi Divizia a
X-a sârbă, sub comanda colonelului Hadjici. În decembrie, la Galaţi, într-un spital de campanie, se încropeşte un fel de concert „de adio”, descris, cu o
anumită emoţie şi simpatie, de Yvonne Blondel, voluntară de la Crucea Roşie: Un sârb a cântat cu o voce
caldă de bariton, plină de amploare sălbatică. În acea
limbă dură, plină de colţuri tăioase mi s-a părut meritoriu să producă ceva melodios. L-am rugat pe colonel
să-m traducă refrenul, fiind curioasă care era gândul
dominant în el. Nu era nici dragostea, nici regretul
după familie, ci lupta, războiul şi moartea. „Copii, dacă
vreţi să trăiţi independenţi şi liberi,/ Îmbrăcaţi-vă inima
în armuri de oţel/ Şi potcoviţi-vă talpa picioarelor,/ Nu
beţi vin, să nu vă placă somnul,/ Căci somnul
înseamnă moarte, iar vinul trădare.11 Remarcabilă, la
slavii sud-dunăreni, temperanţa, austeritatea şi spiritul
de revanşă, în opoziţie flagrantă cu propensiunea
ruşilor pentru alcool.
La douăzeci de ani de la bătăliile de foc al Moldovei
– Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz -, desprindem, din registrul
istoric al regimentului 8 Infanterie, pe anul 1937: la 7
iunie 1937: Excelenţa Sa Preşedintele Poloniei
Masricki a trecut prin gara Buzău, primit pe peron cu
onoruri militare; comandantul companiei de onoare,
cpt. Stehan Alexandru; s-a trecut în revistă compania
de onoare, în timp ce fanfara regimentului a intonat
Imnul Polonez. 8 iunie 1937: la Serbarea Tineretului,
desfăşurată în Parcul Crâng participă o companie a
infanteriştilor cu drapel; pe 20 iunie 1937, are loc
desvelirea Monumentului Eroilor din Com. Mărăcineni,
unde a luat parte un ploton şi muzica acestui corp; în
30 sept.-22 oct. 1937, 2 batalioane, a luat parte la
manevrele de la Cincu Mare, iar la 31 octombrie are
loc predarea comenzii regimentului, cf. O.Z. 717 din
31X 1937, colonelului Berechet Horia; toate acestea
înnobilate de prezenţa drapelului de luptă al
dorobanţilor. Tot acolo se consemnează că Inspectoratul Muzicilor Armatei aprobă, prin Ordinul No.
6535 din 7 decembrie 1937, Marşul Regimentului 8
Dorobanţi, pe versuri de maiorul Andreescu Petre,
puse pe note de şeful de muzică clasa a II-a,
Gheorghe Dumitru: Dorobanţi din Regimentul opt,/ Cu
toţi un gând, gata oricând,/ Pentru Rege, pentru ţară şi
Drapel/ Să pornim prin vifor de oţel!/ Dorobanţi din
Regimentul opt,/ Cu noi mereu e Dumnezeu!/ Înainte
dar, să arătăm şi noi,/ Că suntem mlădiţă de eroi!/
Când ţara ne va chema,/ La luptă vom alerga/ Cu toţii
să ne jertfim/ Pentru „Ea”// Refrain: Noi vom învinge,/
Noi vom învinge,/ Zdrobind al duşmanilor val,/ Cu
vitejie,/ În bătălie,/ Purta-vom Steagul triumfal!/

Ne-aşteaptă gloria/ În luptă când vom fi,/ Cu noi victoria,/ Va înflori./ Noi vom învinge,/ Noi vom învinge/ Şi
lauri noi vom cuceri!// Pe Drapel strămoşii ne-au ţesut/
Un glorios şi scump trecut,/ Să-l păzim iar când vom fi
chemaţi şi noi,/ Să-l sporim cu biruinţe noi/ Griviţa e
cea dintâi din şir,/ Buzău, Neajlov, Orman Bair/ Lung
şirag de biruinţe vitejeşti/ Culminând cu DoagaMărăşeşti./ Ca şi strămoşii Eroi/ La fel vom merge şi
noi,/ În luptă ca nişte lei/ Tot ca „Ei”. 12
Istoricii militari consemnează că, la Stalingrad, la
Cotu Donului, comandanţii desprindeau drapelul de
luptă de pe hampă şi îl înfăşurau în jurul corpului, sub
tunică, spre a-l salva sau a-l duce sub pământ odată
cu ei.
Note:
1. Valeriu Nicolescu, 80 de ani de la victoria Armatei a
2-a în Primul Război Mondial, în: „Muntenia”, 26 iulie - 6
august 1997, p. 7.
2. Colonel Eugen Ichim, Ordinul militar de război „Mihai
Viteazul”, Editurile „Modelism & Jertfa”, 2000, p. 106.
3. Arhivele Militare Naţionale Piteşti, Marele Stat Major,
Registrul istoric al Regimentului 8 Infanterie, dosar
nr.1029/2.
4. Armata română şi Marea Unire. Contribuţii la realizarea
Unirii şi consolidarea statului naţional, Cluj-Napoca, Editura
„Daco Press”, 1993, p.213-214.
5. România în anii primului război mondial, Vol.2, Editura
Militar, 1987, p. 658-659.
6. Op. Cit., p. 554.
7. Stelian Popescu, Amintiri, Editura „Eminescu”, 2000, p.
166.
8. Meliusz Josef, Oraşul pierdut în ceaţă, Vol.2. Editura
„Minerva”, 1982, p. 205; 223; 217
9. Liviu Rebreanu, Jurnal, în: Europa Centrală. Memorie,
paradis, apocalipsă, volum coordonat de Adriana Babeţi şi
Cornel Ungureanu, Editura „Polirom”, 1998, p.359.
10. Dr. Vasile Bianu, medic colonel I.R., fost medic primar
al Spitalului I.C. Brătianu din Buzău, senator de Huedin,
Însemnări din răsboiul României Mari, Vol.2, Cluj, Institutul
de Arte Grafice „Ardealul”, 1926, p. 256-259. La 25 martie
1947, „Monitorul official” începe publicarea listei cu cărţile
interzise de Comisia de pe lângă Ministerul Informaţiilor,
printre autori numărându-se I.V. Băncilă, Mihai Eminescu,
Petre Ispirescu, Alexandru Lascarov Moldoveanu, Simion
Mehedinţi, Ioan I. Nistor, Victor Papacostea, Ovidiu
Papadima, G.I. Brătianu şi dr. V. Bianu, probabil pentru
subtitlul celui de al doilea volum: De la pacea de la Bucureşti
până la încoronarea de la Alba Iulia (vezi: Tiberiu Troncotă,
România comunistă. Propagandă şi cenzură, Editura „Tritonic”, 2006, p. 74-75).
11. Yvonne Blondel, Jurnal de război 1916-1918. Frontul
de sud al României, Editura Institutului Cultural Român,
2005, p.338.
12. Arhivele Militare Naţionale Piteşti, Marele Stat Major,
Registrul istoric al Regimentului 8 Infanterie 01.04.192102.04.1938, dosar nr.1029/3, p. 62; 65; 157.
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FILE DIN EPOPEEA MĂRĂŞEŞTILOR
6/19 august 1917
lupta de la Răzoare
Generalul colonel Constantin Popescu (1893-1985), născut în
comuna Corneşti (Prahova), după liceul făcut la Ploieşti, absolvă
Şcoala militară de ofiţeri de artilerie, geniu şi marină din Bucureşti,
promoţia 1914, fiind repartizat, cu gradul de sublocotenent, la Regimentul 3 obuziere de la Râmnicu Sărat. În campania 1916 a participat
la luptele de la Cincu Mare, bătălia de la Sibiu, luptele de la Braşov şi
de la Siriu de pe Valea Buzăului. În perioada refacerii, când artileriştii
îşi însuşesc şi noi tehnici ale tragerilor, primeşte aprecierea elogioasă
a comandanţilor şi ofiţerilor din Misiunea militară franceză. La începutul operaţiunilor militare din vara lui 1917, este prezent în ultima
fază a bătăliei de la Nămoloasa, apoi la luptele de la Mărăşeşti, unde
se distinge în mod strălucit prin curaj, pricepere şi iniţiativă. Pentru
meritele sale deosebite, este avansat căpitan şi decorat, După pacea
de la Bucureşti, mai 1918, decide să lupte împotriva germanilor, înrolându-se în armata franceză, la Divizionul 105 Artilerie grea, comandant de baterie, cu care participă
la luptele din Lorena până la Rin. După întoarcerea în ţară, este profesor şi director de studii la şcolile de artilerie de la Sighişoara, apoi comandant al Regimentului 32 Artilerie (1938-1940), din Satu
Mare. Pe frontul de la Mărăşeşti, paricipă cu bateria sa, două secţii a câte două obuziere, calibrul 105
mm, 150 de oameni şi 160 de cai, dată ca întărire Diviziei a 13-a, începând cu 16 august, guri de foc
amplasate lângă crama din via Negroponte, la vest de gara Mărăşeşti, poziţie pe care se află acum
Mausoleul Eroilor. Redăm, din memoriile ofiţerului, editate postum (General-colonel (r) Constantin
Popescu, Memorii, sub îngrijirea şi redactarea colonelului (r) Gheorghe Cojanu, Editura ,,Societatea
Scriitorilor Militari”, 2004, 357 p.), istoria unei zile cruciale, 6/19 august 1917, lupta de la Răzoare,
pentru cea mai importantă bătălie de la Porţile Moldovei, în care s-au ilustrat prin bravură, în afară de
tunarii râmniceni din Regimentul 3 obuziere şi Regimentul 48 infanterie Buzău.
Ziua de 19 august (după stilul vechi 6 august) a
început cu o dimineaţă luminoasă şi liniştită de vară
după câteva zile mohorâte, De la observatorul de
unde mă găseam, în via Negroponte pe bazinul
metalic de stropit vie, înalt de peste 10 m, se vedea
perfect câmpul de luptă între pădurea Răzoare şi gara
Mărăşeşti.
La ora 6,30 văzduhul începu deodată să se
cutremure de puternice bubuituri de artilerie grea şi
uşoară. Era pregătirea de artilerie dezlănţuită de inamic asupra poziţiilor unităţilor române, la început pe
centrul şi dreapta Diviziei 13 infanterie şi apoi
întinzându-se asupra aripilor frontului, unde erau
Divizia 10 la dreapta şi Divizia 9 la stânga, Artileria
Armatei I răspunde şi ea viguros printr-o amplă contrapregătire, bombardamentele continuându-se cu toată
furia timp de peste 2 ore.
În sectorul de efort al inamicului, între pădurea Ră-

zoare şi Mărăşeşti, se găsea Divizia 13 infanterie cu
trei regimente de linie (60, 61 şi 47 de la stânga la
dreapta). Apărarea diviziei era eşalonată în adâncime,
cu rezervele de batalioane şi de regimente în spatele
liniei de luptă, iar rezerva de divizie, două batalioane,
la Rateşul lui Haret mai în spate. În sectorul diviziei, artileria inamică bate treanşeele din linia întâi şi linia rezervelor, adăposturile şi locurile unde se presupunea
că este artileria noastră uşoară. Tragerile inamice
vizează totodată şi posturile de comandă şi centralele
telefonice pentru a dezorganiza apărarea. Sub focul
nimicitor al artileriei inamice, tranşeele primelor noastre linii sunt răsturnate, reţelele de sârmă parţial rupte,
iar mulţi apărărători îngropaţi de explozii, morţi sau
răniţi, însă cea mai mare parte a dispozitivului de
apărare îşi menţine puterea de apărare gata să riposteze la atacul inamic.
Către orele 9 infanteria inamică porneşte la atac pe
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tot frontul Diviziei 13 infanterie. Ofiţerii germani (comandanţi de plutoane) mergeau în linia întâi cu sabia
pe care o învârteau în aer pentru a antrena atacul şi
mergeau în pas forţat. Liniile adverse fiind aproape,
atacatorii au ajuns repede la liniile noastre, strecurându-se prin breşele făcute de artilerie în reţelele
noastre.
Eu, din observatorul meu instalat pe bazinul metalic
din via Negroponte, am putut vedea foarte bine desfăşurarea luptei pe valuri de atac ca într-un film
panoramic. Companiile din linia întâi înaintează pe
câte două valuri de puşcaşi iar după ele vin rezervele
care alimentează atacul liniei întâi; mai în spate la
circa 200 m vin companiile de rezervă de batalion.
Valurile de atac se apropie de linia întâi a poziţiei
noastre şi încearcă să treacă peste tranşee, dar atacatorii sunt măturaţi de barajul ucigător al focurilor mitralierelor şi al artileriei. După primele valuri sfărâmate
de apărarea noastră, vin alte valuri din spate ale rezervelor atacatorilor şi astfel se succed val după val
fără încetare. Liniile de trăgători ale primului val constituiau un obiectiv cu densitate mică şi nu erau indicate pentru efectul proiectilelor de obuzier de 105 mm
din bateria ce o conduceam. În schimb, liniile 2 şi 3 de
atac constituiau formaţiuni mai compacte, de arme şi
plutoane, care erau obiectiv propice pentru focul bateriei mele. Cum observam foarte bine desfăşurarea
luptei, am desfăşurat focul bateriei din proprie iniţiativă în mod eficace asupra valurilor de atac inamic. La
fiecare explozie de obuz, vedeam cum grupa sau plutonul inamic dispărea într-un nor de fum şi praf. Unii
dintre atacatori nu se mai ridicau, iar cei care se ridicau se împrăştiau, astfel că formaţia de atac se refăcea cu întârziere, iar înaintarea devenea din ce în
ce mai încetinită. Distanţa dintre liniile de atac şi rezervele care veneau mereu din spate se mărea tot mai
mult, iar elanul ofensiv se pierdea văzând cu ochii. (...)

Între orele 9 şi 10 atacul infanteriei germane se
întindea pe tot frontul Diviziei 13 infanterie, iar artileria
inamică îşi concentrase focul mai mult asupra pădurii
Răzoare pe marginea de est. Artileria română şi rusă
trăgeau cu precizie asupra valurilor inamice
provocându-le mari pierderi. Dar inamicul, cu o superioritate mare de forţe, nu se uita la pierderi căci în
acest sector şi în această zi el căuta să obţină victoria.
Peste rândurile căzute, sub focul apărării, trec altele.
În sectorul Regimentului 51 infanterie, atacatorii, călcând peste trupurile celor căzuţi, reuşesc să ajungă la
linia întâi a apărării, pe care o străpung şi o dau peste
cap. În acest sector, atacatorii germani reuşesc să
pătrundă până pe linia bateriei mele.
La aripa stângă a diviziei, în sectorul Regimentului
50, terenul accidentat şi acoperit de culturi a permis inamicului să concentreze multă artilerie, bombarde şi
aruncătoare de mine grele şi uşoare. Sub protecţia
acestui foc ucigător, inamicul se strecoară prin vii şi în
asalt surprinde pe apărători şi ocupă linia întâi ce fusese distrusă prin foc. La stânga, regimentul pierde contactul cu divizia vecină (Divizia 9 infanterie). Prin golul
produs inamicul înaintează şi atacă gara Mărăşeşti dinspre vest, reuşind să ocupe câteva din clădirile şi instalaţiile gării, dar gara însăşi e apărată cu disperare de
aripa stângă a Regimentului 50 şi rezerva Diviziei 9 infanterie. Satul Mărăşeşti este înconjurat pe două părţi
şi aproape distrus de bombardamentul infernal al inamicului. Cu tot asaltul inamic, satul şi gara Mărăşeşti
sunt în mâna apărătorilor români. (...)
În schimb, (pe aripa dreaptă, n.m.) în zona de legătură între Regimentul 47 şi 51, reţelele de sârmă erau
lipsă pe o porţiune mai mare şi inamicul exploatează
rapid acest punct slab. Cele două batalioane ale Regimentului 51 sunt decimate, morţii şi răniţii cad cu
sutele; lupta continuă cu furie şi îndârjire (...).
După această încleştare aprigă, către ora 11,
aproape întreaga linie întâi a diviziei e în mâna inamicului, care a obţinut un succes important şi trece imediat la exploatarea lui. Valuri puternice de atac se
revarsă nesfârşite, prin spărtura produsă între cele
două regimente (Regimentul 47 şi 51) înaintând către
cota 100 care domina regiunea şi asigura stăpânirea
terasei Siretului. Dacă inamicul reuşeşte să
cucerească cota, aceasta face să cadă întreaga
apărare română din dreapta Siretului: Diviziile 10, 9 şi
restul Diviziei 13 infanterie. Aceasta ar însemna sfârşitul bătăliei de la Mărăşeşti, căci armata română ar fi
capturată sau aruncată în Siret. Amândoi adversarii îşi
dau seama că acesta este punctul culminant al
bătăliei şi o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru
stăpânirea cotei 100 pe care e stabilită a doua linie de
apărare a Diviziei 13 infanterie. Dar din păcate
această a doua linie nu a putut fi organizată şi are
numai câteva crâmpeie de tranşee.
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Comandantul Diviziei 13, generalul Ion Popescu,1
a înţeles gravitatea situaţiei şi, în timp ce rezervele de
regiment şi de brigadă intrau în culpă, el dă ordin rezervei diviziei care se găsea la Rateşul lui Haret să
alerge la locul primejdiei. Se punea însă întrebarea
dacă va ajunge la timp şi dacă va fi în stare să
oprească năvala inamică. Situaţia marchează punctul
culminant al bătăliei.
În acest timp o coloană inamică puternică iese din
pădurea Răzoare şi se îndreaptă spre cota 100, rezerva batalionului I/51, cu o companie de mitraliere,
încearcă să stopeze coloana inamică, dar fără succes
căci numărul mare al atacatorilor a zdrobit contraatacul român; toţi ofiţerii cad în cap cu comandantul batalionului. Comandantul companiei de mitraliere
căpitanul Grigore Ignat aşează mitralierele într-o
tranşee şi, adunând sfărâmăturile batalionului, organizează o rezistenţă la disperare, căci a înţeles pericolul în care se găseşte apărarea acestui sector. Sub
focul mitralierelor, inamicul e oprit în faţa tranşeelor,
însă artileria duşmană concentrează un foc năprasnic
asupra mitralierelor. (...) În curând, servanţii mitralierelor sunt doborâţi iar căpitanul Ignat ordonă ca
ofiţerii şi gradaţii să treacă la piese, el însuşi trage cu
furie la una din piese. Dar puhoiul duşman trece peste
cadavre şi peste focul mitralierelor şi se năpusteşte
peste mitraliere zdrobind cu baioneta pe puţinii mânuitori ai pieselor printre care şi căpitanul Ignat Grigore2
(„,). Înaintea crestei cotei 100 se dau lupte aprige,
atacatorul inamic venind mereu în valuri. Rezervele de
brigadă sunt introduse şi ele în luptă. Duşmanul face
eforturi disperate fiindcă îşi dă seama că este aproape
de victorie şi nu vrea să-i scape, iar apărătorii români,
în aceeaşi disperare nu se dau învinşi. Situaţia e pe
muchie de cuţit. (...)

În timpul atacurilor repetate, inamicul a concentrat
asupra bateriei mele focul a câtorva baterii, inclusiv
calibre grele de 150 mm şi 210 mm, constituind un
puternic ciocan de foc care a bombardat fără încetare
poziţia bateriei pe care o aveau reperată. Am avut
pierderi foarte mari. În poziţia bateriei nu mai rămăsese nici un ofiţer, sublocotenentul Olteanu fusese
ucis iar locotenentul Aristide Bazilescu fusese grav
rănit. O treime din servanţii tunurilor şi toţi telefoniştii
erau scoşi din luptă, iar legătureile telefonice distruse.
Comenzile de la observator la bateria de tragere se
transmiteau cu vocea prin releu.
Cu toate situaţia grea în care se găsea, bateria n-a
încetat o clipă focul, aruncând neîntrerupt, în cadenţă
vie, proiectile ucigătoare asupra infanteriei inamice.
Eşalonul de împrospătare cu muniţii, parcurgând în
galop şoseaua naţională – singurul itinerar de acces la
poziţia bateriei – bătută puternic şi continuu de artileria inamică a aprovizionat tot timpul bateria cu obuze
fără nici o întârziere. Caii morţi sau răniţi în ham de
proiectilele inamice erau scoţi imediat din atelaje şi
chersoanele cu muniţie îşi continuau mişcarea.(...)
Pe când inamicul se credea victorios, bătălia a luat
o întorsătură neaşteptată de acesta, prin atacul surprinzător al rezervei diviziei care a sosit pe câmpul de
luptă în momentul cel mai critic. Comandantul Diviziei
13 a organizat şi condus în mod strălucit contraatacul
celor două batalioane din rezerva diviziei (batalionul 1
din Regimentul 50, comandat de căpitanul Miclescu3 şi
batalionul II din Regimentul 48, comandat de căpitanul
Tomescu4) dat asupra ambelor flancuri ale pungii formate de inamic.
Batalionul I din Regimentul 50 iese prin surprindere
din viile Negroponte din partea de nord şi, favorizat
de culturile de porumb, reuşeşte să pătrundă în

http://stiri.tvr.ro/marasti-marasesti-si-oituz-cum-ne-amintim-de-eroi_48255_foto.html#view
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dispozitivul german, din primul asalt. Inamicul, surprins, se retrage în dezordine spre pădurea Răzoare,
de unde încearcă să oprească prin foc cantraatacul
român. Deşi suferă pierderi mari, batalionul continuă
înaintarea cu sprijinul artileriei române şi ruse.
Dar în acelaşi timp, pe flancul stâng al pungii inamice se revarsă ca un torent batalionul 3 din Regimentul 47 infanterie şi 2 din Regimentul 48 infanterie (din
rezerva diviziei). Pe marginea de est a pădurii Răzoare se încinge o luptă crâncenă la baionetă: duşmanul e înfrânt şi pus pe fugă. Sub loviturile
convergente ale celor două atacuri ale batalioanelor
române, cea mai mare parte din trupele germane care
pătrunseseră în punga dintre pădurea Răzoare şi viile
Negroponte este nimicită iar resturile acestora, bătute
de artileria noastră, se retrag în dezordine spre poziţiile de plecare, sub urmărirea unităţilor române,
antrenând în această urmărire şi Regimentul 47
infanterie.
Contraatacul reuşise şi soarta bătăliei a fost schimbată. Lăsând pe teren o puzderie de morţi şi răniţi
unităţile germane se retrag în panică spre sud, sub
focurile artileriei noastre. Trupele române cuceresc
prima poziţie a inamicului şi continuă urmărirea cu
elan sporit. Duşmanul se retrage în dezordine, intrând
în panică pe întreaga adâncime a corpului de armată
inamic; o parte din artilerie şi formaţiile de servicii se
grăbesc să scape cu fuga, căci panica se transmisese
până la Focşani unde începuse o debandadă generală. Se începe împachetarea pentru fugă.

Se obţinuse un important succes tactic, care dacă
ar fi fost dezvoltat la timp, s-ar fi transformat într-o înfrângere de amploare şi grea pentru inamic. Din păcate exploatarea nu s-a putut face deoarece armata
nu dispunea de rezerve iar pe şoseaua Focşani –
Mărăşeşti au fost semnalate coloane inamice în marş
spre front, care i-au dat de gândit generalului Eremia
Grigorescu. (...)
Imediat după bătălia de la Mărăşeşti comandantul
Diviziei 13 infanterie, generalul Popescu Sanitaru, a
convocat o adunare a ofiţerilor diviziei (comandanţi de
unităţi şi subunităţi) la care am participat şi eu.
Făcând o analiză a operaţiunilor (...), a adus un
omagiu acţiunilor artileriei spunând: „Voi artileriştii aţi
fost principalii actori ai bătăliei de la 19 august,
zăgăzuind fără întrerupere înaintarea infanteriei inamice, cauzându-i pierderi mari şi rupându-i elanul
ofensiv, iar în cele din urmă obligând-o să se
oprească. Aceasta a permis organizarea şi executarea
unui puternic contraatac, care a obligat infanteria inamică să se retragă până dincolo de poziţia de plecare
urmărită de proiectilele artileriei noastre”5. (...)
Bătălia de la Mărăşeşti luase sfârşit; era a noastră
dar scump plătită, căci bilanţul pierderilor era dureros
(450 ofiţeri şi 21.000 soldaţi morţi, dispăruţi, răniţi).
Bătălia de la Mărăşeşti, prin durata şi amploarea ei,
a fost cea mai mare bătălie de pe frontul român, era
fiind comentată şi apreciată atât la noi cât şi în străinătate. (...) Generalul german Morgen scrie în memoriile
sale: „Luptele din august au dovedit că românii
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deveniseră un adversar respectabil”, iar un mare ziar
german scria: „Printr-o rezistenţă îndârjită împotriva
unei ofensive bine pregătite şi prin numeroase contraatacuri energice duse până la lupta corp la corp,
fără nici o consideraţie de grelele pierderi, diviziile
române nou formare şi educate cu sprijinul ofiţerilor
francezi, au ştiut să apere patria lor de o completă
cucerire”.
Ziarul Times scrie: „Românii s-au bătut cu eroism
care e mai presus de orice laudă. Soldaţii germani aufost aşa de violent atacaţi încât au aruncat armele
pentru a fugi mai iute sau pentru a fi făcuţi prizonieri.
Această înfrângere este lovitura cea mai importantă
pe care au primit-o germanii în orientul european”.(...)
Mareşalul american Persching scria: „Admir splendidul eroism al armatei române care şi-a apărat cu
îndârjire pământul Patriei; să nu vă temeţi de nimica,
îl va cuceri şi îşi va vedea visul împlinit. În America
toată lumea crede ca mine. (p. 129-137).
Note:
1. Prin Înaltul Decret Nr. 1137 din 3.X.1917 este decorat
cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a generalul de Brigadă
Popescu I, Ioan, comandantul Diviziei a 13-a, Pentru vitejia,
destoinicia şi îndârjirea cu care a condus operaţiile diviziei
sale în ziua de 6 august 1917 pe frontul de sud de la
Mărăşeşti, pădurea Răzoare, unde fiind atacat de Divizia
12 bavareză, 115 germană şi 1 brigadă din Divizia 13 austriacă, după şase ore de lupte le-a determinat să se retragă
în dezordine şi cu imense pierderi capturând 160 prizonieri,
19 mitraliere şi alte materiale de război. (Colonel Eugen
Ichim, Ordinul militar de război „Mihai Viteazul”, Editura
„Modelism” & „Jertfa”, 2000, p.67)
2. Ferdinand I, prin graţia lui Dumnezeu lu voinţa naţională, rege al României, la toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul de Război sub nr. 9497 din 13 decembrie 1917,
am decretat şi decretăm: Art. 1 Conferim decoraţiuni de
război următorilor ofiţeri superiori, inferiori precum şi gradelor inferioare, astfel după cum urmează:
Ordinul militar „Mihai Viteazul”, clasa III Căpitanului Ignat
Grigore din Regimentul 51/52 infanterie, pentru vitejia şi
strălucita îndârjire cu care a luptat cu compania sa de mitraliere în lupta de la Răzoare, din 6 august 1917.
Aflându-se în centrul diviziei, pe unde numeroasele trupe
germane au reuşit pentru un scurt interval a pătrunde prin
frontul Diviziei 13 a rămas cu unitatea sa neclintit pe poziţie,
secerând moartea în valurile de asalt ale inamicului. După
respingerea germanilor, eroica companie a fost găsită
acoperită de cadavre inamice, iar comandantul ei cu mâna
încleştată pe mitraliera cu care trăsese în momentul când a
murit moarte de erou pentru patrie şi rege. (Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz. Documente militare, Editura Militară, 1977,
p. 411-412). Decretul este contrasemnat de ministrul de
război, general de divizie C. Iancoveacu.
3. Prin Înaltul Decret Nr. 237 din 23.X.1917 a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a căpitanul
Miclescu Nicolae din Regimentul 50/64 Infanterie, Pentru
vitejia şi destoinicia cu care a comandat batalionul în lupta
de la Mărăşeşti la 6 august 1917 determinând retragerea

precipitată a germanilor. În timpul luptei a căzut rănit dând
dovadă de înalte calităţi ostăţeşti, (Colonel Eugen Ichim, Op.
cit., p.70).
4. Prin Înaltul Decret Nr. 888 din 12.IV. 1918 a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a Maior Tomescu
Gheorghe din Regimentul 48/49 Infanterie, Pentru vitejia şi
avântul cu care şi-a condus batalionul în aprigele lupte de la
satul Muncelu în zilele de 19-21 august 1917. Trecând prin
focul artileriei şi mitralierelor inamice a ajuns până la marginea localităţii unde a căzut grav rănit. (Colonel Eugen
Ichim, Op. cit., p.79).
5. În urma raportului ministrului secretar de stat la
Departamentul de Război nr. 7117 din 9 octombrie 1917,
Ferdinand I conferă Ordinul „Steaua României” cu spade în
gradul de ofiţer Locotenentului-colonel Ştefănescu
Gheorghe, comandantul Regimentului 3 obuziere, pentru
bravura şi destoinicia cu care a condus bateriile sectorului
său în luptele de la Mărăşeşti din 6 august 1917. A dat un
sprijin real infanteriei şi a contribuit de aproape la respingerea trupelor germane. Locotenent-colonelului Rotaru
Alexandru, comandantul Regimentului 48/49 infanterie,
pentru bravura şi destoinicia cu care a condus regimentul în
luptele de la podul Cosmeşti, distingându-se în mod
deosebit în luptele ce au avut loc la Răzoare, în ziua
de 6 august 1917. (Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. Documente
militare, p. 410-411).
foto: http://www.worldwar2.ro/arme/?language=ro&article=117
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CAMIL PETRESCU SUB SEMNUL LUI ARES

----------------------------Emil Niculescu, Cercul Militar Buzău
Sublocotenent în Războiul cel Mare
În „Despărţirea de Camil”, la dispariţia scriitorului,
Tudor Vianu îi creionează un portret de adolescenţă,
când erau colegi la liceul „Gheorghe Lazăr” din
Bucureşti: Era un băiat cu neliniştite priviri albastre, îndreptate cu inteligenţă asupra oamenilor, asupra lucrurilor. Am aflat mai târziu drama venirii lui pe lume.
Tatăl lui murise înainte de naşterea lui, mama curând
după acest eveniment. N-avea rude. Crescuse
aproape singur şi învăţase să lupte de timpuriu. Lupta
a fost partea dăruită lui cu mai multă generozitate. Ce
putea să facă tânărul menit să înfrunte singur urgiile
vieţii? Se hotărăşte să facă serviciul militar şi rămâne
aproape tot timpul în armată, până la sfârşitul războiului.1 Respins, iniţial, la recrutare, urmare a unei constituţii fizice delicate, cere a fi primit voluntar la artilerie,
dar nu poate achita o garanţie pecuniară pentru cal şi
echipament; absolvă totuşi o şcoală militară, fiind, la
declanşarea războiului, sublocotenent, după ce, la
prima repartiţie, fusese încadrat plutonier la Regimentul 6 infanterie „Mihai Viteazul”.2
Participă la campania pentu eliberarea Transilvaniei, unde, după primele victorii ale românilor, riposta inamicului, cu experienţa a doi ani de război, se
manifestă prin o covârşitoare superioritate a tehnicii
militare; astfel, bombardamentul de la Săsăuş (1916),
când regimentul a fost nevoit să se retragă, este edificator: O explozie de obuz e ca o ciocnire de trenuri.
Cine ar putea suporta şase-şapte sute de ciocniri de
tren într-o singură zi? (...) Dar nu avem totuşi curajul
să trecem prin focul de baraj. Dacă artileria inamică ar
fi bătând o zonă fixă, nevăzută de cei care conduc
focul, calculată doar pe hârtie, parcă hotărârea ar fi
mai uşoară... Ar fi ca un fel de loterie, la care chiar
dacă nu ai decât o şansă infimă, trebuie să încerci.
Dar barajul acesta e condus de oameni care ne urmăresc ca pe nişte gângănii. Gândul nu ezită, mâna
nu tremură, ochiul alege liniştit ţinta, căci sunt netulburaţi de artileria noastră, ca nişte mecanici de cale
ferată obişnuiţi cu rotiţele şi manivelele lor.
Totuşi, în loc nu mai putem sta...Un nou asalt, o
nouă dezlănţuire de trăsnete (căci acum nu mai trag,
cât timp nu se vede nimeni, ci tunul aşteaptă ochit
gata, până când suntem în fugă)..
Ajungem în sat, după ce mai întâlnim pe drum
câţiva oameni, din pluton. Poate să fie acum cam pe
la prânz. Stăm de aproape trei ore sub focul dezlănţuit
al artileriei.
În sat e ca o arătare de stafii militare.

Tudor Vianu recuperează un segment de iconografie de după acea dramatică „toamnă a pătimirii
noastre”: Ne-am întâlnit la Iaşi, în uniforme militare.
Era vremea războiului. Camil Petrescu fusese rănit de
două ori. Cine vrea să ştie cum arăta Camil în vremea aceea, să privească fotografia pe care o reproduce Călinescu în „Istoria literaturii române...”. Tânărul
ofiţer de infanterie purta uniforma de postav albastru
deschis a luptătorilor de atunci. Era un om venit de pe
front, cu pulpele înfăşurate în moletiere, cu fruntea
acoperită de greaua cască metalică a vremii.
Marţialitatea veşmintelor contrasta însă cu capul
aplecat meditativ, cu acea gracilitate a întregii
aparenţe care mă făcea să-l asemăn cu cavalerii copilandri ai lui Tinturichio. Fotografia reprodusă de Călinescu nu este copia exactă a modelului, pentru că ea îşi
ascunde privirile. Dar tocmai întâlnirea cu oţelul tăios al
acestor priviri, în care se citea o dârzenie a voinţei pe
care prietenii săi ar dori s-o vadă odihnindu-se, dădea
caracterul definitiv al figurii lui Camil Petrescu.
Sublocotenentul Camil Petrescu se va afla în faţa
ofensivei germane, din 26 iulie 1917, la Oituz, cu Regimentul 16 infanterie Suceava, în cel mai disputat
punct, Dealul Ungureanu, cota 779; prin ordinul de zi
nr. 560, din 1 august 1917, se prevedea ştergerea din
evidenţă a 13 ofiţeri români. La nr. 5 figurează Camil
Petrescu. În realitate, scriitorul sublocotenent în
rezervă fusese grav rănit şi luat prizonier, ca apoi să
fie internat într-un lagăr din Ungaria (Sopronyek) şi
Boemia (Plan).
După respingerea celui de al doilea atac german,
inamicul dezlănţuie o canonadă, care, conform mărturiei combatantului a depăşit ca intensitate tot ceea
ce fusese până atunci. Obuzele de calibrul 305, 210 şi
minele au spulberat cadavrele celor căzuţi anterior,
prozatorul detaliind: un obuz de 305 face în teren pietros de munte o groapă în care tocmai bine încape o
clasă de 30 de şcolari. Cele câteva care au căzut pe
Dealul Ungureanu au avut un efect amintitor de forturi
aruncate în aer.3
Un raport al ofiţerului, după întoarcerea din prizonierat, în demnul său laconism, este edificator
pentru acel segment biografic: Făceam parte din
regimentul Suceava Nr. 16, comandat de domnul
colonel Cezar Mihail, şi eram comandantul secţiei 1
de mitraliere, din compania a 8-a.
Ataşat companiei a 7-a de sub comanda domnului
locotenent Paplica – aveam piesele în sectorul acestei companii – pe Cota Ungureanu, Valea Oituzului.
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Încă din seara zilei de 25 iulie 1917 inamicul a început pregătirea de artilerie, care a devenit violentă în
dimineaţa zilei de 26 iulie, continuând cu cea mai mare
intensitate până la ora 10 când s-a produs un atac
general pe toată Valea Oituzului. Am respins însă uşor
acest atac. A urmat o nouă pregătire de artilerie mai
violentă, care ne-a îngropat cea mai mare parte din
oameni sub dărâmăturile tranşeelor(...)
La ora 13,30 a urmat un nou atac pe care l-a
respins din nou compania a 5-a, care, ca întărire, a
avut şi ea pierderi mari de tot.
Noua pregătire artileristică – de o violenţă extremă
- care a urmat ne-a sfărâmat aproape complet
tranşeele şi bordeiele, iar la ora 18,30 când s-a produs ultimul atac inamic – erau sectoare întregi de
tranşee fără garnizoană din cauza pierrderilor de oameni.
La ora 18,30 am fost atacaţi din front şi din spate,
căci inamicul pătrunsese complet la stânga noastră.
După o scurtă şi violentă luptă de mitraliere, aruncând
grenade – culcaţi în pâlnii de obuze. Am aruncat cu
două grenade pe care le-am găsit la îndemână şi apoi
am vrut să fug înapoia crestei, înţelegând că poziţia e
pierdută.
Am fost întâmpinat de un alt grup tot cu grenade –
care urca la deal.
Am fost fugărit până într-un bordei – căci nu mai
aveam nici o armă la mine – unde era să fiu omorât
dacă nu ieşeam – încercând din nou să fug. Am fost
prins.
Făceau parte din Regimentul 18 Vânători Alpini din
Brigada 15 Bavaria.
Trecând pe la Regimentul – Brigada - Divizia şi corpul respectiv, am fost dus în lagărul de la Râşnov .Braşov. Tot drumul am văzut cum treceau rezerve de
infanterie şi artilerie inamice, a început apoi a sosi un
număr extraordinar de mare, ceea ce provoca îngrijorarea tuturor, mari transporturi de răniţi care nu mai
aveau loc prin spitale. Erau complet surprinşi de rezistenţa românească.4
Făcând bilanţul supravieţuitorilor ce apărau cota
Ungureanu, fostul sublocotenent conchidea: La ora
cinci seara, când valurile infanteriştilor duşmani precedate de un aeroplan care inspecta de la 50 de metri
înălţime au venit din nou, mai erau (din) 500 de oameni (în afară de 45 de răniţi Şi câţiva nebuni), vreo 40
de inşi teferi. (...) Am crezut tot timpul că de atunci cel
puţin d-l general a învăţat un principiu sfânt al războiului: că artileria cucereşte şi infanteria ocupă. Şi, dealtminteri, îşi aduce poate aminte domnul general de
brigada care a luat cu asalt Ungureanu – căci era o
brigadă – era a 116-a de „Alpenjager” ( de fapt a 117a), faimoasele trupe speciale de asalt de vânători
alpini. Dar vezi, că blestemaţii nu au venit ca să facem
box cu ei.5

Din mărturiile căpitanului Rădulescu Mihail, ajuns,
în decembrie 1916, în lagărul de la Sopronyek, un sat
la 11 km de oraşul Sopron, undeva între Viena şi
Budapesta, rezultă că era aşezat pe o înălţime
calcaroasă, la o înălţime de 800 m, cu ploi de toamnă
şi primăvară de lungă durată şi ierni puternic viscolitoare; erau „cazaţi” în 500 de barăci de 30/8 m , a câte
30 de ofiţeri. Hrana era foarte slabă caloric, mai mult
un erzaţ de alimentaţie, căreia i-au căzut victime mulţi
dintre prizonierii mai slăbiţi. Camil Petrescu se întoarce din captivitate în 10 aprilie 1918.
Într-un text rememorativ, „Cuvânt după un sfert de
veac”, adăugat romanului „Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război” (a cărei primă ediţie se
tipărise în 1933) scriitorul se confesa: Tânărul firav
s-a întors din război, adâncit în judecata lui despre
oameni, dar la trup nu tot aşa cum plecase. Şerban
Cioculescu îşi aminteşte despre „prada de război” a
celui deblocat: Purta un aparat în urechi şi se uita
atent la mişcarea din buze a convorbitorului său. Nu
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mai e nevoie să spun că infirmitatea, oricât ar fi rectificat-o cu timpul, prin obţinerea unui excelent microfon ataşat de şnur, îi adâncise sentimentul de
singurătate şi impresia dezolantă că era un neînţeles.
Fiecare om, poate, poartă cu el un secret, o rană în
suflet sau o tară nevăzută, dar cei mai mulţi reuşesc
să-şi ascundă complexul de inferioritate. La Camil,
acelaşi complex era redresat prin afirmarea orgolioasă
a genialităţii sale.6
Întâmplarea face ca, de 7 august 1919, trupele
române să intre în Timişoara, când Camil Petrescu,
proaspăt profesor de latină acolo, scrie în ziarul „Banatul”, articolul „Începe o eră nouă”: La Mărăşeşti se
sfarmă 11 divizii germane de pieptul soldaţilor români,
abia întremaţi de oboselile unei retrageri, cauzată de
trădare, şi de lunile de tifos exantematic. Cu intrarea în
Timişoara se încheie aproape ultimul capitol. (…) a istoriei noastre de închegare într-un stat îşi găsesc caracterizarea în întregime visările care la 1840 multor le
păreu romantice, dar sfânt îndreptăţite: linişte acum
celor morţi, linişte celor chinuiţi.(…) Am fost până
acum în cercul de evoluţie naţională, luăm parte de
acum la cercul larg de evoluţie al omenirii. Ştim că în
trecut a fost aici un zid al civilizaţiei, pe viitor va fi forţa
executivă a acestei civilizaţii. De la un rol pasiv,
trecem la unul activ.7
Realităţile vor răsturna, destul de repede, romantismul scriitorilor din „generaţia tranşeelor”; articolele
„Corbii albi” şi „Invalizii şi chetele” (1925) denunţă prăpastia dintre cei care făcuseră România Mare şi cei
care se bucurau foloasele acesteia, participând la „uriaşul festin”: 120000 de invalizi lăsaţi pe drumuri, sute
de mii de orfani roşi de păduchi în aziluri, ca şi părinţii
lor în tranşee, şi sute de mii de foşti luptători care
caută să se refacă din ce le-a mai lăsat războiul din
agoniseală şi sănătate, sunt nevoiţi să asiste – cu
plăcerea amară şi ironică a celor ce se resemnează –
la îndârjirea cu care (împărţind prada) corbii se substituie moralmente celor care au biruit suferind. Invalizii sunt cei care trebuie să suporte costurile victoriei,
devenind, o mare parte din ei, cei care au acceptat decrepitudinea morală la care i-au împins guvernanţii –
condiţia de milogi, de beneficiari ai unor chete publice,
după ce ţara le promisese, când îi trimisese la luptă,
marea şi sarea: La noi se dă o pensie care, dacă nu ne
înşelăm, la soldat e de două sute de lei pe lună. Adică
pentru o casă de copii – atât cheltuie un om de bancă
numai cu rasul în zece zile.
Iată încă un motiv pentru care pomana celor cinci
sute de mii de lei cuprinşi în cheta dintr-un an – adică
încă cincizeci de bani pe lună de invalid – trebuia
respinsă cu piciorul.8 Urmele de neşters ale campaniei
1916-1918 apar, imediat după încheierea ostilităţilor
şi în avans de încheierea păcii; direcţia echipament
a Ministerului de Război aduce la cunoştinţa d-lor

tipografi din Capitală că are de tipărit următoarele
cantităţi de registru şi imprimate:200 registre pentru
invalizi 300 file;300 registre pentru orfani 300 file;
(…)25.000 tabele comunicate invalizi; 25.000 tabele
comunicate orfani.9
„...şi când îţi va tăia şi capul...”
Comentând două apariţii editoriale („Fata moartă”
de Ioan Missir şi „Zile de lazaret şi spital” de G. Banea)
- ieşite din seria obişnuitelor memorii de campanie
eroizante, taxate drept „o imensă maculatură” -, în
1938, scriitorul, pe lângă pertinente observaţii de stilistică şi istorie „recentă”, nu totdeauna omologată de oficialităţi, adinistratorii acesteia, formulează observaţii
pregnant personale: Negreşit că războiul ne-a găsit
fabulos de nepregătiţi şi cu oştirea aproape
dezarmată. Totuşi, încă mai gravă decât insuficienţa
înarmării, a fost, la vechii comandanţi „limojaţi” în adevărate hecatombe, totala lor insuficienţă în
cunoaşterea psihologiei soldatului.
Ce puteai pretinde unor oameni care se simţeau nu
numai năpăstuiţi, dar şi nesocotiţi.
...Gândiţi-vă numai ce batjocură au însemnat de
multe ori decoraţiile, această armă care în alte armate
au făcut minuni.
Dar pentru asta se cere contact permanent cu
trupa, o cunoaştere apropiată, reală şi critică a împrejurărilor, rezistenţa în conştiinţă (o decoraţie prost
acordată e o concesie nenorocită, anulează totul),
înţelegerea individuală a oamenilor. (...) şi o anumită
caldă şi sfioasă năzuinţă de a fi recunoscut omul, în
darul umil pe care-l oferea, al propriei lui vieţi.10
Camil Petrescu relevă, pentru prima dată, în 1924,
datele sale „reale” asupra campaniei 1916-1918, cu
prilejul discursului ministrului de război, generalul
Mărdărescu, cel care în 1919, privise defilarea trupelor
române în Budapesta, şi care, post bellum, spusese:
„Dacă nu vom avea tunuri, soldaţii noştri vor lupta cu
baionata, dacă şi baionetele vor fi „avariate”, vor lupta
cu pumnul.” Fanfaronada mai putea fi echivalată doar
de „discursul mobilizator” al generalului Alexandru
Candiano-Popescu, cel ce, în „Cuvântări ostăşeşti”
(1901), se autoantologhează, cu cea din faţa recruţilor
Regimentului 3 Dâmboviţa (1898): „Apără ţara cu
braţul drept şi, dacă ţi-l va tăia, apără-o cu cel stâng;
tăindu-ţi şi braţul stâng, înhaţă pe vrăjmaş cu dinţii şi
când îţi va tăia şi capul, capul tău rostogolindu-se în
ţărână să murmure cu mândrie: ţara mea, ţară
scumpă, sânt fericit să mor pentru tine”.11
Un oarecare domn Petrescu, strateg improvizat,
exponenţial personaj în romanul camilpetrescian,
expune necesitatea ca România să intre neapărat în
conflagraţia mondială, imediat, indiferent de valoarea
înzestrării armatei:„N-ai tunuri? – întreabă el aprins şi
superior pe un interlocutor imaginar; da-intră-n război,
domnule, şi-ţi dă franţuzul câte tunuri vrei: vrei o mie?
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îţi dă o mie... vrei zece mii, îţi dă zece mii... Dar de
asta e vorba acum?...
Ce ai nevoie de tunuri, domnule? şi, întorcându-se
surâzător către ceilalţi, care ascultau mereu cu mare
interes (că acum venise şi şeful de tren cu mustaţa
ciupită). Auzi, tunuri? Bine, domnule, de astea are
nevoie neamţul şi franţuzul ăla, că sunt crescuţi în puf,
şi, brusc, furibund: d-ta ştii cum este românul, domnule? Nădejdea lui e baioneta, domnule, baioneta,
înţelegi d-ta? Că o vâră până-n prăsele...uiteaşa...uite-aşa... Şi lovea îndârjit şi imaginar înspre
toate colţurile compartimentului, în timp ce ascultătorii
îl urmăreau, ferindu-se încântaţi.”
Căpitanului Drăghiceanu, întors, la mijlocul lui octombrie 1916, după ce fusese rănit, din spital, i se încredinţează comanda Batalionului 4/81, ce lupta la
Lereşti, frontul Dragoslavele, află subunitatea în următoarea situaţie: Când am ajuns acolo, comanda o
avea locotenentul de rezervă Carpen, ajutat de un
sublocotenent tânăr activ, Mârzea, cu o singiură, mitralieră pe tot frontul. Batalionul avea numai trei companii. A patra era detaşată la Dunăre. Acceste
companii erau comandate de sergenţi rezervişti iar
efectivul total al oamenilor era de 4000 în care intrau
şi acei de la trenul de luptă. Soldaţii erau echipaţi de
căpătuială cu efecte peticite şi fără nasturi, aproape
toţi erau evacuaţi din spitale şi o bună parte purtau
încă bandaje. Nu aveau nici raniţe, nici saci, nici a
doua lenjerie de corp, n-aveau nici măcar cartuşiere,
iar armele purtau sfori sau beţe în loc de curele. Unii
n-aveau nici mantale şi, din cauză că erau armaţi mulţi
din ei cu arme austriece, ca culmea (sic!), aceştia nu
cunoşteau nici mecanismul.12
În articolul „Naţionalismul burgheziei în industrie şi
naţionalismul în război” (1924) Camil Petrescu
dezvăluie paşii prin care s-a însuşit „profitul” campaniei pentru întregirea naţională; astfel realizarea
unei „industrii naţionale” se instituie un regim „de seră”
prin acordarea acesteia de avantaje enorme (teren
pentru călădiri, scutire de vamă pentru maşini şi regim
protecţionist), fabricile s-au cartelat, menţinând preţuri
ridicate, drept care a trebuit să vie războiul ca să se
vadă ce farsă sinistră ni s-a jucat. Liberalii au, încă o
dată, un prilej neaşteptat de consolidare: o perioadă
de doi ani a premiselor, a faimoselor şi sinistrelor
premise, care au consolidat partidul cât o revărsare a
Nilului, furniturile, funcţiile înalte. La intrarea efectivă în
război, lucrurile vor căpăta o şi mai evidentă lipsă de
eleganţă: Niciodată spiritul de clasă nu s-a manifestat
mai înverşunat. Odraslele de boieri, din cele câteva
familii boiereşti s-au mai întâlnit pe front, dar din ale
burghezimii, excepţii rare. În orice caz din numeroasa
familie Brătianu nu credem să fi fost măcar un singur
reprezentant pe frontul adevărat. Cartierele şi
aprovizionările oferă un fel de aspect de eşalonare

ierarhică a elementelor burghezeşti în Capitală, la corpul de armată, la brigadă şi chiar la regiment. Zadarnice sunt toate protestările, zadarnice sunt toate
scrâşnirile de dinţi. Războiul a fost făcut de ţărani,
muncitori, ofiţeri activi, învăţători activi şi muncitori intelectuali (prima revistă literară sub direcţia sa a fost
numită „Săptămâna muncii intelectuale”, n. m.). De
cei pe care un colonel îşi putea permite să-i injure la
un centru de instrucţie, chiar când erau răniţi. De altminteri, cinismul burgheziei, ca totdeauna, frizează inconştienţa. Pentru un automobil dat, un bogătaş putea
rămâne „voluntar”. Pentru 1400 lei putea face războiul
mult mai uşor şi mai puţin riscant, la artilerie. Rareori
un spirit de clasă s-a arătat mai fără scrupule. După
retragerea în Moldova, Iaşul cu strada Lăpuşneanu,
oferă cel mai ruşinos spectacol. Desfrâul e fără nici o
reţinere întreţinut din rechiziţii, din depozitele armatei
care pe front e nutrită cu mazăre cu gărgăriţe, iar femeile se îmbrăcau cu fantezie din postavul soldaţilor
lăsaţi goi toată iarna pe dealurile Putnei (în iarna
grozavă din 1917).13
Despre marile păcate ale politicienilor care împinseseră ţara nepregătită în război, despre „învârtiţii” concentraţi „pe loc”, dacă cedau armatei un automobil,
scria, în 28 septembrie 1918, în finalul jurnalului ei,
ţinut la Buzău, oraşul natal, sub ocupaţia germană, şi
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Elena Negrescu, soţia contraamiralului Nicolae
Negrescu, demis abuziv de la conducerea Flotilei de
Dunăre; aminteşte spectacolul tragic generat „de cum
se răstoară valorile în ţara noastră”. În eventualitatea
unui nou război, face, avant la lettre, un „apel către
lichele”, cum a formulat, acum două decenii, Gabriel
Liiceanu: „La părţile sedentare să alergaţi dragi copii,
uşieri şi şoferi la miniştri să vă adăpostiţi dragii mei,
acolo să vă asiguraţi şi pielea şi gloria, şi onorurile şi
decoraţii şi avansări vertiginoase. Aşa merită ţara
noastră condusă de oameni lipsiţi de orice scrupule şi
fără conştiinţă.”.14
În „Mare emoţie în lumea prozatorilor de război”,
analizează femomenul la nivelul beletristicii europene
(Remarque, Barbusse, Sheriff, etc) faţă cu studiul lui
Norton Cru, francez din Canada, profesor sec şi
pedant, care cercetează şi confruntă fapte, dovezi,
mărturii şi detalii documentare şi aduce, în bâlciul
tuturor libertăţilor imaginaţiei, o privire rece şi o rezistenţă calmă, conducând la concluzia că toată literatura
de război eroică şi efervescentă ca sifonul e falsă. Din
aceasta derivă că victime ale volumului lui Cru, 700
de pagini, face victime nu doar în literatura apologetică dar şi în aceea „denunţătioare”, a pacifiştilor,
Remarque & C-ie, fiindcă, volumele care exagerează
masacrele sunt tot atât duşmane adevărului cât şi cele
care idealizează luptele.
Norton Cru recunoaşte că războiul e o grozăvie atât
de insuportabilă încât e de prost gust să i se
exagereze atrocităţile de abator. Dramele interioare au
fost şi în război cele mai cumplite.15
În preajma celei de a doua conflagraţii mondiale,
în 1939, consemna în jurnalul său, modul amatoristic
în care politicienii şi armata priveau vremurile crunte
ce urmau, inevitabil, să ne calce: din interes sau din
prostie toată apărarea pasivă e redusă la apărare
antigaz, fiincă de la măşti se pot scoate 8-900 de
milioane. Ar fi fost necesar să se mitridatizeze opinia
publică; prostia conducătorilor evită „orice panică”,
rezervând spaima clipei de dezastru. (…) De 20 de ani
nu mă pot mângâia de umilinţa de la Turtucaia şi de
prima parte a războiului. În nesfârşite nopţi de insomnie, l-am refăcut acest război, cu hărţi şi documente,
cu febră, aşa cum aş fi dorit-o eu să se fi întâmplat.
Am învăţat pagini întregi din Dabija pe dinafară…(…)
E o nebunie să nu spui unui bolnav că trebuie să ia
doctorii, de teamă că văzând doctoriile are…să se
sperie.16
Între miturile strategice pe care Camil Petrescu
vrea să le explice pe înţelesul contemporanilor este şi
acela al luptei corp la corp: Într-un atac merge spre
decizie artileria, care decimează, împrăştie sau demoralizează pe inamic sau eficacitatea focurilor de
armă. Prin urmare, o trupă care atacă sau a reuşit să
ajungă până la inamic şi, acesta a fugit sau în cel mai

rău caz s-a retras, sau s-a prăbuşit sub focuri, atunci
orice unitate trimisă pe aceeaşi cale va avea aceeaşi
soartă. Se înţelege ce grave erori tactice şi strategice
s-au produs când toată ştiinţa militară modernă e
bazată pe postulatul atacului la baionetă. E drept că
aici intervine o foarte subtilă problemă de psihologie.
Dacă nu s-ar căuta lupta corp la corp, n-ar mai avea
sens atacul şi fără atac e o absurditate lupta. Dar lupta
corp la corp totuşi nu există, nervii n-o pot suporta şi
orice discuţie în această privinţă e de prisos. Atunci
câştigă atacul cel care dă impresia că poate e hotărât
să ajungă corp la corp. .Toată drama psihologică teribilă a luptei e în această problemă.17
Toboşerizarea în „literatura de război” este aproape
o obsesie a lui Camil Petrescu, mai ales că mulţi contemporani, deşi puşi în gardă de intervenţiile sale anterioare, rămân încremeniţi în vechiul proiect literar,
precum, în multe din localităţile ţării, monumentele
reprezentând luptătorul român din războiul întregirii în
pas alergător de asalt la baionetă. În volumul „Teze şi
antiteze” (1936), articolul „Devalorizarea războiului.
Şarja de la Robăneşti”, revine asupra clişeelor
eroizante, folosind mărtuiria onestă şi uşor jenată a
colonelului Filiti, la momentul istoric, căpitan şi comandant al şarjei, care parează baroca şi nereala relatare a acesteia, executată, după ureche, de către
publicişti improvizaţi şi istorici fără rigoare, prin sobra
depoziţie: Totul s-a petrecut astfel cu mult mai simplu
de cum arată apelul, fără fraze şi fără gesturi. Era o
mai veche meteahnă a ziaristicii, aminteşte scriitorul,
contemporană cu războiul început în urmă cu
douăzeci de ani: Dacă îmi amintesc bine de zilele
când dormeam în tranşee, nimic nu ne irita, pe mine şi
pe camarazii de acolo, decât acest soi de literatură indigestă şi lipsită de orice seriozitate. Ne soseau
gazete dinapoia frontului cu descrieri nesărate de
eroisme conforme imaginaţiei sedentarilor, care erau
arse cu furie şi acompaniate de cântece obscene
dinadins.18
Un „camarad”, decorat, cu Ordinul „Mihai Viteazul”,
tot în luptele de la Oituz, comandant al unei grupe de
mitraliere, sublocotenentul buzoian Pamfil Şeicaru
(Popescu), viitorul polemist şi director al ziarului
„Curentul”, va depune mărturie asupra periodicului
girat de Marele Cartier General: Ziarul „România” avea
o redacţie de literaţi care nu făcuseră gazetărie şi
ziarul s-a resimţit. Mihail Sadoveanu (activat cu gradul
de căpitan, n.m.) a fost numit director, având colaboratori pe N.N. Brediceanu, Petre Locusteanu, Corneliu
Moldovanu, george Ranetti, G. Rotică a căror proză
lipsită de vigoare avea toate scăderile scrisului destinat propagandei. Ziarul se trimetea pe front pentru a
informa şi întreţine spiritul combatant. Cum nici unul
dintre redactorii redacţiei (sic!) „României” nu fusese
pe front, povestirile lor, scrise cu cele mai bune
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intenţii, făceau hazul frontiştilor. Toţi redactorii
„României” aveau imaginea din războiului din „Povestirile („Povestea”, n.m.) unei coroane de oţel”. G.
Coşbuc scrisese povestea însărcinat de Casa
Şcoalelor”, o versiune imaginară a războiului de la
1877 care, în nici un caz, nu mai putea servi de model
pentru războiul din 1917. Intenţia a fost bună, dar (în)
lipsă de orice contact cu frontul a redactorilor
„României”, scrisul lor era convenţional, de o retorică
banală care nu putea provoca decât cel mult indiferenţa.19
Pe frontul literelor
Prietenul Tudor Vianu narează actul de „naştere” al
scriitorulu: Vedeam din când în când pe firavul sublocotenent de infanterie. Când izbucneşte războiul
pleacă în primele rânduri. O rafală de mitralieră îl culcă
la pământ pe Piatra Craiului. (…) Într-o zi vine de la
Timişoara cu un caiet de versuri de război catre îi fac
mare impresie lui Lovinescu, prin spontaneitatea şi
frăgezimea impresiilor, prin inspiraţia lor atât de
umană. „Zburătorul” publică îndată un grup din poemele lui Camil, împreună cu comentariul meu înaintea lor. Aşa a apărut atelajul nostru pe arena literară.20
„Un scriitor nou, Camil Petrescu, poetul” - „Sburătorul”,
an 2, nr. 25, 30 octombrie 1920, p. 385-387, se numea
„întâmpinarea, din care spicuim: … bucăţile acestea
de o tratare mai adese analtică, de o sinceritate a
expresiei care cultivă prozaismul, lipsit cel mai adesea
de graţie? Desigur, marea criză a genurilor literare nu
s-a rezolvat. Există însă un anumit expresionism
poetic în care inteligenţa şi sensibilitatea se pot dezvolta alături. E tocmai terenul în care se putea manifesta Camil Petrescu. Natura inspiraţiei sale ni se pare
a fi făcută din luciditate şi febră. Atâta înfrigurare câtă
trebuia pentru ca fiorul participării să ni se comunice.
Atâta luciditate pentru ca notaţiunea scriitorului să fie
adevărată, cinstită şi înaltă.
Prin darul unei asemenea reserve obiective, ea
inaugurează şi felul acelei viziuni în care marea
literatură va trebui să îmbrace pasiunile colosale ale
timpului.21
Şerban Cioculescu, prompt, înregistra tonul cu totul
particular al mărturiei: e, fără îndoială, cel mai exact şi
mai autentic document al războiului nostru. De la
prima pagină şi nedezminţit până la ultimul rând, se
vădeşte metoda de relatare neromanţată a războiului,
fără înfrumuseţări, dar şi fără denaturări detractoare...
Nimeni ca dânsul nu a reuşit să redea psihologia combatantului, teroarea perpetuă a morţii, sentimentul insuportabil al necunoscutului din faţă, aşteptarea luptei
adevărate, după ideea preconizată, într-un cuvânt caracterul specific al războiului nostru în prima parte a sa.
Poemul „Marş greu” este un eşantion grăitor al
acestei depoziţii literare: Câţiva nu pot să se mai
scoale./ Zadarnic ofiţerii le dau târcoale,/ Strigând la

ei./ Li-s ochii albi ca scrumul,/ Şi trebuie să-i creadă./
Rîmân pe lângă şanţuri presăraţi/ Ca o cireadă/ Careşi presară trecerea prin sate,/ Nepăsătoare lepădând
resturi, dovadă./ Coloana uriaşă înseanmă-n urmă
drumul/ Cu cadavre de soldaţi sfârşiţi ca scrumul.
Senzaţia morţii apropiate, posibile şi probabile, îl
stăpâneşte pe Camil, combatantul cu idealul unităţii
naţionale în conştiinţă, când în august 1917, se
apropia ultimul act al dramei personale, dar şi
naţionale, de pe Dealul Ungureanului, intrat în istorie
sub denumirea de eroică rezistenţă de pe „cota
Ungureanu 779 de la Oituz”.
Ov. S. Crohmălniceanu notează asupra „modului de
lucru” al autorului: Intervine şi la eroii lui Camil
Petrescu – remarcă Ov. S. Crohmălniceanu - o autoobservare, care nu paralizează sensibilitatea, ci,
dimpotrivă, o ascute. (...) La Camil Petrescu e vorba
de intelectuali, de oameni care prin însăşi natura lor
tind să cunoască ce se petrece cu ei, refuză să trăiască altfel decât conştient; prin urmare, fac din problema lămuririi raţiunilor existenţei o chestiune vitală.
„Câtă luciditate, atâta dramă”, e deviza scriitorului.22
Acelaşi critic, în „Contemporanul”, la apariţia volumului I de „Opere”, îngrijit de Liviu Cîlin, în 1968, observa
cum experienţa frontului se converteşte din trăirea infernului în document uman, într-o ultimă tranşee simbolică: Totdeauna literatura a fost menită să ne apere
de moarte, dar rareori într-un chip atât de direct,
aproape eroic. Căci nimic, nici o grozăvie, nu este
pentru cel ce scrie în faţa obuzelor ireal: marşurile,
somnul, frica, laşitatea sau cadavrele. Dacă ne-am
obişnuit să credem că scriem pentru a nu muri de tot,
nu e totuşi extraordinar să ne putem gândi la literatură
în astfel de clipe, când moartea e mai reală decât
viaţa? Iată cum literatura îşi pierde, treptat, înţelesul
ei propriu, devine un act reflex de apărare, devine
viaţă.
La Ateneul Român, în 12 mai 1943, scriitorul este
invitat să conferenţieze despre „Procesul de creaţie al
operelor proprii”. Între întrebările puse de „domnul
organizator”, cum irascibil îl tratează intervievatul, se
aflau unele de o dezarmantă naivitate:
-Când aţi început a scrie poezii şi în ce împrejurări?
Poezii proaste am început devreme, dar nu ştiam
ce se înţalege prin poezie. Nu ştiu de când am început
să scriu poezie propriu-zisă; nu ştiu dacă am scris
poezie cu adevărat. (…) Dacă ar fi de lămurit ceva mai
adânc când am început a scrie, am să arăt că am început a scrie versuri în alt sens, pe front, deasupra
Caşinului, la Cotul Ungureanu, deasupra Văii Oituzului, în vara lui 1917, sub un umbrar, chiar în faţa adăpostului care comunica cu tranşeul. Am început să
scriu versuri de răsboiu, care au apărut sub titlul
„Ciclul morţii”. Am scris o parte din ele atât de sâcâit
de bombardamente, şi-mi aduc aminte de un

- 60 -

ISTORIE, CULTURĂ

bombardament infernal din 26 iulie, care m-a zăpăcit
tocmai când eram mai mult preocupat de versuri şi am
văzut că e ste mai bine de scris din memorie decât
aşa. (…)
- În ce condiţii aţi scris versurile de război şi în ce
măsură participarea la război a format sau modificat
structura dumneavoastră sufletească?
Am pomenit, nu cred că este timp suficient ca să
povestesc mai mult, dar este o întrebare neînţeleasă.
Cu ce sentimente le recitiţi în cadrul actualului război?
Cu un sentiment de copleşitoare frăţietate pentru cei
care sunt pe front, pentru cei care după (sic!) front
trimit versuri, pentru toţi cei care ştiu că a trăi e mai
mult decât a scrie. Cu sentimentul că acum, cei care
scriu versuri pe front şi cei care vor scrie din amintire,
pe urmă, vor avea un material nesfârşit mai complex
şi chiar cu emoţie nesfârşit mai adâncă, decât noi în
războiul precedent. Condiţiile războiului actual, sunt
parcă mult mai deosebite, sunt literalmente înfiorătoare, întrucât intervin elemente care nu au fost în
războiul trecut, de la avion până la tanc, încât problema existenţei şi a experienţei de război, cu siguranţă că vor crea poeţi care să treacă în umbră tot ce
s-a scris în precedentul război.23 Este învederată aici
modestia, ce nu era o constantă caracteristică a scriitorului, dar şi o adecvare lucidă la situaţia de fapt a
momentului: armatele române şi germane se aflau în
„refacere”, după dezastrul militar de la Stalingrad şi
Cotul Donului; a ignora această dramă şi a deveni un
oficiant propagandist nu era în linia sa de conduită. În
acelaşi an, 1943, cu prilejul premierei piesei de teatru
„Mioara”, Tudor Arghezi, cunoscut mai degrabă ca
pamfletar decât ca encomiast, scria că îl cunoaşte de
33 de ani, scrie o cronică dramatică în care îi
schiţează un portret, pornind de la refuzul de a intra
în politică, unde „putea să fie cel puţin o dată ministru”,
imediat după „războiul precedent”, „pe care l-a făcut
pe front, ofiţer”; traseul scriitoricesc, ilustrând atâtea
genuri literare, preocupări critice, filozofice dar şi de
altă natură (cronicar sportive de box şi fotbal, comentator de strategie militară – campania lui Musolini în
Abisinia), îi permitea autorului de „Cuvinte potrivite”:
„pentru un intelectual de rând, atâta aglomeraţie de
aparenţe contrarii ar fi un material de simptome
complet, pentru stabilirea unui diagnostic de diletantism. Camil Petrescu a excelat însă în toate capitolele
spiritului enciclopedist care îl caracterizează”.24
Paul Georgescu, important critic al „obsedantului
deceniu”, mai târziu şi interesant romancier, în cronica
„De la o noapte la alta”, echivala: Ştefan Gheorghidiu
pleacă pe front, ca şi Hans Castorp – eroul lui Thomas
Mann – din solidaritate, dintr-un amestec sportiv al
demnităţii: „...n-aş vrea să existe pe lume o experienţă
definitivă, ca aceea pe care o voi face, de la care să
lipsesc, mai exact să lipsească ea din întregul meu

sufletesc. Ar avea faţă de mine, cei care au fost acolo,
o superioritate, care mi se pare inacceptabilă. Ar
constitui pentru mine o limitare”.25
Europeneitatea scriitorului, cu filiaţiile colegialităţile
comparatiste este punctă şi de autorul unei incitante
micromonografii, Marian Popa: Camil Petrescu nu
face din război un prilej de exaltare a virtuţilor şi
eroismului, figurându-l în schimb ca haos, mizerie şi
absurditate cu un simţ al autenticului, care aiurea
s-ar putea găsi numai la Celine. Ca pentru Fabrice del
Dongo, în bătălia de la Waterloo, frontul pare mai ales
o învălmăşeală gigantică în care individul marionetă
ia contact personal cu un număr mic de evenimente.
Experienţa războiului este una din formele raportării
individului la univers. Căci războiul este un fenomen
cosmic, un cataclism fără responsabilitate nominalizată. Pentru un intelectual războiul poate deveni
mijlocul trăirii absolute, în sens concret, omul fiind
redus la un număr de reacţii elementare care formează
sâmburele primitiv, reducţia esenţială a omului.26
Despre cel care, cu obstinaţie şi pasiune, „a văzut
idei”, Alexandru George observa: Opera lui Camil
Petrescu nu „primeşte” realitatea decât printr-o severă
discriminare a inteligenţei. (...) Mărturisind o conştiinţă
foarte subiectivă, am zice intolerantă, romanele lui
Camil Petrescu sunt nu cuprinderi ale realităţii, ci poziţii faţă de lume. Ele pleacă de la un punct ideologic
foarte strict, pe care autorul încearcă să-l verifice în
realitate, nu cu indulgenţa şi obiectivitatea unui demiurg, ci cu pasiunea şi intransigenţa omului de ştiinţă.
(...) „Mediul” literaturii sale este acela al conştiinţei active şi angajate în drama adevărului absolut. Faţă de
tot ce depăşeşte cercul de vrajă al revelaţiilor în conştiinţă (înglobând în sine viaţa sentimentală nu ca o
„parte” complementară, ci ca un mod al conştiinţei
exacerbate, dar lucide), Camil Petrescu manifestă
rezervă, indiferenţă şi chiar ostilita.27
Faptul că scriitura camilpetresciană este un punct
(obligatoriu şi omologat) de trecere către sincronizarea
europeană, pe care o reclama şi promova E.
Lovinescu, o învederează şi I. Negoiţescu: După
Camil Petrescu, se scrie altfel în proza românescă,
pentru că el este perfect stăpân pe materialul la îndemână, devenit pentru dânsul material al scrisului,
text în sensul profesional al cuvântului. De acea el
scrie degajat, elegant, fără să literaturizeze. Realităţile
triviale sau caritabile ale războiului, ca şi fragilitatea
sensibilităţii ori nobleţea gândirii nu-i intimidează condeiul, ba din contra, i-l ascut şi i-l rafinează datorită
efortului asumat (...);în poeziile din vremea debutului,
ce vizează experienţa tranşeelor ca şi dragostea sau
ideile, el e cu desăvârşită naturaleţe adevărat poet,
descoperind în literatura română, tocmai prin realismul versurilor sale, lirismul intelectualităţii (...): „Eu
sunt dintre acei/ Cu ochi halucinaţi şi mistuiţi/ Cu
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sufletul mărit/ Căci am văzut idei” – spune despre sine
poetul. (...) Bine informat la stadiul contemporan al
artei narative, Camil Petrescu nu imită însă pe nimeni,
fiindcă tot ce intreprinde face parte, în opera lui atât
de unitară, de logic constituită, din „halucinaţia” lui intelecruală, din poezia gânditoare a personalităţii lui de
artist.28
Constantin Ţoiu îl vede într-un text intitulat
„Scriitorul combatant”, cândva după 1950, traversând
strada, cu pasul precipitat, întorcând capul, cu o
repeziciune de şoim, când în dreapta, când în stânga,
şi mi-am zis, privindu-l, fără să ştie, că asta, vederea
lui, compensează auzul (…). Marele romancier face
mereu impresia unui proaspăt ieşit dintr-o groapă de
obuz unde a stat ceasuri întregi în ţărână şi care,
nevîzând acolo numai idei, ci moartea însăşi, persoana pe care fiecare o vede în felul său, încearcă se
se orienteze, scăpat cu bine, în realitatea de afară.
(…) Oscar Lemnaru, regele calambururilor, stâlpul
sare al cafenelei bucureştene, când l-a văzut întâia
oară pe Camil cu acel aparat discret ce asigura legătura lui cu lumea înconjurătoare, îl întrebă: „Merge şi
pe scurte?”…Gluma bătea departe, în ciuda ironiei.
Când interlocutorul devenea dezagreabil, Camil
Petrescu îşi scotea din ureche receptorul, continuând
să te asculte cu aerul cel mai senin.
Erau singurele clipe în care, nesesizând întreruperea de contact, puteai avea senzaţia că acest om
veşnic în luptă era de accord cu tine.29 Gluma bătea,
într-adevăr, mult mai departe, dincolo de „cortina de
fier”: Radio Vatican, B.B.C., Europa Liberă, lucru pe
care, având în vedere momentul tipăririi, autorul
evocării nu-l putea devoala.
În trena dispariţiei scriitorului Tudor Vianu publica
evocarea „Tinereţea lui Camil” evaluându-i
moştenirea: A lăsat o operă de cugetător şi una de
scriitor. A fost poet, autor dramatic şi romancier, ziarist
şi polemist, cronicar dramatic, militar şi sportiv. (…) În
ierarhia valorilor lui Camil, şi cu o izbitoare deosebire
faţă de alţi poeţi, inteligenţa trecea la el înaintea
sensibilităţii, care, dealtfel, la acest om cu organizaţia
nervoasă cea ma fină şi mai mobilă, era foarte mare.
Scriitorul a pus însă totdeauna sensibilitatea sa sub
controlul intelectualului. A dat scrisului său, ca un om
de ştiinţă, scopurile cunoaşterii. Unele din adjectivele
care apar cel mai des sub pana lui sunt „précis” şi
„exact”, adică acele ce exprimă calităţile cerute de el
mai cu dinadinsul spiritului său. Afectele sale sunt sau
cele legate de viaţa simţurilor lui atât de agere, sau inteligenţa lui curioasă şi mirată, pe care o simte mereu
„uluită”, alt epitet frecvent şi expresiv pentru felul de a
fi al acestui scriitor. Există, deci, o tensiune continuă în
opera lui, o încordare care sileşte pe cititorul său
la o atitudine asemănătoare. Niciodată Camil n-a dat
semnele vreunei oboseli spirituale şi sfârşitul său a

fost al unui tânăr săgetat.30 La 30 de ani de la presupusa sa moarte la cota Ungureanu, pe valea Oituzului.
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Centenar comemorativ
Scriitori din „generaţia tranşeelor”

Sublocotenentul erou Ion Grămadă

----------------------------Emil Niculescu, Cercul Militar Buzău
„O stea care răsare chiar în al său apus”
În rândul scriitorilor care au plătit cu viaţa idealul
României Mari (Ion Trivale, Mihai Săulescu, buzoianul
Constantin T. Stoka, Nicolae Vulovici, basarabeanul
Alexe Mateevici, Andrei Naum) s-a numărat şi bucovineanul Ion Grămadă. Născut la ZahareştiSuceava, la 3 ianuarie 1886. Se înscrie la Liceul
greco-oriental din Suceava, absolvit în 1906, apoi
urmează istoria şi geografia la Universitatea din
Cernăuţi (până în 1910). Stagiul militar şi-l face în
Tirol. Completarea studiilor universitare la Viena
(1910-1913). Într-o scurtă întrerupere de cursuri, va
lucra la ziarul „Românul” din Arad (1912). Revenit în
Bucovina, este profesor de liceu la Cernăuţi (1913) iar
în 1914 intră în redacţia ziarului „Viaţa nouă”, organ al
partidului naţional-român, unde a îmţeles să introducă
un duh mai românesc, pentru care lucru adversarii
politici îl denunţau pe la autorităţi.1
Începuturile literare ale tânărului se datorează şi se
suprapun efervescenţei redeşteptării conştiinţei de
neam în toate provinciile locuite de români. La
începutul secolului al XX-lea, aveam, în toate provinciile româneşti, o înviorare a ideii naţionale. În Transilvania se renunţase la pasivitate, iar reprezentanţii
Românilor luau parte la luptă în parlament şi în presă.
În Bucovina se ridica generaţia lui Ion Nistor, I. Grămadă şi Gh. Tofan, în Basarabia acea a preotului
Grosu, viitorul mitropolit Gurie. (comemorarea lui
Ştefan cel Mare, 1904). Expresie a stării de spirit de la
începutul secolului sunt „Semănătorul” de la Bucureşti,
„Luceafărul” din Budapesta, „Junimea literară” din
Bucovina.(...) „Junimea literară”, din Cernăuţi 1904,
întruneşte munca şi priceperea lui Ion Nistor,
Gheorghe Tofan, C. Berariu, I. Grămadă. (...)
În această ambianţă de simpatie pentru popor, atât
de caracteristică pentru începutul veacului, se
încadrează şi alţi prozatori. I. Grămadă, de la care
avem o monografie despre societatea „România Jună”
din Viena, în proza lui literară, s-a inspirat din mediul
ţărănesc.
Astfel sunt schiţele „Reînviere”, „Reîntoarcerea” şi
toate acele pagini ce ne redau psichologia pe care-o
are ţăranul în diferite momente ale vieţii.2
Cercetând literaturii începutului de secolului trecut,
Const. Ciopraga preciza asupra publicisticii bucovinene: Din iniţiativa societăţii studenţeşti „Junimea”, luă fiinţă la Cernăuţi, în ianuarie 1904, revista
„Junimea literară”, transferată în octombrie la
Suceava. Iancu I. Nistor, istoric, secondat de G. Tofan,
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îi asigură apariţia până în 1914, cu intenţia de a
deştepta „gustul pentru lucrări româneşti de valoare”,
iar „ideile întrupate în ele să pătrundă în toate păturile
sociale româneşti. Colaboratori „din ţară” devin N.
Iorga, Mihail Sadoveanu, St. O. Iosif, D. Anghel, Ion
Minulescu, Cincinat Pavelescu, Emil Gârleanu, Elena
Farago, Ana Conta-Kernbach, ce vor participa la şezători organizate de redacţie în diferite localităţi. În 1910
se organizau serbări în amintirea lui Ion Creangă, cu
exemplificări în lectura lui Mihail Sadoveanu.(...) De la
colaboratorii bucovineni nu parvin scrieri memorabile.
Th. V. Stefanelli, S. Fl. Marian, Sextil Puşcariu par a fi
memorabili. Celelalte nume (Ion Grămadă, G. Rotică,
Emanoil Grigorovitza, V. Loichiţă, G. Tofan, I. Broşu,
Liviu Marian) se pierd în masa diletanţilor.3
În preajma izbucnirii Marelui Război, în 1912, s-a
sărbătorit la Chişinău centenarul includerii Basarabiei
în Rusia, în prezenţa întregii familii a ţarului. Împăratul
Franz Iosif a strălucit prin absenţă la manifestarea
similară din Bucovina. (...) O Convenţie Secretă
româno-rusă de la începutul războiului stipula că
România se obliga la menţinerea unei „neutralităţi
amicale”, iar Rusia garanta neutralitatea României şi recunoştea dreptul ţării asupra provinciilor austro-ungare
Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina în
graniţele de la 1775. Bucovina însă trebuia împărţită
între Rusia şi România pe principiul naţionalităţilor.4
Provincia în care odihneau pentru veci Alexandru
cel Bun şi Ştefan cel Mare, aflată la fruntariile imperiilor beligerante, cel chesaro-crăiesc şi cel ţarist, la
izbucnirea războiului are o mobilizare de 30.000 de
oameni; rezerviştii români vor forma Divizia 43. După
o scurtă ocupare a Bucovinei de către ruşi, în 21 octombrie 1914, este recuperată de către austrieci. Sub
influenţa deputatului român austrofil Aurel Onciul, se
formează un corp de legionari români, iar la 2 decembrie 1914, la Câmpulung, vor depune jurământul de
credinţă către Franz Josef. Ruşii reocupă Bucovina şi
Cernăuţiul, la 26 decembrie, când mulţi combatanţi din
Legiunea română sunt omorâţi în ambuscadele cu trupele ţariste, iar cei mai norocoşi reuşesc să se
salveze, refugiindu-se în România.5
Când a izbucnit Războiul Mondial, Ion Grămadă
vine în „regat”, unde se afla în desfăşurare, pe timpul
neutralităţii, bipolara propagandă pe dilema: alierea cu
Puterile Centrale sau cu Antanta.
În 1915, la 1 mai, Octavian C. Tăslăuanu, fost director al revistei „Luceafărul” (Sibiu), silit să meargă
cu trupele austro-ungare pe frontul Galiţiei, trece
munţii, prin Mehsdia şi se predă unui post de grăniceri
români; va publica, la Bucureşti, o masivă mărturie intitulată Trei luni pe câmpul de război. Ziarul unui
român, ofiţer în armata austro-ungară, ce a luat parte
cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din Galiţia. Tot
el va publica, la 28 iunie 1915, în ziarul „Epoca”,

vibrantă chemare: Vă chem să vă ridicaţi glasul
pentru mântuirea pământului în care se citeşte scrisul
vostru. Veniţi şi strigaţi că jumătate din trupul neamului nostru piere. Porniţi o luptă biruitoare, faceţi-vă datoria, dacă mai vreţi să fie cinstit numele de scriitor
român!” Cei care, locuind dincolo de graniţele regatului, au consonat la acest apel, în septembrie 1915, au
trimis o Declaraţie de aderare la Federaţia Unionistă,
redactată de Octavian Goga şi semnată de Octavian
C. Tăslăuanu, Ion Grămadă, G. Rotică, Onisifor Ghibu
şi alţii.6
Paradoxul face ca, datorită profesiei, cum observa
în „materialul românesc” al enciclopediei sale Lucian
Predescu, să fi putut rămâne la adăpost de vicisitudinile frontului: Ca profesor de germană la Liceul
militar de la Mânăstirea Dealu, era scutit de serviciul
campaniei, dar a cerut să fie trimis pe câmpul de luptă.
N-a voit nici să treacă ca profesor la liceul militar din
Iaşi, nici să rămână instructor la recruţi, ci voia să fie
faţă în faţă cu duşmanul.Dorinţa i s-a împlinit.7
„Viteji ce-aţi căzut pentru ţară”
S-a înrolat voluntar şi a cerut să fie trimis pe front.
Situaţia militară a scriitorului, la acea dată, era: stagiul de pregătire militară în regimentul de vânători de
munte din Trient, în Tirol, fusese interupt, după numai
câteva luni, datorită unui defect de cord. Marele
Cartier General român menţinea, tuturor refugiaţilor,
situaţia militară din statul de unde proveneau, prin consecinţă, aceea de reformat. În urma deciziei de a servi
sub drapel cauza naţională, cel care fusese condamnat de autorităţile habsburgice, la moarte prin
ştreang pentru înaltă trădare, va urma şcoala de
pregătire de la Botoşani, absolvind-o, în martie 1917
cu gradul de plutonier. Cere să fie repartizat în Regimentul 8 Vânători, din Armata a II-a, cea dintâi unitate
decorată cu Ordinul „Mihai Viteazul”, pentru eroismul
dovedit în luptele de pe Valea Oltului. Avansat sublocotenent în iulie 1917, a luptat cu neînfricare alături de
soldaţii din plutonul pe care îl comanda, în crunta
bătălie de la Cireşoaia, deasupra văii Trotuşului, în
apropiere de Târgu-Ocna.8
Vârful Cireşoaia (cota 772) aflat la joncţiunea dintre Armata 2 română şi Armata 9 cooperate–planul lui
Averescu implica Diviziile 1 şi 7. Ataca Divizia 1, întărită cu Regimentul 8 vânători, Batalionul de vânători
de munte şi Divizionul de artilerie de munte. În total,
forţele române destinate ofensivei se ridicau la 34 de
batalioane (cu 238 de mitraliere şi 243 puşti mitraliere), 4 escadroane de cavalerie şi 3 baterii de artilerie de calibre diferite, de la 53 la 152 mm. La primul
atac: 13 ofiţeri şi 507 soldaţi morţi, răniţi şi dispăruţi,
Pierderile din 29 august: 1200 de oameni morţi, răniţi
şi dispăruţi.9
Fidele pagini despre epopeea Oituzului le întâlnim
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în romanul autobiografic al lui Ioan Missir, mobilizat şi
trimis, sublocotenent, pe frontul din Carpaţi, în 1916.
Tot timpul războiului s-a aflat în linia întâi, fiind demobilizat abia după încheierea armistiţiului, cu gradul de
căpitan. Experienţa învolburată acumulată prin participarea la întreaga desfăşurare a luptelor a transpus-o în remarcabila sa carte „Fata Moartă”, apărută
în 1937, premiată de Academia Română şi Societatea
Scriitorilor Români. Scriitorul evocă realităţile frontului
şi cele din spatele frontului cu luciditate critică, înfierând lipsa de grijă a unor oficialităţi faţă de
pregătirea şi înzestrarea armatei cu echipamentul şi
armamentul trebuitor, acuzând demagogii, laşii şi
trădătorii precum şi huzurul protipendadei refugiată în
Moldova care mai rămăsese. Majoră este sinceritatea
autorului, caracterul ei aproape documentar, un raport
de viaţă şi conştiinţă, pulsul viu al vieţii ce se degajă
din pagini şi care l-a deteterminat pe N. Iorga să scrie:
„Cetitorule, ai înaintea ta o frumoasă carte de adevăr.
Un om cinstit şi viteaz spune ce s-a întâmplat în adevăr. O spune limpede şi adînc înduioşat.”(...) Scriitorul
închină pagini de copleşitoare emoţie ostaşilor simpli,
care s-au jertfit în luptă cu exemplara modestie a eroismului lor. Parcă închinată cu adevărat „trupeţilor”,
tălpii ţării, care a dus greul războiului stilul este al unui
profund umanist, vibrând empatic la durerile şi jertfele
senine ale acestora, disimulând lacrima în glumă –
hazul de necaz -, fără urmă de patriorism toboşăresc.10
Atacul de la Cireşoaia, de pe 27 august, a avut trei
asalturi, la orele 9, 14 şi 18. Au participat la această
luptă regimentele 17 Mehedinţi, 1 Vânători, 1 Dolj, 18
Gorj, 27 Bacău, 31 Infanterie, 8 Vânători şi câţi alţi
plătesc neprecupeţit tribut de vieţi.
Un batalion din armata rusă, botezat de ei însuşi
„batalionul di moarti rusăsc”, pleacă nebuneşte la atac,
în chiote sălbatice, ca să rămână spânzurat în reţele,
ca nişte paiaţe de cârpă...
Coboară seara tristă de august.
Din batalioane întregi au rămas comandanţi demoralizaţi, oameni aiuriţi, şi câmpul – plinde morţi şi
răniţi.
Mort Spiru, în clipa în care s-a ridicat la al doilea
atac, împingându-şi oamenii, deşi în faţă era zid de
nepătruns; mort Grămadă, tânăr învăţat bucovinean,
voluntar...
Camarazi încercaţi, prăbuşiţi înainte de a-i fi cunoscut ţara...11
După revoluţia rusă din februarie 1917, armata rusă
de pe frontul Moldovei începe a fi un aliat şovăienic,
atunci când nu cu totul defetist, abandonând poziţiile,
uneori şi fără a-i preveni pe români. Ofiţerii de la comanda fostei oştiri ţariste încearcă să ţină lucrurile sub
control, invitând la Iaşi figuri proeminente din tabăra
aliaţilor, care să aibă un „pedigri” credibil, între care

liderii socialişti Albert Thomas din Franţa şi Emil
Valdenverde din Belgia. Generalul Averescu relata, în
notiţele sale despre E. V., ministrul de război Belgian,
despre vizita făcută pe front, la Varniţa-Răcoasa,
în sectorul Diviziei 1 a generalului Stratilescu:
Valdenverde, socialist, nu m-a convins, dar mi se pare
chiar fanatic. A venit pe frontul nostru pentru a vorbi
soldaţilor ruşi. Nu ştiu ce rezultat practic va obţine,
cred că nici unul.12 Miza era, socotită (şi de Brătianu)
mare: revigorarea morală a ruşilor prin diminuarea
propagandei bolşevice şi, în acest scop, crearea unor
batalioane ruse „de sacrificiu”, ce să revigoreze un
pierdut sentiment al onoarei imperiale şi panslaviste.
Pe 15 iulie 1917, comandamentul Armatei 1 transmitea către M.C.G.: în înţelegere cu Corpul 40 rus, un
batalion „al morţii” va ataca cota 1167 (Măgura Caşin,
n.m.), plecând de la cota 1125. (…) Ruşii nu numai că
nu au dat concursul, dar chiar au părăsit poziţiile din
faţa cotei 1167, forţându-ne să repliem aripa dreaptă
spre Arşiţa Mocanului.13
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Buzoianul Pamfil Şeicaru, viitor director al ziarului
„Curentul”, locotenent şi combatant el însuşi în
această bătălie, îşi refuză condiţia de martor şi citează
din lucrarea generalului Gheorghe Dabija, România în
timpul războiului mondial din 1916-1917 (4 vol.),
probând că atitudinea cazacilor din romanul „Fata
moartă” a fost un „accident”: Bătăliile de la Panciu,
Muncelu şi Cireşoaia s-au încheiat în cele din urmă.
Forţele germano-austriace obosite şi epuizate datorită
marilor eforturi la care fuseseră supuse, aveau ca
obiectiv principal accelerarea procesului de dezmembrare a armatei ruseşti (de pe frontul românesc), care
începuse în aprilie 1917. (...) A hotărât (generalul
Gerock, n.m.), ca în perioada celor 40 de zile care au
precedat ultimele bătălii de la Oituz, să concentreze
toate atacurile împotriva sectoarelor româneşti, contând
astfel şi pe fuga forţelor ruseşti în momentul atacului.
Scopul acestei ultime bătălii era distrugerea Armatei
2 române, încercuirea Armatei 6 ruse şi distrugerea
Armatei 4 ruse.
Rezultatul a fost exact cel opus: Armata 4 rusă a
fost salvată de către Armata 1 română, care a înlocuit
divizia rusească de infanterie complet anarhizată.14
Atestarea prezenţei viitorului gazetar istoric şi
memorialist la Cireşoaia e probată de evocatorii de
mai târziu ai acestor lupte: În şirul fără de număr al
bravilor noştri oşteni ai Oituzului se află la loc de
onoare infanteriştii, precum combatanţi din 17 infanterie (Mehedinţi, n.m.): locotenentul Pamfil Popescu

(Şeicaru, n.m.), care la Cireşoaia „în timpul bombardamentului inamic ce nărueşte tranşei, fiind omorât
ochitorul unei mitraliere, l-a înlocuit provocând pierderi
inamicului şi înlesnind înaintarea infanteriei noastre.15
Prin Înaltul decret nr. 132 din 25. I. 1918, a fost
decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a: Sublocotenent în rezervă Popescu Pamfil din Regimentul 17
infanterie „Pentru vitejia şi îndârjirea cu care în luptele
de la cota 771 de pe dealul Cireşoaia din zilele 27/28
şi 29 august 1917 când a trecut la o mitralieră cu care
a susţinut înaintarea infanteriei noastre.”16
Un prim necrolog al ofiţerului cărturar este iscălit,
chiar în timpul campaniei 1916-1018, de N. Iorga:
Ofiţerul bucovinean Ion Grămadă, care a murit luptând
eroic, era un om foarte frumos şi zdravăn, pe care
natura îl împodobise cu o minte aleasă. Poate între
toţi tinerii din ţărişoara lui nu era unul să-l întreacă.
Bun cunoscător al trecutului naţiei sale, el era şi un
scriitor de chemare, ştiind să dea viaţă prin farmecul
formei bogatului material pe care-l aduna răbdător.
Articolele lui strânse, mi se pare, într-o broşură despre
închinarea Bucovinei către Austria şi despre nunta
domniţei Ruxandra a lui Vasile Lupu arată toate însuşirile unui istoric de talent deosebit.
Pentru doctoratul său la Viena pregătise o întinsă
lucrare despre români la asediul din 1683 al acestei
cetăţi, care va rămâne neisprăvită şi poate se va
pierde.
Vorbind frumos şi cu căldură, era un profesor ascultat şi iubit.
Ce era în inima lui – ori la ce l-ar fi silit viaţa - a
dovedit prin moartea sa de viteaz.17
Rămăşiţele pământeşti ale eroului au fost dezgropate de la Cireşoaia şi strămutate la Suceava, în
1926; prilej pentru istoric de a reveni, cu acelaşi
evanescent/evaziv reproş, pe care, în lipsa altor documente, concedem că l-a luat cu sine: Oasele lui Ion
Grămadă au fost aşezate cu cinstea cuvenită în
pământul ţărişoarei lui. Tineretul de azi nu va fi ştiind
cine a fost omul căruia i se cuvin asemenea onoruri,
El a fost un om întreg şi hotărât, pe lângă o inteligenţă şi o cultură pe care le au puţini, dar viaţa lui,
cu sfârşitul ei glorios şi tragic, este o mare şi frumoasă
învăţătură.
Scriitor distins, istoric căruia-i era păstrată cea mai
mândră carieră, vorbitor ales, acest fiu de ţăran bucovinean era legat de ceea ce idealismul dinainte de
război avea mai curat.
Războiul cel de acasă de la dânsul a venit însă.
Austriecii au căutat să pângărească sufletele
româneşti de acolo şi silinţele lor s-au îndreptat,
stăruitoare, asupra celor cari întrupau aspiraţiile spre
alt viitor.
Sub presiuni teribile, tânărul naţionalist a scris contra ideii naţionale.
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Apoi, într-o străfulgerare de conştiinţă, el şi-a
revenit. Un singur mijloc putea fi prin care să-şi
şteargă greşeala: să lupte cu pieptul lui pentru aceest
scop suprem al neamului.
A înfruntat moartea, a căutat-o: trupul său a fost
sfârtecat de gloanţele acelora cari atentaseră la comoara conştiinţei lui.
Azi, când printre cei cari primeau pe austriaci cu discursuri sunt miniştri, orice român cu simţ pentru
înălţimile morale trebuie să se plece înaintea mormântului acestui martir al credinţii şi pocăinţii sale.18
Imputaţia ambiguă se va prelinge şi în paginile de
istorie literară ale enciclopedistului de la Vălenii de
Munte: Bucovinenii se manifestă prin scrisul lui Ion
Grămadă, prozator de frunte, istoric înzestrat, care va
muri ispăşind greşeala de un moment, prin lupta şi
sacrificiul pe frontul Moldovei.19
Într-un remember din perioada interbelică, F.
Aderca, el însuşi participant la campania pentru înfăptuirea statului naţional unitar şi apărarea acestuia
(1919, intervenţia împotriva armatei bolşevizate a lui
Bela Khun, experienţă ce a făcut subiectul romanului
său „Moartea unei republici roşii”), Scriitorul Ion
Grămadă ne venise din Bucovina, pământul cel mai
oropsit, după al Basarabiei. Voluntar şi el, aducea
pentru România mai mult decât fanatismul unui frate
asuprit, ci toată cultura pe care o poate dărui unei minţi
însetate Universitatea din Viena, al cărui doctor în
litere era. Dar cultura germană, spre deosebire de cea
latină, s-a bizuit aproape totdeauna pe fanatism şi intransigenţe medievale, ca să poată reprezenta un
ideal de cultură universală, să devie un român tot atât
de fanatic ca cei care-i ameninţau existenţa (...).
Cum ar fi putut rămâne un asemenea intelectual, în
timpul luptelor de la Cireşoaia în septembrie 1917, departe de front, la catedra unei şcoli militare, unde s-ar
fi putut atât de bine adăposti?...În paginile editate de
„Glasul Bucovinei” găsim următoarele rânduri dintr-o
scrisoare ce a premers morţii: „Mă gândesc foarte
puţin la moarte şi nu mă tem de ea. Sunt pregătit s-o
înfrunt. Nu mă sperie nici mulţimea păcatelor pe care
le-am comis, căci aşa de sfântă şi de dreaptă înaintea lui Dumnezeu este cauza pentru care atâta tineret
s-a îmbrăcat în cămaşa morţii, încât pe toţi ne
aşteaptă viaţa de veci. De asta sunt sigur. Războiul
nostru e sfânt.” Şi drept încheiere: „Doamne, ajută-mi
să fiu tare, să fiu vrednic şi neînfricat, spre a putea
răzbuna lacrimile ce le-au vărsat ai mei vreme de una
sută cincizeci de ani de robie.” (...)
Cireşoaia a fost părăsită de inamic mult mai târziu;
n-a putut fi cucerită. Morţii noştri acolo, cu miile, s-au
jertfit fără noroc.
Nu acelaşi lucru se poate spune de voluntarul ciuruit de gloanţe, Ion Grămadă. Jertfa – cu sau fără
noroc – făcuse parte din structura-i sufletească.20

În memoria celor două operaţii desfăşurate în zona
Oituz (în toamna lui 1916 şi vara anului următor), s-a
ridicat (1942), în cimitirul eroilor, un monument realizat de Vasile Ionescu –Varo, purtând inscripţiile: În
amintirea eroilor căzuţi cu glorie pe câmpul de onoare
pentru întregirea neamului 1916-1918. Eroi înhumaţi
2.566, necunoscuţi 2512. Din comuna Bogdăneşti –
Oituz au căzut în război 120 de eroi; „Viteji ce-aţi căzut
pentru ţară,/ Ostaşi ai credinţei, soldaţi,/ Vă fie ţărâna
uşoară,/ Oriunde-n morminte voi staţi,/ Viteji ce-aţi
căzut pentru ţară.21 La Suceava, sublocotenentul erou
are o troiţă de lemn, împrejmuită cu stâlpi de piatră,
uniţi cu mari verigi de fier; pe însemnul memorial s-au
dăltuit o cască ostăşească şi inscripţia: Ion Grămadă.
Născut la 3 ianuarie 1888, mort pentru ţară la 27
august 1917, la Cireşoaia, jud. Bacău. Ne închinăm
luptătorilor pentru întregirea neamului şi sfânta lor
jertfă o cinstim şi o slăvim.22
„Prăbuşiţi înainte de a-i fi cunoscut ţara...”
Cei doi camarazi pierduţi de Ioam Missir, în aceeaşi
zi de asalt, erau Ion Grămadă şi Ioan D. Spiru, originar din ţinutul Botoşanilor, licenţiat în drept. Au fost înmormântaţi, iniţial, împreună, în poiana Vrânceanu,
aproape de locul unde au fost seceraţi de moarte. Pe
17 decembrie 1917, la capătâiul lor, vânători din infanterie, s-a oficiat o slujbă de pomenire, la care a fost
prezent principele Carol, viitorul rege, pe atunci maior
în regimentul vânătorilor de munte23. Posteritatea nu
a fost atât de ingrată cu Ion Grămadă pe cât presupunea autorul romanului „Fata Moartă”.
Iorga a fost, se pare, extrem de sever şi prăpăstios
în imputaţiile postume adresate ispăşitorului prin jertfă.
Ioan Scurtu face lumină asupra inavuabilei vine a
tânărului învăţat bucovinean: Ameninţat cu închisoarea, dacă nu laudă hotărârea Austro-Ungariei
de a declara război Serbiei (în urma atentatului de la
Sarajevo, n.m.) el şi-a dat seama că nu va mai putea
sta în monarhie. Pentru a înşela vigilenţa autorităţilor,
a publicat în „Viaţa nouă” din 30 august/12 septembrie
1914, articolul „Presa din România” în care condamna
presa românească care (sic!) criticase acţiunea militară a Austro-Ungariei.24 Această „cedare” este oricum
anulată de atitudinile ante şi post „delicvenţiale”
(politic) ale lui Ion Grămadă; în 1909, editase, la
Cernăuţi, broşura Cîteva reflexiuni la „Habsburgii şi
Românii” părintelui V. Zaharovschi, în care ironizează
pretinsa „comuniune de interese”.25 Doctoratul său are
ca subiect prezenţa românilor la asediul Vienei, 1683,
moment în care Constantin Cantacuzino, domnitorul
Ţării Româneşti, aflat, conform suzeranităţii, în tabăra
otomană, face informări creştinilor împresuraţi asupra
capacităţii de luptă şi a zonelor care urmau a fi lovite.
Istoria literară îi este „îndatorată” prin câteva intervenţii de eminescologie; este primul care semnalează,
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în volumul Mihai Eminescu, contribuţii la studiul vieţii
şi operei sale (Heildeberg, 1914), cum remarcă G. Călinescu, faptul că Partea otomană din „Scrisoarea a IIIa” a fost scoasă din Hammer („Geschichte des
osmanichen Reiches”,I-er, Bd., Pest., 1834, p. 6567).26
În 1931, Perpessicius, autorul volumului „Scut şi
targă”, combatant, mutilat de război şi evocator al frontului dobrogean din toamna lui 1916, iniţiatorul ediţiei
integrale a operei eminesciene, semnala: În materie
de istorie literară, deci şi de biografii, creditul este
condiţia esenţială ce se cere. Şi creditul acesta se
obţine graţie spiritului critic ştiinţific. Or, în biografia
eminesciană avem deja cercetători şi opere, fragmentare evident, din cele mai preţioase: d-l Bogdan
Duică, Ion Grămadă, publicaţia „Mihail Eminescu” din
Cernăuţi etc.27
Exigentul lector al literaturii lui Ion Grămadă, Const.
Ciopraga, concede că este un important sursolog:
Autor al unor contribuţii la studiul lui Eminescu, a
descoperit la biblioteca Universităţii din Viena originalul german al poeziei „Venedig” de Gaetano Cerri,
pe care o compară cu sonetul prelucrat de poetul
român, demonstrând superioritatea acestuia.28
Bibliografia eminesciană, oricât de selectivă şi-ar
dori a fi, precum aceea aleasă de Petru Rezuş, nu
poate ocoli două volume: Societatea Academică Socială Literară „România Jună” din Viena (1871-1911).
Monografie istorică, Arad, Tip. „Concordia”, 1912, p.
10-19; 25-70; 149-166 şi Mihai Eminescu. Contribuţii
la studiul vieţii şi operei sale, Heidelberg, Carl Winter*s
Universitatsbuch, 1914.29
A tradus din scrierile lui B. Bornson şi Lazar
Lazarevici şi, la îndemnul lui N.Iorga, căruia i-a fost
colaborator, la Neamul românesc literar, a fost, lucrează la traducerea volumului lui I. A. Vaillant, editat
la 1844, La Roumanie. Histoire.
Ion Grămadă s-a constituit, cu întreaga sa fiinţă,
într-un executor al testamentului eminescian; o
probează versuri, mult mai târziu, relevate de Petru
Creţia, un continuator al magistralei inaugurate de
Perpessicius: Zadarnic codrii mândri în vânt mereu ţii clatini,/ Pierdută-i pân* şi umbra măreţilor Muşatini.../
Chiar Vodă Alexandru cel bun şi sfânt şi mare/ L-a lui
mormânt nu este în lume vro cărare;/ Şi Ştefan
Voievodul în somnul cel deplin,/ Visează el că doarme
dus în pământ străin?/ Luatu-ţi-au copiii, mormintele
şi tot/ Şi rup din a ta haină de câte ori o pot.30 Bucovina a revenit (provizoriu, mai apoi, după al Doilea
Război Mondial, mutilată) la patria mamă şi prin
nestrămutata voinţă a feciorului de ţăran şi tânărului
învăţat ce a dat proba practică a crezurilor sale.
Note:

2. D. Murăraşu, Istoria literaturii române, Editura „Cartea
românească”, (1940), p. 337; 346; 366.
3. Const. Ciopraga, Literatura română între 1900 şi 1918,
Editura „Junimea”, 1970, p. 589.
4. Hannes Hofbauer şi Viorel Roman, Bucovina Basarabia
Moldova. O ţară uitată între Europa de vest, Rusia şi Turcia,
Editura Tehnică, 1995, p. 72.
5. Nicolae Ciachir, Din istoria Bucovinei (1775-1944),
Editura Didactică şi Pedagogică, 1993, p. 76-77.
6. Teodor Vârgolici, Scriitorii clasici şi armata română,
Editura Militară, 1986, p. 385-387.
7. Lucian Predescu, Op. cit., p. 372.
8. Teodor Vârgolici, Op. cit., p. 357.
9. România în anii primului război mondial, Vol. 2, Editura
Militară, 1987, p. 325-332.
10. Teodor Vârgolici, Op. cit., p. 394-396.
11. Ioan Missir, Fata moartă, Editura „Minerva”, 1977, p.
152-153.
12. Constantin I. Stan, Aliaţi şi adversari. Relaţiile românoruse 1916-1920, Editura „Paideia”, 2006, p. 217.
13. Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. Documente militare, Editura
Militară, 1977, p. 152.
14. Pamfil Şeicaru, România în Marele Război, Editura
„Eminescu”, 1994, p. 319-320.
15. Col. dr. Vasile Mocanu, Anotimpurile de foc ale Oituzului, Editura Militară, 1984, p. 254.
16. Colonel Eugen Ichim, Ordinul militar de război „Mihai
Viteazul”, Editurile „Modelism & Jertfa”, 2000, p. 76.
17. N.Iorga, Oameni cari au fost, Vol,2, Editura pentru
Literatură, 1967, p.79.
18. N.Iorga, Op. cit., p. 231.
19. N. Iorga, Istoria literaturii române conremporane.Partea
a doua, în căutarea fondului (1890-1934), Editura „Minerva”,
1985, p. 272.
20. F. Aderca, Contribuţii critice, Vol.2, Editura „Minerva”,
1988, p. 401-402
21. Dr. Florian Tucă şi dr. Cristache Gheorghe, Altarele
eroilor neamului. Monumente şi însemne memoriale în aria
de trăire românească. Mic dicţionar, Editura „Europa Nova”,
1994, p. 203.
22. Col. Dr. Florian Tucă şi Mircea Corciu, Monumente ale
anilor de luptă şi jertfe, Editura Militară, 1983, p. 354.
23. Ioan Scurtu, „Presăraţi pe-a lor morminte”, Editura
„Albatros”, 1978, p. 164.
24. Ioan Scurtu, Op. cit., p. 156.
25. Florian Gheorghe, Mihai Popescu şi conf. dr. Ion
Rotaru, Prezenţe militare în ştiinţa şi cultura românească.
Mic dicţionar, Edituta Militară, 1982, p. 145-147.
26. G, Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, Vol.1, Editura
„Minerva”, 1976, p. 536.
27. Perpessicius, Eminesciana, Vol.2, Editura „Minerva”,
1989, p.117.
28. Const. Ciopraga, Op. cit., p. 589.
29. Petru Rezuş, Mihai Eminescu, Editura „Cartea
Românească”, 1983, p. 534.
30 Mohamed biruitorul, în: „Manuscriptum. Număr special
Eminescu. Poezii inedite”, ediţie de Petru Creţia, anul 22,
nr. 1 (82), 1991, p. 105.

1. Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea.
Material românesc. Oameni şi înfăptuiri, 1940, Editura
„Saeculum şi Vestala”, 1999, p. 372.
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Ion Grămadă
Din Bucovina de altădată. Schiţe istorice (Bucureşti, Institutul de
Arte Grafice C. Sfetea, 1911).
De prin anii 1848 şi 1849
Muscalul se hotărî să treacă graniţa cu oastea sa
ca să-i ajute împăratului. Ştirea despre asta, mai de
prin Mai 1849, când se porunci ca în toată ţara să se
strângă proviziuni de fân, de orz, de paie, şi să se
cumpere vite pentru înjunghiere. Mai ales s-au adunat
cantităţi uriaşe de rachiu. În Suceava erau vreo 3000
de vedre de rachiu pentru oştirea muscălească, căci,
după cum se ştie, cătanele sfintei Rusii sunt beţivani
din aceia care-şi vând şi nevestele pentru rachiu.(...)
Dimineaţa de 13 Iunie a anului 1849 era frumoasă
şi senină. Orăşenii şi streinii se suiră pe ruinele cetăţii,
ca să poată zări cele dintâi şiraguri de Muscali, alţii
însă merseră la măreţul pod de peste apa Sucevei, ca
să-i vadă mai degrabă. Într-adevăr, în zori de zi, se
înalţă departe, pe drumul împărătesc ce vine de la
Mileşăuţi spre Suceava, un nor de colb. Lumea strigă:
„Muscalii! Muscalii!” Lângă Iteani se desluşi şiragul

nesfârşit de cazaci şi de care de transport ce se
apropiau încet, dimpreună cu nenumăraţi peregrini din
Galiţia. (...)
Cazacii, cu chivere înalte, erau îmbrăcaţi în tunice
albastru-întunecate şi înarmaţi cu suliţe lungi şi cu
carabine. Veneau câte opt în rând, călări pe cai sirepi
şi frumoşi, cum numai prin stepele Donului şi ale
Volgei pot creşte. Fiecare regiment avea caii numai de
o coloare: aci să părânda unul cu cai negri ca noaptea,
apoi altul cu roibi, al treilea avea caii albi ca neaua, şi
aşa mai departe.
Muscalii erau oameni înalţi şi voinici, dar îi sluţeau
ochii lor mici şi feţele pătrate, urâte care erau pline de
colb.
Cum intrară în oraş începură să cânte cântece de
răsboiu: fiecare companie avea corul ei, iar continuarea se răspândea de la companie la companie, de
la Regiment la regiment, până spre capătul oştirii, ce
nu se zărea din cauza colbului. (...)
Prima ispravă pe care au făcut-o a fost când s-au
slobozit vreo câţiva Cazaci în lunca Sucevei, unde
păştea o cireadă de vite, din care au furat vreo zece:
le mânau călări la deal fluturând din săbii.
Le-au jupuit de piele şi le-au scos măruntaiele, apoi
întregi le-au răsturnat în nişte uriaşe cazane ce clocoteau şi ale căror gropi se mai zăresc şi acuma pe
Tătăraşi. Înainte de masă au cinstit fiecare din ei
câteva rachiuri din cele 3000 de vedre ce se aflau în
buţi uriaşe, aşezate pe roţi înalte. Precum se petreceau credincioşii în ograda mânăstirii pe sub racla
Sfântului, aşa se petreceau Muscalii pe sub buţile
cele mari, din care li se împărţia fiecăruia câte o
cinzeacă de rachiu; apoi se duceau la coveţile pline
de carne şi de crupe. Spre seară, când toca la mânăstire de vecernie, căpătară o parte dintr-înşii voie să
meargă prin oraş să se închine la racla cu moaştele
mucenicului. Unii se rugau, iar alţii târguia prin oraş
rachiu şi untdelemn în ulcioare strâmte la gârlici, dar
largi la fund. În ulcior puneau un burete şi astfel colindau de la tarabă la tarabă. Dădeau neguţătorului nişte
bancnote de schimbat, şi dacă n-avea să le schimbe,
Muscalii turnau rachiul înapoi, mergeau în tabără să
stoarcă buretele într-un pahar, apoi iar se slobozeau în
oraş cu ulciorul.
Prezentare de E.N.
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Presa românească în tranşeele
Primului Război Mondial
----------------------------Colonel dr. Mircea Tănase, Statul Major General

Sângele vărsat pe câmpul de luptă, supremul argument cu care ne-am prezentat la masa tratativelor la încheierea războiului şi ne-am câştigat, cu demnitate, dreptul de a fi aşa cum ne-am dorit
pe harta Europei postbelice, are, cu siguranţă, şi un iz de sudoare intelectuală şi cerneală tipografică.
În perioada 1916-1918, odată cu intrarea României
în Primul Război Mondial, a fost sistată apariţia revistelor militare, însă publicistica militară a fost continuată
de alte publicaţii, destinate mai mult sau mai puţin
frontului, unele dintre ele cu apariţii efemere, altele
destul de relevante, dacă avem în vedere „valurile” pe
care le-au făcut în opinia publică românească.
România – organ al apărării naţionale, ziarul editat
la Iaşi de Marele Cartier General, este strâns legat de
Mihail Sadoveanu, locotenent de rezervă concentrat
în vara anului 1914 la Regimentul 15 Infanterie
„Războieni”, cu garnizoana în Piatra Neamţ (în cadrul
căruia făcuse campania din Bulgaria, în 1913, ca
locotenent de rezervă) ulterior, începând cu 16 ianuarie 1915, la Regimentul 16 Infanterie Suceava, la
comanda unei companii de infanterie. La intrarea
României în război a fost mobilizat la Serviciul
Cenzurii de pe lângă Ministerul de Război, spre sfârşitul anului fiind chemat la Regimentul 16 Infanterie
Suceava, de unde urma să plece pe front, însă a fost
chemat la Marele Cartier General, la Bârlad, pentru a
conduce nou înfiinţatul ziar România.

Ziarul a apărut la iniţiativa unui grup de scriitori şi
publicişti, după propunerea profesorului Paul Bujor în
Senatul României, în 13 decembrie 1916: „Cer cu insistenţă ca pe frontul nostru de luptă să fie trimişi corespondenţi aleşi dintre cei mai inimoşi, mai devotaţi cauzei
războiului şi mai pricepuţi parlamentari, cari să pună guvernul şi opinia publică în curent cu atmosfera care se
degajează de pe frontul de luptă, oricum ar fi această
atmosferă, bună sau rea, numai adevărată să fie.”1
Putem crede că şi Sadoveanu a avut un rol important în demararea acestui proiect, dincolo de prestigiul
de care deja se bucura, ca „literat şi om de ştiinţă,
altfel fără profesie”, după cum era caracterizat în Foaia
matricolă din Memoriul personal,2 care publicase mai
multe povestiri care vizau viaţa militarilor şi actele lor
de eroism, dar şi pentru că, în septembrie 1916,
scosese la Bucureşti, împreună cu Nicolae Iorga, Ion
Minulescu, Octavian Goga şi Onisifor Ghibu, ziarul
Gazeta Ostaşilor – apărut, din păcate, numai în două
exemplare.
Într-un raport către Marele Cartier General,
Sadoveanu prezenta programul acestei publicaţii:
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Conform înţelegerii, m-am dus la Iaşi şi am convocat
pe scriitorii care au iscălit memoriul în chestiune, în
chestiunea apariţiei zilnice supt auspiciile Marelui
Cartier General.
Într-o primă şedinţă s-au discutat chestiunile
programului şi chestiunile de ordin tehnic.
1)În ceea ce priveşte programul s-a avut în vedere,
fără îndoială, că asemenea publicaţie trebuie să tindă
a ridica moralul soldaţilor şi al populaţiei civile, căutând
a risipi infiltraţiile veninoase ale spionilor şi colportorilor de ştiri false. În felurite rubrici ale gazetei ar urma
deci să se trateze alte chestiuni incidentale cam astea:
a) ideea biruinţei noastre;
b) combaterea propagandei germane;
c) cruzimile nemţeşti;
d) raporturile cu aliaţii noştri, strângerea legăturilor
dintre ei şi noi;
e)[…];
f) solidaritaea naţională în legătură cu participarea
întregului popor, prin toate mijloacele la acest război;
g) lupta împotriva duşmanilor interni;
h) ţăranul soldat şi binefacerile acestui război cu
privire la dobândirea dreptului definitiv potrivit cuvântului regesc;
i) educaţia urei împotriva inamicului cotropitor;
j) situaţia miltară pe frontal nostru şi al aliaţilor;
k) un foileton-cronică cu subiectul de preferinţă militar, impresii şi povestiri de pe front etc.
Pe lângă aceste rubrici gazeta ar mai cuprinde
părţile obicinuite ale tuturor gazetelor zilnice: ştiri amănunţite ale zilei, informaţii, comunicate, telegrame,
extracte interesante din presa străină.
În sfârşit, o ilustraţie în armonie cu propaganda şi
tendinţele ce urmărim, ca o ilustrare a cestor rubrici,
membrii redacţiei au scris după dorinţele din această
şedinţă câte un articol. Aliniez aici aceste aricole,
printre ele ale lui Octavian Goga, ce cuprinde cuvântul introductiv al publicaţiei.
S-a propus ca titlu la gazetei „România”- organ al
apărării naţionale.
Privitor la chestiunile tehnice, în raport se menţiona
necesitatea unui local de redacţie, o tipografie,
zincograf, hârtie, rechizite, cerneală şi stereotip (care
trebuiau aduse de la Odessa), telefon, punerea la dispoziţia redacţiei, de către cenzura militară, cu
precădere, a telegramelor aliaţilor, înlesnirea publicaţiilor străine. De asemenea, se cerea să se precizeze situaţia militară a scriitorilor, considerându-se
că ziarul este proprietatea lor şi este rechiziţionat cât
timp va apare sub auspiciile Marelui Cartier General,
însă îndată ce această structură se va desfiinţa, ei
devin liberi a scoate ziarul pe cont propriu. Era consemnată şi precizarea că, în cazul evacuării Moldovei,
ziarul să fie transportat cu întreg materialul tipografic
şi să fie menţinut pentru a apărea mai departe. Aşa el

va fi un cheag pentru armată şi pribegi, un document
şi o legătură necontenită cu aliaţii.3
La 31 ianuarie 1917, generalul Constantin Prezan,
şeful Marelui Cartier General, incontestabil unul
dintre susţinătorii proiectului – după unele păreri, chiar
iniţiator al ideii de a aduna toate elitele intelectuale şi
a le pune să lucreze pentru ţară cu arma cuvântului, în
cazul lor mult mai benefic decât ar fi făcut-o în tranşee
– a pus următoarea rezoluţie: Aprob cu totul proiectul
de faţă. Mi se va face un raport detaliat de modul cum
fondatorii înţeleg să organizeze jurnalul.4
Prin urmare, acest prim cotidian militar românesc a
apărut la Iaşi la 2 februarie 1917, având redacţia pe
strada Alexandru Lăpuşneanu, la nr. 32, în casele
Bragadiru, în localul Clubului Vânătorilor, administraţia
pe strada Ştefan cel Mare, la nr. 21, tipografia pe
aceeaşi stradă, la numărul 20 (Tipografia Versuri şi
proză, proprietar Alfred Hefter), fiind foarte aproape
atât de reşedinţa regală – strada Alexandru
Lăpuşneanu, dar şi de Marele Cartier General. Cât
priveşte ultima apariţie, părerile sunt împărţite, unii
cercetători considerând-o la 23 martie 1918,5 după
constituirea guvernului Alexandru Marghiloman şi
începerea tratativelor de pace cu Puterile Centrale, când
ziarul îşi încetează apariţia la Iaşi, concomitent cu mandatul de director al lui Mihail Sadoveanu,6 alţii apreciind
că gazeta a mai trăit şi după mutarea ei la Bucureşti,
între 1 ianuarie – 9 iunie 1919, sub acelaşi titlu – şi tot ca
organ al apărării naţionale – , dar cu o altă conducere şi
echipă redacţională. În total, revista a avut 120 de apariţii.
Ştatul de organizare al redacţiei era următorul:
locotenentul Mihail Sadoveanu – director, Octavian
Goga – prim-redactor, G. Gangopol – secretar de
redacţie, P. Locusteanu, G. Ranetti, C. Moldovanu,
N.N. Beldiceanu – membri în comitetul de redacţie,
Virgil Bărbat, C. Bucşan, Mircea Rădulescu – redactori, P. Potan – reporter, caricaturistul Nicolae Mantu şi
pictorul Stoica Dumitrescu – desenatori, D. Tomescu –
corector. Personalul administrativ, condus de P.
Locusteanu, era format dintr-un contabil, un şef de distribuţie cu trei ajutoare şi doi cercetaşi curieri. O serie
de scriitori şi publicişti de renume au colaborat la acest
ziar: Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Ion Agârbiceanu,
Ion Minulescu, Radu D. Roseti, G. Tutoveanu, Eugen
Herovanu, Vasile Voiculescu, Zaharia Bârsan, Eugen
Lovinescu, Corneliu Moldovanu, G. Rotică, Gheorghe
din Moldova, Al. T. Stamatiad, Claudia Milian,
Demostene Botez, Eugeniu Goga, C. Gongopol, C.
Coriolan şi alţii.8 Câţiva dintre aceştia scriseseră mai
înainte la Revista tranşeelor şi În Carpaţi.
Sumele pentru retribuirea redactorilor erau 300 şi
500 lei lunar, însă mai târziu Octavian Goga a cerut
ca retribuţia sa să fie de 1000 lei, invocând activitatea
laborioasă în cadrul redacţiei şi faptul că această
retribuţie este singurul său mijloc de existenţă.
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Tirajul, între 15.000-20.000 exemplare, ajungea în
cea mai mare parte, în tranşee şi în spatele frontului,
preţul unui exemplar fiind de 4 bani pentru militari şi
10 bani pentru civili.
Într-o bună tradiţie românească, nici Sadoveanu şi
nici echipa sa nu au scăpat însă de calomnii şi reclamaţii. Conducerea armatei a fost nevoită să demareze o anchetă severă, în martie 1918, prin
serviciul Intendenţei al Marelui Cartier General, care
a concluzionat, pe Raportul nr. 4531 din 7 martie 1918,
al colonelului intendent Marin Ionescu, că Mihail
Sadoveanu s-a achitat în mod ireproşabil de sarcinile
primite, conducând publicaţia în spiritul unei perfecte
ordini financiare şi administrative. Un alt raport, clasificat Strict Secret, întocmit de intendentul general de
divizie Constantin Zaharia, înaintat generalului
Constantin Prezan, întărea aceste constatări, arătând
că: administraţia ziarului a fost condusă cu perfectă
cinste (…).9
Sadoveanu nu avea însă să scape de acuzaţii nici
mai târziu, mai ales după ce s-a urcat în barca comuniştilor, după cel de-al Doilea Război Mondial. Pamfil
Şeicaru, combatant în tranşeele Primului Război Mondial şi jurnalist de marcă în perioda interbelică, acuzat
şi el în Procesul Ziariştilor din 1945 şi condamnat în
contumacie, îl acuza din exil pe Sadoveanu: Dumneata, germanofilul sterist de la „Viaţa Românească“,
ai devenit meşterul de poveşti de război, evident
antigermane.[…] În mijlocul acelei suferinţe, dumneata
plimbai o indiferenţă totală de om ghiftuit, răsfăţat de
atenţiile generalului Prezan. Pe front venea România,
care ne aducea proza lipsită de inspiraţie a filogermanului devenit antigerman convins, proza dumitale,
tovarăşe Sadoveanu.
Dacă ziarul România şi-a atins sau nu scopul, dacă
a fost, aşa cum s-a antedeclarat, un organ al apărării
naţionale, nu putem contabiliza în termeni sintetici,
mai ales că la vremea respectivă instrumentele de măsurare a impactului unei publicaţii erau necunoscute –
poate doar epuizarea tirajului! – însă putem aprecia
astăzi, parcurgând oricare dintre ediţiile sale, că a
fost, într-adevăr, un port-stindard al ideii de biruinţă,
un catalizator al tuturor energiilor creatoare puse în
slujba idealului naţional, de făurire a României Mari.
Unii dintre cei mai bravi ostaşi pe frontul cuvintelor au
încălzit, cu slove meşteşugite, inima şi sufletul luptătorilor, de la soldatul de rând la general, dar şi pe cei
din linia a doua a rezistenţei şi acţiunii naţionale. Sângele vărsat pe câmpul de luptă, supremul argument
cu care ne-am prezentat la masa tratativelor la
încheierea războiului şi ne-am câştigat, cu demnitate,
dreptul de a fi aşa cum ne-am dorit pe harta Europei
postbelice, are, cu siguranţă, şi un iz de sudoare
intelectuală şi cerneală tipografică.
Oricine va parcurge colecţia ziarului va fi fascinat

de consecvenţa cu care făuritorii săi îşi vor respecta
programul editorial, de plaja largă şi complexitatea
subiectelor abordate, de rigurozitatea informaţiilor
transmise, de valoarea literară a multora dintre texte,
de numele mari care au semnat în paginile revistei.
Zilnic apăreau Comunicatele oficiale ale Marelui
Cartier General – aduse de maiorul Petrescu, şeful
de cabinet al generalului Constantin Prezan – în care
era prezentată situaţia frontului românesc şi de pe
celelalte fronturi, în special cele ale aliaţilor. Aceste
comunicate se pot constitui, pentru cercetători, într-o
autentică şi detaliată cronică a războiului, desigur cu
precauţiile de rigoare, dată fiind totuşi nota de subiectivism a cronicarilor.
Dintre cei care au scris în paginile ziarului, un loc
aparte îl ocupă Regina Maria, sub a cărei inconfundabilă semnătură apărea o serie de articole sub titlul De
la inima mea la a lor, referindu-se, desigur, la ostaşii
ţărani, care o vedeau – şi reginei, cu siguranţă, nu-i
displăcea, ideea! – împărăteasa tuturor românilor. Tot
aici îşi va plânge regina şi durerea pierderii lui Mircea
– Copilul meu – cel mai mic vlăstar princiar.

Revista susţinea politica oficială a Casei Regale, întărindu-i regelui imaginea de lider al momentului, care
conducea armata şi poporul Spre biruinţă – cum se intitula articolul inaugural semnat de Octavian Goga –
biruinţă care era purtată în raniţele soldaţilor. Poetul
anticipa, sau chiar voia să sugereze, ceremonialul încoronării sale ca rege al României Mari, în ziua cea
mare, când printre zidurile fumegânde de la Alba Iulia,
în sunet de muzici, pe drumul de praf şi de sînge, va
trece mândru, pe calul său alb, Regele nostru.10
Considerat farul călăuzitor al neamului şi al oştirii sale,
drama regelui Ferdinand, care alesese, cu sufletul îndoit, să lupte pentru România împotriva neamului său
de sânge, era tuşată într-un frumos poem, semnat de
George Ranetti: Toţi am sorbit paharul pân’ la fund.../
Dar nimenea ca tine, Rege!/ Durerile-s mai crude când
s-ascund/ Şi obştea nu prea te-nţelege.[...]
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Cyrano – posibil pseudonimul aceluiaşi George
Ranetti – aducea un tulburător omagiu ostaşilor de pe
front: Răcanii de la ţară: Ei au o mână ruptă/ Sau un
picior de lemn.../ Căci s-au întors din luptă/ Pe piepturi
nici un semn./ Nu poartă decoraţii/ Nici aurit galon.../O
traistă ş-un bidon/ Ş-atât...Dar salutaţi-i!/ Azi, poate nau nici pâine,/ Dar sfinţii-aceşti, betegi/ Sunt noblii de
mâine/ Ai Românii-ntregi!

Remarcabilă este şi seria de articole semnate de
Nicolae Iorga, Principiul naţionalităţilor – originea
şi dezvoltarea lui, în fapt conferinţele acestuia ţinute
în Aula Universităţii din Iaşi: O lămurire a principiului
naţional e necesară, fiindcă, la noi, tocmai acest principiu ne-a îndemnat la războiu. Avem convingerea că
războiul nostru se întemeiază pe dreptate; de-aceea
nu ne pare rău că am ajuns aici, unde suntem. Conştiinţa dreptăţei noastre ne dă încredere în biruinţa de
mâine, oricare ar fi suferinţele de azi. Biruinţa, fără
dreptate, nu poate avea o trăinicie.[…] Popoarele sunt
făcute pentru ele. Fiecare popor are dreptul să
trăiască pentru sine însuşi.
Desigur, ziarul era declarat pro aliat şi împotriva
Puterilor Centrale. Aliaţii noştri – ruşi, francezi, englezi,
mai târziu americani – ne erau fraţi de arme, chiar tovarăşi, şi erau puternici, viteji, frumoşi, înţelepţi,
cinstiţi, civilizaţi, adevăraţi creştini, blajini, ospitalieri.
La polul celălalt se situau, bineînţeles, germanii,
bulgarii, turcii, austriecii şi ziarul nu contenea să arate
jafurile şi atrocităţile pe care aceştia le făceau în
teritoriul ocupat, eşecurile armatelor inamice, viitorul
sumbru al ţărilor lor.
Dintre articolele mai semnificative, între 2 februarie15 martie 1917:

Viaţa în Rusia: Marea împărăţie rusească e prea
puţin cunoscută la noi sub lumina realităţei. Din vorbele flecarilor, a răuvoitorilor, ne obişnuisem s-o
cunoaştem sub un aspect cu totul greşit. A trebuit să
vie nenorocirea invaziei germane, pentru ca în drumul
pribegiei mulţi să-şi arunce privirile spre colosul vecin
de la Nord, unde să-şi caute un refugiu.
Şi în această peregrinare, nu mică le-a fost surprinderea când au găsit în Rusia o civilizaţie înaintată
şi-o organzare serioasă. Pe deasupra o amabilitate
rară, o simpatie caldă pentru România şi cauza ei. Cu
această impresie s-a înapoiat în ţară şi dl. Al. Radovici,
fost ministru de industrie şi comerţ, care avusese
misiunea, în fruntea unei comisiuni de parlamentari,
să viziteze oraşele Kerson şi Odessa.
Răniţii noştri din Rusia: Câteva dintre spitalele
noastre fiind cedate ruşilor,care luptă cu sutele de mii
pe frontul nostru, o parte din bravii noştri ostaşi români
răniţi au fost trimişi în Rusia, unde guvernul imperial lea pus la dispoziţie localuri confortabile, pentru îngrijirea şi convalescenţa lor.
[...] Guvernul rus a admis chiar să fie primiţi nu
numai răniţii, dar şi convalescenţii şi debilitaţii cari
printr-un repaos de câteva săptămâni, graţie unei alimentaţii abundente, vor putea să-şi recapete forţele
de care au nevoie spre a se înapoia pe front. În ceea
ce priveşte condiţiile în care se face transportul
răniţilor noştri, d. Dr. Costinescu ne-a declarat că ele
sunt foarte bune, în vagoane bine încălzite şi confortabile, cu o hrană abundentă în timpul celor 26 de ore
cât ţine drumul până la Odessa.
După cum se vede, răniţii noştri scumpi din Rusia
primesc pe lângă simpatia şi dragostea unor fraţi de
arme şi toată îngrijirea, pentru ca să fie cât mai repede
şi mai sănătoşi redaţi ţării.
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Desigur că timpul pe care-l trec pe paturile de suferinţă, alături de fraţii lor de arme, ruşi, va închega o
prietene trainică între unii şi alţii.P.B.
Cei cari pleacă şi cei cari rămân: Informaţiile ce
se dau asupra vieţii în Rusia, de către persoane a
căror seriozitate şi bună credinţă sunt mai presus de
orice îndoială, împrăştie o sumă de legende şi liniştesc
o mulţime de îngrijorări. Solicitudinea prietenoasă din
partea autorităţilor, simpatie osptalieră din a populaţiunei, toate înlesnirile pentru o călătorie comodă,
îndrumări îndestulătoare pentru un trai mai eftin, iată
ce au întâmpinat toţi ai noştri, cari au plecat şi au
rămas în Rusia.
Penru mulţi, desigur, a fost o bucuroasă surpriză.
Căci ar fi inutil să nu se recunoască teama cu care a
bună parte din lumea de la noi socotea perspectiva
unei instalări peste Prut.
Ajutor rusesc [n.n.]: Moştenitorul tronului rusesc
a trimis şase vagoane cu lucruri necesare soldaţilor
noştri.
Ruşii: […] Într-o clipă apar roate de cazaci cu căciuli miţoase, cu mantale de blăni negre, ca saricile
ciobăneşti, cu suliţi lungi, cu cuţite-n brâu, cu priviri
crunte, cu ochi mici şi oblici, şi cu pomete scoase în
afară. Gonesc, stând d’anpicioarelea, înfipţi în scările
şeilor, drepţi ca nişte făclii întunecate şi se duc pe caii
lor roibi şi creţi de-ţi iau văzul. Fantome orânduite să
împrăştie spaimă, să învingă sau să moară. Cumpliţi
şi viteji, aceşti călăreţi fără de seamăn sunt urmaşii
neamestecaţi ai ostaşilor sălbatici de odinoară,
reprezentând astăzi rasa galbenă, ca pe vremea vestitului Gengis-Khan. În ei, nimic din sufletul slavului,
afară de credinţa neclintită, jurată Ţarilor, din buni şi
străbuni. Vijelia se potoleşte. Ropotul abia se aude.
Dispar. În urma lor viscol şi crivăţ.

După 20 de minute, un marş de fanfare. Undele lui,
întărite de suflările crivăţului, sunt ritmate şi eroice.[…]
Curg Ruşii ca apa Volgăi. Flăcăi înalţi, drepţi şi spătoşi, cu mantale năuţii, cu căciuli porumbace, cu cizme
mirositoare (sic!). Bălani ca spicul de orz pârguit, cu
ochii albaştri ca florile de in, cu privirile pierdute în depărtări, cu faţa îmbjorată de drum, de cântec şi de
crivăţ. Vin, prieteni şi tovarăşi ai noştri, şi se duc să
lupte pentru slava Ţarului Nicolae cel Înţelept. Firi blajine, cu frica Domnului în sân, adevăraţi creştini,
milostivi şi evlavioşi, răbdători şi supuşi – roesc mereu
dintr-un izvor care nu mai seacă.
„Tătucul” lor a poruncit zăgazului să cază, şi
talazurile se rostogolesc unele peste altele, nepăsătoare de viaţă ca şi de moarte. Câţi vor rămâne cu
zile? Ei nu se întreabă. La ce le-ar sluji această întrebare zadarnică? Au, nu s-au spovedit?[…]
Şi sufletele lor vor zbura în liniştea eternă, încredinţaţi că, dacă şirul lor, dacă şirul care vine după al
lor, că dacă alte şiruri continuu următoare nu vor birui,
cel din urmă şir, trecând vijelios peste mormane de
cadavre, va birui şi trâmbiţile despicând aerul, vor buciuma cântare de biruinţă.[…]
Din romanele zise psichologice (Tolstoi, Dostoievski,
n.n.) ai ajunge la concluzia că Ruşii sunt extenuaţi,
exaltaţi, neurastenici şi nebuni. Cine a văzut armata rusească, cu soldaţii ei voinici şi sănătoşi, a văzut imaginea poporului rus din sate şi din oraşe. (Delavrancea).
Începând cu 1 martie 1917, ziarul România este
foarte atent la ceea ce se petrece în Rusia şi publică
regulat informaţii privind Evenimentele din Petrograd.
Astfel găsim în paginile sale titluri precum: Manifestul
de abdicare a Ţarului Nicolae II; Guvernul provizoriu
stăpân pe situaţie. Liniştea se restabileşte. Unirea
în jurul guvernului. Război până la capăt; Cum a
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izbucnit revoluţia. Comunicat oficial al guvernului rus;
Proclamaţia Marelui Duce Mihail; Unde sunt foştii suverani; Noul guvern naţional; Armata se raliază noului
regim; Revoluţia rusă şi străinătatea; Statele Unite şi
revoluţia rusă („Le Matin” este informat că la New York
se prevede că revoluţia rusă va câştiga în America
vreo 12 milioane de glasuri pentru cauza aliaţilor);
Revoluţia rusă şi războiul (Hotărârea guvernului provizoriu de a continua cu mai multă energie ca până
acum lupta în contra puterilor centrale); Noua stare de
lucruri din Rusia; Rusia acordă amnistia generală;
Foştii suverani ruşi arestaţi; Revoluţia rusă şi socialiştii
francezi; Lloyd George şi revoluţia rusă.
Desigur, relatările vor continua pe toată durata
apariţiei ziarului şi parcurgerea lor va fi, credem,
extrem de interesantă, pentru că, după defecţiunea armatei ţariste, inclusiv pe frontul nostru, atitudinea
liderilor politici români şi, desigur, a formatorilor de
opinie, se va schimba.
Dar, până la parcurgerea integrală a colecţiei ziarului, să mai consemnăm şi alte ştiri, unele dintre ele din
sfera socialului, unde vom vedea că, deşi supus unor
privaţiuni greu de imaginat astăzi, poporul român nu
şi-a pierdut nici o clipă umorul, dimpotrivă, a avut acea
capacitate – regeneratoare a spiritului şi a rezistenţei
fizice – de a face haz de necaz.
Gazul: de când cu flagelul tifosului exantematic,
viaţa omului este la discreţia unei mizerabile
insecte.[...] Gazul a devenit un ingredient de lux! Are
haz s-a transformat în are gaz! Cine ar fi crezut că profesiunea de găzar ar putea să ajungă una dintre cele
mai invidiate!
Mărţişorul la modă: mici punguliţe umplute cu camfor, mai valoroase decât cele mai costisitoare pandative de briliante. Dialog cu o prietenă unguroaică: –
Nemţii sunt pe ducă. – Da, nemţii sunt pe duche!
La naftalină: Când a izbucnt războiul, „trăznea”
fiecare român a praf de puşcă; iar acum naţiunea întreagă miroase a camfor şi a naftalină. Miros a naftalină şi bărbaţii şi cucoanele şi domnişoarele şi
bucătăresele. Naftalina e azi parfumul cel mai suav,
cel mai dulce, cel mai îmbătător.[...] Vrei să fii drăguţ
cu o doamnă, îi oferi un gogoloşi de naftalină. […]Azi,
în interesul patriei, toţi trăznim a naftalină, ca o haină
veche ameninţată de molii. Biata omenire! Uite ce-au
făcut din ea Kaizerul şi Hindenburg; o zdreanţă păstrată în naftalină.!
Sosind în gara Iaşi în noaptea de 3 ianuarie, mi
s-a furat de la bagaje un geamantan de pânză maro
cu sfoară groasă plin cu încălţăminte bărbătească, de
dame şi copii şi un balot cu plapumă roşie de mătase
şi mai multe cearceafuri şi nişte obiecte şi păsări fripte,
cusut într-o plapumă de vară de culoare roşie. Acest
bagaj s-a scos a doua zi de către om pe uşa a doua
din dosul gărei, încărcându-l într-o căruţă cu un cal

galben, luând-o pe lângă şinele trenului spre Păcurari.
Rog pe cel ce va şti de posesorul acestor obiecte să
mă anunţe pe str. Descălecătoare No.11, spre Nicolina, şi va primi 100 lei ca recompensă. Nae Stănescu
Ultimele informaţii: Curtea Marţială de la Marele
Cartier General al Armatei a judecat, în ziua de 22
ianuarie 1917, pe generalul Socec Alexandru, fost
comandant al Diviziei 2/5 şi l-a găsit vinovat pentru
faptul de părăsire de post în faţa inamicului.[…] L-a
condamnat la 5 ani de muncă silnică şi la degradare
militară, la pierderea gradului şi a dreptului de a purta
însemnele şi uniforma, precum şi orice decoraţiuni, la
pierderea dreptului de pensiune şi orice răsplătire
pentru serviciile făcute până atunci.
O decizie a Ministerului Industriei şi Comerţului
regulamentează vânzarea stofelor, pânzeturilor, articolelor de îmbrăcăminte confecţionate sau neconfecţionate şi a încălţămintei.[…] Vânzarea stofelor se
va face numai în cantităţi de cel mult 3, 50 m pentru un
costum bărbătesc şi 4,50 pentru o rochie de damă.
Încălţămintea se va vinde numai câte o pereche de
persoană. Pentru cumpărarea articolelor de mai sus,
orice persoană din Iaşi este datoare să-şi procure o
cartelă de la Prefectura Poliţiei Iaşi, iar celelalte judeţe
de la prefecţii respectivi.
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Introducerea orariului de 24 de ore: Cu începere
de la 1 martie, stil nou, s-a introdus orariul de 24 de
ceasuri. În administraţia căilor ferate, în armată, toate
ordinele, întreaga circulaţie se face pe baza acestui
orariu. În asemenea condiţiuni, se înţelege că pentru
regulatul uşor al lucrurilor, în relaţiile noastre cu aliaţii,
se impunea şi la noi această reformă.
Prin noul orariu ceasurile se vor socoti de la 1
noaptea până la 24 care coincide cu 12 din noaptea
următoare.[…] Ni se afirmă că este în proiect şi reforma calendarului. Ea este mai complicată şi necesită oarecari studii. Introducerea ei, dacă s-ar face de
comun acord cu Rusia, ar înlătura numeroase
neînţelegeri ce decurg din deosebirea de calendar
între occident şi noi.
Alte titluri: Spioni germani arestaţi în America;
Întrebări despre dispăruţi; Statele Unite se pregătesc
de război; Ruptura dintre Statele Unite şi Austro-Ungaria; Arsenalul Armatei cumpără 30-40 de vagoane
cu grâu, plătindu-le pe loc; Cum sunt trataţi prizonierii
noştri; Impresiuni despre călătoria în Rusia (a A.S.R.
Principele Carol); Primirea A. S. Regale Principele
Carol în Rusia; În România ocupată-neomeniile făptuite de inamic; Războiul României şi Presa străină (
un popor mic într-un mare război); Un ordin de zi
bulgăresc:(Voi ştiţi că dacă n-ar fi fost invazia
României – în Războiul Balcanic, n.n. – noi n-am fi fost
lipsiţi de fructele victoriei noastre); Balfour (politician
britanic, n.n.) cere ştergerea Turciei din harta Europei
( una dintre chezăşiile Europei viitoare este şi izgonirea fantomei musulmane din Europa); Un submarin
pe zi scufundat; Ţăranii soldaţi; Puterea răbdării;

Războiul germano-american inevitabil; Raţionarea
cărnii; Sănătatea Iaşilor (chinuitoarea întrebare:
scăpăm de Epidemii?); Ardealul nostru; Turcii vor
pace; O uzină Krupp la Bucureşti; Hrana soldatului
german; Un ou la trei săptămâni (în Gemania,
bineînţeles! n.n.); America va trimite un corp expediţionar în Germania; Austria vrea pace; Falimentul
războiului submarin.
Note:
1. Virginia Muşat, Mihail Sadoveanu povestitor şi corespondent de război, Editura Militară, Bucureşti, 1978, nota
25, p.153-154, apud Gheorghe Diaconescu, Locotenentul
Mihail Sadoveanu – corespondent de război, în volumul
Arhivistica românească în slujba istoriografiei naţionale,
ediţie îngrijită de Marius Olteanu (prim-coordonator), Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010,
pp.507-512).
2. Ibidem, p. 507.
3. Gheorghe Diaconescu, Locotenentul Mihail Sadoveanu
– corespondent de război,în volumul Arhivistica românească
în slujba istoriografiei naţiomale, ediţie îngrijită de Marius Olteanu (prim-coordonator), Editura Centrului Tehnic-Editorial
al
Armatei, Bucureşti, 2010, p.509).
4. Arhivele Naţionale ale României, Fond Casa Regală, dosar
122,/1918, fila 6 (apud Gheorghe Diaconescu, Op. Cit, p. 510).
5. Dan Gîju, Istoria presei militare, Editura Biblioteca,
Târgovişte, 2012, p. 291.
6.
Constantin Antip, Publicistica militară în serviciul
apărării patriei, Editura Militară, Bucureşti, 1983, p. 71.
7. Dan Gîju, Op. Cit., p. 291.
8. Constantin Antip, Op. Cit.
9. Gheorghe Diaconescu, Op. cit., p. 512
10. Octavian Goga, Spre biruinţă, în ziarul România - organ
al apărării naţionale, nr. 1 din 2 februarie 1917, colecţie
aflată la Biblioteca Academiei Române.
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R A F T U L

C U

Michael B. Barrett, Preludiu la
Blitzkrieg. Campania austro-germană în România – 1916, traducere Mona Iosif, Editura Militară,
2016, 328 p.
Istoricul american, el însuşi militar până în 2004, trecut în rezervă
cu gradul de general de brigadă, a
cărui lucrare a fost editată în 2013,
s-a documentat „la faţa locului”, în
Transilvania şi pe câmpurile de
bătălie, a accesat arhiva militară
rusă de la Moscova, lucrările istoricilor occidentali, şi în noile condiţii
de documentare (online), face un
elogiu colaboratorilor săi de pretutindeni: Arhivarii şi bibliotecarii
care răspund la întrebări prin e-mail
şi care garnisesc mesele din sălile
de lectură sunt cu adevărat infanteriştii cercetării istorice (aici aliniindu-se şi cei de la Biblioteca
Naţională şi Muzeul Militar „Ferdinand I” al României). Misiunea autorului este cumva îngreunată de o
sumă de „antecesori”: Istoricii, în
special cei din lumea de limbă engleză, au minimalizat sau ignorat în
general campania din România,
considerând-o doar un interludiu
aproape comic dintr-un război serios, rezultatul fiind o victorie categorică. Deşi pierderile suferite de
Puterile Centrale nu au fost mai
mari pentru standardele din Primul
Război Mondial, numărul victimelor
contrazice opinia că această campanie ar fi fost o simplă formalitate.
Efectivele pe care Puterile Centrale
au fost nevoite să le trimită pentru
a-şi zdrobi adversarul contestă şi
ele imaginea unei victorii uşoare.
(…) Revanşard pentru o destituire
ce o considera nemeritată şi ofensatoare, von Falkenhayn caută săşi „repare” imaginea în România
planificând şi executând operaţii
temerare, utilizând inconştient
tehnici care au format baza stilului
de operaţii rapide şi mobile denumit
blitzkrieg: spaţiile parcurse şi dificultatea acestora, învingerea a trei
armate adverse, anihilarea a 17 din
cele 23 de divizii ce i s-au opus,
capturarea capitalei inamice, totul

C Ă R Ţ I

în timpul unei campanii care a
acoperit peste 580 de kilometri şi a
durat doar 135 de zile, dă seama că
această campanie din România era
un preludiu la ceea ce avea să
descopere întreaga lume în anii
1939-1941.
Dotarea cu artilerie (mai ales
grea) şi mitraliere era deficitară,
numărul ofiţerilor de carieră sub
necesarul celor reclamaţi de efective (1167 ofiţeri activi şi 2643 ofiţeri
de rezervă, în august 1916
adăugânduli-se 800 de ofiţeri dintre
elevii ofiţeri aflaţi în al doilea an de
pregătire), iar trupa şi gradaţii erau
în general ţărani, care puteau face
faţă cu brio greutăţilor războiului,
dar gradul mare de analfabetism le
submina eficienţa, cum estima şi
generalul Anton Denikin (18711947), şeful de stat major al Frontului de Sud-Est rus: soldaţii români
sunt extraordinari, „un material de
război excelent”, dar, ca infanterie,
erau dureros de „neinstruiţi”.
În ce priveşte propria industrie de
război, România a putut produce, în
cei doi ani de neutralitate, 400000
de obuze, care nu reprezenta decât
o mică parte din nevoile de tragere
pentru o zi a unei armate aflate în
ofensivă pe Frontul de Vest. Materialul de război eteroclit, achiziţionat
mai ales din Germania şi AustroUngaria şi, de la un moment dat, de
la Aliaţi, venea prin nordul Rusiei,
prin Arhanghelsk, pe un traseu
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deosebit de lung şi „vămuit” de
„cărăuşii” ţarului; istoricii români au
estimat că armata noastră nu primise decât 75% din muniţiile pentru
armamentul uşor şi doar 2% din
muniţiile pentru artilerie. Precondiţiile fixate de prim-ministrul Brătianu,
ce prevedeau ca Aliaţii să livreze, în
caz de intrare a României în război,
câte 300 de tone de muniţii zilnic.
Debuşarea armatelor române în
Transilvania pe la Orşova, trecătorile din Carpaţii Meridionali, trecătorile care duceau spre Braşov
(Armata 2) şi cei Occidentali şi
răspunsul Puterilor Centrale alcătuiesc subiectul primelor două capitole. Se analizează imaginea
soldatului austro-ungar (imperiu
multinaţional
unde
existau
paisprezece grupuri etnice importante), dispreţuit de germani, dar
care a rămas pe toate fronturile
până la sfârşit, spre deosebire de
aparent mai bine pregătita armată
rusă, care s-a prăbuşit şi s-a
destrămat; armatele germane, după
preponderentul model prusac, erau
cele mai bine instruite, beneficiau
de o bună omogenitate etnică şi
culturală şi, în 1916, obţinuseră în
mare, o situaţie de remiză împotriva
celor trei mari puteri, susţinându-şi
în acelaşi timp aliaţii care şchiopătau, Austro-Ungaria şi Turcia.
Oprirea românilor de la sfârşitul
lui august, după debuşarea în
Ardeal, i-a consternat pe inamici,
fiindcă, experienţa de front de doi
ani stipula că, odată pornit, atacul
trebuia continuat până la epuizarea
resurselor de oameni sau muniţie,
câtă vreme, la vârf, prin şedinţa
Marelui Cartier de la Periş, 2
septembrie, se confruntau partizanii
continuării înaintării – generalii
Prezan şi Culcer - cu acei opozanţi,
reprezentaţi de Averescu, ce
susţineau respectarea programului
prevăzut în Planul Z, care aloca 12
zile pentru trecerea munţilor şi
organizarea armatelor înainte de a
continua (înaintarea) spre centrul
Transilvaniei. Au câştigat partizanii
înaintării.
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Urmează prima campanie în
Dobrogea, prin ofensiva Grupului
de Armate al lui Mackensen (din
care bulgarii formau 95%), de la
sud de Dunăre plecând zepelinul
care a bombardat Bucureştiul, la 29
august 1916. Ruşii, în urma presiunilor Franţei, acceptă să trimită în
Dobrogea, nu 200000 de combatanţi, ci doar 50000, Corpul 47 Armată, ce includea şi o divizie sârbă,
formată din prizonierii de război ai
armatei austro-ungare, sub comanda generalului-maior Zaioncikovski (1862-1926); comandantul
era nemulţumit că se afla sub comandă română, dar şi de posibilitatea ca animozitatea dintre sîrbi şi
bulgari să erupă în atrocităţi reciproce, subminând astfel interesele
ruseşti. Turtucaia, „capul de pod
fără pod”, apărată de aproximativ
26000 de oameni, majoritatea rezervişti, va fi prima „victimă” majoră.
Bilanţul acestei cumplite lupte, în
seara zilei de 6 septembrie era: Von
Mackensen capturase 480 de ofiţeri
români, 28000 de soldaţi, peste o
sută de piese de artilerie 62 de mitraliere şi 6000 de cai. Muriseră
7000 de români, numai 3500
salvându-se peste Dunăre; atacatorii „cotizau” cu 200 de ofiţeri şi
7700 soldaţi morţi răniţi şi dispăruţi,
aproape un sfert din efectiv.
Zaioncikovski, de la Medgidia, a
refuzat ordinul lui Ferdinand de a
mărşălui spre Turtucaia, pe motiv
că, dacă i-ar ataca pe bulgari, aceştia ar răspunde cu toată forţa şi îi
vor distruge corpul, ceea ce ar
însemna „o moarte inevitabilă, lipsită de glorie şi sens” a unităţii sale.
Dezastrul de la Turtucaia, echivalentul românesc al Verdunului,
alarmează
liderii
militari
ai
României care încredinţează comanda trupelor din Dobrogea generalului rus, comanda Armatei 3,
luată generalului Aslan, vinovat
pentru Turtucaia, a primit-o
Averescu, iar comanda Armatei 2 a
revenit generalului Crăiniceanu.
Înaintarea lui Mackensen în Dobrogea şi supoziţia că acesta ar putea
trece Dunărea şi ameninţa capitala,
fac să se decidă aducerea de trupe

de pe frontul transilvan, pe motivul
slabei rezistenţe a inamicului din
nord (Diviziile 2, 5, 12 şi 15).
Luptele de la sud de Dunăre aveau
„subtilităţile” lor: bulgarii atacau
numai sectoarele de front ocupate
de români, ţinându-i pe ruşi pe loc
cu artileria. Prin deciziile luate de
Marele Cartier, lui von Falkenhayn i
se facilita buna organizare a armatei austro-ungare în Transilvania.
Pentru bătălia Sibiului, acesta îşi
împarte forţele în trei grupuri: Corpul Alpin, Corpul 39 Rezervă şi Corpul de Cavalerie „Schmettow”.
Corpul Alpin manevrează prin munţi
pe ocuparea a sugruma pasul
Turnu Roşu spre a bara retragerea
armatei române din jurul Sibiului,
angajată în lupte la Tălmaciu.
Pentru contracararea acestora,
pentru asigurarea spatelui, generalul Popovici trimite Regimentul 48
infanterie Buzău, decimat de vânătorii germani, instalaţi pe înălţimile
ce dominau Fântâna Împăratului,
cu focuri de mitralieră. Desfăşurată
între 26-29 septembrie, bătălia din
zona Sibiu-Câineni, iadul din trecătoarea Oltului, în care luptătorii
români au stat 18 ore sub focul
inamicului, prin prada relativ modestă, reflecta o victorie germană
completă: 13 tunuri, 6 mitraliere,
două aparate de zbor, zece locomotive, 200 de căruţe cu bagaje,
200 de căruţe cu muniţie de artilerie, 70 de maşini şi camioane, un
tren spital şi o casierie, însă doar
3000 de prizonieri. În centrul Transilvaniei, Armata de Nord a generalului Prezan avansează încet spre
Sighişoara şi Praid în faţa unei
rezistenţe acerbe austro-ungare,
ajungând la 10 kilometri de Reghin.
În sud, Armata 2 ajunge la Cristurul
Secuiesc, la 20 de kilometri de
Sighişoara, punctul maxim al înaintării lor.
Cum românii se cam retrăgeau
cam
peste
tot,
generalul
Crăiniceanu ordonă retragerea
Armatei 2 prin „marşuri forţate”,
ocuparea Braşovului şi a depresiunii fiind încredinţată Corpului lui von
Morgen. La sugestia lui Radu
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Rosetti, Crăiniceanu va fi înlocuit la
comanda Armatei 2 cu generalul
Averescu. Prada Armatei 9 germană la Braşov, în 9 octombrie,
consta în 1175 prizonieri, 25 de
tunuri de diferite calibre, sute de
căruţe trase de cai, arme individuale, două locomotive şi 200 de
vagoane pline cu hrană şi îmbrăcăminte. La 14 zile de lupte şi
învingătorii erau obosiţi dar Falkenhain ordonă urmărirea inamicului
prin pasurile Carpaţilor, pasul
Buzăului revenind Diviziei 89 Infanterie.
Capitolul cinci al lucrării are în
vedere a doua campanie în
Dobrogea şi Operaţiunea de la
Flămânda, condusă de generalul
Averescu, ce avea ca scop trecerea
Dunării, iniţial cu două divizii de
infanterie, spre realiza un cap de
pod şi, de acolo, a ajunge în spatele
forţelor lui Mackensen, încercare
eşuară şi încheiată pe 2 octombrie.
Aceasta îi va permite generalului
german să înceapă, pe 19
octombrie, în fruntea Armatei 3
bulgare, ofensiva împotriva liniei
ferate
Cernavodă-Constanţa.
Zaioncikovski cedează, Constanţa
este ocupată pe 22 octombrie, a
doua zi Medgidia, iar Cernavodă şi
podul de peste Dunăre pe 24. Puterile Centrale se bucură de capturi
substanţiale: 6600 prizonieri, 12
piese de artileriie, 50 mitraliere,
vagoane şi echipament de cale
ferată, valoroase depozite de petrol
şi cereale la Constanţa.
În Dobrogea pierderile românilor,
după contabilitatea germană au
fost: 513 ofiţeri şi 37000 de
subofiţeri şi soldaţi, 170 de tunuri şi
170 de mitraliere; un succes moral
al lui Mackensen, subliniază autorul, a fost acela că a reuşit să
convingă vechi inamici de moarte,
pe bulgari şi pe turci, să tragă la
aceeaşi căruţă. Nu e de mirare faptul că împăratul i-a recunoscut
meritele dând numele lui Regimentului 129 Infanterie. Von Mackensen
avea să scrie cu ,mândrie în jurnalul
lui că, pentru un ofiţer prusian,
aceasta era cea mai mare onoare
posibilă.
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Carpaţii Meridionali vor rămâne,
în noiembrie, teatrul unor lupte
îndârjite. Degajarea pasului Turnu
Roşu: românii opuneau o rezistenţă
temeinică şi tenace. În faţa unei
poziţii inamice, germanii au
numărat 89 de morţi. La Perişani,
doar doi români au fost luaţi prizonieri, după o luptă corp la corp, în
timp ce restul au luptat până la
moarte. Detaşamentul Mihăilescu,
unul din grupurile de luptă din Divizia 23 Infanterie, a raportat că a
pierdut 2000 de oameni între 24 şi
29 octombrie. Prinţul Henric de
Bavaria, popularul comandant al
Batalionului 3 din Regimentul de
Gardă, a fost ucis de tirul de puşcă
al românilor în timp ce participa personal la o recunoaştere a liniei frontului, pe 7 noiembrie lângă Poiana
Spinului.
Pe 16 octombrie 1916, pe scena
militară a României apare un important nou actor, Misiunea Militară
Franceză, condusă de generalul
Henri M. Berthelot, preferabilă, pentru Brătianu, unei „consultanţe”
ruseşti; dealtfel ministrul liberal intenţiona să încredinţeze militarului,
care sosea cu 400 de ofiţeri şi 1200
de gradaţi şi soldaţi, funcţia de şef
al statului major român. A refuzat
această dignitate, dar a repartizat
câte o echipă de ofiţeri francezi la
fiecare armată română, compusă
dintr-un artilerist, un ofiţer de infanterie şi un specialist în mitraliere. În
calitate de observator de teren, a
mers, pe 20 octombrie, la Buzău,
pentru a vizita comandamentul lui
Averescu, întâlnire ce a marcat pe
termen lung raporturile generalului
român cu „oaspetele”. Armata 2 era
presată puternic în trecătorile de la
sud de Braşov. Rapoartele lui
Averescu sugerau că va urma un
dezastru în cazul în care nu primea
mai multe divizii, dar Berthelot voia
să vadă situaţia cu ochii lui. Cei doi
generali s-au întâlnit într-un vagon
de tren la Buzău şi Berthelot l-a antipatizat instantaneu pe generalul
român. I-a lăsat impresia unui
plângăcios, care insista că nu a
primit resursele de care avea

nevoie pentru a trece la ofensivă.
Berthelot l-a ascultat, dar ulterior i-a
înpărtăşit lui Iliescu (general, şef de
stat major) impresiile sale nefavorabile. Am adăuga că, pe această
linie, mai târziu, nici Brătianu nu-i va
fi foarte favorabil, nici după trecerea
în rezervă a comandantului Armatei
2 şi intrarea în politică unde, o
vreme, a fost, datorită victoriei de la
Mărăşti, o figură foarte populară:
Averescu, barbă-n cioc,/ Îi pune pă
nemţi pă foc. Oricum, rolul Misiunii
Franceze a fost important în refacerea armatei române, în primăvara
anului următor, iar şeful acesteia a
temporizat pretenţiile decizionale
ale comandanţilor ruşi.
Un factor catalizator al iniţiativei
de străpungere a Carpaţilor (pe Jiu,
16-31 octombrie) l-a constituit
sosirea în Transilvania a Diviziei 11
Bavareză, poreclită „Divizia Zburătoare” pentriu că participase la toate
campaniile importante ale războiului, suferise pierderi importante la
Verdun în prima jumătate a anului
1916. Păstrând presiune pe mai
toate trecătorile, von Falkenhayn va
decide o trecere prin pasurile
Vâlcan şi Lainici. În confruntările de
la Petroşani, prizonieri români au
dezvăluit teama pe care comandanţii români o aveau faţă de artileria inamică: generalul Petala
promisese un premiu de 1000 de lei
şi o decoraţie oricui reuşea să captureze o piesă de artilerie inamică.
Acest stimulent în plus, echivalentul salariului unui muncitor pe un an
întreg, a dat roade. Planificarea
atacului a fost făcută, cum se
spunea pentru precizie şi eficienţă,
nemţeşte: Din cauza numărului
mare de trupe, era nevoie de o organizare atentă. Tabelele de marş
acopereau fiecare oră şi fiecare
minut, pentru a reuşi să se asigure
concentrarea şi transportul întregii
artilerii şi echipamentului. Posturile
de reglare ocupate de ofiţeri şi
poliţie militară erau numeroase.
Ordinele prevedeau ca orice vehicul
stricat să fie aruncat în Jiu. Iuţeala
deplasării, surprinderea erau mai
presus de toate. Pe 11 noiembrie,
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germanii atacă pe tot frontul, de la
Buzău la Orşova, iar în punctul loviturii principale are loc o concentrare
de 60000 de oameni şi 30000 de
cai. Pe frontul din Moldova, unde, în
zona Oituz, se încearcă o străpungere şi cucerirea localităţilor
Comăneşti şi Dărmăneşti, forţele
centralilor sunt respinse de ruşi şi
români, tot acolo „brevetându-se”
folosirea armei chimice: Ambele
tabere au folosit gaze în această
operaţie, un eveniment rar în timpul
campaniei din România.
Pătrunderile pe Cerna şi Jiu
reuşesc, moralul trupelor atacatoare era bun, cum nota von
Falkenhayn: Întreaga masă de
trupe era animată de un singur
gând: să iasă din pas şi să se
arunce asupra inamicului!...Ne îndreptăm spre o victorie glorioasă.
Înte 12-17 noiembrie se dă bătălia
de la Târgu Jiu, după care unităţile
române încep a se retrage, învinse,
dar nu distruse (rapotul de forţe era
de o divizie română la cinci inamice). Acolo, atacatorii se lăudau cu
capturarea a 71 de ofiţeri, 3400
trupă, 7 tunuri şi 17 vagoane încărcate cu muniţie. Pierderile lor în
luptă erau de aproape 800 de oameni, în timp ce românii numărau
mult mai multe: 3500 morţi şi răniţi.
Cel mai important era însă faptul că
germanii reuşiseră să deschidă
poarta spre Valahia.
Cu efectivele drastic diminuate,
românii se retrag, urmăriţi îndeaproape de cavaleria lui von
Schmettow şi infanteria lui Kuhne şi
în pofida vremii nefavorabile, care
alterna între ploaie, zăpadă, gheaţă
şi ceaţă – germanii şi austriecii
înaintau bine, pătrunzând spre sud
în Valahia. Înaintarea medie era de
aproximativ 40 de kilometri pe zi şi
toţi erau fericiţi să se afle în mişcare. Se adoptă tractici infailibile
prevestind blitzkriegul motorizat de
la începutul celei de a doua conflagraţii mondiale: Pentru a menţine
viteza şi ritmul înaintării, von
Schmettow îşi mişca Diviziile 6 şi 7
de cavalerie (dotate cu artilerie mobilă) / care primiseră numele de cod
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„Max” şi respectiv „Moiritz” – în salturi de broască. În timp ce o divizie
se odihnea, cealaltă era trimisă
înainte până întâlnea rezistenţă sau
rămânea fără provizii. Divizia
odihnită avansa atunci paralel cu
cea oprită, ocolind inamicul,
despărţindu-i flancul şi făcându-l să
se retragă.
Abia în 22 noiembrie, când toate
diviziile sale erau aproape de Olt,
Falkenhayn, având în vedere
starea drumurilor, le-a permis soldaţilor o zi de repaos, lux care nu
l-a oferit şi cavaleriei. Pe 23 noiembrie se petrece, în înfruntarea dintre inamici, un simptom al disperării
celor aflaţi într-o permanentă şi
frustrantă retragere; la Robăneşti,
un episod pe care Kuhne l-a catalogat drept „nebunie”. Escadronul 3
din Regimentul 7 Cavalerie român
a lansat o şarjă călare asupra infanteriei bavareze şi a fost distrus
până la ultimul om.
Pe 23 noiembrie trupele lui
Mackensen trec Dunărea pe un pod
de vase şi se îndreaptă spre
Alexandria.
La mijlocul lunii noiembrie corpurile lui von Staabs şi von Morgen
înaintează prin trecătorile de la sud
de Braşov, reuşind să ţină blocate
patru divizii române, reuşind, mai
apoi, să pătrundă în depresiunea
Câmpulung, reuşind, în cele din
urmă să rupă flancul nordic al
apărării române. Pe 26 noiembrie
germanii trec Oltul, trei coloane
apropiindu-se rapid de Bucureşti.
Se încearcă o rezistenţă pe Argeş.
Comandamentul român a solicitat
în aceeaşi zi, ajutor ruşilor, dar generalul Alekseev răspunsese: Nici
un om, nici un tun!. Pe 27 noiembrie
Giurgiul este ocupat de bulgari.
Între Neajlov şi Argeş, pe o lăţime
de 8-10 km, artileria invadatorilor
toacă trupele aflate în apărare. Ambele armate germane – estimează
Barrett – au raportat capturarea
unui număr impresionant de prizonieri şi materiale. Armata 9 a luat
19000 de prizonieri; Armata de
Dunăre a raportat un total de 5000
de prizonieri şi 50 de tunuri. Amploarea înfrângerii românilor s-a

conturat în zilele următoare, când
alţi 51000 de prizonieri, 85 de piese
de artilerie şi 115 mitraliere au fost
adunate.
Pe 6 decembrie, când feldmareşalul von Mackensen împlinea
67 de ani, intră, împreună cu doi
ofiţeri de stat-major, într-o maşină,
în Bucureştiul care se preda, aflând,
la palatul regal, soldaţi şi călăreţi
din Armata 9. Evenimentele se precipită, o zi mau târziu, diviziile din
Armata 2 a lui Averescu din faţa
Corpului 39 se retrag spre sud-est,
într-un moment când armatele
române cât şi cele austro-germane
erau aproape de limită. Mare parte
din unităţile ambelor tabere erau în
luptă fără oprire încă de când Corpul 54 al lui Kuhne trecuseră prin
pasul Lainici. Forţele de la Turnu
Roşu şi din pasurile din zona
Braşov luptau chiar de mai mult
timp. De la trecerea munţilor, Armata 9 înaintase peste 400 de kilometri, forţase, sub foc inamic, două
râuri importante (Oltul şi Argeşul) şi
participase la numeroase ciocniri şi
două bătălii importante. Un bilanţ al
lui von Falkenhayn emis printr-un
„Ordin de zi” spunea că în 17 zile
armata capturase capitala inamică
împreună cu 70000 de prizonieri,
125 de piese de artilerie şi 145 mitraliere. Adăugate la capturile mai
vechi ale Armatei 9 din Transilvania,
totalul depăşea 115000 de prizoniei, 295 de tunuri şi 297 mitraliere.
Starea îngrozitoare a drumurilor
făcea din retragerea românilor un
calvar. Marele Cartier General
român, aflat în 4-6 decembrie la
Buzău (la 8 decembrie fiind la Bârlad) voia să se apere pe o linie care
pornea de la Râmnicu Sărat, mai
jos de curbura Carpaţilor, până la
satul Viziru de pe Dunăre, imediat
la sud de Brăila.
În 15 decembrie Corpul Alpin a
ocupat înălţimile de la nord de
Râmnicu Sărat. Abia în ziua de 24 o
divizie a lui von Morgen a străpuns
prima linie de tranşee de pe Dealul
417 (Racoviţeni, n.m.), departe, pe
flancul de vest. Ruşii contraatacă
de două ori pentru a-şi recâştiga
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poziţiile, dar au fost respinşi de
fiecare dată. Ambele tabere au recurs la lupta la baionetă. Pe 27
decembrie Corpul lui von Morgen în
frunte cu Divizia 89 iau cu asalt cele
trei rânduri de tranşee apărate de
ruşi şi pe 28, la prânz, Divizia
76 Rezervă germană a intrat în
Râmnicu Sărat şi ruşii au început
să se retragă pe întregul front.
Bătălia de şase zile le-a adus
nemţilor peste 10000 de prizonieri
ruşi, 58 de mitraliere şi două piese
de artilerie.
Deşi intenţiona să-şi ducă punctul de comandă la Râmnic, von
Falkenhayn rămâne la Buzău pentru a organiza haosul de acolo.
Buzău era punctul terminus al liniei
ferate (sic!) unde proviziile erau
transferate în camioane sau căruţe,
dar combinaţia între vreme şi starea
drumurilor încetinea enorm viteza
transportului din acel punct şi,
astfel, se acumulau rapid munţi de
provizii. Tifosul şi holera se răspândeau deja printre prizonierii de
război din ţarcuri şi generalul era
îngrijorat ca astfel de boli se puteau
răspândi şi în spitalele lui.
Şi la nord de Râmnicu Sărat s-au
mai dat lupte, unele pierdute din
cauza epuizării atacatorilor: în
noaptea de 1-2 ianuarie, ruşii au
surprins unitatea (un escadron din
Diviziei 7 Cavalerie) ucigând sau
capturând 425 de soldaţi, plus
câteva piese de artilerie. Rezistenţa
în munţi era crâncenă şi comandantul Armatei 9 avea doar cuvinte
de laudă pentru trupele sale de
munte: soldaţii din Corpul Alpin,
Batalionul Alpin Württemberg şi
brigăzile de munte austriece.
Cucerirea Măgurii Odobeşti, la vest
de Focşani, cu altitudinea de 1000
de metri, apărată de infanterie
română şi cavalerişti cazaci a durat;
la 8 ianuarie, Detaşamentul Rommel (pe atunci căpitan, viitorul feldmareşal şi comandant al Afrika
Corps din al Doilea Război Mondial)
a cucerit Înălţimea 637, punctul
cheie al masivului, transportând în
spate mitraliere grele, din cauză că
animalele de povară nu puteau să
urce pantele prea abrupte.
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Când trupele austro-germane au
ajuns pe linia Putna-Siret, pe 10
ianuarie, von Falkenhain a emis ordinul de oprire şi de trecere la defensivă statică. La sfârşit de
campanie aprecia că armata sa înfăptuise un fel de record: Chiar nu
ar fi o exagerare dacă cineva ar
spune că acest lung marş (de-a lungul Valahiei) este una din cele mai
mari realizări din istoria militară.
Primenirea conducerii armatei
române, observă autorul, se impunea cu prioritate: Regele Ferdinand a înlocuit doi şefi ai Marelui
Cartier General, cinci comandanţi
de armată şi tot atâţia de corp, plus
o grămadă de comandanţi de
divizie şi unităţi mai mici. Până la
finalul campaniei, România dispiunea de un corp de comandanţi
competenţi şi experimentaţi, a căror
performanţă avea să ducă la unele
victorii în 1917.
La bilanţul final al campaniei istoria militară germană înregistrează
60000 pierderi în luptă şi 66000 raportaţi ca bolnavi, ceea ce ar presupune 15-20% ucişi sau răniţi
mortal, 75-80% răniţi iar restul luaţi
prizonieri sau dispăruţi. Austriecii
n-au contabilizat pierderile pe zone,
dar având în vedere că Puterile
Centrale au avut în România
aproape 400000 de soldaţi, rata
pierderilor a atins 20%. Statisticile
oficiale române stabilesc la pierderi
250000, dintre care 50000 de morţi,
80000 de răniţi, 112000 prizonieri şi
8000 consideraţi dispăruţi; mobilizând 642000 de oameni, pierderile se ridică la 40%, iar la tehnică,
undeva între două treimi şi trei sferturi din artileria, mitralierele şi
armele ei de foc.
Lucrarea istoricului militar american deschide noi unghiuri de
vedere asupra campaniei din 1916,
luminând colţuri mai obscure mai
ales în privinţa comandanţilor şi
efectivelor angajate de Puterile
Centrale, erorilor şi stângăciilor comandanţilor români, şovăielilor
Marelui Cartier General, inerentei
lipse a unei alte „ucenicii” de război
decât experienţa destul de puţin
relevantă a celui de al doilea război

balcanic. Starea de spirit a forţelor
militare a Puterilor Centrale este
analizată pe componentele acesteia, vizând modul de recrutare şi
instruire, mentalităţi, de la virtuţile şi
metehnele marilor comandanţi
până la starea de spirit a trupei,
în diversele etape ale acestui
blitzkrieg avant la lettre (la ieşirea din
pasul Vâlcan, patrulele s-au întors
încărcate cu pui, gâşte, pâine, coniac
şi cu vestea cea bună că inamicul nu
era de găsit nicăieri. Impresionaţi de
acest aparent corn al abundenţei,
au numit campania în România
„Campania cocoşului gras”).
Bibliografia istorică română este
expectată cu prudenţa necesară
mărturiei cuiva „intimat” în această
beligeranţă şi detaşarea dată de o
vastă documentare; astfel, una dintre istoriile de căpătâi despre campania 1916-1918, este suspectată,
într-o notă de subsol, de sentimentalitate: Kiriţescu descrie suferinţa
Armatei Române în retragere în termeni pseudoreligioşi, într-un subcapitol intitulat „Drumul calvarului”.
Michael B. Barrett propune o lectură lucidă, neclişeizată, spre o mai
fidelă restituire a adevărului
Constantin Paţilea, Manualul
colecţionarului de medalii. O
cronologie
a
medaliilor
româneşti de la Voievodul Iancu
de Hunedoara la Regele Mihai,
Editurile „Omega” Buzău şi
„Cetatea
Doamnei”,
Piatra
Neamţ, 2014, 576 p.
Rareori, râvna unui amator (autorul este inginer în industria alimentară) poate hrăni atâtea
pasiuni: medalist, cartofil, monograf
al judeţului Neamţ, etnograf ş.c.l.
Din oferta foarte generoasă a lucrării, vom selecta numai acele
piese care sunt pe profilul publicaţiei noastre sau ni se par mai
pitoreşti, grăitoare pentru mentalitatea unor societăţi şi epoci apuse.
Deşi promite să înceapă cu Evul
Mediu, nu se îndură să ignore antichitatea: monedele lui Traian
Augustus sau Galeriuss Maximus
(292-311) devin inventariabile prin
aceea că, după mamă, ar fi fost
nord-dunăreni.
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Semnalăm medalia „Fuziunea armatelor române” (Socola, Iaşi, 14
aprilie 1859), cu diametrul de 55
mm, având legenda scrisă în alfabetul de tranziţie (un cockteil de
litere latine şi lice); „Virtutea Militară” (1860) este prima decoraţie
românească având caracter militar
şi era menită să rememoreze lupta
din Dealul Spirii (1848), botezul de
foc al armatei române moderne.
„Manufactura de armament” (1863)
era menită a fi un scump „suvenir”
la inaugurarea Arsenalului Armatei.
O medalie a fost dedicată „Jubileului Mănăstirii Putna” (1871) şi
era dedicată omagierii lui Ştefan cel
Mare; iniţiativa a aparţinut studenţilor români de la Viena, membri
ai societăţii „România Jună”, care
au adunat în Bucovina, aflată atunci
sub
stăpânire
austro-ungară,
români din toate provinciile istorice
(în comitetul de organizare se aflau
Eminescu şi Slavici).
Opera unor consilieri de coroană,
nu mai prejos de colegii lor prezidenţiali de azi, face ca, la 1878, să
se forjeze o medalie cu legenda în
latină, care, tradusă, sună destul de
nepotrivit: „În mai multe bătălii
învingător asupra turcilor, Principele
României Carol I conducător excelent al armatei a subjugat în anul
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1878 Moesia Inferioară şi a pus-o
sub stăpânirea sa” (alipirea Dobrogei, n.m.).
Faţă cu Eminescu, din punct de
vedere al eternizării medalistice,
contemporanii au fost prompţi: în
1889, se ştanţează variante de
bronz, bronz argintat, aurit, argint
aurit, aur, cu inscripţia „Mihail Eminescu”.
La capitolul „mondenităţi” (şi fasoane) Urziceniul intra cu brio în
medalistică, cu prilejul inaugurării
Societăţii economice „Rândunica”,
patronată de Sfântul Nicolae.
În 1894, marile manevre ale armatei române au o piesă de bronz
aurit (la oarecari intervale, gestul se
va relua); în acelaşi an, Ploieştiul,
oraşul „martir” al revoluţiei republicane de la 1870, intră (precaut –
„Nu de moarte mă cutremur, ci de
veşnicia ei”, suna un vers al lui
Vlahuţă) în bronz cu „Societatea de
ajutor pentru înmormântare”. Trei
suverani (Franz Josef, Carol I şi
Alexandru al Serbiei) aliniază, la
1896, inaugurarea canalului Porţile
de Fier. Istoricul buzoian pe atunci,
căci Mizilul „ţinea” de Buzău, Gr.
Tocilescu primeşte, în viaţă fiind la
1896 (m. 1909), ca un precursor al
cultului personalităţii, să i se dedice
o recunoscătoare medalie: „Iubitului şi ilustrului magistru Gr. G.
Tocilescu”.
La 1897, apare jubiliara ce dubla
„Monumentul vânătorilor de la
Ploieşti”, la două decenii după
cucerirea redutei Griviţa 2 din complexul fortificaţiilor de la Plevna.
Voinţa de „reprezentativitate”
atinge, în 1898, şi Râmnicu-Sărat:
Balul Funcţionarilor Publici „Rm.
Sărat”, de 1 martie, având pe avers,
cum menţionează autorul, „o coală
de hârtie pe care sta în poziţie de
scris o mână având între degete o
pană. Imediat dedesubt sta scris:
„RECUNOŞTINŢĂ” (a cui, pentru
cine: primar, orchestră, regina balului, nici azi nu se ştie).
1900 aduce baterea unei medalii
cu legenda „Sfinţirea drapelelor armatei”. Şi Târgul Moşilor, nemurit
de Caragiale, îşi are bronzul său,
realizat de gravorul Curiol Fiul,

semn că, dacă în această meserie
se putea încropi o „dinastie”, atunci
românii n-o duceau prea rău. Take
Ionescu, viitorul şef al conservatordemocraţilor, binemerită lauri
pentru aceea de a fi fost
„AUTORUL LEGII CLERULUI”.
În 1906 există, rămase în medalii,
mai multe mize: jubileul de 40 de
ani de domnie al lui Carol I, dar şi
„Steluţa” (de bronz aurit, amintind
poezia lui V. Alecsandri, pusă pe
muzică şi foarte populară) dedicată
„Lăutarilor români”.
Coincidenţa face ca 1907, an al
revoltelor ţărăneşti pacificate (uneori) cu tunul, să se bată medalia
„Jubileul a 50 de ani ai artileriei de
gardă”.
La 20 de ani de posteritate, în
1909, cetăţenii Galaţiului, în afara
unui bust şi a unui volum comemorativ, dedică o medalie (prima, cea
din 1889, fusese şi rămăsese
numai un salutat proiect) lui Mihai
Eminescu.
Râmnicu Sărat, după memorabilul bal, revine, mai prozaic, în
1910, cu expoziţia de animale.
1913, anul celui de-al Doilea
Război Balcanic, face să apară, în
bronz aurit şi argint, legenda:
„Mircea cel Mare – Carol cel Mare”;
în acelaşi an, se ştanţează, în
memoria bătăliei de la Martineşti
(1784),
medalia
„Generalul
Suvorov”, a cărui statuie ecvestră
deja se ridicase la Plaineşti.
1916, ocupanţii germani jubilează
(în zinc, 40 mm) prematur, după
ocuparea Bucureştiului „editând”
medalia „Înfrângerea României”;
coroana regatului era lovită de un
fulger, iar pe panglica însoţitoare se
inscripţiona: „ROMANIA DEVICTA”.
Fostul prim ministru conservator
(şi buzoian), Alexandru Marghiloman, în 1924, la împlinirea vârstei
de 70 de ani, primeşte chip în bronz
prin gravorul Weinberger.
La un deceniu de la bătălia de la
Mărăşeşti, are loc o premieră în
medalistica naţională: o piesă „religioasă” (83 mm) din material ceramic (pământ de pe locul luptelor,
emisă de Societatea Naţională a
Femeilor Române.
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Artistului buzoian Aristide D.
Demetriad, „în rolul lui Hamlet”, i se
dedică o plachetă din bronz, lucrată
de sculptorul Oscar Spathe (cel
care a realizat şi bustul lui Vlahuţă,
la Râmnicu Sărat).
Arhitectului, Petre Antonescu,
între altele, autor al planului Palatului de justiţie din Buzău, i se conferă, la 1933, o medalie de bronz,
ce încununa o carieră, cu inscripţia.
„75 de ani de viaţă, 35 ani de profesorat, 54 ani în serviciul statului”. O
plachetă de bronz a salutat (1935)
centenarul pompierilor români; Ion
Jalea modelează medalia de bronz
la investirea drept Voievod de Alba
Iulie a viitorului rege Mihai. Lupta de
la Majadahonda, unde, în timpul
războiului civil din Spania (1936),
au căzut şi doi legionari români,
Moţa şi Marin, este trecută în răbojul de metal al medalisticii; în 1938,
Mausoleul de la Nărăşeşti, început
sub Ferdinand I şi inaugurat, în
1938, sub sceptrul lui Carol al II-lea,
este bătut în bronz şi argint. În
1940, anul marilor rapturi de teritoriu naţional, memoria Reginei
Maria, medalia „Stela Maris”, bisericuţa pe care suverana o ctitorise
în reşedinţa ei de la Balcic (un an
mai târziu, va trebui să retrocedăm
Bulgariei Cadrilaterul). Abia în
1941, are şi Buzăul o plachetă
aniversară: 60 de ani împlinea
calea ferată Buzău- Mărăşeşti, construită de ingineri români; o plachetă de alamă serba, în 1943,
centenarul artileriei române. Societăţile sportive (şi „de onoare”) de
tir îşi bat medalia „Dare la semn,
Pistol duel” (1871). În pofida unor
tuşe amatoristice, autorul fiind,
totuşi, de cea mai bună credinţă,
dar, de la un punct, lucrând aşa-numita „expresivitate involuntară”,
ghidul se poate consulta, ba chiar
lectura, cu un real profit; el mărturiseşte nu numai evenimente şi
personalităţi memorabile, ci, cum
am semnalat, reflexe ale vanităţii,
care nu îşi îngăduie să treacă prin
lume fără a fi luată în seamă.
Bibliotecar
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RĂZBOIUL HIBRID – o formă de
desfăşurare disimulată a acţiunilor militare
-----------Colonel dr. Vasile Cerbu, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Lucian-Vasile Cerbu
Securitatea şi apărarea naţională reprezintă principalele elemente pe care se fundamentează starea de
normalitate a unei societăţi. În felul acesta, cetăţenii
unei ţari beneficiază de condiţiile necesare şi suficiente pentru existenţă fără teama unor riscuri, pericole şi ameninţări de securitate iminente.
Unii specialişti apreciază că securitatea şi apărarea
naţională sunt bunuri publice de care ar trebui să beneficieze toţi cetăţenii unui stat, iar pentru asta fiecare
stat trebuie să aibă preocupări constante pentru a
asigura condiţiile necesare şi suficiente cetăţenilor săi
pentru o existenţă normală.
Chiar în condiţiile apartenenţei la NATO, securitatea
naţională şi apărarea României se confruntă cu o presiune, exercitată de riscurile şi ameninţările generate
şi alimentate de globalizare, de fenomenele demografice, de schimbările climatice, de conflictualitatea datorată actorilor statali şi non-statali. Apreciem
că riscurile şi ameninţările cărora trebuie să le fie
găsită soluţia zi de zi, sunt de natură şi complexitate
diversă, variate forme de manifestare, dimensiuni şi
caracteristici. Se poate vorbi de ameninţări convenţionale precum şi despre ameninţări asimetrice şi
hibride. În ultima perioadă se poate aprecia că raportul între aceste tipuri de ameninţări s-a inversat, în
sensul că ponderea mai importantă o au ameninţările
de natură convenţională, urmare a evenimentelor care
se desfăşoară în proximitatea estică a României, în
Ucraina. Dar şi ameninţările asimetrice se menţin în
actualitate, în sensul în care în această zonă se manifestă violent militar şi politic, actori non-statali cum
sunt grupări teroriste, fasciste, extremiste, gherile, insurgenţe, organizaţii care ţin de crima organizată şi
chiar terorismul de stat.
În vecinătatea estică a României se dezvoltă şi
ameninţări hibride, care fructifică în anumite momente
posibilităţile convenţionale şi asimetrice într-o combinaţie potrivită cu vulnerabilităţile autorităţilor de la Kiev
şi obiectivele urmărite de structurile secesioniste.
Ameninţările hibride vizează să lovească adversarul
(instituţiile autorităţilor de la Kiev) folosind atât acţiunile
convenţionale cât şi pe cele neconvenţionale.
Prin urmare România, chiar şi în condiţiile în care
este membră NATO, trebuie să se pregătească încontinuu pentru a fi capabilă să facă faţă tuturor
tipurilor de ameninţări şi riscuri atât prin asigurarea
resurselor necesare cât şi prin concentrarea eforturilor

instituţiilor pe care le are cu competenţă în apărare şi
securitate naţională.
Conţinutul şi tipologia acţiunilor militare
Spaţiul confruntării beligeranţilor în viitor, fiind
într-o evoluţie continuă, determinată, în principal de
progresul tehnologic şi adaptarea şi inovaţia doctrinară la noile condiţii induse de saltul tehnologic şi informaţional, va constitui o arie de manifestare diversă
a tipurilor de conflicte caracteristice societăţii de tip informaţional. Societatea de acest tip va dirija transformarea confruntărilor militare, care se vor înscrie
„într-un spectru foarte larg de acţiuni şi reacţii, într-un
spaţiu multidimensional”.1
Multidimensionalitatea spaţiului de luptă al viitorului va fi circumscrisă unui spectru mai larg decât cel
clasic de desfăşurare a acţiunilor militare, incluzând
spaţiul informaţional, spaţiul cibernetic, spaţiul cosmic,
spaţiul cognitiv sau spaţiul cultural-identitar, iar dinamica schimbărilor în mediul internaţional de securitate, corelată modului de întrebuinţare a violenţei
armate, va avea ca efect diversificarea tipologiei conflictelor.
În cadrul teoriei militare, un instrument principal de
analiză în tipologizarea tipurilor acţiunii militare este şi
cel dat de enunţarea conceptului de „generaţii ale
războaielor”.
Astfel, majoritatea teoreticienilor militari recunosc
existenţa unor generaţii ale războaielor, după cum
urmează:

http://gualalaarts.org/wpcontent/uploads/2015/03/02Napoleon_Bonaparte.jpg
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Generaţia I: putere armată masată – bătălia de
uzură, corp la corp, denumită războiul erei lui
Napoleon, reflectă tacticile şi procedeele erei întrebuinţării muschetelor, tactica liniilor şi coloanelor.
Aceste tactici au fost elaborate, pe de o parte, ca
adaptare la evoluţia tehnologică, linia de trăgători
maximizând efectul tragerii, dispozitivul de luptă rigid
– linia de trăgători, careul, coloana, fiind necesar generării unei înalt ritm de tragere etc., iar pe de altă
parte, ca răspuns la condiţiile sociale şi ideile noi – de
exemplu, coloanele armatelor revoluţionare franceze
reflectau atât elanul revoluţiei, cât şi nivelul scăzut de
instruire al recruţilor. La nivel operativ, în cadrul generaţiei I de războaie moderne, arta operativă, ca un
concept definit de sine-stătător, nu exista, deşi era
aplicată de către comandanţi, mai ales de către
Napoleon.
Generaţia a II-a: războiul erei capacităţii de foc/era
puterii de foc sau era războiului de uzură (Primul
Război Mondial) caracterizată prin concentrarea puterii de foc şi utilizarea fortificaţiilor, oferă avantaj
asupra tacticilor şi tehnicilor războiului de generaţia
I-a; a luat naştere ca răspuns la dezvoltarea tehnologică reflectată în întrebuinţarea focului indirect, ţevii
ghintuite, mitralierei, sârmei ghimpate etc. Tactica se
baza pe combinaţia dintre foc şi mişcare, acţiunile
fiind, în general, caracterizate de linearitate; schimbarea majoră faţă de generaţia I a fost concretizată în
concentrarea focului indirect, fără să omitem apariţia şi
utilizarea, rudimentară ce-i drept, din perspectiva actuală, a aviaţiei.
Generaţia a III-a: războiul manevrier – războiul fulger manevrier (al Doilea Război Mondial şi perioada
următoare), în care spaţiul geografic este dominat de

https://www.google.ro/search?q=terorism&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP69askurUAhUFuhQKHTV1AqgQ_AUICigB&biw=1280&bih=900#imgrc=0v
zpiqyIGvGMDM:

binomul timp – ritm, de viteză şi impuls care au capacitatea de neutralizare a tehnicilor războiului de
generaţia a II. Rădăcinile războiului de generaţia a
III-a pot fi identificate în Europa anilor 1917-1918, ca
răspuns la creşterea tot mai accentuată a puterii de
foc şi diversificării sistemelor de armament. Dacă, în
cazul războaielor de generaţia a II-a, factorul determinant al evoluţiei tacticilor a fost evoluţia tehnologică, în
situaţia războiului de generaţia a III-a, forţa motrice de
dezvoltare a tacticilor şi artei operative a fost reprezentată de noi idei şi concepte. Bazându-se mai mult pe
manevră decât pe acţiunile de uzură, tacticile generaţiei a III-a au fost cu adevărat primele tactici non-lineare. Atacurile se bazau pe infiltrare, depăşirea
forţelor principale ale inamicului, pătrunderea în
adâncime, de regulă adâncimea operativă şi, finalmente, pe dezorganizarea şi dislocarea dispozitivelor
tactice şi operative, în principal, prin realizarea învăluirilor şi încercuirilor. Fundamentele artei operative
au fost marcate de o schimbare de paradigmă, accentul în întrebuinţarea forţelor fiind marcat de o
translaţie de la spaţial la temporal, în care viteza şi ritmul au devenit mai importante decât puterea de foc şi
în care dislocarea forţelor inamicului atât mentală, cât
şi fizică au jucat un rol mai important decât uzura sau
gradul de distrugere/neutralizare a acestora.
Generaţia a IV-a: insurgenţa şi terorismul –
războaie de mică intensitate, de durată, care pot neutraliza tehnicile războiului de generaţia a III-a. Se constituie în exemplul acţiunilor reprezentate de ceea ce
s-a petrecut în ultimii 10-15 ani în diferite teatre de
operaţii, caracterizate de întrebuinţarea unor structuri
organizatorice reduse (celule), care acţionează independent, împotriva puterii reprezentate de guverne, pe
spaţii largi şi pe întreaga adâncime a dispozitivului de
acţiune a adversarului, având acces la tehnologii
înalte şi promovând atitudini şi ideologii conservatoare
ce se opun ideii de progres, mascând în acest fel
obiectivele liderilor acestora, şi anume menţinerea
unor stări de anarhie, accesul la surse de finanţare şi
puterea. Războiul de generaţia a IV-a constituie cea
mai importantă schimbare în paradigma cunoaşterii şi
desfăşurării fenomenului război de la Pacea de la
Westphalia. Totuşi, trebuie să considerăm că punctul
de pornire în această schimbare de paradigmă îl constituie preceptele războiului manevrier care deşi, în
mod de-acum tradiţional, este asociat cu acţiunile de
luptă clasice convenţionale, apreciem că reprezintă
soluţia de răspuns la provocările de securitate actuale,
bineînţeles cu adaptările de ordin conceptual, acţional
şi tehnologic necesare.
Generaţia a V-a: războiul puternic asimetric, hibrid,
nerestricţionat, opus războiului limitat. Este un război
de tip non-contact dus cu muniţii şi arme de precizie,
UAV-uri, tehnici cibernetice offensive şi defensive,
operaţii informaţionale, utilizate pentru depăşirea
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tehnicilor războiului de generaţia a IV-a, influenţare
psihologică şi propagandă pe scară largă, tehnici de
comunicare strategică ce fac apel la tehnologia informaţională de ultimă generaţie, prevederi ale dreptului
internaţional care „sunt folosite în scopul susţinerii
legitimităţii acţiunilor proprii şi ilegitimităţii acţiunilor
adversarului (inamicului).”2
2. Războiul hibrid – o nouă generaţie de război.
Conţinutul acţiunilor militare moderne
Analiza confruntărilor armate majore ale secolului
al XX-lea şi începutului de secolul al XXI-lea probează
faptul că în conţinutul şi fizionomia războiului s-au produs o serie de mutaţii.
Conflictul armat şi acţiunile militare contemporane
sunt marcate de necesitatea ripostei împotriva unei
ameninţări asimetrice, hibride şi/sau disimulate.
Astfel, strategiile politice sau militare elaborate împotriva ameninţărilor hibride şi acţiunilor teroriste trebuie să aibă un caracter comprehensiv, cumulând
mijloace şi procedee de ripostă din cele mai diverse
domenii: politico diplomatic, militar, economic, psihologic etc. Operaţiile vor urmări distrugerea componentelor operaţionale şi a bazelor de antrenament,
oprirea fluxurilor financiare şi neutralizarea mijloacelor
de obţinere a banilor pentru desfăşurarea acţiunilor hibride, anularea efectelor informaţionale şi de influenţă
ale propagandei adversarului. Putem afirma că
răspunsul la acţiunile şi ameninţările hibride constituie
şi un război împotriva criminalităţii transnaţionale, a
drogurilor, a traficului de persoane, migraţiei ilegale şi
a oricărei ameninţări care ar putea avea legătură cu
terorismul sau cu teroarea.
Tipic intervenţiilor din Irak, Libia, Siria sau crizei
ucrainene, o transformare în caracterul acţiunii militare
rezultă din intervenţia umanitară sau războiul cu scop
limitat, cu caracter puternic asimetric şi hibrid, dus cu
mijloace înalt tehnologizate şi forţe speciale. Războiul
hibrid şi înalt asimetric nu mai este direcţionat şi dominat doar de o strategie militară sau politică, ci de o
strategie cu caracter hibrid, în care lupta armată nu
mai este determinantă în obţinerea succesului şi îndeplinirea scopurilor strategice. Beligeranţii recurg la
tot arsenalul de forţe şi mijloace, inclusiv CBRN.
Astfel, acţiunile armate violente desfăşurate pe teritoriul Siriei au demonstrat voinţa beligeranţilor de a-şi
atinge scopurile nu numai prin ameninţarea, dar şi prin
utilizarea unor asemenea arsenale.
3. Delimitări conceptuale
Astăzi, tot mai mult, securitatea şi apărarea
naţională se confruntă cu un nou tip de ameninţări, şi
anume ameninţările hibride. În opinia noastră,
caracterul hibrid al noilor ameninţări de securitate
trebuie văzut pe cel puţin două planuri:
- organizaţional: altfel spus, apelul la ameninţările
hibride nu este apanajul actorilor non-statali.
Dimpotrivă, şi actorii statali folosesc ameninţările

hibride atunci când situaţia şi condiţiile o impun;
- metodelor şi mijloacelor folosite de beligeranţi; beligeranţii utilizează orice metodă de luptă şi orice
mijloc ce le asigură atingerea obiectivelor stabilite, fie
că este vorba de cel de natură convenţională, fie de
cele neconvenţionale. De obicei, toţi actorii fac acest
lucru combinându-le rapid şi în funcţie de nevoile
obţinerii succesului scontat în acţiunile întreprinse.
Ideea de ameninţare hibridă este formulată mai
mult în legătură cu conceptualizarea unei descrieri
realiste de ameninţare care înfăţişează cum inamici
potenţiali îşi folosesc posibilităţile pentru a contracara
avantajele simetrice pentru a-şi atinge obiectivele
strategice. Conceptul ameninţare hibridă, odată
adoptat, va persista şi se va extinde pe întreg
spectrul războiului.
În acelaşi timp, conceptul de ameninţare hibridă
este un amalgam sofisticat de activităţi fără restricţie.
O ameninţare hibridă este caracterizată prin conducerea descentralizată, activităţi militare şi non-militare
simultan întrebuinţate, combinarea tradiţionalului, asimetricului, acţiunilor teroriste şi metodelor criminale
disruptive, condiţiilor de mediu operaţionale complexe,
toate cu intenţia de a folosi timpul şi spaţiul pentru a
realiza decizia adecvată situaţiei.3
Ameninţările hibride se formează şi apar rapid,
fructificând posibilităţile convenţionale şi asimetrice
într-un melanj potrivit cu vulnerabilităţile adversarului
şi rezultatele scontate. Totodată, combinarea
mijloacelor alese coincide cu slăbiciunile şi vulnerabilităţile percepute ale adversarului. În acelaşi timp,
ameninţările hibride pun în evidenţă organizarea şi
mijloacele actorului ce apelează la ele, căci acestea
amestecă cu succes intenţia strategică cu planificarea
şi execuţia descentralizată.4 Astfel, ea diferă de
insurecţie şi reprezintă convergenţa potenţială de
activităţi de ameninţare într-o forţă unificată.
Ameninţările hibride îşi creează sau aleg sectoarele
de declanşare pentru a produce actorului vizat incapacitatea de a se închide şi fixa cu ele în încleştarea
decisivă.
Infuzia cu noua tehnologie, războiul informaţiilor şi
globalizarea cresc puterea acestei abordări.
Cercetarea actorilor ameninţării hibride urmăreşte
definirea conceptelor de nivel operaţional a simultaneităţii şi profunzimii acţiunii lor. Aceşti actori îşi
maximizează eficacitatea prin aplicarea simultană a
puterii militare şi non-militare împotriva unui adversar.
De altfel, actorul ameninţării hibride caută să îşi
copleşească fizic şi psihologic adversarul în toate
domeniile de operaţii, creând concurenţă şi cereri
simultane de resurse pentru a contribui la condiţiile ce
provoacă înfrângerea sau retragerea lui. Astfel,
ameninţările hibride se realizează printr-o folosire a
unei sinteze fără precedent a forţelor şi posibilităţilor
convenţionale, precum şi a celor puţin uzuale, ca şi
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resursele altor entităţi non-militare viabile acolo unde
sunt disponibile.
Potrivit opiniei lui Frank Hoffman, conceptul de
ameninţări hibride este valid pentru că reprezintă:
- un concept ce descrie evoluţia la un moment a
caracterului conflictului;
- o construcţie pentru ce provoacă gândirea convenţio-nală curentă şi clasificările intelectuale binare
ce definesc acum dezbaterile în domeniu;
- un concept ce accentuează şi întăreşte lărgimea
spectrului conflictului uman;
- un concept ce ridică conştientizarea riscurilor
potenţiale şi informează asupra dezbaterii continue a
dispozitivului militar de ameninţare.5 În literatură
există o mulţime de definiţii date acestui concept de
diferiţi analişti şi autori. Astfel, în doctrina din 2011, armata SUA definea ameninţarea hibridă ca fiind „combinaţia diversă şi dinami-că a forţelor convenţionale,
asimetrice, a elementelor criminale, sau o combinare
a acestor forţe şi elemente unificate pentru a realiza şi
beneficia reciproc de efectele produse”.6 Pe de altă
parte, ameninţarea hibridă poate fi reprezentată ca activitatea concertată a unui adversar statal sau nonstatal ce încorporează într-o manieră adaptativă şi
rapidă elemente diverse şi dinamice ce ţin de convenţional, asimetric, terorism şi criminalitatea organizată, precum şi de mijloace non-militare, simultan,
folosind întregul spectru de conflict ca o forţă unificată
pentru a-şi atinge obiectivele.
Criticii conceptului de ameninţare hibridă argumentează că această construcţie este, de fapt, un simplu război asimetric pus în practică prin operaţiile
convenţionale. Unii văd acest concept ca un subansamblu de război asimetric şi nu ca o ameninţare
unică într-un continuum operaţional.7
Unii criticii afirmă că există dovezi insuficiente pentru a susţine ideea. Alţii caracterizează conceptul ca
un spaţiu pentru mediul activităţilor non lineare de

https://www.google.ro/search?q=farc&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

ameninţare într-un mediu operaţional sau locul de
aplicabilitate al actorilor non-statali. Astfel, conflictul
din 2006 între Israel şi Hezbollah este exemplul de
ameninţare hibridă citat cel mai adesea.
„Ameninţările hibride, agreate ca reprezentare la
nivelul Comandamentului Aliat pentru Transformare
(ACT) al NATO, se definesc în marja unei abilităţi a
unuia sau a mai multor actori statali, sau a unui grup
de actori non-statali, de a folosi un amestec de acţiuni
(convenţionale şi neconvenţionale) în spaţiul de luptă
şi dincolo de sfera acestuia, cu efecte negative asupra
ciclului decizional al adversarului, în scopul atingerii
obiectivelor vizate”.8
Pe de altă parte, ameninţările hibride sunt produsul
unei mari varietăţi de circumstanţe nefavorabile şi de
acţiuni existente, aşa cum sunt terorismul, migraţia,
pirateria, corupţia, conflictul etnic şi nu numai.
Ameninţările hibride nu sunt exclusiv un instrument al
actorilor asimetrici sau non-statali, ci se pot aplica de
actori statali şi non-statali în egală măsură.9
Potrivit NATO, „ameninţările hibride sunt cele puse
de adversari, cu capacitate de a utiliza simultan
mijloace convenţionale şi neconvenţionale de o
manieră adaptativă pentru a-şi atinge obiectivele.10
Adversarii NATO şi ai membrilor săi sunt capabili să
ameninţe de o manieră hibridă fără a fi obligatoriu
state, ci actori anonimi.
Dincolo de această noţiune, se constatată că distincţiile tradiţionale se estompează: între starea de
război şi pace, între combatant şi necombatant, între
actorii statali şi actorii non-statali şi între modurile de
acţiune ce aparţin la ordine diferite: războiul convenţional, folosirea armelor de distrugere în masă, atacurile cibernetice, terorismul sau crima organizată.11
Ignorarea acestor distincţii este o caracteristică a
acestor adversari hibrizi, care trec de la un mod de
acţiune la altul fără a clipi, când nu le folosesc simultan.
O altă opinie asupra ameninţărilor hibride reiese din
principalele concluzii trase de generalul Abrial privind
acest fenomen:12
Voinţa de a menţine capacităţile ce acoperă integralitatea spectrului operaţiilor posibile. De exemplu,
pot fi dezvoltate mijloacele adaptate contra-insurecţiei,
dar nu trebuie ignorate nici cele care vor fi necesare în
alte tipuri de angajament. De asemenea, este necesară conservarea diferenţei tehnologice proprii în raport cu cea a potenţialilor adversari. O tendinţă a
ultimilor ani este cea a unei democratizări a unor
tehnologii de vârf. Aceasta priveşte statele, din care
un număr crescând dispune de exemplu de capacităţi
submarine de un alt ordin decât în trecut; dar aceasta
priveşte şi din ce în ce mai mult organizaţiile nonstatale. Unele dintre ele achiziţionează capacităţi noi
graţie susţinerii statelor – se crede, de exemplu, că o
miliţie din Orientul Apropiat foloseşte ocazional de
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circa 10 ani deja drone furnizate de un stat din Orientul Mijlociu. În schimb, altele deturnează folosirea
mijloacelor disponibile „pe etajeră” – este vorba de
componente electronice în mijloace explozive
improvizate cu utilizare de Google Earth în atacuri cu
rachete.
• Caracterul transversal, care nu respectă limitele
tradiţionale între modurile de acţiune civilă şi acţiunile
militare, chemat ca răspuns al unei abordări globale
care uneşte efectele şi actorii civili şi militari, naţionali
şi internaţionali. Un alt punct de vedere susţine că
„ameninţarea hibridă este mondială”.13 În acest sens,
se aduc următoarele argumente: În vara lui 2012, s-a
aflat că gherila degenerată a Forţelor Armate
Revoluţionare din Columbia (FARC) au intrat în afaceri cu un cartel barbar mexican: clanul Beltran-Levya.
„Frontul” 30 şi 48 al FARC exportă cocaină în contul
acestui clan. Gruparea columbiană numită „Rastrojos”, slăbită prin arestarea succesivă a doi din şefi săi,
s-a asociat cu o altă gherilă degenerată, Armata de
Eliberare Naţională (AEN) în sud-vestul Columbiei,
pentru a produce şi exporta cocaină în direcţia
Venezuela. După hibridările gherilă-entităţi criminale,
iată cele ce implică sectele. Acestea pot fi întâlnite în
Mexic. La origine, „La Familia Michoacana”, cartel de
circa 1200 de bandiţi specializaţi în droguri chimice.
Specificul acestei familii: în fortul catolic Mexic, gruparea este fanatic calvinistă.14 În decembrie 2010,
şeful său, Nazario Moreno Gonzales (1970-2010)
numit Super-dingo este ucis de poliţie.
4. Elemente componente ale forţei hibride
Deşi natura războiului e schimbătoare, esenţa sa –
utilizarea forţei pentru atingerea unor obiective politice,
rămâne constantă. Ceea ce se schimbă, de la o epocă
tehnologică la alta, e modul şi filosofia prin care sunt
duse conflictele militare. Războaiele secolului XXI,
sunt definite şi influenţate de globalizare, iar ritmul dinamic al evoluţiei relaţiilor internaţionale, tehnologiei,
societăţilor şi zonelor urbane din ultimul secol, reprezintă o adevarată provocare pentru modelele clasice de
gestiune, pregătire şi echipare a resursei umane pe
câmpul de luptă. Resursa umană, rămâne factorul de
bază care asigură succesul pe teren, deci, modul în
care ea e organizată, influenţează decisiv conflictul.
Ipoteza mea este că modul de organizare optimizat la
războaiele secolului XXI este cel hibrid. Federaţia
Rusă, are o vastă experienţă de utilizare a forţelor hibride pe terenul de luptă. În lucrare a fost analizată
tipologia dar şi limitele utilizării lor. În concluzie, au fost
identificate zonele în care Rusia ar găsi condiţii prielnice pentru utilizarea forţelor hibride. Schimbările în
modul de a duce războaiele contemporane au dat
naştere la un şir de termeni care încearcă să explice
noile realităţi pe câmpul de luptă: război nerestricţionat, războaie de generaţie a patra (4G),
războaie multi-dimensionale, non-liniare, ambigue,

https://www.google.ro/search?q=farc&client
=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

etc. Punctele comune ale acestor concepţii sunt dispariţia graduală a distincţiei pace/război, utilizarea întregului spectru de mijloace militare şi non-militare,
creşterea importanţei dimensiunii cognitive în
războaie, creşterea rolului războiului informaţional şi
psihologic pentru erodarea voinţei de a lupta a populaţiei şi a guvernului, asimetrie şi blocarea distincţiei
combatant/non-combatant pe câmpul de luptă.
De asemenea, urbanizarea, mobilitatea tot mai
mare a populaţiei, explozia în domeniul tehnologiilor
informaţionale, creşterea interdependenţelor mutuale
între state sau zone geografice şi creşterea tensiunilor
sociale şi culturale la nivel mondial, fac ca terenul viitoarelor războaie să devină foarte complex. În final,
globalizarea şi accessul tot mai larg la tehnologie şi
know-how în domeniul militar multiplică numărul actorilor care pot conduce operaţiuni militare de intensitate
mică, rebeliuni, atentate teroriste, folosind un minim
de resurse disponibile pentru a produce daune considerabile. Astfel, gradual, contextul tehnologic, politic,
geografic, social şi economic tot mai complex, vor conduce la conflicte „fără de reguli“. Rezumând viziunea
colonelilor Armatei Populare Chineze Qiao Liang şi
Wang Xiangsui, autorii lucrării „Unrestricted wars“,
războaiele viitorului vor avea loc „oriunde, permanent,
cu toate mijloacele“.15
Totodată, în epoca de astăzi, statul şi-a pierdut definitiv monopololul de a duce războaie, fie ele interstatale, fie intra-statale. De fapt, în perioada
Războiului Rece, actorii non-statali au rupt monopolul
statal de a duce războaie. Parţial, această schimbare
e cauzată de supraputeri, care au susţinut masiv diverse mişcări de eliberare naţională, mişcări revoluţionare, organizaţii teroriste, pentru a le utiliza ca
proxy. Un exemplu ar fi Hezbollah, care, beneficiind
de susţinerea Iranului şi de contextul politic regional,
şi-a dezvoltat capabilităţi convenţionale care depăşesc, în unele zone ale ţării, pe cele ale Libanului.
Destrămarea URSS, a marcat începutul unei perioade mai puţin tensionate în relaţiile internaţionale,
care a diminuat posibilitatea conflictelor globale între
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state. Totodată, frecvenţa conflictelor civile, în interiorul statelor, a crescut: separatismul în fostele republici sovietice, războaiele din fosta Yugoslavie,
Somalia, Afganistan, etc. Beneficiind de prăbuşirea
statului şi de dezagregarea forţelor armate, diverse
grupări armate, constituite pe bază etnică, religioasă,
ideologică au primit acces la armament convenţional,
experienţa foştilor militari, dar şi la susţinerea financiară a unor alţi actori statali sau non-statali. Alţi iregulaţi, precum FARC sau fracţiunile militare din Africa,
au reuşit să supravieţuiască organizaţional şi militar
apelând la piaţa neagră. Organizaţiile teroriste au
evoluat de la celule clandestine pană la grupări militare care controlează teritorii întinse şi pot proiecta
forţele dincolo de hotarele geografice în care se află.
Nu în ultimul rând, actorii non-statali au ieşit din umbră
datorită revoluţiei în tehnologiile de comunicaţii.
Astfel, odată cu finanţarea, coordonarea, recrutarea
şi radicalizarea adepţilor a devenit posibilă în mediul
online, iar capacităţile de acţiune ale actorilor nonstatali au devenit, cu adevărat, globale. William Lind
asociază aceste transformări pierderii definitive a
monopolului statelor de a duce războaie, pentru că,
marea majoritate a conflictelor militare curente au caracter intra-statal, unde forţele regulate a guvernului
luptă, fără succes, împotriva iregulaţilor.
Totodată, în perspectivă, explozia demografică în
lumea a treia, urbanizarea, migraţia, creşterea diferenţelor de venit şi imposibilitatea, relativă, de a controla metropole de zeci de milioane de oameni, fac ca
oraşele viitorului să fie paradisuri pentru „guerille urbane“: grupări ideologice, radicali, organizaţii criminale, care pot fi extrem de eficiente pe un teren urban,
împotriva forţelor de ordine publică, armatei sau
forţelor speciale. În final, convergenţa şi, în unele
cazuri, fuziunea terorismului, criminalităţii internaţionale, e un fenomen în expansiune, cu potenţial
de a crea presiuni suplimentare asupra forţelor de
aparare, securitate şi ordine publică a statelor, slab
adaptate de a gestiona un inamic cu structură organizaţională şi mijloace mixte de acţiune.
Organizaţia hibridă
În continuare voi prezenta cateva aspecte privind
organizatia hibrida.Organizaţiile combatante pot fi
clasificate în regulate: armate statale, care se supun
legilor războiului şi activează sub steagul unui stat, fie
iregulate: rebeli, guerille, organizaţii teroriste, care activează făcând abstracţie de „legile războiului“ şi nu se
supun, formal, unei autorităţi statale. De asemenea,
pot fi forţe militare: armate permanente, sau paramilitare-organizaţii care pot îndeplini funcţii militare, însa
nu sunt parte a armatei. În final, forţele pot fi numite
convenţionale, de obicei dotate cu armament uşor şi
greu, reglementat prin Convenţia de la Geneva, şi cele
non-convenţionale, de obicei actori non-statali. Problema acestor categorii este faptul că ele reprezintă

ideal tipuri. Cu atât mai mult, sunt ideal tipuri identificate până la evoluţiile în războiul contemporan.
Pentru această lucrare au fost selectate 3 modele explicative a „organizaţiei hibride“.
Primul model, descrie organizaţia hibridă prin
prisma capabilităţilor disciplinei şi ierahiei interioare.
Studiind experienţa israeliană în războiul din 2007,
cercetătorii RAND identifică următoarele caracteristici
ale organizaţiilor hibride: formaţiuni militare mici, antrenate moderat, cu disciplină internă, dotate cu armament uşor dar şi cu capabilităţi convenţionale (rachete
anti-tank, aruncă- toare de grenade), cu structură de
comandă descentralizată şi mijloace de comunicare
pe teren variate.16 Similar, Bowers, consideră că organizaţiile hibride trebuie să aibă în dotare o cantitate
suficientă de armament convenţional, pe care o poate
utiliza într-un mod adecvat situaţiei.17 De asemenea,
organizaţia trebiue să aibă un grad de maturitate,
coeziune, o structură de comandă, suport popular şi
responsabilitate faţă de sponsor.18 În final, ele trebuie
să fie adaptate la un anumit spaţiu operaţional.
Al doilea model priveşte organizaţia hibridă prin perspectiva convergenţei modalităţilor de organizare şi
mijloacelor de acţiune. Din punct de vedere organizaţional, forţele hibride vor combina structura ierarhică
de comandă cu cea descentralizată a unităţilor de
luptă. Hibrizii au acces limitat la armament convenţional, drone, la tehnologii cu dublă destinaţie,
ceea ce nivelează diferenţa între armată şi forţe hibride. Organizaţiile hibride vor acţiona mascat, asimetric, şi vor avea strategia conflictului de epuizare
contra unui duşman convenţional. Scopul lor de bază
nu e epuizarea materială, ci, mai curând, reducerea
voinţei de a lupta a forţelor convenţionale, populaţiei şi
guvernului adversarului. În final, având o structură
flexibilă, aceste organizaţii ar activa diferit, în dependenţă de context. Unităţile de luptă pot fi separate,
unite doar prin centru de comandă, fie să fie unite sub
cupolă organizaţională unică, însă, ele activează pe
acelaşi teren, pentru a obţine efecte convergente.19
Al treilea model consideră organizaţia hibridă o
formă „optimizată“ la un context politic, economic, social, geografic şi la un adversar bine determinat.
Forţele armate statale sunt adaptate pentru a
răspunde la o multitudine de posibile scenarii şi
ameninţări, principala ameninţare fiind conflictul interstatal, dat fiind faptul că acest timp de conflict e cel
mai disruptiv şi poate pune în pericol suveranitatea,
independenţa şi existenţa statului ca actor. Ca rezultat,
forţele armate, echipate şi instruite pentru a ţine faţă
unor multitudini de scenarii, devin mai puţin adaptate
la teren şi adversar bine determinat.
Actorii non-statali, dar şi unii actori statali cu
mijloace convenţionale şi financiare limitate, aplică
intens optimizarea forţelor la contextele şi adversarii
cei mai probabili. Totuşi, caracterul hibrid al unei
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organizaţii, e dat şi de abilitatea de a-şi schimba structura internă. Exemple de organizaţii hibride pot fi:
Hezbollah, care combină elementele specifice unei
grupări paramilitare, cu elemente de armată convenţională, guerille şi organizaţie teroristă; reţelele de
partizani ruşi în al Doilea Război Mondial, care
au combinat caracteristici specifice armatei convenţionale, cu cele ale serviciilor speciale şi reţelelor
de spionaj; FARC, care combină elemente de guerrilă,
armată convenţională şi organizaţie criminală. În plus,
Hezbollah, Hamas şi FARC combină şi elemente de
proto-stat, controlând, de facto, teritorii aparţinând
unei autorităţi statale.
Rezumând cele trei modele, putem identifica cinci
caracteristici ale organizaţiilor hibride, adaptate la
globalizare:
- sunt organizaţii hiperadaptate şi optimizate la contextul politic, social, economic, geografic şi idologic al
regiunii unde îşi desfăşoară activitatea;
- sunt autonome din punct de vedere organizaţional
de actori statali, însă depind în totalitate de state la
capitolul finanţare şi ajutor militar;
- au o structură variabilă şi pot activa ca actori convenţionali, guerille, forţe şi servicii speciale, terorişti
sau criminalitate organizată; reţelele de ierarhie, comandă şi control sunt variabile;
- au acces la mijloacele unui război convenţional,
însă au tactică şi modalităţi de acţiune asimetrice, în
raport cu adversarul;
- loialitatea membrilor şi legitimitatea în faţa populaţiei e asigurată de un discurs ideologic coerent şi de
susţinerea populaţiei, care, reprezintă terenul cultural
şi social al câmpului de luptă.
5. Impactul amenintarilor hibride asupra securitatii si apărării nationale
Ameninţările hibride au un impact direct în materie
de apărare şi securitate naţională. Aceasta dintr-o
serie de motive. Mai întâi, ele sunt generate, de
regulă, de actori non-statali cum ar fi:
- miliţii, gherile mutante, entităţi hibride populate de
terorişti, fanatici, „bandiţi patrioţi” şi militari dezertori;
- ordine ale generalilor dizidenţi, seniori ai războiului, sau pur şi simplu bandiţi;
- entităţi necunoscute sau insesizabile, capabile de
mutaţii şi de schimbări de alianţe înspăimântătoare;
- grupări cu orientări diverse (religioase, etnice,
ideologice, politice) care ignoră legile internaţionale şi
inclusiv pe cele ce relevă respectul umanitar;
- organizaţii diferite ilegale trăind în simbioză cu
economica criminală, în triunghiul narcotice - arme de
război- petrol.
Apoi, ameninţările hibride îmbină, într-un
mod relativ aleatoriu, metode şi mijloace
de acţiune convenţionale şi neconvenţionale,
simetrice şi asimetrice pentru a se atinge obiectivele
stabilite.20

Pe de altă parte, tot mai frecvent, se asistă la unirea
eforturilor unor actori non-statali care anterior acţionau
independent, pentru a-şi concerta eforturile în vederea
realizării surprinderii adversarului, copleşirii fizice şi
psihologice a acestuia şi obţinerea succesului în acţiunea declanşată. Astfel, în zona Orientului Mijlociu, de
exemplu, acţionează entităţi informale, fugitive, atomizate sau impalpabile – dar nu mai puţin periculoase
– tip Hezbolah, Taliban sau Fatah alIslam. Acestea
sunt apte să supravieţuiască asalturilor unui aparat
militar convenţional.
Există ţări în care, de exemplu, forţele antiteroriste
au fost constant surprinse şi uimite prin rezultatul acţiunilor lor şi unde forţa brutală şi oarbă nu a servit la
nimic în învingerea adversarului. Astăzi, prin lume,
mutaţiile, hibridările, sunt regula constituirii actorilor
non statali ad-hoc şi nu mai reprezintă excepţia.
În acest sens, exemplele următoare sunt edificatoare:21 gherila ce trăieşte din traficuri diverse, precum
cele de stupefiante; marxişti de ieri deveniţi traficanţi şi
spălători de bani negri; ex-terorişti reconvertiţi în afaceri ilicite; paramilitari deveniţi narco-traficanţi; societăţi militare private în serviciul cartelelor drogului;
traficanţi de arme în serviciul teroriştilor; secte asociate la cartelurile de droguri; escadroane ale morţii ca
„forţe de securitate”; afaceri legale în serviciul
cartelurilor drogului; soldaţi ai păcii deveniţi traficanţi;
traficanţi de fiinţe umane active în narcotrafic; amestecuri africane (miliţii-secte-bande înarmate).22
În fine, ameninţările hibride sunt rezultanta activităţii
unor actori definiţi prin următoarele caracteristici:23
- natura lor hibridă, parte politică, parte criminală;
astfel se observă schimburi crescute între entităţi criminale şi teroriste; de exemplu, Camorra napolitană
cu ETA bască şi Grupul Islamic Armat din Algeria;
- capacitatea lor de mutaţie ultra-rapidă, în funcţie
de banii ce se vor câştiga;
- cel mai adesea sunt nomade, de teritorializate sau
transnaţionale;
- rupte de lumea civilizată; de regulă, obiectivele lor
sunt fie criminale, fie de ordin fanatic;
- sunt, în general, private de sprijin din partea
statului;
- folosesc practica extensivă a masacrului, voinţa
de a ucide cât mai mulţi oameni posibil cu scopul de a
semăna teroarea în rândul populaţiei, de a spori neîncrederea cetăţenilor în instituţiile statului cu vocaţie securitară.
În acelaşi timp, practicile actuale par să tindă spre
o hibridizare a războiului care poate fi extinsă pe două
paliere: cel al modurilor de acţiune şi cel al actorilor şi
alianţelor lor.24 Ameninţările hibride constituie
ameninţări ce combină capacităţi convenţionale, asimetrice, teroriste, de tip crimă organizată pentru a conduce acţiuni singulare şi adesea inovatoare, putând
simultan să releve simetrie şi asimetrie. Este vorba
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https://www.google.ro/search?q=razboi+hibrid&client=firefoxb&source=lN6PMM:

mai întâi de o hibridare a modurilor de acţiune. Organizaţiile de tip Gherila, terorist sau crimă organizată
urmăresc să dobândească abilităţi, priceperi şi deprinderi specifice armatelor naţionale: război electronic
şi cibernetic, drone, artilerie sol-aer cu radare asociate. Acestea rămân în linia dreaptă a teoriei războiului revoluţionar al lui Mao dar, de acum înainte, forţele
armate statale caută, la rândul lor, să-şi extindă capacităţile de război asimetric, cum arată declaraţiile
comandanţilor forţelor armate iraniene din 2009.25
Noile forme de violenţă solicită astfel noi forme de
angajament. Pentru a răspunde acestei provocări
strategice, trebuie să se ţină seama de noua natură a
ameninţărilor, să se aleagă tipul de acţiuni ce vor permite să se combată eficace şi să se doteze cu
mijloacele necesare şi suficiente pentru a le realiza.26
În această optică, este necesar să se amintească că
obiectivul strategic este de a ajunge la pace, iar câştigarea bătăliei nu constituie decât un obiectiv intermediar.
Pornind de la cele menţionate despre ameninţările
hibride şi entităţile care apelează cel mai adesea la
ele, apreciem că atât securitatea naţională, cât şi
apărarea vor fi afectate semnificativ în direcţia înfăptuirii obiectivelor lor. Orice stat, orice ţară se poate
confrunta cu asemenea ameninţări. Globalizarea, prin
efectele pe care le-a generat, facilitează crearea
condiţiilor ca astfel de ameninţări să se producă în
orice parte a lumii. Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA, cele din Madrid din 2004 sau cele
din Londra din 2005, de exemplu, arată că şi statele
dezvoltate pot fi ţinta ameninţărilor hibride. În plus, anvergura crimei organizate transnaţionale apreciem că
este un argument în favoarea adoptării de către orice
stat a unei strategii adecvate privind contracararea
ameninţărilor hibride.
Totodată, planificarea strategică militară ar trebui să
ţină seama mai mult decât până acum de iminenţa
producerii unor ameninţări hibride şi să prevadă
resursele necesare întăririi securităţii şi apărării
naţionale.
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Mina de petrol Sărata Monteoru
--------- Plutonier adjutant principal Sandu Popa, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Sărata-Monteoru (pe scurt şi Monteoru; în trecut,
Fundul Sărăţii) este un sat în comuna Merei din
judeţul Buzău, Muntenia, România. Este o staţiune
balneară de interes local sezonieră,1 şi a fost mai întâi
cunoscută între localnici pentru apele tămăduitoare
ale izvoarelor sărate. Se află în zona central-vestică
a judeţului, Muntenia, România, la aproximativ 14 km
distanţă de oraşul Buzău.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, localitatea şi
terenurile din jur au fost cumpărate de grecul Grigore
Monteoru, care şi-a luat apoi şi numele localităţii drept
nume de familie; acesta a exploatat cu succes

zăcămintele de petrol, după care a folosit câştigurile
pentru a finanţa investiţia într-o staţiune turistică. În
perioada interbelică, la Monteoru s-a dat în folosinţă
o mină de petrol unicat în Europa la acea vreme.
Staţiunea a avut perioada de glorie până la al Doilea
Război Mondial, fiind distrusă după instaurarea
regimului comunist şi confiscarea proprietăţii. În anii
1970, statul comunist a încercat sa redreseze staţiunea amenajând două hoteluri şi a unei baze de tratament. Ele au fost completate, după căderea regimului
şi revenirea la economia de piaţă, de alte iniţiative
private în domeniul turismului.

http://bestofromania.eu/sarata-monteoru-accommodation/

Perioada interbelică: mina de petrol şi perioada
de înflorire a staţiunii
În anii de după Primul Război Mondial s-a înfiinţat
Institutul de Balneologie, care în cadrul unui studiu mai
larg despre apele minerale din România, şi-a îndreptat atenţia spre izvorul nr. 2 din Monteoru. Dr. G.
Niculescu a constatat că apele izvorului conţin clorură
de sodiu şi clorură de magneziu, fără a avea însă bicarbonat de sodiu şi că au o compoziţie asemănătoare
celor din staţiunea franceză Châtel Guyon. Studiile
sale au fost publicate în revista Institutului şi au fost
prezentate la diferite conferinţe. Pe baza acestor date,
dr. A. Theohari a stabilit indicaţiile terapeutice ale
acestor ape în afecţiunile tubului digestiv şi anexelor
acestuia.2

https://www.google.ro/search?q=sarata+monteoru&client=fireonteoru+vedere&imgrc=TsutHJmv8MyLtM
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Mina de petrol este una dintre atracţiile din comuna
Sărata-Monteoru, alături de staţiunea balneoclimaterică, ştrandul cu apă sărată, dar şi cultura
Monteoru. Situată în partea de sud-est a
Subcarpaţilor Curburii, între Dealurile Istriţei, mina a
fost inaugurată în perioada interbelică, devenind
prima de acest fel din Europa.
Extragerea petrolului se face prin galerii subterane,
săpate la o adâncime de 240 – 320 de metri, iar
accesul se face prin cele două lifturi, sau „colivii”, cum
le numesc angajaţii, în care nu pot intra mai mult de
patru persoane. Cu toate că petrolul a fost observat în
această zonă încă din 1840, aplicarea sistemului prin
galerii a început în anul 1925.
În perioada interbelică, s-a înfiinţat la Monteoru
singura mină de petrol de la acea vreme din Europa,
rămasă încă unicat pe continent, de unde se extrăgea
petrol prin galerii subterane de la o adâncime de 240–
320 m. Lucrările la mină au început în anul 1925 şi
au fost efectuate în 2 etape: etapa I între anii 1925 –
1948 şi etapa a II-a între anii 1978 - 1994. Mina avea
o galerie principală în care se cobora cu ascensorul;
din ea se săpau sonde orizontale prin straturile de
marne către cele de nisip petrolifer, de unde petrolul
se scurgea în puţul nr. 42 pentru a fi scos cu pompele
la suprafaţă.3
Mina de petrol, a doua din lume şi unicat în Europa,
a fost construită aproximativ pe la 1874. Ţiţeiul se extrage din galerii aflate la 240 şi 320 m. adâncime.

http://adevarul.ro/locale/buzau/de-minei-titei-sarata-monteoru-

Singura mină de petrol din Europa produce 5 tone
de ţiţei pe zi în România.
Producţia de petrol de la mina Sărata-Monteoru se
ridica în 1870 la 5,120 de tone, o cantitate care
reprezenta la acea dată 44% din producţia totală a
României. Astăzi, producţia zilnică este aproximativ
aceeaşi, însă reprezintă 0,04% din totalul României,
de 87.000 barili pe zi. Producţia a crescut în ultimul
an, după ce sondele au fost curăţate.
Revista „Moniteur du Petrole Roumain”, care avea
o apariţie lunară, nota în 1938 ca în urma săpării unor
noi sonde în 1932, producţia a ajuns pâna la 20 de
tone pe zi, însă a scăzut din cauza faptului că s-a
ajuns cu exploatarea într-o regiune aproape seacă,
dar şi a reducerii activităţii, săparea galeriilor fiind întreruptă o perioadă. Extragerea petrolului se face prin
sonde, folosind aerul comprimat, fiind folosit un tub
de doi ţoli în interiorul căruia se află un tub de un ţol.
Astfel, aerul este pompat prin tubul mai mic, iar ţiţeiul
iese prin spaţiul circular dintre cele două tuburi.
Mina de petrol este monument UNESCO, de aceea
a şi rămas în funcţiune. Aici lucrează şase angajaţi,
care se supun unor reguli stricte: nu au voie să bea
apă sau să mănânce în subteran şi nici nu pot lua
obiecte proprii. Sursele de lumină instalate în subteran sunt izolate cu aer comprimat. În vecinătatea
minei a fost amenajat un mic muzeu unde sunt
expuse macheta obiectivului petrolier, vagoneţi de
extracţie, alte unelte ale mineritului şi fotografii de
epocă.4
Note:
Tratamentul balneo-climateric în bolile interne, E.
Cociaşu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1974, p. 277-278
2. Cobuz, Doru (22 iunie 2006). Staţiunea care bea petrol
şi apă sărată. Jurnalul naţional.
3. Nicolescu, Valeriu; Ţânţăreanu, Cătălin (31 august
2010). Staţiunea balneo-climaterică de la Sărata-Monteoru,
un Karlsbad românesc. Opinia (Buzău).
4. http://adevarul.ro/locale/buzau/de-minei-titei-saratamonteoru-unica-lume-secretul-ciudateniei-romania-plinpetrol-1_55fe99a8f5eaafab2ccdbf67/index.html
1.

4.

http://adevarul.ro/locale/buzau/de-minei-titei-sarata-monteoru

Deşi obiectivul apare pe hărţile turistice ca fiind
deschis vizitatorilor, şi este declarat monument istoric,
în mină nu se poate intra decât cu multe aprobări.
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ZIUA EROILOR ÎN GARNIZOANA BUZĂU

De Ziua Înălţării Domnului, mare sărbătoare
creştină, care comemorează înălţarea la cer a lui Iisus
din Nazaret, la 40 de zile după Înviere este celebrată
Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român,
în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate, dreptate şi
pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

La activităţi au participat oficialităţi locale civile şi
militare, reprezentanţi ai instituţiilor publice, cadre
militare active, în rezervă şi retragere, veterani
de război, mass-media locală şi corespondenţi
mass-media centrale.
M.m. cls. a I-a Iulian Cadulencu
Joi, 25 mai, la Buzău, începând cu orele 10.30, la
Crucea Eroilor din Cimitirul Eroilor Neamului s-au rostit numele eroilor căzuţi la datorie iar de la ora 12 după
ce clopotele bisericilor au răsunat, militarii garnizoanei
în colaborare cu autorităţile publice locale au organizat
o ceremonie militară cu depunere de coroane, jerbe şi
flori la Monumentul „Regimentului 48 Infanterie” din
Parcul Eroilor.
Manifestări dedicate acestei zile au continuat începând cu ora 13.30 şi în comuna Spătaru la bustul
generalului Ştefan Guşă, precum şi în satul Dealul
Viei, comuna Merei din judeţul Buzău, începând cu
orele 15.00, unde a fost dezvelit Monumentul Eroilor
din localitatea Dealul Viei, comuna Merei, judeţul
Buzău.
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ARMATA - O OLIMPIADĂ ALTFEL
Generaţiile se înlocuiesc şi asemenea alergătorilor, îşi trec din mână în mână torţa vieţii!
T. Lucretius Carus
Joi, 27 aprilie 2017, la primele ore ale dimineţii la
sediul Comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”
a fost organizată o expoziţie de tehnică militară prin
intermediul căreia tinerii elevi, participanţi la Olimpiada
Naţională de Istorie, au aflat direct de la militari ce presupune cariera militară.
Elevii au putut vedea la standurile pregătite, echipamente de comunicaţie şi informatică, tehnică, instrumente şi echipamente de protecţie folosite de genişti
în timpul operaţiunilor specifice, câini special antrenaţi
pentru depistarea dispozitivelor explozive dar şi vehicule militare şi armament din dotarea forţelor speciale române.
Păşind cu respect în sălile de tradiţii ale diviziei,
tinerii elevi au putut trăi prin emoţii, perioade de glorie
ale armatei române şi ale neamului românesc, luând
cunoştinţă despre faptele de glorie ale înaintaşilor buzoieni care şi prin sacrificiu suprem au consolidat
statul de drept precum şi integritatea naţională şi teritorială a României.
Exponatele - documente originale sau replici ale
acestora, fotografii de epocă, obiecte de echipament,
armament, tehnică de luptă, într-un spaţiu încărcat de
istorie – Divizia 2 Infanterie „Getica” ocupă o frumoasă
dar şi importantă pagină în Cartea de Aur a istoriei
Armatei României, fiind continuatoarea tradiţiilor
Armatei a 2-a, iar impresiile celor care l-au vizitat până
acum, personalităţi de prim rang ale comunităţii locale,
cadre militare în activitate şi în rezervă, foarte mulţi
copii şi tineri - dau certitudinea că menirea acestui
locaş va fi împlinită, constituindu-se într-o adevărată
sursă de propagare a istoriei Armatei României.

Totodată, vizita elevilor participanţi la Olimpiada
Naţională de Istorie, înseamnă pentru noi, militarii din
cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica” recunoaşterea şi
preţuirea seriozităţii, abnegaţiei şi dăruirii de care au
dat dovadă, de atâtea ori, militarii buzoieni, în activităţile desfăşurate, în colaborare cu Inspectoratul
Judeţean Buzău, precum şi o lecţie pe care
suntem datori să o învăţăm şi să o spunem mai
departe copiilor, copiilor noştri.
La finalul vizitei, elevii au putut admira un exerciţiu
Drill-Team de excepţie, exerciţiu care a încântat
asistenţa prin coordonarea mişcărilor într-o manieră
spectaculoasă, pe acordurile fanfarei militare.
M.m. cls. a I-a Iulian Cadulencu
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ARMATA- O ŞCOALĂ ALTFEL LA BUZĂU
A devenit o tradiţie ca Divizia 2 Infanterie „Getica”
să fie gazda evenimentului educaţional-naţional
ARMATA - O ŞCOALĂ ALTFEL având ca scop
atragerea tinerilor elevi către o carieră militară.
Astfel, la primele ore ale dimineţii la sediul diviziei
au fost prezenţi elevi ai Şcolii Gimnaziale „Episcop
Dionisie Romano” din Buzău, precum şi elevi ai Şcolii
Gimnaziale din Udaţi unde tinerii elevi au aflat direct
de la militari ce presupune cariera militară.
Păşind cu pioşenie în sălile de tradiţii ale diviziei,
tinerii elevi au putut trăi prin reverberaţii, perioade de
glorie ale armatei române şi ale neamului românesc,
luând cunoştinţă despre faptele de glorie ale înaintaşilor buzoieni care şi prin sacrificiu suprem au consolidat noţiunea statului de drept precum şi integritatea
naţională.
Elevii au mai putut afla de la militarii prezenţi la
eveniment, aspectele privind motivele care i-au determinat să aleagă uniforma militară, totodată le-a fost
prezentat şi modul cum se formează spiritul de camaraderie din cadrul unităţilor, principalele repere ale misiunilor desfăşurate, precum şi cum se pregătesc
militarii pentru a îndeplini misiuni atât externe cât şi interne sau pentru a-i sprijini pe românii afectaţi de
calamităţile naturale.
Aici, la Buzău şi-au dat întâlnire militari, poliţişti,
pompieri, jandarmi, toţi din oştirea română, spre a-şi
veghea strămoşii de sub brazdă şi pruncii înălţându-se
spre lumină.
O lecţie pe care suntem datori să o învăţăm şi să o
spunem mai departe copiilor, copiilor noştri.
M.m. cls. a I-a Iulian Cadulencu
foto: caporal cls. a. III-a Paul Oprea
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85 de ani de tradiţii la
Batalionul 47 Comuncaţii şi Informatică
„General Nicolae Petrescu”
Aniversarea la 1 aprilie 2017 a 85 de ani de la înfiinţarea Batalionului 47 Comuncaţii şi Informatică
„General Nicolae Petrescu”, continuator al tradiţiilor
Regimentului 3 Transmisiuni, constituie un moment de
recunoaştere a eforturilor generaţiilor de transmisionişti care au menţinut şi menţin în permanenţă starea
de operativitate echipamentele, staţiile şi centrele de
comunicaţii în cadrul tuturor structurilor Diviziei 2
Infanterie „Getica”.
Istoricul apariţiei şi dezvoltării armei transmisiunilor,
ca şi al celorlalte arme, poate fi etapizat în perioade
marcate de principalele evenimente politico-militare
din secolele XIX şi XX, precum şi de apariţia şi dezvoltarea în ţările dezvoltate tehnic din Europa a unor
mijloace tehnice de comunicare din ce în ce mai performante, dar actul de constituire al batalionului este
Înaltul Decret Regal nr. 497 din 22.02.1932, prin care
s-a înfiinţat Regimentul 3 Transmisiuni, grupând trei
batalioane de transmisiuni din regimentele 5, 6 şi 7
Pionieri, având reşedinţa în garnizoana Braşov, apoi în
garnizoana Cluj, ca în octombrie 1940 să fie mutat în
garnizoana Deva, conform ordinului Marelui Stat Major
nr. 12140/1940.
De la înfiinţare şi până în prezent, unitatea a trecut
prin numeroase reorganizări şi a participat în luptele
celui de-al Doilea Război Mondial atât în zona de
operaţii de Est, pentru restabilirea circuitelor de linii
permanente din Basarabia şi pentru asigurarea
legăturilor telefonice, radio şi prin mijloace mobile ale

trupelor române care au luptat alături de trupele germane, pentru readucerea Basarabiei la patria mamă,
cât şi în campania de Vest, unde a asigurat legăturile
telefonice, telegrafice şi radio, de comandament,
necesare Armatei 1, a 4-a şi Corpului 7 Armată pentru
conducerea marilor unităţi şi unităţi subordonate, angajate în luptele de eliberare a părţii de Nord-Vest a
ţării de sub ocupaţie străină şi, în continuare, până în
mai 1945, pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei.
Participarea la o gamă largă de misiuni, în ţară şi în
străinătate a impus personalului batalionului o mare
capacitate de adaptare, disponibilitate şi flexibilitate
pentru a face faţă provocărilor actuale, fiind în măsură
să implementeze sistemele de comunicaţii la nivelul
cerinţelor unor structuri moderne, compatibile şi interoperabile cu cele ale Alianţei Nord-Atlantice.
În prezent, misiunea Batalionului 47 Comuncaţii şi
Informatică „General Nicolae Petrescu” este de a
asigura Diviziei 2 Infanterie „Getica” suportul tehnic de
comunicaţii şi informatică pentru exercitare actului de
comandă.
Vineri, 31 martie 2017, în cadrul festivităţii, Drapelul
de luptă al batalionului a fost decorat cu distincţia
militară onorifică „Emblema de Onoare a Statului
Major General”.
Prezent la eveniment, comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica”, general-maior dr. Petrică-Lucian
Foca, a transmis un mesaj personalului batalionului:
Sunt onorat să vă transmit, în nume personal şi al
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echipei de conducere a diviziei, sincere felicitări
pentru activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute,
cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la înfiinţarea
Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică „General
Nicolae Petrescu", continuator al tradiţiilor de luptă ale
Regimentului 3 Transmisiuni.
Totodată vă transmit ca acest important eveniment
trebuie să vă dea imboldul de a munci mai bine, de a
da o nouă dimensiune întregii activităţi, astfel încât misiunile ce vă revin să fie îndeplinite în timp oportun şi
la parametri de performanţă.
În semn de apreciere pentru rezultatele obţinute de
personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor încredinţate, au fost conferite şi înmânate insigne şi semne
onorifice, diplome de către comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica”, general-maior dr. Petrică-Lucian
Foca şi reprezentantul Statului Major al Forţelor
Terestre, colonel Cristian Serescu.
Comandantul Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu”, locotenent-colonel
ing. Costel Maftei a transmis faptul că valorificând
experienţa predecesorilor, generaţii după generaţii,
şi-au pus amprenta pe evoluţia unităţii, conferind
acestuia noi valenţe de modernitate, profesionalism şi
dinamism, valenţe absolut necesare actului de
conducere al armatei.
Totodată comandantul batalionului a transmis că
principalul element de forţă al structurii de-a lungul timpului au fost şi sunt oamenii, această familie cunoscută în armă drept „şcoala de transmisiuni de la
Buzău”, care a demonstrat faptul că noul nu a exclus
în nici un moment tradiţia ci doar a îmbrăcat-o într-o
haină a altor vremuri.

Cu această ocazie, a fost prezentat şi un exerciţiu
Drill-Team de excepţie, exerciţiu care a încântat asistenţa prin coordonarea mişcărilor într-o manieră spectaculoasă.
După defilarea militarilor Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu”, comandaţi de locotenentul-colonel ing. Costel Maftei,
asistenţei i-au fost prezentate diverse echipamente de
comunicaţii şi informatică din dotarea unităţii.
Aniversările batalionului au constituit ocazii dintre
cele mai fericite pentru a se întâlni, măcar şi pentru
câteva ore, generaţiile de ieri şi de azi ale transmisioniştilor militari.
La ceas aniversar, Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu” a îmbrăcat haina
de sărbătoare şi şi-au primit cum se cuvine oaspeţii,
cadre militare active şi în rezervă din garnizoana
Buzău, care nu au întârziat să se prezinte la apel, cu
aceeaşi punctualitate ca atunci când erau în activitate,
iar fiecare ocazie de a se întâlni cu cei din activitate
constituind pentru fiecare dintre ei un motiv de reală
bucurie.
Nu au lipsit nici prezentările de tehnică, exerciţiile
demonstrative, vizitarea sălilor de specialitate, a
muzeului unităţii. Peste tot fiecare dintre cei care au
trudit în această unitate şi-au căutat cu nostalgie
urmele paşilor şi ale trudei de ani şi ani.
Orice întâlnire cu veteranii transmisionişti constituie
pentru cei din activitate un prilej de a completa informaţiile despre trecutul unităţii şi de a strânge rândurile
între generaţii.
M.m. cls. a I-a Iulian Cadulencu
foto: caporal cls. a. III-a Paul Oprea
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DAY RUN - „Prietenie prin sport”
Vineri, 17 februarie 2017, Garnizoana Buzău în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Buzău, au organizat, cu ocazia Zilei Consiliului Internaţional al Sportului Militar, competiţia DAY RUN.
La crosul desfăşurat pe traseul Stadionul de
Atletism, Parcul Crâng şi retur, cu o distanţa de 3 kilometri, au participat peste 160 de militari din cadrul
unităţilor militare aflate în garnizoana Buzău.
Activitatea a avut ca scop dezvoltarea calităţilor
motrice şi a trăsăturilor moral volative.
Toţi participanţii la competiţie au fost declaraţi
câştigători şi promotori ai mişcării în aer liber.
***
Consiliul Internaţional al Sportului Militar a luat fiinţă
în anul 1948 la iniţiativa Franţei, când cinci state europene, Franţa, Belgia, Luxemburg, Danemarca şi
Olanda au căzut de comun acord să organizeze competiţii sportive de amploare între armatele acestor
state. Până în prezent, în 83 de ţări s-a aniversat cel
puţin o dată „Ziua Consiliului Internaţional al Sportului
Militar”, permiţând crearea de relaţii durabile între
organizaţiile militare şi civile, armate şi guverne.
Locotenent-colonel Toni Ene

Locţiitorul comandantului Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, general de brigadă dr. Adrian SOCI, prezent
la activitate, a transmis felicitări militarilor participanţi,
precizând că: …,, scopul acestei manifestări sportive
a fost şi de a disemina motto-ul Consiliului Internaţional al Sportului Militar „Prietenie prin sport”, dar şi
de atragerea personalului militar în practicarea cu
regularitate a sportului de masă…”
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Campanie donare de sânge
a militarilor buzoieni
Miercuri, 17 mai, peste 30 de militari din garnizoana
Buzău au participat, în mod voluntar, la campania
umanitară de donare de sânge pentru o tânără de 30
de ani la solicitarea postului TV Buzău, la Centru de
Transfuzii Buzău.
Această campanie se doreşte a asigura societatea
că sprijinirea persoanelor cu probleme medicale grave
cere o abordare de echipă, o coeziune a Armatei
României şi societăţii civile.
Comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
generalul de brigadă Gheorghe Vişan a apreciat că
acest gen de activitate demonstrează că ....participarea militarilor buzoieni la această campanie se
doreşte a fi o frumoasă punte umană care va conduce
la creşterea coeziunii sociale în jurul unui proiect care
vizează una din valorile fundamentale ale statului, respectiv Armata României.
Totodată, dorim prin acest gest să educăm şi tânăra
generaţie în sprijinul solidarităţii cu populaţia şi, în
general, cu persoanele care întâmpină probleme
medicale grave.
M.m. cls. a I-a Iulian Cadulencu
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RĂMAS BUN,
domnule general de brigadă dr. Adrian Soci!
Personalul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, cu adâncă
durere şi profundă compasiune, deplâng şi regretă trecerea
neaşteptată în lumea veşnică a generalului de brigadă dr.
Adrian Soci, locţiitor al comandantului Diviziei 2
Infanterie „Getica”.
Acum, la pierderea unui camarad cu o sensibilitate
incredibilă, cu o căldură umană impunătoare cu o calitate morală şi profesională deosebită, care a păstrat vie
tradiţia militară, devotat uniformei militare şi având un
respect total pentru credinţa şi valorile neamului românesc, militarii din cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica” îşi
exprimă profundul regret la trecerea în lumea veşnică a
generalului de brigadă dr. Adrian Soci.
Respectul pe care îl impunea, generalul de brigadă dr.
Adrian Soci, prin calităţile sale profesionale şi prin condescendenţa de care a dat dovadă tot timpul, atât în misiunile executate în ţară cât şi în misiunile internaţionale
din Afganistan 2005 şi 2008, manifestând întotdeauna
spirit de corp, împărtăşind împreună cu ceilalţi camarazi
valorile comune (mândrie, loialitate, încredere în sine, onestitate, disciplină, solidaritate), îl situează în galeria
marilor comandanţi.
Generalul de brigadă dr. Adrian Soci, camaradul, va rămâne veşnic în amintirea noastră, a militarilor,
iar momentele grele ale despărţirii, nu vor fi niciodată uitate. Am pierdut un militar destoinic, care a strălucit prin rezultate şi performanţe de-a lungul întregii sale cariere fiind decorat de-a lungul timpului cu numeroase distincţii, amintind: Bronze Medal – SUA, Medalia „NATO - non article five”, Virtutea militară
în grad de cavaler, Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de Onoare a Forţelor Terestre,
Credinţa andreiană - Episcopia „Dunării de Jos”.
Noi toţi, militari şi civili, cei care l-am cunoscut şi admirat ca om şi profesionist, personal sau prin natura
relaţiilor de serviciu, îi vom păstra o amintire vie.
Transmitem sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune familiei îndoliate, greu încercate de
dureroasa pierdere.
Rugăm pe Hristos, să reverse harul Său, al luminii şi vieţii veşnice, peste acest erou, dăruindu-i odihna
sfântă întru nădejdea Învierii, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea neamului.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Semnează personalul din cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica”
Buzău, 16 aprilie 2017
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