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Ziua Na1ională a României, reper
al unită1ii și al jertfei de sine

EDITORIAL

Oamenii au învăQat de mult să-și ordoneze viaQa
conform curgerii timpului sau ciclurilor naturii, să
marcheze trecerea lor prin lume folosind ca repere
evenimente marcante din punct de vedere personal
sau social. Aceasta le dă un sentiment de ordine, de
siguranQă, de apartenenQă, de înrădăcinare.

Ziua NaQională a României este unul din reperele
fundamentale ale poporului nostru nu doar ca un sim-
bol convenQional, ci tocmai pentru că însumează toate
aceste sentimente pentru care au luptat și s-au jertfit
de-a lungul veacurilor multor generaQii.

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este încunu-
narea nu doar a eforturilor militare și diplomatice ale
anilor Primului Război Mondial, ci rezultatul sacrificii-
lor și muncii tuturor acelor generaQii de când a fost să-
dită sămânQa ideii conștiinQei naQionale și încă și mai
de demult, de când oamenii acestor meleaguri au
preQuit ce înseamnă să fii acasă, printre cei de-un
neam cu tine.

Dar Marea Unire nu e un dat imuabil, așa cum du-
reroșii ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial au
arătat. E o moștenire preQioasă lăsată de înaintașii
noștri pentru a fi păstrată, ocrotită, transmisă mai de-
parte celor ce ne urmează.

Ziua de 1 Decembrie poate fi considerată astfel nu
doar ca un prilej de sărbătoare, de comemorare a
celor ce-au făcut-o posibilă, chiar cu sacrificiul
suprem. Ea mai poate fi privită și ca un moment de
bilanQ, firesc de altfel spre final de an calendaristic.
Un moment când evaluăm ceea ce am făcut noi, cei
de astăzi, pentru ca cei de mâine să poată trăi liber
într-o Qară a lor.

Iar noi, militarii Diviziei 2 Infanterie „Getica”, ne pre-
gătim să încheiem un alt an marcat de o situaQie epi-
demiologică deosebită, dar și de eforturile de a ne
menQine și de-a crește chiar nivelul de pregătire și de
dotare a forQelor din subordine, într-un context geo-
politic regional și global ce obligă la a Qine pasul cu
evoluQia evenimentelor.

A fost un an al întoarcerii acasă a militarilor noștri
din cel mai solicitant și mai longeviv teatru de
operaQii, cel din Afganistan, la care Armata României
și-a adus printre cele mai consistente și apreciate

contribuQii. Un teatru de operaQii pentru care ne-am
instruit intens, câteva generaQii de militari, unde am
luptat și unde am învăQat, unde ne-am câștigat rolul
de membru al celei mai importante alianQe politice și
militare din lume, unde am făcut sacrificii de sânge și
ne-am pierdut camarazi, dar și unde am construit re-
laQii de încredere puternice cu partenerii de alianQă și
relaQii interumane dintre cele mai solide.

A fost un an al exerciQiilor, cu comandamente și
trupe, pe terenurile de instrucQie, al pregătirii de noi
promoQii de soldaQi profesioniști, dar și de rezerviști
militari în unităQi din subordine, un alt an al deschide-
rii către comunitate, al cooperării cu societatea civilă,
comunităQile și autorităQile locale, inclusiv prin activi-
tăQile organizate sau la care a participat FundaQia
„Mareșal Alexandru Averescu”.

Și a fost un an al gestionării situaQiei epidemiolo-
gice actuale, al într-ajutorării dar și al restricQiilor, al
susQinerii campaniei de vaccinare, al eforturilor
deosebite colegilor noștri din structurile logistice și nu
numai, dar mai ales ale personalului medical militar.

Acum, în preajma Zilei Marii Uniri, să ne amintim
mai mult decât de obicei să facem din acest an unul
al efortului comun, al sprijinului aproapelui, al datoriei
îndeplinite faQă de Qară și faQă de semeni, și nu unul al
dezbinării și al contradicQiilor neconstructive.

Cu cât mai mari sunt încercările prin care trecem,
cu atât mai dârz ne va fi caracterul și cu atât mai im-
portante succesele noastre, iar acesta este unul din-
tre învăQămintele transmise de făuritorii Marii Uniri, pe
care le putem aplica vremurilor pe care le trăim. În
acest fel, Ziua NaQională își întregește caracterul de
reper marcant al neamului românesc, de sursă de
inspiraQie și de element motivaQional pentru noi toQi,
beneficiarii sacrificiilor generaQiilor anterioare.
La mul�i ani România, La mul�i ani poporului

român!

General-maior Dragoş-Dumitru Iacob,

Comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”,
Preşedintele Fundaţiei

„Mareşal Alexandru Averescu”



În august 2007 a apărut pentru prima dată la Buzău
revista „Străjer în calea furtunilor”, ca Magazin al
FundaQiei „Mareșal Alexandru Averescu”.

Obiectivul declarat atunci, și consemnat pe prima
pagină a revistei, a fost „acela de a apropia militarii de
toate gradele și vârstele din arealul buzoian, de a pu-
blica informaQii încă necunoscute din istoria importan-
tei noastre garnizoane, alături de altele care au mai
fost publicate dar nu sunt îndeajuns cunoscute.[…] La
fel de importantă este și crearea de legături între vâr-
stele militare, prin facilitarea accesului la informaQie și
tratarea unor subiecte diverse, gen magazin.”

De asemenea, revista își propunea să fie o interfaQă
între cititorii militari buzoieni și FundaQia „Mareșal
Alexandru Averescu”, organizaQie independentă și ne-
guvernamentală, înfiinQată în anul 2005 din iniQiativa
cadrelor militare ale Comandamentului OperaQional În-
trunit, să prezinte structurile militare buzoiene, să rea-
ducă în prim plan figurile marilor personalităQi militare
ale Armatei a 2-a, cunoscute în istorie, dar și să pro-
moveze imaginea unor militari de marcă din garni-
zoana Buzău. „Vrem să fim o revistă mai teoretică
decât revistele culturale, mai culturală decât cele lo-
cale, la fel de serioasă ca revistele militare, mai amu-
zantă decât cele serioase și și cu siguranQă mai
dedicată formării unui bun cititor decât revistele
plătite.”

Astăzi, când încercăm să facem un scurt bilanQ al
celor 15 ani de existenQă editorială - la care ne dorim
să adăugăm mulQi înainte - și răsfoim cele 30 de nu-
mere ale revistei, ne punem fireasca întrebare: Am
reușit să ne Qinem de promisiune?

Nu știu dacă noi, colectivul de redacQie, suntem cei
îndreptăQiQi să răspundem acestei întrebări, dar, cu si-
guranQă, suntem cei mai în măsură să le oferim, celor
care ne vor face „notarea de serviciu”, argumente se-
rioase în pentru obQinerea unui calificativ pozitiv.

Aducem astfel, în favoarea noastră, colecQia re-
vistei, un adevărat bun de patrimoniu cultural, cu care,
după câte știm, nici o altă garnizoană din Qară nu se
poate lăuda. Așa cum am mai spus-o și în Argumen-
tul la Almanahul retrospectiv al revistei, pe care l-am
editat în anul 2020, când s-au împlinit 15 ani de la în-
fiinQarea FundaQiei „Mareșal Alexandru Averescu” – o
altă împlinire editorială cu care ne mândrim! - tezaurul

depozitat în paginile revistei va îmbogăQi patrimoniul
local și naQional al oștirii române, ca parte incontesta-
bilă a patrimoniului cultural românesc. Iar cine va fi
obligat, sau numai curios, să cerceteze peste ani evo-
luQia oștirii române și pe coordonata sa socio-culturală,
nu va putea evita FundaQia „Mareșal Alexandru Ave-
rescu” și revista acesteia, „Străjer în calea furtunilor”,
care, prin aria sa de exprimare, a depășit de mult nu
doar graniQele convenQionale ale garnizoanei Buzău,
ci și pe cele ale zonei de responsabilitate a marii uni-
tăQi cu comandamentul în orașul nostru.

Rămânem, desigur, adepQii cuvântului scris și tipă-
rit pe hârtie - chiar dacă acest lucru pare din ce în ce
mai nefiresc în această epocă a supertehnologizării și
al consumului grăbit de informaQii postate pe ecranele
computerelor și telefoanelor inteligente - și ne stră-
duim de fiecare dată ca revista să aibă un conQinut și
o formă grafică pe măsura așteptărilor cititorilor noștri,
mulQi dintre ei și pasionaQi colecQionari bibliofili. Ne
place să credem că, datorită cooptării în efortul nostru
a unor prestigioși autori, dar și a profesionalismului co-
lectivului redacQional, acest deziderat este atins, chiar
dacă, de fiecare dată, suntem convinși că la următo-
rul număr va trebui să căutăm să aducem un plus de
valoare în acest sens.

Să nu uităm însă că internetul a devenit un element
indispensabil și chiar obligatoriu. Deci, ediQia on-line a
revistei și arhiva sa electronică ne ajută să ne facem
cunoscuQi oricând și oriunde în lume și nu ne putem
decât bucura și de această extraordinară oportunitate
și înlesnire.

În încheiere, aducem un frumos și binemeritat
cuvânt de mulQumire celor care au susQinut, de-a
lungul timpului, sub o formă sau alta, acest proiect.
Sinceră gratitudine conducerii FundaQiei „Mareșal
Alexandru Averescu” pentru interesul acordat revistei
și sprijinul material, deloc de neglijat, necesar editării
și tipăririi acesteia, dar și colectivului de redacQie, indi-
ferent de formula sub care i-a fost consemnată truda
la împlinirea fiecărei ediQii.

La mul9i și frumoși ani înainte revistei noastre!

Colonel (r) dr. Mircea Tănase

Redactor-șef al revistei „Străjer în calea furtunilor”

Revista noastră la cea de-a 30-a
împlinire editorială
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Aniversarea, la 18 august 2021, a 105 ani de
la înfiinQarea Armatei a 2-a ale cărei tradiQii au fost pre-
luate de Divizia 2 Infanterie „Getica”, ne-a oferit
deosebita plăcere de a prezenta o frumoasă lecQie de
istorie de la constituirea, în august 1916, a marilor
unităQi ale armatei române şi intrarea României în
Marele Război pentru împlinirea idealului naQional.

Cu această ocazie, Divizia 2 Infanterie „Getica” a
organizat mai multe ceremonii, în cadrul cărora am
prezentat drumul prin istoria contemporană a Armatei
a 2-a române, înfiinQată la 18 august 1916, la intrarea
în război a României de partea Antantei, unde ostaşul
român nu a precupeQit nici un moment să plece la luptă,
să apere integritatea şi suveranitatea patriei noastre.

ActivităQile au inclus simpozioane la Focșani,
Câmpulung Muscel, Medgidia și Buzău, prilej de pro-
movare a simbolurilor şi a tradiQiilor militare, cu o înaltă
încărcătură emoQională. În cadrul simpozioanelor au
fost prezentate frumoase lecQii de istorie, prin prelegeri
susQinute de specialiști în istorie militară: colonel (r.)
dr. Ion Giurcă, colonel (r.) dr. Mircea Tănase, profesor
dr. Horia Dumitrescu, colonel Neculai Șerban,
comandor aviator (r.) lector universitar dr. Jănel
Tănase, colonel (r.) dr. Mihai Goia, comandor aviator
(r.) dr. Marius - Adrian Nicoară, precum și de au-
torităQile locale prezente la evenimente.

- 3 -
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105 ani de la înf i in1area
Armatei a 2-a

------------Maistru militar principal Iulian Cadulencu, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
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În cadrul acestor simpozioane a fost vizionat și
filmul aniversar - Calea Învingătorilor: Armata a 2-a,
astăzi Divizia 2 Infanterie „Getica”.

Alte activităQi dedicate împlinirii a 105 ani de la în-
fiinQarea Armatei a 2-a s-au constituit în desfășurarea
de ceremoniale militare și religioase în memoria celor
care s-au jertfit în luptele eroice pentru împlinirea
idealului naQional de reîntregire a neamului la
Mausoleul Mărăști, Mausoleul Eroilor de la Mateiaș,
Monumentul Eroilor din Medgidia și Cimitirul Eroilor
din Siriu.

Seria manifestărilor a continuat la Buzău pe
3 august, la Muzeul JudeQean, unde a avut loc
vernisajul expoziQiei „Armata Română în Războiul cel
Mare”.

În cadrul vernisajului, participanQilor le-au fost
prezentate de către istoricul Sorin Turturică,
muzeograf din cadrul Muzeului NaQional Militar
„Regele Ferdinand I”, piese de armament, echipa-
ment, uniforme ale militarilor Armatei României din
Primul Război Mondial.

Au fost expuse, de asemenea, documente și
obiecte aparQinând mareșalului Alexandru Averescu
aflate în patrimoniul Muzeului NaQional Militar „Regele
Ferdinand I”, cele mai multe dintre acestea intrând în
patrimoniul muzeului la înfiinQarea instituQiei sau în pe-
rioada imediat următoare.



ExpoziQia prezintă și ordine și medalii românești din
timpul Primului Război Mondial din care amintim:
Ordinul „Steaua României”, Ordinul „Coroana
României”, precum şi Medaliile „Virtutea Militară de
Război” şi „Bărbă9ie şi Credin9ă”.

Eroismul ostașilor români în luptele din Primul Război
Mondial mai poate fi vizualizat și pe cele 17 panouri
unde sunt reprezentate fotografii din istoria participării
Armatei României la Campania din 1916 și 1917.

Mai sunt expuse obiecte de artă aparQinând unor
sculptori celebri ai vremii din care amintim: două
statuete - „Aruncătorul de grenadă” și „Soldat român
săpându-şi adăpostul individual 1916-1918” realizate
de sculptorul Oscar Han, precum și bustul generalului
de corp de armată Alexandru Averescu, lucrare
aparQinând sculptorului Oscar Späthe.

ExpoziQia poate fi vizitată până în luna ianuarie
2022, publicul putând admira și tunica personală cu
grad de mareșal a lui Alexandru Averescu și, de
asemenea, un săculeQ primit de mareșal, cu pământ
îmbibat cu sângele eroilor din toate bătăliile purtate de
Armata României în Primul Război Mondial, donat de
AsociaQia „GeneraQia de Foc”, constituită din
veterani de război.

Tot în municipiul Buzău, publicul a putut fi încântat,
două zile în parcurile Crâng, Tineretului și Alexandru
Marghiloman cu spectacole susQinute de Muzica
Militară și cu lansarea imnului Diviziei 2 Infanterie
„Getica”.

Astfel, publicul buzoian a fost purtat pe ritmuri de
muzică ostăşească, marşuri şi muzică de promenadă,
de către muzica militară, recunoscută pentru

AGENDA FUNDAŢIEI

- 5 -



repertoriul bogat, dar şi pentru participările la festiva-
lurile naQionale şi internaQionale ale muzicilor militare.

Manifestările s-au încheiat la Buzău în 18 august,
pe Calea Eroilor, unde a avut loc o ceremonie militară
și religioasă. În cadrul acesteia a avut loc decorarea
Drapelului de Luptă al Diviziei 2 Infanterie „Getica”, de
către șeful Statului Major al Apărării, generalul-locote-
nent Daniel Petrescu, prin decretul președintelui
României, Klaus Werner Iohannis, cu Ordinul Na9ional
„Serviciul Credincios” în grad de Ofi9er, cu însemn de
pace, pentru militari.

Totodată, Drapelul de luptă al marii unităQi a fost
decorat și cu Emblema de onoare a Comandamentu-
lui For9elor Întrunite, precum și cu Emblema de
Onoare a Justi9iei Militare.

Slujba religioasă a fost oficiată de Arhiepiscopul
Buzăului și Vrancei, ÎnaltpreasfinQitul Părinte Ciprian
însoQit de un sobor de preoQi.

Cu prilejul acestei aniversări, mai mulQi militari din
cadrul marii unităQi au fost decoraQi cu medalii de merit
de către șeful Statului Major al Apărării, generalul-lo-
cotenent Daniel Petrescu și șeful Statului Major al
ForQelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă.

Ceremonia s-a încheiat cu defilarea militarilor din
cadrul diviziei și a unităQilor subordonate. Pe timpul de-
filării, aeronavele din Baza Aerienă de Instruire şi For-
mare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” de la
Bobocu au survolat Calea Eroilor.

La toate ceremoniile organizate de Divizia 2 Infan-
terie „Getica” au asistat autorităQi publice locale, foști
comandanQi ai marii unităQi, cadre militare active și în
retragere, precum și un numeros public.

Cu ocazia aniversării a 105 de la înfiinQarea Armatei
a 2-a a fost lansat și numărul 29 al revistei Străjer în
calea furtunilor, precum și albumul retrospectiv: De la
Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” - 1916-2021
- 105 file de istorie în imagini, ca o contribuQie la readu-
cere aminte și la întărirea legăturilor dintre generaQii.

Evenimentul a fost un prilej de promovare a sim-
bolurilor şi al tradiQiilor militare, cu o înaltă încărcătură
emoQională, iar prezenQa publicului buzoian alături de
noi la această aniversare ne-a onorat și ne-a bucurat
deopotrivă.

Foto: Cadulencu Iulian, Sterian Ciprian,
Cantea Ovidiu, Ieșean Oana, Ilișanu Cătălina,

Manolache LaurenQiu, Mihai Eugen
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Secretarul de stat și șef al Departamentului pentru
politica de apărare, planificare și relaQii internaQionale,
din Ministerul Apărării NaQionale, Simona Cojocaru, a
participat miercuri, 22 septembrie, la deschiderea lu-
crărilor ConferinQei internaQionale „O nouă Europă
Centrală -100 de ani de la crearea primului sistem de-
fensiv regional”, organizată la Buzău de Institutul pen-
tru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară,
Primăria Municipiului Buzău, Divizia 2 Infanterie „Ge-
tica” şi Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”.

Manifestarea ştiinţifică, care s-a desfășurat în
perioada 21-23 septembrie, a marcat împlinirea a 100
de ani de la crearea primului sistem regional de alianţe
în Europa Centrală, un proces politic și diplomatic
amplu ce a inclus doi piloni centrali - AlianQa militară
româno-polonă și Mica ÎnQelegere.

AGENDA FUNDAŢIEI
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Conferin1a interna1ională „O nouă Europă
Centrală -100 de ani de la crearea primu-

lui sistem defensiv regional”, la Buzău
------------Maistru militar principal Iulian Cadulencu, Divizia 2 Infanterie „Getica”



La eveniment au participat istorici militari, cercetă-
tori, reprezentanQi ai mediului civil și militar din Austria,
Cehia, Germania, FranQa, Polonia, Republica
Moldova, România și Serbia. Dezbaterile au permis
un dialog deschis privind semnificaQia anului 1921,
fiind reliefate atât importanQa cooperării militare regio-
nale, cât și provocările majore de securitate care au
marcat evoluQia și dinamica de ansamblu a proiectului
regional interbelic.

În mesajul de deschidere, secretarul de stat Simona
Cojocaru a evidenQiat relevanQa istorică a momentului
1921 și rolul activ jucat de România în promovarea
cooperării și în consolidarea apărării regionale. În
acest sens, a arătat că proiectul regional de acum 100
de ani, dincolo de deznodământul său, rămâne un
model de cooperare și sprijin reciproc, gândit să ofere
o soluQie pentru gestionarea marilor probleme și di-
leme de securitate ale regiunii. „Cooperarea regională,
dialogul și strânsa alianQă cu democraQiile occidentale
rămân și astăzi, așa cum a fost și acum un secol,
coordonate centrale care trebuie să fundamenteze
politica de securitate și apărare naQională și regională
deopotrivă”, a transmis secretarul de stat.

În deschiderea lucrărilor au mai luat cuvântul
Constantin Toma, primarul Municipiului Buzău, gene-
ralul-maior Corneliu Postu, directorul Statului Major al
Apărării, Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul Insti-
tutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Mili-
tară și generalul-maior Dragoș Iacob, comandantul
Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Cu acest prilej, a fost
transmis și un mesaj video din partea academicianu-
lui Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

AGENDA FUNDAŢIEI
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În cadrul reuniunii a fost prezentat și proiectul edi-
torial „România în sistemul regional de alianQe din pe-
rioada interbelică”, care include două volume de
culegeri de documente referitoare la relaQiile româno-
polone și la relaQiile dintre România și Mica ÎnQelegere.
Proiectul este rezultatul cooperării dintre Institutul
pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară,
Arhivele Diplomatice și Arhivele Militare NaQionale
Române.

De asemenea, în cadrul conferinQei au fost verni-
sate trei expoziQii organizate de Arhivele Diplomatice
ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Apărării
din Polonia și de Muzeul Militar NaQional „Regele
Ferdinand I”.

AGENDA FUNDAŢIEI
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Luni, 4 octombrie, la sediul Diviziei 2 Infanterie
„Getica” a avut loc ședinQa Consiliului Director al
FundaQiei „Mareșal Alexandru Averescu”, unde au fost
prezentate principalele activităQi desfășurate în cadrul
și cu concursul FundaQiei din ultimele luni și o
prezentare a bilanQului financiar.

Tot în cadrul ședinQei au fost acordate bursele de
merit „General de corp de armată Nicolae Ciupercă”
unui număr de 6 elevi de pe raza judeQului Buzău,
declaraţi admişi la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza și Colegiul NaQional Militar
„Alexandru Ioan Cuza” din ConstanQa.

Printre cele mai importante evenimente desfășurate
cu concursul FundaQiei, au fost: plantare de pomi în lo-
calităQile Berca și Siriu; campania naQională „Alături de
veterani”; Ziua Veteranilor de Război; Ziua Eroilor;
Ziua Drapelului; simpozioane și ceremonii premergă-
toare aniversării a 105 ani de la înfiinQarea Armatei
a 2-a în localităQile Focșani, Mărăști, Siriu, Mateiaș,
Câmpulung, Medgidia și Buzău; editarea numărului 29
al revistei „Străjer în calea furtunilor”, editarea
Albumului retrospectiv al FundaQiei și ceremonia de
împlinire a 105 ani de la înfiinQarea unităQii.

FundaQia a reușit și în acest an să dezvolte proiecte
de conservare şi restaurare a monumentelor istorice,
amintind în acest sens dezvelirea unei plăci come-
morative la Cimitirul Militar din Roşia-Sibiu.

Una din activităQile importante la care a participat
FundaQia, în colaborare cu primăria Buzău, a fost con-
ferinQa internaQională „O nouă Europă Centrală-100 de

ani de la crearea primului sistem defensiv regional”,
organizată în garnizoana noastră de către Institutul
pentru de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.

Au fost propuse noi proiecte de ajutorare a copiilor
cadrelor militare decedate în teatrele de operaQii și or-
ganizarea, anul viitor, a unor evenimente prilejuite de
împlinirea a 140 de ani de la nașterea generalului de
corp de armată Nicolae Ciupercă, fost comandant al
Armatei a 2-a.

Atât evenimentele desfășurate, cât și cele propuse
au scopul realizării unei legături credibile între oştire şi
societatea civilă şi pentru dezvoltarea unui spirit de
corp al organismului militar căruia i se adresează.

La finalul activităQii, generalul-maior Dragoș-Dumitru
Iacob, a adus mulQumiri inginerului Enăchescu Dan,
administratorul firmei SER TRANSPORT, sponsorul
burselor de merit, și membrilor consiliului director
pentru implicare și efortul depus în îndeplinirea obiec-
tivelor propuse spre realizare.

AGENDA FUNDAŢIEI
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Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”
- bilan1ul activită1ilor pe anul 2021 -

------------Plutonier adjutant principal Sandu Popa, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România



Mobilizarea Comandamentului
Armatei a 2-a în august 1916
---------------------------- Colonel (rtr.) prof. univ. dr. Ion Giurcă
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După doi ani de neutralitate, la cererea statelor An-
tantei, care promiteau satisfacerea cerinhelor politice
și teritoriale ale guvernului de la București, după ce la
4/17 august 1916 au fost încheiate convenhiile politice
și militare cu Franha, Italia, Marea Britanie și Rusia, în
conformitate cu prevederile acestora, la 14/27 august
1916 România a declarat război Austro-Ungariei.
Scopul declarat al războiului a fost „realizarea idealu-
lui nostru naVional, adică întregirea neamului. Cuceri-
rea teritoriilor locuite de Români, ce se găsesc astăzi
înglobate în monarhia austro-ungară, trebue să fie
fructul războiului.”1

Deși intrarea în achiune a României și a armatei sale
a fost pregătită în toată perioada neutralităhii, 1914-
1916, la data începerii operahiunilor militare capacitatea
de luptă era mult sub cea necesară, ca urmare a poli-
ticii celor două partide care se succedau la conducerea
hării, în privinha alocărilor bugetare, pe principiul o ar-
mată după buget și nu cum ar fi fost firesc, un buget
pentru atât cât nevoile apărării hării o cer.

Intrarea armatei în achiune cu forhele prevăzute în
planul de operahii pus în aplicare impunea trecerea
acesteia de la starea de pace la cea de război, achiune
și activitate care se execută prin mobilizare. În anii
1915 și 1916 fusese mobilizate în secret și se consti-
tuise cele 18 Grupuri de acoperire, sub conducerea
comandamentelor de corp de armată existente la
pace, care au avut misiunea de a intra imediat în
achiune, după declararea stării de război Austro-Un-
gariei, ceea ce s-a și întâmplat.

Trecerea armatei la capacitatea de luptă completă
se realiza prin mobilizarea generală, concomitent cu
mobilizarea autorităhilor civile și a stabilimentelor in-
dustriale, în conformitate cu prevederile unui „Regula-
ment de mobilizare pentru autorităhile civile și pentru
stabilimentele industriale”, întocmit de către Alexan-
dru Crăsnaru, Eftimie Antonescu, Colonel Mihail Ra-
covihă, locotenent-colonel Nicolae Alevra și maior C.
Eliade, care fusese supus aprobării suveranului de
către Președintele Consiliului de Miniștri și ministru de
Războiu, Ion I. C. Brătianu, aprobat la 11 martie 1916
prin „Decretul nr. 827”, abrogându-se astfel regula-
mentul și ordinele circulare din anul 1913, emise în
contextul intrării României în cel de al Doilea Război
Balcanic.

Mobilizarea generală din august 1916 s-a executat
în conformitate cu Planul de mobilizare pentru anul
1916/1917, întocmit de către Marele Stat Major,
prin Sechia organizare-mobilizare, aprobat de către
ministrul de război în noiembrie 1915. Planul era ela-
borat în acord cu cerinhele Sechiei operahii, care întoc-
mea proiectele planului de operahii al armatei în diferite
variante și ipoteze, în acord cu evoluhia situahiei poli-
tice și militare în Europa, în special pe frontul de est și
din Balcani.

În ceea ce privește structurile de conducere la răz-
boi, planul de mobilizare prevedea constituirea: Mare-
lui Cartier General, 3 comandamente de armată (1-3),
5 comandamente de corp de armată, 16 comanda-
mente de divizie de infanterie, 5 comandamente de
brigăzi teritoriale mixte, o brigadă de grăniceri, două
comandamente de divizie de cavalerie, 3 comanda-
mente de regimente de artilerie grea.2 Conform pla-
nului de mobilizare, un comandament de armată
trebuia să aibă în structură 26 ofiheri, 166 trupă și 118
cai, dar aceasta a suportat ulterior unele modificări de
la caz la caz.

Elementul de noutate l-a constituit înfiinharea la răz-
boi a comandamentelor de armată, știut fiind că până
la acea dată cel mai mare eșalon militar la pace și răz-
boi era corpul de armată. În anul 1916 s-a hotărât să
se mai constituie: un comandament de armată - Ar-
mata de „Nord”, două comandamente de corp de ar-
mată (6 și 7), 4 comandamente de divizie (17-20).

Cele 39 de comandamente, pentru structuri de nivel
strategic, operativ și tactic, necesitau un mare număr
de ofiheri cu pregătire corespunzătoare, brevetahi ca
ofiher de stat major. Din păcate numărul absolvenhilor
de Școală Superioară de Război în hară și străinătate
era redus, 437, unii dintre aceștia fiind deja în rezervă
sau retragere, astfel că încadrarea funchiilor de șefi de
sechii și birouri, asigurarea unui număr de ofiheri de stat
major necesari pentru o activitate de calitate a fost o
imposibilitate. Rămâne de neînheles de ce Marele Stat
Major a luat în 1914 decizia de suspendare a cursuri-
lor Școlii Superioare de Război, unde ofiherii urmau
cursuri de formare a comandanhilor și ofiherilor de stat
major, cât și cursul complementar de 6 luni pentru pre-
gătirea în vederea conducerii la nivel strategic. Nor-
mal, în acord cu prevederile planului de mobilizare,



cifra de școlarizare trebuia crescută simhitor, având în
vedere nevoile de încadrare, cât și o estimare a pier-
derilor probabile pe timpul operahiilor militare.

Mobilizarea generală a fost declarată prin decret
regal și făcută publică prin mijloacele de înștiinhare la
acea dată - autorităhile centrale și locale, presă.

În privinha comandamentelor de armată, conform
planului de mobilizare, la București s-au mobilizat co-
mandamentele armatelor 1, 2, și 3, iar la Bacău co-
mandamentul Armatei de „Nord”. Pentru fiecare
armată a fost emisă „Directiva nr. 1 pentru constituirea
și concentrarea în Ipoteza Z”, care în cazul Armatei
a 2-a a prevăzut: „Cartierul general al armatei, consti-
tuit astfel cum se arată în carnetul de mobilizare al car-
tierului. Mijloacele de comunicaViuni puse la dispoziVia
Cartierului Armatei II-a se găsesc cuprinse în tabelul
Nr. 1; în foaia de transport anexată tabelei Nr. 1 se
arată datele când vor sosi în București sau Ploiești, di-
feritele unităVi de comunicaViuni, puse la dispoziVia Ar-
matei Il-a. Cartierul General se va constitui la început
în București cu începere de la data și în localul ce se
va comunica din timp de Marele Stat-Major, Cartierului
General al Armatei.”3

După mobilizarea la București, comandamentele
armatelor 1 și 2 au plecat la Craiova și Ploiești, cele
ale armatelor 3 și de „Nord” au rămas pe loc la Bucu-
rești și Bacău.

În aceeași zi de 14/27 august 1916, prin „Înaltul De-
cret Nr. 2784”4 au fost numihi comandanhii de armată:
Armata 1, general Ioan Culcer - din rezervă, Armata 2
general A. Averescu, Armata 3 general Mihai Aslan,
Armata de „Nord” generalul Constantin Prezan. Asu-
pra acestor numiri s-au emis diferite puncte de vedere,
o analiză de detaliu aparhine generalului G.A. Dabija,
care nu privește competenha celor numihi la comandă,
ci modalitatea de lucru, plecând de la ideea că: „Cea
mai bună organizare este aceea, în care trecerea de
pe piciorul de pace, pe cel de răsboiu, se face fără
sguduiri, fără schimbări mari. Numai acela care a pre-
gătit armata în timp de pace, prin urmare care o cu-
noaște, va putea să o comande, să o conducă bine în
răsboiu. Acest principiu a fost neglijat de organizator.”5

Concluzia era că singurul care se afla acolo unde
trebuia era generalul Constantin Prezan, care îndepli-
nea funchia de comandant al Corpului 4 armată de la
Iași, cel care își constituise încă din 1915 o echipă de
lucru: colonelul Iacob Zadik șef de stat major, căpita-
nul Ion Antonescu șef al operahiilor, astfel că acest trio
a rămas pe funchii la mobilizare. De altfel aceștia erau
singurii ofiheri de la eșalon armată mobilizată, care cu-
noșteau bine situahia grupurilor de acoperire, le coor-
donase activitatea în teren, iar generalul C. Prezan a
cerut și i s-a aprobat încă din 1915 să mute coman-
damentul Corpului 4 armată de la Iași la Bacău, pen-
tru a fi mai aproape de zona de dislocare a trupelor

constituite în grupurile de acoperire. La celelalte ar-
mate comandanhii, șefii de stat major și ai operahiilor
numihi în funchie nu aveau nici o cunoștinhă asupra si-
tuahiei unităhilor și marilor unităhi pe care urmau să le
conducă și să le planifice luptele.

Generalul G.A. Dabija a analizat situahia și din acest
punct de vedere, sushinând că: „Trecerea pe piciorul
de răsboiu, i-ar fi găsit în mijlocul propriilor lor unităVi,
așa că nu s-ar fi rupt, odată cu sunarea mobilizărei,
acele legături sufletești, intangibile, dar cărora nu în-
drăsnim să nu le acordăm locul cel mai de cinste în
viaVa întregului organism militar și, mai este ceva de
adăogat, că dacă punctul acesta de vedere ar fi fost și
acela al organizatorului și dacă acesta l-ar fi aplicat
din vreme, adică, dacă viitorii comandanVi de Armată
ar fi primit această învestitură cu cel puVin câteva luni
mai înainte, ar fi avut tot timpul ca să se arate, discret
desigur, dar să se arate unităVilor lor și sub această
ipostasă, și nu s’ar mai fi întâmplat ciudăVenia ca unui
viitor comandant de Armată, să nu i se permită nici cu
câteva zile înaintea răsboiului, vizitarea unui punct în-
tărit, pe care avea să-l apere în răsboiu, pentru că prin
această vizită, s-ar fi jignit comandantul de Corp de
Armată pe teritoriul căruia se găsea acest punct.” 6

Generalul G.A. Dabija nu a nominalizat, dar acum
știm că este vorba despre generalul Ioan Culcer pe
care, discret, Ion I. C. Brătianu îl înștiinhase că va fi
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numit comandantul Armatei 1, iar cel în zona căruia
dorea să meargă nu era altcineva decât A. Averescu,
al cărui orgoliu era bine cunoscut de către primul mi-
nistru al hării, și ca urmare a schimbului de scrisori din-
tre cei doi, în contextul numirii, în aprilie 1916, a șefului
de stat major al Corpului 1 armată.

De altfel, chiar și în ceea ce-l privește pe A. Ave-
rescu, Ion I. C. Brătianu a trebuit să lucreze cu mult
tact, dovadă modalitatea de anunhare a numirii sale în
funchia de comandant al Armatei a 2-a, structură care
se constituia la mobilizare. În ziua de 11/24 august
1916, generalul A. Averescu a primit o telegramă prin
care era înștiinhat că primul ministru „dorește să-mi
vorbească”.7 În seara zilei, la ora 22.25 A. Averescu a
ajuns la București, fiind primit de către primul ministru
la ora 18.00 la locuinha sa din Capitală. Despre
această primire generalul a notat cuvintele interlocu-
torului său: „Mi se pare că a venit momentul ca lucru-
rile să depindă de Armată. Am dorit să te văd pentru
aVi spune că ești destinat să comanzi Armata II-a. Sunt
sigur că vei face să meargă lucrurile bine, va fi chiar și
interesul d-tale personal.”8 Totodată i s-a comunicat
că va fi primit de către regele Ferdinand I, cu care să
discute problemele militare în care, primul ministru a
spus: „eu nu mă pot amesteca”.9 În ziua de 13/26 au-
gust, în calitatea sa de ministru de război, Ion I. C. Bră-
tianu a semnat ordinul de numire a generalului A.
Averescu în funchia de comandant al Armatei 2, apoi,
a doua zi, la Marele Stat Major cel nou numit în funchie
a fost pus la curent cu aspectele militare în ceea ce pri-
vea achiunea armatei de către locotenent colonel Ioan
Rășcanu. Fahă de planul de achiune generalul A. Ave-
rescu a notat câteva dintre nelipsitele sale observahii
fahă de orice plan în care nu era implicat, dar mai ales
asupra modului de transmitere a ordinelor de operahii
către structurile din subordine: „În instrucViuni este pus
că înaintarea se va face în prima zi de mobilizare, din
ordinul Marelui Cartier, dat prin comandamentele de
Armată, dar tot în acele instrucViuni, se spune că co-
mandamentele de Armată se constitue în ziua a 6-a.”10

În această privinhă observahia este corectă, dar în
realitate Marele Stat Major transmisese deja coman-
danhilor grupurilor de acoperire ordinele de achiune în
plic sigilat, cu precizarea că se deschide la ordin, ceea
ce s-a și întâmplat în seara zilei de 14/27 august 1916.
Primirea la regele Ferdinand I a generalului A. Ave-
rescu a avut loc în ziua de 15/28 august, când suve-
ranul i-a confirmat numirea în funchie și faptul că
generalul Constantin Cristescu va fi șeful său de stat
major, așa cum de fapt a și dorit.

Ziua de 15/28 august a fost prima zi de mobilizare
a comandamentului Armatei a 2-a, a cărui constituire
avea loc în cazarma Școlii Militare de Artilerie și Geniu
din București. Organizarea și încadrarea cu ofiheri era
următoarea11:

Comandant - Gl.d. A. Averescu
- Ofiher adjutant - Cpt. Plesnilă Nicolae
Serviciul de stat major:
- Șef de Stat Major - Gl. Bg. C. Cristescu

- Ofiher adjutant - Slt.(r) Assan Gheorghe
- Biroul operaVii

- Mr. Bălăcescu C-tin - ofiher de stat major
- Cpt. Ciupercă Nicolae - ofiher de stat major

-Biroul informaVii:
- Mr. Strătilescu Gheorghe -șef birou
- Mr. (r) Grădișteanu Ion - ofiher în birou
- Lt. Viișoreanu Alexandru - ofiher în birou
- Prof. Ion Scurtu - translator
- Dr. Dumitru Lascu - translator.

-Biroul comunicaVii
- Mr. Florescu Banu - șef birou

-Biroul adjutantură
- Mr. Costachi Grigore - șef birou

- Serviciul intendenVă
- Col. int. Dumitru N. - șef serviciu
- Lt. col. Dunăreanu Grigore - ajutor

- Adm. Lt. Dragomirescu C. - ofiher de intendenhă
- Adm. Lt. Georgescu D.- ofiher de intendenhă.
- Serviciul sanitar

- Medic colonel Dobriceanu - șef serviciu
- Maior Slătineanu A. - șef birou
- Farmacist mr. Dascălu N. - șef serviciu far-

maceutic
- JustiVia militară
- Prof. univ. Șipoșomo Constantin - consilier juridic
- Mr. (r) Sărăheanu - șef serviciu justihie militară

- Serviciul telegrafo-poștal
- Ofiher superior III Antonescu I. - șef serviciu
- Vasiliu D.- șef oficiu
- Mănescu A. - atașat tehnic

- Serviciul cartierului
- Cpt. Leon C-tin - comandantul cartierului
- Medic mr. Costinescu I. - medicul cartierului
- Veterinar cpt. Neagu Alexandru - veterinarul

cartierului
- Lungulescu Ion - pretorul cartierului

- SecVia automobilelor
- Slt. Slăniceanu Teodor - șef sechie
- Slt. Quintescu Marius - automobilist
- Slt. Mehianu Andrei - motociclist.

- AgenVi de siguranVă
- Comisar special Zdrafcu Eraclie
- Agent de polihie Câmpeanu Ion

- Detașament Jandarmi Rurali
- Lt. (r) Vasiliu Simion - comandant detașament.

Total: 34 ofiheri
Conform planului de mobilizare, constituirea

comandamentului Armatei a 2-a trebuia să fie gata la
20 august/2 septembrie 1916. Deși ar fi fost normal ca
cel numit în funchia de comandant al Armatei a 2-a să
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fie prezent la constituirea comandamentului, să cu-
noască pe viitorii subordonahi, să imprime de la înce-
put stilul său de lucru, să ia la cunoștinhă de situahia
corpurilor 2 și 3 armată pe care le lua în subordine,
care executau operahiuni militare cu grupurile de aco-
perire și mobilizarea structurilor din subordine, gene-
ralul Alexandru Averescu a plecat la Craiova, unde
formal a predat comanda Corpului 1 armată, generalu-
lui Popovici Ioan, apoi la Turnu Severin, unde se afla
familia și avea de rezolvat probleme personale legate
în principal de frumoasa moșie de pe acele meleaguri.
În acele condihii, de mobilizarea și constituirea coman-
damentului armatei s-a ocupat nemijlocit generalul Con-
stantin Cristescu, conform atribuhiilor care îi reveneau,
dar gestul celui numit la comandă a fost unul incorect,
sarcina sa trebuind să fie o documentare detaliată asu-
pra situahiei trupelor care i-au fost subordonate.

În linii generale structura era constituită până la 19
august/1 septembrie 1916, astfel că în acea zi la ordi-
nul șefului de stat major, șeful Biroului adjutantură a
emis „Ordinul de serviciu nr.1”12 privind deplasarea
cartierului Armatei a 2-a de la București la Ploiești,
unde Marele Cartier General stabilise locul punctului
de comandă. Pentru ziua de 20 august/2 septembrie
1916, ora 15.00, trebuiau să plece la Ploiești, cu tre-
nul, Serviciul de Stat Major, serviciile intendenhă, sa-
nitar, telegrafo-poștal, justihie militară, detașamentele
de jandarmi rurali și pedeștri. Celelalte elemente ale
cartierului armatei urma să plece la 23 august/5 sep-
tembrie 1916. Comandamentul etapelor urma să
plece din București imediat ce finaliza mobilizarea. Bi-
rourile Statului major urmau să funchioneze în trenul
care îl transporta la Ploiești, care a fost garat pe o linie
mai retrasă din stahie. Personalul cartierului armatei,
destul de numeros, urma a fi cartiruit în case aflate în
apropierea stahiei de cale ferată prin îngrijirea locote-
nentului Viișoreanu Alexandru, care a plecat la Ploiești
în dimineaha zilei de 20 august/2 septembrie cu un au-
tomobil. Generalul Alexandru Averescu urma a fi car-
tiruit la domnul Bolintineanu13, probabil o persoană
important, cu stare materială bună în Ploiești. Popota
ofiherilor urma să intre în funchiune la 23 august/5 sep-
tembrie 1916, lista cu cei înscriși la masă trebuind să fie
transmisă lt. adm. Dragomirescu Constantin, iar hrana
trupei urma a fi pregătită prin grija sergentului Radu Va-
sile, șeful Detașamentului de jandarmi pedeștri.

Generalul Alexandru Averescu a ajuns la Ploiești abia
în ziua de 21 august/3 septembrie 1916, ora 13.00, unde
se dislocase comandamentul Armatei a 2-a, fără a se
grăbi să ia contact cu subordonahii săi, fiind, probabil,
ocupat cu instalarea la locuinha care îi fusese rezervată.

Așa cum rezultă din NotiVele sale pentru ziua de 22
august/4 septembrie 1916, generalul Alexandru
Averescu l-a întâlnit în stahia de cale ferată Ploiești pe
comandantul Corpului 2 armată, generalul Dumitru

Cotescu, care nu avea nicio idee asupra situahiei tru-
pelor sale, dar comunica noului său comandant că
pleacă la cartierul său de la Sinaia pentru a lua „cu-
noștinVă exactă, de punctele anume unde i se găsesc
unităVile.”14 Întâlnirea a avut loc în contextul în care
eșalonul înaintat al comandamentului Corpului 2
armată se deplasa de la București la Sinaia. Celelalte
elemente ale comandamentului acestui corp de armată
au plecat din București la 22 august/4 septembrie și a
ajuns la Sinaia a doua zi la ora 07.00. În aceeași zi,
comandamentul Corpului 3 armată se afla la Buzău.

Primul contact direct al generalului A. Averescu cu
șefii de servicii și birouri din comandamentul armatei a
avut loc în dimineaha zilei de 23 august 1916, prilej cu
care a constatat că este „destul de numeros și bine
compus. Am recomandat:
1. ÎmpărVirea raVională a muncii, conlucrând cu toVii

acolo unde nevoia ar cere.
2. Să-și cruVe puterile, pentru a putea să desfășoare

toata activitatea necesară atunci, când situaViunile ar
cere o mare încordare.
3. Să-și păstreze calmul și în împrejurările favora-

bile și în cele nefavorabile, cari nu se pot evita în mod
absolut în războiu.”15

Se pare că spionajul inamic era suficient de activ și
eficient, afirmahia având la bază faptul că în noaptea
de 22-23 august/4-5 septembrie 1916 un dirijabil ger-
man, plecat din Bulgaria, a lansat mai multe bombe
asupra stahiei de cale ferată Ploiești, fără a produce
mari pagube, dar cu efect moral asupra populahiei și
militarilor din zona afectată. Intenhia generalului
Alexandru Averescu era de a muta imediat cartierul
armatei de la Ploiești la Băicoi sau Florești, comuni-
cându-i generalului Constantin Cristescu despre
intenhie și despre faptul că vorbise deja cu M. Canta-
cuzino, om politic conservator, fiul celui numit și „Na-
babul”, pentru a pune la dispozihie spahiile necesare.
Generalul C. Cristescu a propus amânarea mutării, in-
vocând dificultăhile generate de o asemenea achiune,
solicitând rămânerea pe loc pentru o perioadă mai
mare și deplasarea atunci când vor fi create condihiile
ca în noua locahie să se rămână pentru un timp mai
îndelungat, sugestie acceptată de către generalul
Alexandru Averescu.

În dimineaha zilei de 23 august/5 septembrie 1916,
generalul Alexandru Averescu a semnat „Ordinul de
zi al Armatei a 2-a”, transmis comandanhilor din
subordine, care trebuia difuzat și la trupe: „Prin Înaltul
Decret nr. 2784 din 14/VIII/1916, am fost pus în capul
Armatei a II-a.
OfiVeri, SubofiVeri și SoldaVi,
Iau acest înalt comandament, cu o nemărginită

încredere în valoarea trupelor a căror conducere
Majestatea Sa Regele a binevoit să mi-o încredinVeze,
în niște împrejurări atât de însemnate ale neamului.



Cauza pentru care Vara își duce fiii ei în luptă, este
dreaptă, este sfântă; în ea vom găsi tăria ca să ieșim
biruitori. De veacuri a fost simVită, în toate colVurile
locuite de români, dorinVa de a închega românismul
într-un singur și unic trup. Ceea ce însă pentru părinVii
și strămoșii noștri nu a putut fi decât un vis frumos, dar
depărtat, pentru noi ne este hărăzit să fie realitate în-
făptuită prin noi.
Misiunea noastră, minunată în istoria neamului, ne

impune sfânta datorie să fim la înălVimea ei, să nu ne
dăm la o parte de la orice jertfe și să desfășurăm o
bărbăVie nu mai prejos de aceea a bătrânelor armate,
alături de care intrăm în această uriașă luptă.
Cu mintea deci la imaginea sfântă a ROMÂNIEI

MARI, ce va răsări mâine de pe urma vitejiei noastre,
însufleViVi de credinVa neVărmurită către Steag și Rege,
îmboldiVi de pildele măreVe ale strămoșilor noștri:
OfiVeri, subofiVeri, caporali și soldaVi, în faVa vrăjmașu-
lui, până la desăvârșita lui răpunere, să nu existe
decât un gând, decât un strigăt: Înainte cu Dumnezeu
pentru dreptul Neamului.”16

În aceeași zi, generalul A. Averescu a plecat la
Brașov, orașul deja eliberat de către trupele române,
unde se și instalase o administrahiei românească.
Conform Notihelor sale, „La Brașov am găsit Cartierul
General al Diviziei IV-a, General Burghele și Colonel
Iacobini, șeful de Stat Major. Foarte bună impresie.
Din cele ce am văzut și mi s-au spus, am ajuns la con-
cluzia că ungurii nu au avut nici cea mai mică intenVie
de a rezista la invazia noastră în această regiune și

că au fost respinși înainte de a putea evacua în regulă
orașul. Trupa a fost în grabă echipată cu efecte bune
și a aruncat pe cele vechi. Furgoane încărcate au
rămas părăsite în curtea căzărmei.”17

Având în vedere înaintarea trupelor noastre până
dincolo de Munhii Perșani, s-a luat decizia mutării
punctului de comandă al armatei la Bușteni în ziua de
24 august/6 septembrie 1916, generalul A. Averescu
urmând să plece din Ploiești a doua zi. Până la acea
dată mobilizarea comandamentului armatei fusese fi-
nalizată, astfel că această structură avea capacitatea
de achiune completă, să intre în exercitarea atribuhiilor.

Așa cum este cunoscut, situahia pe frontul din Do-
brogea devenise gravă, îngrijorătoare, după pierderea
Turtucaiei, Silistrei și Bazargicului, astfel că regele
Ferdinand I și conducerea Statului Major General al
Armatei au hotărât schimbarea din funchie a gene-
ralului Mihai Aslan, considerat vinovat de cele întâm-
plate în zona sa de responsabilitate. Prin urmare în
ziua de 24 august/6 septembrie 1921, la Ploiești, ge-
neralul A. Averescu a avut o discuhie cu căpitanul Ce-
zărescu, de la Statul Major General, care l-a informat
despre situahia de pe frontul de sud și i-a solicitat un
punct de vedere. În aceeași zi, generalul A. Averescu
a fost chemat urgent la Periș, unde, în urma unei dis-
cuhii cu suveranul și generalul Dumitru Iliescu, co-
mandantul de căpetenie a decis numirea sa la
comanda Armatei 3. Odată cu numirea în noua
funchie, generalul A. Averescu a solicitat și mutarea
generalului C. Cristescu, astfel că practic, la câteva
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zile de la mobilizare comandamentul Armatei 2 avea o
nouă conducere: comandant generalul Grigore Crăi-
niceanu și șef de stat major generalul Gheorghe Măr-
dărescu, primul chemat din rezervă, al doilea adus de
la Armata a 3-a. Ambii generali care au preluat con-
ducerea Armatei a 2-a erau în totală necunoștinhă de
cauză asupra situahiei unităhilor și marilor unităhi, care
începuse să se înrăutăhească vizibil ca urmare a ofen-
sivei Armatei 9 în depresiunea Făgăraș, ulterior și
Brașov. Adevărata activitate intensă a comandamen-
tului Armatei a 2-a începea la 23 august/5 septembrie
1916, odată cu terminarea mobilizării.

La 105 ani de la evenimentele prezentate, o simplă
analiză a modului de desfășurare a mobilizării co-
mandamentului Armatei a 2-a, dar mai ales a activită-
hii acestei structuri între 14/27 august și 20 august /2
septembrie, evidenhiază neimplicarea generalului A.
Averescu și a unui grup de ofiheri în actul de comandă,
cel puhin în privinha cunoașterii situahiei trupelor, a co-
mandanhilor și statelor majore care urmau a fi luahi în
subordine și coordonare. Aceasta cu atât mai mult cu
cât, conform „Ordinului nr. 40” al Marelui Cartier Ge-
neral din 16/29 august 1916, „Cu începere din ziua de
18 August a. c. toate trupele și serviciile prevăzute prin
lucrările Ipotezei Z, vor trece sub ordinele superioare
ale Comandamentului Armatei Il-a al cărui Cartier Ge-
neral se va găsi instalat până la terminarea mobiliză-
rii în localul Școalei de Artilerie și Geniu.”18 Este știut
că în practica achiunilor militare, mobilizarea sau
înfiinharea comandamentelor la toate eșaloanelor tre-
buie să se execute concomitent cu conducerea opera-
hiunilor militare în curs de desfășurare, ceea ce nu s-a
întâmplat în cazul structurii analizate în studiul de fahă.

Cu toate acestea, revenirea generalului Alexandru
Averescu la comanda Armatei a 2-a avea să se dove-
dească a fi fost foarte inspirată. În această postură el

și-a exercitat actul de comandă la înălhimea responsa-
bilităhii ce-i revenea și, împreună cu statul său major,
a condus Armata a 2-a română în cel mai greu sector
al frontului românesc din toamna și iarna anilor 1916-
1917, iar victoria acesteia la Mărăști, în vara anului
1917, este incontestabilă.

Note:
1 România în Războiul Mondial 1916-1919,

Documente - Anexe, vol I, Monitorul Oficial și Imprimeriile
Statului, Imprimeria Nahională, București, 1934, p. 247

2 România în războiul mondial 1916-1919, vol I,
Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria
Nahională, București, 1934, p. 158-159

3 România în Războiul Mondial 1916-1919,
Documente - Anexe, vol.I, Monitorul Oficial și Imprimeriile
Statului, Imprimeria Nahională, București, 1934, p. 238

4 Monitorul Oficial, partea I-a, nr. 107, 14 august 1916,
p. 5401

5 General Dabija G.A., România în războiul mondial
(1916-1918), Editura I.G. Hertz, București, f.a., p. 161

6 Ibidem, p. 162
7 Mareșal Alexandru Averescu, NotiVe zilnice din

război, vol. I, Editura Militară, București, 1992, p. 116
8 Ibidem
9 Ibidem, p. 117
10 Ibidem, p. 118
11 AMNR, fond Armata 2, dosar nr. 81, f. 5
12 AMNR, fond Armata 2, dosar nr. 7, f. 6
13 Ibidem
14 Mareșal Alexandru Averescu, NotiVe zilnice din

război, vol. II, Editura Mililitară, București, 1992, p. 11
15 Ibidem, p. 12
16 Ibidem, f. 14-15
17 Ibidem, p. 13-14
18 România în Războiul Mondial 1916-1919,

Documente - Anexe, op. cit., p. 304
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24 ianuarie 1918. E ordin de la brigadă că nu se
face slujbă azi, măcar că e sărbătoare naţională. Eu,
totuşi, adun soldaţii de la un tren de luptă, fac Te-
Deum şi le vorbesc de Cuza-Vodă şi Mihail Kogăl-
niceanu, de actul Unirii de la 1859. Uralele au făcut să
clocotească Valea Zăbrăuţului...

27 ianuarie 1918. O iau pe jos la mormântul Eca-
terinei Teodoroiu. E vorba să vină un preacuvios
călugăr de la Marele Cartier General, serviciul religios,
însoţit de un ofiţer de la armata I-a, ca să vorbească
trupei, părintele Arhimandrit Galaction Cordun.

Răsună văile de sunetul goarnelor. Din Regimentul
38 a venit un batalion ca să asiste. Mă dau printre sol-
daţi şi mai vorbesc. Sunt uscaţi şi slabi că le dă mân-
care puţină şi proastă. Unul vinde cruciuliţe şi inele de
aluminiu.

- Şi te-ai apucat de negustorie, camarade, hai?...
- Ce să fac, taică părinte? Ia, să-mi iasă şi mie de-

o pâne şi de-un pachet de tutun!
Am aşteptat, dar n-a mai venit nimeni. O companie

din 38 păzeşte un detaşament rusesc. Artileriştii noştri
iau în primire mai multe baterii ruseşti.

Văd într-un ziar din 28 februarie 1918 că guvernul
Brătianu a demisionat şi că generalul Averescu e
chemat de M.S.Regele ca să formeze cabinetul.

Pe Zăbrăuţ, lângă o moară de apă, care merge
încet ca o râşniţă, e instalat abatorul de cai al diviziei;
stă grămezi carnea de cal; pastrama e întinsă la
soare. Seara fac şezătoare cu soldaţii – cu poveşti,
glume şi jâtii; fiecare spune câte una.

5 februarie 1918. Ordin ca brigada să se mute la
Păuneşti. Ne facem bagajele şi pornim în zori. E un
ger ce te face ghem. Pe Valea Caregnei, soldaţii din
39 fac tragere şi exerciţii. Pionierii ciuruiesc prundişul
lângă şosea. Un divizion din Regimentul 1 artilerie
grea vine din Moviliţa şi pune în baterii în pădurea din
marginea Păuneştilor.

Pe după amiază am ajuns în sat şi umblăm după
cantonament. Satul e mare şi frumos; două biserici şi
două parohii, case mari acoperite cu şindrilă, la centru
sunt şi case mari de zid; împrejmuirile sunt din scân-
dură, şosele bune de piatră. Toate satele din regiunea
viilor sunt bogate. În mijlocul satului e instalat

Orfelinatul „Principele Mircea”, totul e făcut din scân-
duri. Director e părintele D. Cunescu, fost confesor al
Regimentului 43/54. Sunt săli de clasă, dormitoare,
sufragerie, baie. Orfanii sunt îmbrăcaţi în uniformă,
sunt isteţi şi se joacă pe afară. Îl întreb pe unul micuţ:

- Şi cine a mai fost pe-aici pe la voi?
- A fost Regina şi ne-a adus acadele!
Este sală şi de lucru manual şi cei mai mari din

clasa a IV-a deprind şi câte o meserie. Au învăţători şi
maiştri. În aceşti micuţi, care şi-au pierdut părinţii, văd
nişte naufragiaţi ieşiţi din oceanul de foc al războiului
ce a mistuit atâta lume şi de care trebuie să purtăm de
grijă cu toţii, căci ei sunt nădejdea ţării şi, deci, sal-
varea lor e salvarea noastră de neam.

În satul Bou din apropiere vizitez ambele biserici:
una e veche, iar alta – construită din nou, încă nu-i is-
prăvită.

Duminică, 11 februarie 1918. A venit şi celălalt di-
vizion de la Parpeniţa care la plecarea noastră nu
primise tunurile. Sunt mortiere englezeşti, de 120 mm,
care bat la 9 km. Sunt puse în baterie pe Valea Careg-
nei, sub o costişă de deal de lângă şoseaua
Păuneştilor. De aici o iau cu dascălul prin Trotuşanu,
Fiţioneşti şi ajungem plini de frig în Valea Glodului,
unde, la mormântul Ecaterinei Teodoroiu se adună
trupa şi ofiţerii şi săvârşesc sfinţirea apei urmată de
un parastas. Au venit soldaţi de pe la alte unităţi. După
ce am terminat slujba şi cuvântarea, îmi spune un
ofiţer că se află aici şi un frate al eroinei. Îl chem deo-
parte, îi strâng mâna şi-l felicitez c-a avut aşa o soră!

- Nu jăli, camarade, pe Ecaterina, ci fii mândru!
Iftimie Teodoroiu e un soldat tânăr şi mărunt din

compania a II-a din Regimentul 38 şi e cotingent 1917.
Mai are un frate în Regimentul 18 Gorj, sergent. Tatăl
lor e ţăran sărac în Vădeni-Gorj; de toţi au fost 7 fraţi.
Sora lor a fost întreţinută în Școala normală de un
boier, şi a învăţat 5 ani; a urmat şi Școala de moaşe.
Era o fire iute, aprinsă, nervoasă... Umbla cu revolver
la ea de multe ori. Cu maică-sa nu se prea împăca...

15 februarie 1918. Sanitarii fac razii prin sat şi duc
femeile şi fetele cu de-a sila la ambulanţa diviziei –
câte un anumit număr pe zi – unde doctorii le fac
vizita... corporală. Femeile stau cioată în drum,
vorbesc şi se chicotesc, râd... Zic unii, că s-ar fi găsit

Din Războiul de Reîntregire.
Note şi impresii din campania 1916-1918
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câteva sute de femei şi fete pline de diferite boli vene-
rice, din care 50 de fete numai de 12 ani!! Cu războiul,
corupţia a mers departe... Şi-au făcut de cap cu ruşii,
dar las-că şi ai noştri nu s-au lăsat mai prejos!...

Fiecare primeşte câte un bileţel de la doctor. Unele
ies vesele, îmbujorate, altele cam plouate. Un soldat
întreabă pe una:

- Acela-i bon de zahăr, ţaţo?
- Da, e bun pentru orice! răspunde ea înţepat.
Mă duc de-l mai consolez pe părintele Diaconescu

din Dărvari-Mehedinţi, confesor la ambulanţa diviziei
a II-a, rămas învăţător pe clasa a IV-a la orfelinat şi
care-i bolnav de icter, boală ce-l ţine la pat.

La telefon mă cheamă aghiotantul Regimentului 3
artilerie şi-mi spune să mă duc în Frecăţei, să înmor-
mântez doi copii morţi din explozia unui obuz. Erau cu
oile la păscut şi, găsind un obuz înfipt în pământ, l-au
scos să se joace şi şi-au găsit moartea. Sunt mutilaţi
oribil. Îi duc odată; lume multă, bocete şi răcnete de
te rup la inimă... I-am înmormântat în cimitirul din
Moviliţa.

La cancelaria regimentului vine de se joacă cu
ofiţerii şi soldaţii un orfan isteţ de 6 ani. Spune că îl
cheamă Costică V. Năstasă şi că stă cu bunică-su Ion
Năstasă de 70 de ani. Tată-su e mort înainte de mo-
bilizare, iar maică-sa numai de 8 zile. E îmbrăcat mi-
lităreşte, are şapcă pe cap... Păşeşte, stă „drepţi” în
poziţie şi salută milităreşte zicând: „trăiţi!”. Îi dăm bani
şi zahăr, iar el prinde curaj şi caută vorbă...

Duminică, 18 februarie 1918. Pe la miezul nopţii s-
aud goarnele sunând. Ce să fie oare? Dimineaţa, în
sunetul clopotelor de la biserică, plec la divizionul II
artilerie pe Valea Caregna. Soldatul Toma îmi spune
că după miezul nopţii, comandantul de baterie l-a
chemat la telefon pe plutonier şi i-a spus să aibă
chesoanele pline cu muniţii, căci azi la ora 12 începe
lupta, armistiţiul fiind denunţat. Nu-mi vine să cred, dar
şi ofiţerii îmi spun că e ordin oficial primit la regiment.

Se observă o vie mişcare în toate părţile; călăreţii
aleargă după diferite ordine; ofiţerii şi soldaţii sunt
consternaţi că vom fi nevoiţi să ne retragem din faţa
inamicului puternic, că mulţi vom cădea prizonieri şi
că va fi greu de luptat şi de ţinut rezistenţă în „tri-
unghiul morţii” pe care-l combat toţi cu indignare şi cu
un surplus de argumente...

După terminarea serviciului religios, mă văd nevoit
să improvizez o nouă îmbărbătare la luptă, căci Ţara
cere să ne sacrificăm, să ne jertfim cu toţii pentru ea,
că armistiţiul este denunţat şi că peste un ceas tunul
va începe iar să bubuie...La această veste, pe care
din auzite poate nu o credeau, toţi s-au resemnat şi
vedem cum se înfiripă în privirile tăioase ale soldaţilor
hotărârea de pe urmă, care făcea din ei nişte ade-
vărate statui de bronz...

Intru în sat. Femeile şi copiii vin de la biserică. La
popota diviziei de amiază cântă muzica militară de la
Regimentul 38. Mişcare şi animaţie pe drumuri.

În „Mişcarea” cu data de 17 curent se spune că s-a
ţinut consiliul de coroană şi de miniştri şi că guvernul
şi M.S.Regele au acceptat în cele din urmă începerea
tratativelor de pace.

20 februarie 1918. Telegramă la divizie ca ofiţerii
francezi să plece la gara din Tecuci pentru a se îm-
barca în tren, căci pleacă în Franţa întreaga misiune.

Armistiţiul s-a prelungit. În ziare: că s-a ţinut consi-
liul de coroană sâmbătă, duminică şi luni, că guvernul
Averescu şi-a prezentat demisia.

La popota ofiţerilor, banchet cu muzica militară în
onoarea ofiţerilor francezi care pleacă.

În „România” de la 22 februarie 1918 – avansarea
preoţilor pe 1 ianuarie 1918 şi nu pe 1 septembrie
1918, cum s-a făcut avansarea ofiţerilor cu care au
fost propuşi odată. Desigur, din spirit de economie!...

25 februarie 1918. Oficiez un serviciu religios la di-
vizionul ce a sosit de curând. Ordin ca tunurile să fie
scoase de pe poziţie.

După amiază, se oficiază la biserică nunta tânăru-
lui teolog Popescu G. de la ambulanţa diviziei cu fiica
părintelui N. Mehedinţi. Participă mulţi ofiţeri şi civili.

Înjgheb o şezătoare la pionieri.
Ordin de la divizie că pe la noi vor trece trupe

nemţeşti spre Ucraina; se arată drumurile pe care se
vor scurge şi felul cum trebuie să le primim. Ar fi în-
ceput demobilizarea cu 5 divizii.

1 martie 1918. Tabere întregi de refugiaţi se reîn-
torc spre satele din regiunea frontului; au cu ei tot cala-
balâcul. Merg spre casele ruinate şi totuşi sunt veseli.

Din ziare vedem că dl. Marghiloman a fost primit de
M.S. Regele la Iaşi şi că guvernul domnului general
şi-a dat demisia.

La batalionul de pionieri vin refugiaţi care cer scân-
duri ca să-şi repare casele distruse. În „Acţiunea
română” nr. 355 din 5 martie 1918 apare decretul cu
demobilizarea armatei.

6 martie 1918. Ofiţeri din Regimentul 3 artilerie au
luat în primire toate efectele bateriilor ruseşti de pe
dealul Păuneştilor.

Plângi de mila cailor care stau ciorcioliţi de glod,
legaţi la conoveţe şi mănâncă… pământ. Mulţi au
pierit de foame... Şi ce cai mari şi frumoşi au fost!...
Nu-i îngrijeşte nimeni. Ruşii care au mai rămas nici nu
se uită la averea ţării lor; ei fac ceaiuri, îşi iau bejănia,
se suie în căruţe şi pornesc la gară, strigându-ne:
„Adio, români!”
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Ziarele de la 5 martie 1918 ne aduc vestea c-avem
guvern nemţofil în frunte cu domnul Marghiloman!...
Aceia, pe care cu toţii i-am numit trădători c-au rămas
să pacteze cu inamicul, acum ne conduc ţara – oare
către idealul naţional pe care l-au combătut?!?

Sosesc scrisori din teritoriul ocupat. Iată una
adresată: Dumitrescu Elefterie, soldat Regimentul 20
obuziere. Artilerie care a fost în Călăraşi, aflat în
Moldova.”:

„20 ianuarie 1918.

Lefterică,
Riţa cu copiii tăi cu Niculina şi mă-ta trăiesc. Tu ai

avut 3 copii şi tot atâţia ai. A murit Elena şi s-a născut
altă Elena, lucru de care să nu fii supărat… Bucură-
te că treburile tale merg bine şi Dumnezeu să te aducă
sănătos acasă să-ţi vezi de treburile tale. Noutăţi, Lef-
terică, sunt aşa de multe, însă nu se poate spune. Al
tău văr care scrie în numele casei tale.

V.B. Mareş, Breaza-Buzău.”
Regimentul 20 se mută la Ciorani. O baterie se

duce la Cozmeşti, iar una la Bârlad, pentru tragere.

Duminică, 11 martie 1918. După amiază, în faţa bi-
sericii din sat, e horă. Cântă muzica militară. Deşi e Pos-
tul mare, dar soldaţii joacă hain. S-au amestecat şi civilii,
mai ales femei şi fete, care joacă ca-n anii cei buni...

Vorbesc cu doi invalizi. Unul fără picioare, a fost în
Regimentul 24 Tecuci şi altul din 5 Vlaşca, a fost rănit şi
a rămas la Bucureşti într-un spital. Au venit din teritoriul
ocupat la 1 februarie, 500 prizonieri – s-a făcut schimb.

În gara Putna-Seacă i-a văzut însuşi mareşalul
Mackensen.

Veste că pacea s-a semnat ieri, că din Basarabia
ne revin numai 5 judeţe şi că 3 ne iau nemţii.

La 23 martie 1918, un căpitan aduce veşti triste din
Iaşi: că s-a oprit demobilizarea şi că nemţii ne cer să
trimitem în Ucraina 15 divizii...

Marţi 27 martie 1918. Vizita M.S. Regele la Pă-
dureni. E ordin ca divizia 10 să fie dis-de-dimineaţă
lângă gara Pădureni, unde va veni M.S. Regele ca să
treacă în revistă. S-au făcut pregătiri.

Mă sui într-o căruţă. Pe şosea – numai căruţe şi sol-
daţi – mai ales bucătăriile care duc hrană trupei pen-
tru de amiază. La ora 9 am fost la locul destinat. Toate
trupele sunt aşezate cu faţa înspre şosea. Regimentul
cu drapelele desfăşurate şi muzicile stau aliniate, după
ordine. Toţi aşteptăm. La ora 10 soseşte cu automo-
bilul „divizionarul” şi mai dă ordine comandanţilor din
regiment, apoi pleacă. La ora 10 şi jumătate îşi fac
apariţia în faţa noastră mai multe automobile în frun-
tea cărora e automobilul regal. Vodă descinde cu
suita. Muzicile încep să cânte „Imnul Regal” şi strigăte

de: Uraaaa! nu mai contenesc. M.S.Regele salută şi
drapelele se înclină. Pe tribuna regală, îmbrăcaţi în
veşminte, aşteaptă 5 preoţi militari: subsemnatul, apoi
părintele Moisescu Gh. din Câmpulung, confesorul
Regimentului 39 infanterie; părintele Dumitrescu I. din
Burchi-Prahova, confesorul Regimentului 38 infanterie;
părintele Sachelarie Gh. din Olteniţa, confesorul Regi-
mentului 33 infanterie; părintele Moisescu I. din Băr-
căneşti-Ialomiţa, confesorul Regimentului 23 infanterie.

La ora 11, după ce M.S.Regele a trecut în revistă
toate regimentele, urcă la tribună. Îl primim cu
Evanghelia. E însoţit de mareşalul Palatului, Barbu
Catargiu, colonel Stârcea, aghiotant regal, Mehedinţi,
ministrul Cultelor şi Instrucţiei, general Eremia Gri-
gorescu, Strătilescu ş.a.

Oficiem „Te-Deum”-ul în 15 minute. Un cor im-
provizat din ofiţeri dă răspunsurile. După terminare,
M.S.Regele decorează cu „Mihai Viteazul” drapelele
Regimentelor 33 şi 39, apoi 3 ofiţeri. Noi, preoţii mili-
tari, stăm deoparte şi privim. M.S.Regele ne vede şi
se îndreaptă către noi. Mă prezint. Majestatea sa
binevoieşte să-mi întindă mâna şi mă întreabă de
când sunt mobilizat şi din ce judeţ sunt:

- Sunt din judeţul Dorohoi, Majestate, şi în prima parte
a campaniei am fost cu Regimentul 69 infanterie din
Dorohoi, comandat de răposatul colonel N.Piperescu...

- A! Piperescu, da, ştiu… Şi unde aţi luptat?
- În Ardeal, în Munţii Lăpuşnei, la Ibăneşti, apoi la

Oituz şi pe Valea Argeşului...
Părintele Sachelarie spune c-a fost cu Regimentul

la Răzoare.
- Da, da, la Răzoare, a fost mare luptă...
Şi astfel a vorbit fiecare din noi. Dar, ce a fost bătă-

tor la ochi şi M.S. Regele a cunoscut numaidecât.
Ofiţerii, aproape toţi au decoraţii pe piept, pe când noi,
ca-n parohie, simpli... Ne întreabă:

- Da cum, dvs. nu sunteţi niciunul decoraţi?
- Nu, Majestate.
Se-ntoarce către colonelul Stârcea şi cere să-i mai

dea câteva decoraţii şi acesta răspunde că nu mai are
la el. Cu un aer de părintească bunătate şi părere de
rău, ne spune:

- S-au terminat decoraţiile! Nu mai avem nici pan-
glici; au rămas toate acolo...

- Nu face nimica, Majestate. Suntem mulţumiţi şi
numai cu regeasca atenţiune...

Colonelul Stârcea spune „divizionarului” ca să ne
propună pe toţi pentru decorare. Facem cerc în jurul
domnului ministru Mehedinţi, care ne făgăduieşte că
situaţia noastră, a preoţilor care facem campania, se
va îmbunătăţi simţitor.

Urmează apoi cântece, recitări şi jocuri naţionale.
După defilarea trupelor a urmat o gustare, după

care M.S.Regele a plecat să ia masa la Bârlad, la
Cartierul armatei I-a.
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În „Acţiunea” se spune că pe ziua de 28 martie
1918 se va decreta demobilizarea. Văd în ziare îmbu-
curătoarea veste că-n ziua de 27 martie 1918 Sfatul
Ţării din Chişinău a votat în unanimitate unirea
Basarabiei cu patria mamă.
5 aprilie 1918. Zvon că vom pleca în Ucraina – unii

ofiţeri zic că nu poate fi vorba decât de Basarabia.
Vine din captivitate fostul confesor al brigăzii,

ieromonahul Gherman Blănariu, căzut prizonier la
Epureşti pe Neajlov şi care a stat în lagărul Hascova
din Bulgaria.

Duminică, 8 aprilie 1918. Serbare la orfelinat. La 8
dimineaţa mă duc la biserică şi preotul grăbeşte slujba.

- De ce siliţi aşa cu slujba, părinte Mehedinţi?
- La ora 10 trebuie să fim la orfelinat, că ne cheamă

generalul Petală.
Mă îmbrac şi eu şi slujim în sobor. La sfârşit

vorbesc despre „Postul cel adevărat” şi, pe când preo-
ţii îmi făceau semn s-o termin, văd că se deschide uşa
bisericii şi îşi face apariţia generalul Petală cu soţia şi
domnişoara, comandantul diviziei, colonei, maiori,
căpitani, doctori; în sfârşit, o adevărată suită.

Cum să termin? Fac tranziţie de la post la eveni-
mentul zilei, recent – unirea Basarabiei – şi vorbesc
aşa cum am crezut că trebuie, accentuând în con-
cluzie, că se apropie împlinirea idealului nostru
naţional, căci „începutul mântuirii” noastre s-a făcut cu
unirea Basarabiei, la care nu ne-am gândit când am
mobilizat, căci aveam privirile numai spre Ardeal. La
fine, generalul îmi mulţumeşte, accentuând şi domnia
sa cele spuse de mine, că jertfele ni se vor răsplăti.

Sătenii se adună la orfelinat şi generalul le vorbeşte
de societatea întemeiată de el „Păuneştii”, care are ca
scop: canalizarea şi alimentarea cu apă a satului, de
care duce mare lipsă; să facă plantaţii de brad, fabrică
de cărămidă, băi, în sfârşit, ridicarea satului, care să
ajungă ca un loc de viligiatură pentru străini, înfiinţarea
de „sfaturi săteşti” pentru împuţinarea proceselor ş.a.

- Ori de câte ori mă veţi chema şi de oriunde voi fi,
voi veni cu drag la voi – zice generalul.

Insistă ca să se inscrie fiecare sătean ca membru în
societate şi să-şi dea fiecare obolul. Se înscriu ofiţerii şi
depun cotizaţia cuvenită. Vorbeşte aşezat şi pe înţele-
sul poporului, cum nu mi s-a întâmplat să aud alt ofiţer...

La ora 4 începe serbarea la orfelinat. După recitări
şi cântece se prezintă piesa căpitanului Argeşanu de la
10 pionieri „Pe la noi”, unde îşi are rol şi orchestra. Sala
e luminată cu electricitate – ca la teatru, datorită unui
proiector – adus de pionieri – care produce curentul.
Apariţie pe scenă şi cântecele micuţilor orfani au miş-
cat până la lacrimi. Serbarea, pentru care s-au făcut
pregătiri şi repetiţii la care a asistat însuşi generalul –
a reuşit. S-au strâns câteva mii de lei pentru orfani.

Seara, a fost bal pentru ofiţeri şi invitaţii din localitate.

Joi, 12 aprilie 1918. La orfelinat se pregăteşte o
masă copioasă cu mâncăruri alese, apoi gelatine, tor-
turi, prăjituri, îngheţată şi alte bunătăţi.

Alteţa Sa Regală Prinţul Carol soseşte cu automo-
bilul urmat de suită şi de generalul Eremia Grigorescu.
La masă iau loc numai 41 de persoane, generali şi
ofiţeri superiori – nici un preot militar; ba e neglijat
chiar directorul orfelinatului!...

La şampanie, toastează cel dintâi comandantul
diviziei pentru prinţ şi dinastie. Prinţul Carol răspunde:
„Vă mulţumesc, domnule general, pentru frumoasele
cuvinte ce mi le-aţi adresat mie şi dinastiei. Am venit
aici să mai văd divizia a 10-a, în aceste momente grele
prin care trecem, pentru a vă mai întări niţel nădejdea
în viitor şi să vă mai dau curaj. Cu vrednicie aţi ţinut
piept inamicului. Mulţumesc ofiţerilor diviziei pentru ser-
viciile aduse şi rezultatele obţinute. Aduc mulţumirile
mele şi ostaşilor acestei divizii. Ridic paharul meu în
sănătatea ofiţerilor diviziei a 10-a şi în sănătatea os-
taşilor de ieri şi a plugarilor de mâine! Ura!”

Urmează apoi cântece, recitări şi declamaţia ultimei
părţi din piesa „Pe la noi” a căpitanului Argeşanu, care
e o apoteozare a dinastiei. După masă A.S.R.
Principele Carol inspectează orfelinatul şi la ora 3, în-
soţit de suită, pleacă să viziteze frontul.

Mă opresc la cancelaria brigăzii pentru a scrie un
raport. Dar, n-apucai să mă aşez bine pe scaun şi din
odaia de alături, văd că vin şi fac cerc în jurul meu toţi
furierii. Trebuie să fie ceva neobişnuit – îmi zic – căci
citesc pe faţa lor că ascund vreo veste ce mă priveşte.
Intrigat de acest gest, îi întreb:

- Da, ce-i cu voi, bre, de-aţi venit droaie pe capul meu?
După multe glume şi ezitări, unul din ei, sergentul

Voiculescu, îmi întinde o telegramă şi zice c-o oare-
care satisfacţie:

- Aţi scăpat, părinte, halal!!!
Ce era? Prin ordinul telegrafic nr. 1401 al Marelui

Cartier General, Eşalonul II, mi se făcea cunoscut că
sunt demobilizat. Ieromonahul Gherman Blănariu, fost
confesor al brigăzii, reîntors din captivitate, s-a prezen-
tat la post. Unul din doi trebuie să plece.

Natura întreagă reînvie odată cu ivirea primăverii şi
copacii se încunună cu flori albe, bine mirositoare, din
care vor ieşi roduri... Iar în acest moment, mie mi se
pare că visez, că în cale şi în faţă-mi mi se deschide
o poartă nouă, ferecată-n aur ca-n poveşti şi că... din
acest purgatoriu, din acest foc curăţitor al războiului –
căci în purgatoriul catolic, noi ortodoxii nu credem –
păşesc cu încredere în mijlocul unei societăţi purifi-
cate, într-o lume ce se va arăta pătrunsă de mai multă
dreptate, cinste şi moralitate, într-o lume nouă, într-o
lume ideală...

Frumosule vis, vedea-te-voi aievea?!? ...

ISTORIE, CULTURĂ

- 20 -



Planurile de campanie ale beligeranSilor pe
frontul din Moldova din anul 1917

Acţiunile militare din 1917 sunt o continuare a efor-
turilor făcute în campania din 1916. Astfel, pe frontul
Armatei a 2-a s-au desfăşurat acţiuni de refacere a ca-
pacităţii operaţionale a marilor unităţi şi unităţi de luptă,
s-au desfăşurat marile bătălii de la Mărăşti şi Oituz,
urmate de o perioadă de acalmie. Pentru a înţelege
mai bine aceste evenimente de pe frontul Armatei a
2-a este necesar, apreciez, a prezenta planurile de
campanie ale părhilor implicate în achiuni pe frontul ro-
mânesc.

Pentru anul 1917, atât Antanta cât şi Puterile Cen-
trale îşi propuneau realizarea unor planuri care aveau
ca obiectiv zdrobirea forţelor aversarului existente pe
frontul românesc.

Concepţia generală a ofensivei aliate din vara
anului 1917, scopul şi conţinutul misiunilor forţelor ro-
mâne şi ruse participante pe frontul român au fost fun-
damentate în Instrucţiunile operative nr. 29 din 19 mai
1917. Menţionând de la început că pe întreg frontul
român avea să fie reluată ofensiva în scopul imobili-
zării complete a tuturor forţelor inamice de aici şi pen-
tru distrugerea grupării adverse care opera în sectorul
Focşani, Nămoloasa, documentul stabilea următoa-
rele misiuni armatelor:

a) Armata 9 rusă va desfăşura acţiuni ofensive lo-
cale spre a interzice deplasarea rezervelor austro-un-
garo-germane spre sud, unde se executa lovitura
principală;

b) Armata a 2-a română, înaintând până în valea
Putnei, va ataca şi va cuceri cu stânga poziţiile de pe
dealul Momâia (cota 632), pentru a înlesni astfel ac-
ţiunea aripii drepte a Armatei 4 ruse;

c) Armata 4 rusă, în cooperare cu Armata a 1-a ro-
mână, urma să nimicească forţele inamice dintre munţi
şi Siret, atingând în final linia Milcovului;

d) Armata a 1-a română, rupând frontul în sectorul
Podul Huroaia, Olăneasca inclusiv şi apoi înaintând
spre Râmnicu-Sărat urma să atace din spate gruparea
inamică din zona Focşani pe care să o nimicească în
cooperare cu Armata 4 rusă;

e) Armata 6 rusă, atacând cu dreapta în sectorul
Olăneasca, exclusiv, Măxineni, Latinu, avea misiunea
să acopere manevra Armatei 1 române şi să respingă
spre Dunăre forţele germano-bulgaro-otomane din
zona Brăila.

Lovitura principală trebuia să fie dată, aşadar, de
forţele Armatei 1 române. După ce interceptau calea
ferată Buzău, Focşani, singura arteră de aprovizionare
a Armatei 9 germane, trupele române aveau misiunea
să învăluie pe la sud gruparea inamică din zona Foc-
şani, atacată dinspre nord de Armata 4 rusă. Pentru a
spori efectul manevrei şi a atrage cât mai multe forţe
adverse la nord-vest de Focşani, acţiunea ofensivă a
armatelor 2 română şi 4 rusă trebuia să preceadă ata-
cul Armatei 1 române.

Elaborat într-un context politico-militar complex,
Planul de campanie al armatei române se axa pe
ideea mobilizării şi valorificării prioritare a resurselor
materiale şi capacităţilor combative interne în vederea
intensificării luptei de eliberare a teritoriului naţional.
Marele Cartier General a avut, de asemenea, o con-
tribuţie importantă la definitivarea Planului de
ansamblu al frontului român. În activitatea de planifi-
care de stat-major s-au depus eforturi importante
de concepţie, s-au materializat însemnate
demersuri politico-diplomatice menite a concura la de-
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T i m p u l r e v a n ș e i :
iulie - august 1917

---------------------------- Colonel dr. Vasile Cerbu, Divizia 2 Infanterie „Getica”

În anul 1917, în cadrul ofensivei generale a aliaţilor, forţelor ruse şi române din Moldova
le-a revenit misiunea să treacă la ofensivă pentru a atrage cât mai multe trupe inamice şi a
uşura astfel misiunea aliaţilor pe frontul de vest unde era proiectată acţiunea principală.

Puterile Centrale, la rândul lor, urmăreau să treacă la ofensivă pe frontul din Moldova,
în scopul de a scoate România din război şi a-şi deschide drumul spre regiunea sudică a
Ucrainei.

Campania din anul 1917 pe frontul român s-a desfăşurat în lunile iulie şi august, pe baza
planurilor de campanie ale părţilor, cu modificările impuse de situaţie şi a cuprins, pentru
trupele române, operaţia ofensivă a Armatei a 2-a de la Mărăşti, operaţia de apărare a Ar-
matei 1 de la Mărăşeşti şi operaţia de apărare a Armatei a 2-a de la Oituz.1



păşirea obstacolelor create de practicile unor state
coalizate de minimalizare a problemelor româneşti, de
impunere a unor orientări strategice dezavantajoase;
un serios travaliu de explicare şi argumentare a fost
reclamat de
imperativul depăşirii viziunii strâmte a Antantei ce
considera frontul român ca un spaţiu „secundar” de
acţiuni militare, cu întreg complexul de consecinţe
care decurgea din această opinie2. În argumentarea
poziţiei sale cu privire la caracterul ferm şi angajat care
trebuia imprimat operaţiilor din România, Marele Car-
tier General a pornit de la considerentul că pentru po-
porul român eliberarea şi reîntregirea patriei erau
probleme vitale, că ele nu puteau fi soluţionate decât
prin mobilizarea şi introducerea în luptă a tuturor re-
surselor naţionale, că aliaţii înşişi s-au obligat – prin
tratate internaţionale – să sprijine în mod efectiv cauza
românească.

Pentru realizarea acestui plan, forţele româno-ruse
totalizau 50 divizii de infanterie şi 10 divizii de cavale-
rie (15 divizii de infanterie şi 3 divizii de cavalerie erau
româneşti). Inamicul dispunea în acest sector de 30
de divizii de infanterie şi 9 divizii de cavalerie.3

Din analiza acestui plan rezultă că scopul politic
urmărit era de a elibera o parte din teritoriul ocupat de
inamic, scopul strategic era de a nimici forţele princi-
pale ale Armatei a 9-a germane iar forma de acţiune
era ofensiva, singura care putea asigura realizarea
scopurilor stabilite

Planul comandamentului Puterilor Centrale era exe-
cutarea unei ofensive de mare amploare, cu efortul
principal la flancul sudic al dispozitivului. Scopul ur-
mărit era de a scoate România din război, iar ulterior
ofensiva trebuia dezvoltată spre Basarabia şi Ucraina.

Realizarea acestui scop era planificată prin execu-
tarea unei ofensive pe două direcţii convergente (sau
manevra pe direcţii exterioare), astfel: o lovitură exe-
cutată de la sud la nord în sectorul dintre Siret şi Prut
cu Armata a 9-a germană care-şi concentra efortul
într-un sector de rupere a ofensivei cu centrul la Nă-
moloasa şi o altă lovitură executată din Galiţia şi Bu-
covina cu Armatele 3 şi 7 austro-ungare, de-a lungul
Prutului. Se urmărea ca prin această manevră să se
încercuiască forţele româno-ruse dintre Carpaţi şi
Prut, şi cucerirea în totalitate a României, a Basara-
biei şi a sudului Ucrainei.4

Se miza, de către comandamentul forţelor Puterilor
Centrale existente pe acest front, pe o dezangajare a
marilor unităţi ruse, pe spiritul noncombatant al aces-
tora. Numărul dezertărilor în rândul armatelor ruse era
atât de mare încât erau folosite unităţi de cazaci pen-
tru prinderea dezertorilor.

Datorită stării de „slăbiciune” arătate de armatele
austro-ungare în Galiţia şi Bucovina, comandamentul
suprem german opina a renunţa la a executa lovitura
din nord spre sud cu forţele austro-ungare, planificată
pentru refacerea obiectivelor şi planificarea unei alte
lovituri în sectorul Oituz pe direcţia Oneşti.

Aşa cum erau planificate acţiunile era de aşteptat o
ciocnire formidabilă a forţelor celor două tabere, lucru
realizat în realitate. În sectorul Armatei a 2-a s-au des-
făşurat în anul 1917 două din cele trei operaţii româ-
neşti majore – „Operaţia de la Mărăşti” - ofensivă şi
„Operaţia de la Oituz” - defensivă.

Zona în care s-au desfăşurat acţiunile din cadrul bă-
tăliei de la Mărăşti se plasează din punct de vedere
geografic în spaţiul depresiunilor Vrancei şi Zăbrăuţu-
lui. Pentru pregătirea acestei ofensive Armata a 2-a a
dispus de 1½ - 2 luni, timp în care a construit o cale fe-
rată îngustă în prelungirea celei de la Bâlca, pe valea
Bâlca la Moşinoaiele; s-a îmbunătăţit starea drumuri-
lor din zonă şi s-au deschis altele noi; trupele au fost
trecute succesiv în spatele frontului pentru un repaus
de 2 - 4 zile; s-au dublat liniile telefonice insistându-
se în mod deosebit asupra legăturilor dintre infanterie
şi artilerie; s-au făcut numeroase fotografii aeriene
asupra poziţiilor inamice; în spatele frontului au fost
organizate pe divizii, şcoli practice în legătură cu
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problemele trecerii de la apărare la ofensivă. O pre-
gătire deci metodică, în care latura asigurării materiale
a ofensivei a căpătat o importanţă de prim ordin. Este
suficient atât, ca să ne dăm seama că ceva nou inter-
venise şi rezultatele nu au întârziat să se vadă.

La 22 iulie, când a început pregătirea de artilerie în
zonele destinate trecerii la ofensivă, situaţia forţelor în
contact pe Frontul Moldovei era următoarea:
A. forVele proprii: Armata 9 rusă, de la muntele Bo-

tosu la dealul Arşiţa Mocanului (exclusiv), ocupând un
front de aproximativ 210 km, revenind în medie unei
divizii - 12 km; Armata a 2-a română, de la dealul Ar-
şiţa Mocanului la satul Răcoasa (ambele inclusiv),
ocupând un front de aproximativ 30 km, cu 6 km pen-
tru o divizie; Armata 4 rusă, de la Răcoasa la Movile-
nii de Jos, aproximativ 50 km, având un front de 6 km
pentru o divizie; Armata 1 română, de la Movilenii de
Jos la Crângeni (ambele inclusiv), pe un front de apro-
ximativ 40 km, cu 5 km de divizie şi Armata 4 rusă, de
la Crângeni până la Marea Neagră, pe un front de 130
km, revenind unei divizii un front de 6 km;
B. forVele inamice: Armata 1 austro-ungară, de la

Vârful Harlogii (Bistricioara) până la dealul Arşiţa Mo-
canului, având un front de aproximativ 140 km, reve-
nind unei divizii 16 km; Grupul Gerock, de la dealul
Arşiţa Mocanului la Vârful Momâia, cu un front de 68
km, având pentru o divizie 12 km şi Armata a IX-a ger-
mană, de la Vârful Momâia la Crângeni, pe un front de
aproximativ 120 km, cu 9 km pentru o divizie.

În faţa Armatei a 2-a române se afla Grupul Gerock,
compus din: Brigada 8 munte, care ocupa un front de
7 km; Grupul general Ruiz, format din Divizia 1 cava-
lerie austro-ungară (pe un front de 7 km), Divizia 218
infanterie germană (pe un front de 16 km) şi Divizia 7
cavalerie, care constituia rezerva Grupului Gerock.
Raportul de forţe în această zonă, deci în fâşia de
ofensivă a Armatei a 2-a, se prezenta ca în tabelul de
mai jos.

Datele acestui tabel reprezintă valorile medii ale ra-
portului de forţe în ansamblul fâşiei de ofensivă, însă
prin modul de grupare a forţelor, Armata a 2-a română
a realizat, pe direcţiile loviturilor principale, un raport
de forţe şi mai avantajos5.

Poziţia de apărare a Armatei a 2-a, deşi era bine or-
ganizată, cu lucrări adaptate la teren, protejată cu mai
multe rânduri de reţele de sârmă ghimpată, avea deza-
vantajul că era dominată, din punct de vedere al posibili-
tăţilor de observare şi de foc, de poziţia inamică. Această
situaţie impunea luarea unor măsuri pentru realizarea
surprinderii, pentru ca inamicul să nu poată folosi avan-
tajele oferite de teren decât cel mult parţial. De aceea,
Comandamentul Armatei a 2-a a hotărât ca apropierea
trupelor de poziţia inamică să se realizeze în cursul
nopţii6 iar atacul să se declanşeze odată cu ivirea zorilor.

Misiunea Armatei a 2-a rezultată din instrucţiunile
primite de la Marele Cartier General român, prevedea
atacarea inamicului, dându-se lovitura principală cu
aripa stângă, în strânsă legătură cu Armata 4 rusă.
„Obiectivul de cucerit” era valea Putnei. Pentru înde-
plinirea acestei misiuni, comandantul Armatei a 2-a a
hotărât, prin „Proiectul de operaţiuni nr. 1487 din 8
iunie 1917”7, să rupă frontul inamic între Poiana În-
cărcătoarea şi Răcoasa (ambele inclusiv), într-un sec-
tor deci de 10 km, iar pe restul frontului (de la Arşiţa
Mocanului până la Poiana Încărcătoarea) să angajeze
o acţiune pentru fixarea forţelor inamice.

Această hotărâre, în afară de faptul că se păstra în
cadrul misiunii primite de la eşalonul superior, mai era
justificată şi de următorii factori: a) terenul indica ru-
perea apărării inamice în sectorul dintre cota 536 (2,5
km nord Mărăşti) şi satul Mărăşti, deoarece ea era sin-
gura fâşie de teren descoperită din tot frontul Armatei
a 2-a, cu poziţii bune de observatoare, dând posibili-
tatea unei bune cooperări între infanterie şi artilerie;
b) acţiunea din zona dealului Mărăşti lovea punctul cel
mai slab al poziţiei inamice şi conducea la intercepta-
rea comunicaţiei de pe valea Şuşiţei, care ar fi antre-
nat retragerea flancului de nord al Diviziei 218
infanterie germană şi pe acela de sud al Diviziei 1
cavalerie austro-ungare, adică prăbuşirea a 2/3 din
frontul inamic.

Pentru executarea misiunii, dispozitivul adoptat de
Armată a 2-a fost cu 3 divizii de infanterie în primul
eșalon (8, 6 şi 3) şi cu Divizia 1 infanterie şi Brigada 2
călăraşi, în eșalonul doi. Gruparea forţelor a fost
următoarea: a) Corpul 4 armată, destinat acţiunii de
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fixare (dreapta), cu Divizia 8 infanterie pe un front de
15 km şi Brigada 11 din Divizia 6 infanterie pe un front
de 7 km; în rezerva corpului de armată se afla Regi-
mentul 10 vânători şi Batalionul 3 din Regimentul 24
infanterie; b) Corpul 2 armată, dispus pe direcţia lovi-
turii principale (stânga), cu Brigada 12 din Divizia 6 in-
fanterie pe un front de 3 km şi Divizia 3 infanterie pe
un front de 10 km; c) la dispoziţia comandamentului
armatei erau: Divizia 1 infanterie (mai puţin Regimen-
tul 18 infanterie şi toată artileria), în zona Moşinoaiele,
Poiana Renghei şi Brigada 2 călăraşi, în regiunea
Bogdana; d) artileria a fost repartizată astfel: pe di-
recţia principală (Corpul 2 armată) s-au dat brigăzile
de artilerie şi artileria de calibru mic a diviziilor 1, 3 şi
6, precum şi toată artileria grea şi de tranşee a Arma-
tei a 2-a (mai puţin 2 piese din artileria grea şi 2 mor-
tiere de tranşee); pe direcţia secundară (de fixare) s-a
lăsat numai artileria organică a Diviziei 8 infanterie şi
4 piese din artileria Armatei a 2-a (2 tunuri grele şi 2
mortiere de tranşee).

Comandamentul Armatei a 2-a a planificat desfă-
şurarea acţiunii în „trei faze”, corespunzând fiecăreia
câte un obiectiv: 1) faza întâi viza străpungerea pozi-
ţiei inamice între Poiana Încărcătoarea şi satul Mă-
răşti, cu forţele de la stânga Diviziei 6 infanterie şi a

majorităţii forhelor Diviziei 3 infanterie, pentru a cuceri
dealul Teiuş, după care să înainteze cu centrul şi
stânga Diviziei 3 infanterie până la obiectivul Poiana
Încărcătoarea, Câmpurile, Vizantea Mănăstirească,
Găurile, introducând eventual în luptă o parte din re-
zerva armatei; 2) faza a doua urmărea cucerirea cu
forţele de la centrul Diviziei 6 infanterie a regiunii Po-
iana Văii Babei, în timp ce la sud înaintarea trebuia
continuată în strânsă legătură cu aripa dreaptă a Ar-
matei 4 ruse şi cu sprijinul rezervei Armatei a 2-a pen-
tru ajungerea la obiectivul Poiana Văii Babei, Rotileşti,
Răchitaşul Mare, dealul Teiuşu, Valea Sărei. După
atingerea acestui obiectiv, aripa dreaptă a Armatei a
2-a (Divizia 8 infanterie şi dreapta Diviziei 6 Infante-
rie) trebuia împinsă până la linia Arşiţa Mocanului, Ră-
chitaşul, pivotând în jurul flancului drept; 3) faza a
treia impunea ocuparea obiectivului final al ofensivei:
Vârful Sboina Neagră, dealurile de la est de Lepşa şi
de la nord de râul Putna, Valea Sărei.

Deşi inamicul bănuia că forţele româno-ruse inten-
ţionează începerea unor acţiuni ofensive8, nu a apre-
ciat just valoarea forţelor din faţa sa, chiar mai mult,
crezându-se în măsură să respingă uşor atacul Ar-
matei a 2-a, se pregătea de contraofensivă. Apărarea
inamică era organizată pe baza unei prime poziţii, for-
mate din centre de rezistenţă puternic înarmate, asi-
gurând continuitatea de foc şi obstacole, dar neavând
eşalonare în adâncime. Astfel de centre de rezistenţă
erau organizate în zona râului Suşiţa la Poiana Încăr-
cătoarea, la cota 536 şi în satul Mărăşti. Înapoia aces-
tei linii de centre de rezistenţă şi începând de la o
distanţă de 1 500 - 2 000 de metri se găseau alte linii
de rezistenţă, sumar organizate din şanţuri adăpost
discontinui. Această apărare ar fi trebuit să cedeze de-
finitiv după cucerirea liniei centrelor de rezistenţă.

Conform ordinelor, pregătirea de artilerie a atacului
trebuia să dureze două zile şi să înceapă la data de 9
iulie. În cadrul acestei pregătiri, artileria divizionară
avea misiunea să distrugă lucrările genistice inamice
şi să execute breşe în reţelele de sârmă. Artileria de la
corpurile de armată avea misiunea de contrabaterie.

Pregătirea de foc de artilerie a început în ziua ho-
tărâtă, la ora 10, în sectorul de fixare şi cu două ore
mai târziu în zona loviturii principale. Condiţiile at-
mosferice au fost de natură să producă unele pertur-
bări în planificarea sa. Rezultatele pregătirii de artilerie
au fost verificate continuu prin unităţile din linie şi ofi-
ţeri de stat major şi s-au dovedit suficiente. Faţă de
această situaţie, comandanţii Armatei a 2-a române şi
Armatei 4 ruse au hotărât, de comun acord, ca ofen-
siva să înceapă la 11 iulie, ora 4 dimineaţa. Ca ur-
mare, generalul Averescu, comandantul Armatei a
2-a, a dat în ziua de 10 iulie 1917 ordinul de operaţie
nr. 19089 privitor la începerea ofensivei de la
Mărăşti.
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În dimineaţa de 11 iulie, la ora 03.50, artileria a lun-
git tragerea, iar infanteria a plecat la atac.10 Era prima
zi a ofensivei de la Mărăşti, prima zi de confruntare,
după luni de aşteptare, de durere, dar şi de neîndoiel-
nică încredere în biruinţă. În timp ce pe frontul Corpu-
lui 4 de armată au avut loc sporadice acţiuni de
infanterie şi artilerie, pe direcţia loviturii principale, Di-
vizia 3 Infanterie a rupt frontul inamic între cota 536 şi
satul Mărăşti şi s-a apropiat de obiectivul ordonat însă
fără a reuşi să ocupe satele Câmpurile, Roşculeşti şi
Ciurucul. De pe acest aliniament ea stăpânea cu foc
valea Suşiţei.

Tun de de 120 mm în adăpost

Câteva pilde de eroism ale militarilor Diviziei 3 in-
fanterie se cuvin a fi evidenţiate pentru a releva cât de
mare era dorinţa ostaşului român de a-şi vedea ţara
dezrobită.11

Cu toată pregătirea puternică făcută de artileria ro-
mână, reţelele de sârmă ghimpată care înconjurau
tranşeele inamice de la cota 421 - dealul Mănăstioara
nu au putut fi distruse. Şase asalturi ale trupelor ro-
mâne s-au oprit în faţa lor. Poziţia vrăjmaşă trebuia
însă cucerită. În această situaţie, la lăsarea serii ser-
gentul Gheorghe Cernăuţeanu, din Batalionul 1 al Re-
gimentului 30 Infanterie, se oferă voluntar pentru o
temerară acţiune. Împreună cu încă şase camarazi,
înşelând vigilenţa soldaţilor inamici, se târăsc până în
faţa avanposturilor duşmane şi reuşesc să creeze
câteva breşe în reţelele de sârmă ghimpată. În ultimul
moment sunt însă descoperiţi şi trei dintre viteji nu se
vor mai întoarce. Spre ziuă, comandantul regimentu-
lui ordonă asaltul decisiv. Prin breşele create, militarii

români au pătruns în poziţiile duşmane. Pentru fapta
sa de arme, sergentul Gheorghe Cernăuţeanu a fost
decorat cu „Virtutea Militară” clasa a II-a.12

Un exemplu similar este cel al elevului plutonier
Teodor Apostol din Regimentul 22 „Dâmboviţa”. După
ce s-a oferit voluntar să execute o recunoaştere asu-
pra poziţiilor vrăjmaşe, lărgind totodată breşele făcute
de artilerie, a cerut comanda unei coloane de atac. A
asaltat împreună cu militarii din subordine tranşeele
inamice, luptând la baionetă şi cu grenada. A fost găsit
fără suflare, dar cu mîinile încleştate pe gâtul unui ofi-
ţer inamic13.

Brigada 12 Infanterie a cucerit o parte din lucrările
de pe dealul Fântâna Puturoasă (nord-est de satul
Câmpurile), dar nu a putut să ajungă pe obiectivul
zilei, nici să urmeze înaintarea Diviziei 3 Infanterie.
Pentru a umple golul creat între Divizia 3 infanterie şi
Brigada 12 Infanterie, comandantul Armatei a 2-a a in-
tervenit cu Regimentul 17 Infanterie din Divizia 1, aflat
în rezervă. În această zi, pe direcţia loviturii principale
s-a reuşit ruperea frontului inamic pe o lărgime de 6,5
km, pătrunzându-se în dispozitivul său pe o adâncime
de 2,5 km.

Corpul 8 armată rus (Armata 4 rusă), de la stânga
Armatei a 2-a, a atins aproape în întregime obiectivul
hotărât prin planul de operaţie14, înaintând cu circa 3
km în poziţia inamică şi reuşind a cuceri cu Divizia 15
Infanterie, Vârful Momâia (625), important nod al apă-
rării inamice.

Pentru ziua de 12 iulie, comandantul Armatei a 2-a
a ordonat continuarea ofensivei în scopul de a cuceri
dealul Fântâna Puturoasă şi „a ajunge stânga armatei
pe înălţimile de pe stânga pârâului Vizantea”15. În ideea
amplificării efortului au fost introduse în dispozitivul de
luptă toate forţele Diviziei 1 Infanterie, armata recon-
stituindu-şi o rezervă din două regimente de infanterie
(Regimentul 4 „Argeş” şi Regimentul 28 Infanterie).16

Pe frontul Corpului 4 de armată, Divizia 8 Infanterie
şi Brigada 11 Infanterie, profitând de retragerea ina-
micului din primele linii, a ocupat prima creastă şi dea-
lul Mioarei. În sectorul loviturii principale, Brigada 12
Infanterie a cucerit Poiana Încărcătoarea şi dealul
Fântâna Puturoasă, iar Divizia 3 infanterie şi Divizia 1
infanterie (introduse în linia întâi) au reuşit să ocupe
până în seara zilei Dealul Mare, Câmpurile, Roşcu-
leşti, Ciurucul, Vizantea. În ziua de 25 iulie, pe întregul
front al Armatei a 2-a s-au realizat pătrunderi variind în
jur de 2 km. La stânga Armatei a 2-a române, Corpul
8 de armată rus, profitând de replierea flancurilor in-
terioare ale Diviziilor 218 şi 217 germane, a reuşit să
împingă frontul până pe linia Găurile, Călimanul, Vidra17.

Cu tot succesul obţinut pe frontul Armatei a 2-a, co-
mandamentul român a ordonat oprirea ofensivei, da-
torită situaţiei generale de pe frontul oriental.18 Amintim
că pe data de 12 iulie trupele germano-austriece
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ocupaseră oraşul Tarnopol. Generalul Şcerbacev în-
trevedea, într-un ordin ulterior,19 şi prelungirea frontu-
lui Armatei a 2-a spre nord pentru înlocuirea Corpului
40 de armată rus, care urma a fi dirijat spre nordul Mol-
dovei. Situaţia critică ce s-a creat pe front în aceste
zile poate fi caracterizată astfel: „Presiunea trupelor
române în sud lângă Mărăşti (raionul Focşani) a fost
încununată de succes. Din cauza descompunerii ar-
matei ruse, românii au trebuit să facă faţă în această
regiune la toată greutatea operaţiilor.

Românii au făcut destul de mult, au obţinut
succese. Dar din cauza situaţiei de pe frontul nostru,
am trimis o telegramă generalului Şcerbacev, prin care
am ordonat încetarea ofensivei. Astfel că operaţia în-
cepută cu succes a fost zădărnicită”20.

Necesitatea trimiterii de ajutoare ce trebuiau scoase
de pe alte fronturi, ca şi moralul trupelor ruse care era
scăzut au fost elementele determinante ale acestei
stări de fapt. „De aceea a şi fost o surpriză la trupele
austro-ungare cînd s-au pomenit în ziua de 12 iulie cu
Corpul 8 armată rus (comandat de generalul Ialceani-
nov) în ofensivă [...] Astfel, pe frontul din Moldova,
numai Armata 2-a română îşi mai continua ofensiva”21.
În urma intervenţiei făcută la Marele Cartier General
român, Armata a 2-a a obţinut aprobarea de a conti-
nua totuşi înaintarea astfel încât „să se poată interzice
mişcarea inamicului prin valea Putnei între Negrileşti şi
Valea Sărei, cât şi concentrarea forţelor sale la So-
veja, Rucăreni”22.

În ziua de 13 iulie, comandantul Armatei a 2-a a or-
donat reluarea acţiunii23, pentru a duce frontul arma-
tei pe linia: dealul Arşiţa, Dealul Teherale 859,
Rachitaşul Mare Soveja, Valea Sărei, linie pe care tru-
pele române urmau să se oprească şi să se întă-
rească. Pe frontul Corpului 4 de armată, Divizia 8
Infanterie a cucerit dealul Arşiţa, ajungând pe linia:
1500 metri sud pârâul Caşin, dealul Teherale 859, în
timp ce Brigada 11 infanterie a înaintat cu stânga sa
până pe linia: dealul Teherale, valea Şuşiţei. În
sectorul Corpului 2 de armată, Brigada 12
Infanterie a ocupat până seara zona: valea
Şuşiţa, Răchitaşul Mic, iar Divizia 1 Infanterie
a înaintat cu Brigada 2 Infanterie (Regimentele
1 şi 31 infanterie) spre frontul imediat sud-est
Soveja şi cu Brigada 1 infanterie (regimentele 17 şi
18 infanterie), împreună cu Regimentul 1 vânători, în
direcţia Vizantea - Dealul Teiuşu. Inamicul se
retrăgea în grabă şi dezordine spre Soveja -
Negrileşti24. Până seara, Răchitaşul Mare şi Soveja
au fost ocupate.

Brigada 6 Infanterie din Divizia 3, ajutată de mane-
vra Regimentului 2 Vânători de pe valea Tichirişu, a
ocupat înălţimile de pe dealul Teiuşu şi de la nord de
valea Sărei. Brigada 2 Cavalerie, din rezerva Armatei
a 2-a, a fost adusă în zona Răcoasa.

În ziua de 13 iulie, s-a înregistrat pe direcţia lovitu-
rii principale o progresiune de 7 km, încheiată cu ocu-
parea importantei localităţi Soveja. Până la data de 13
iulie, Divizia 218 germană pierduse 2/3 din efectiv şi
40 de tunuri; ea se retrăgea în debandadă. Prin ocu-
parea Sovejei, Divizia 1 cavalerie inamică era, de ase-
menea, pusă într-o situaţie foartă critică. Arhiducele
Iosef aprecia astfel situaţia din această zi: „Soveja
este în mâinile inamicului, singurul drum de retragere
al Diviziei 1 Cavalerie este tăiat; Regimentul 7 husari
va putea evita capturarea dacă se va retrage prin pă-
duri seculare şi munţi stâncoşi. Am speranţa că vitejii
mei husari, între care şi fiul meu Iosef, se vor putea
salva [...] Situaţia este periculoasă şi cu puţine şanse
de salvare”25.

Având în vedere ocuparea în întregime a obiectivu-
lui ordonat de Armata a 2-a, cât şi unele rectificări de
poziţie, acţiunile au continuat şi în zilele de 14-18 iulie.
Ele s-au executat la ordinele corpurilor de armată. Din
cadrul acestor lupte mai importante au fost cele ale di-
viziilor 8, 6 şi 1 infanterie.

Diviziile 6 şi 1 infanterie, neîntâmpinând o prea
mare rezistenţă din partea inamicului, au reuşit să
ocupe obiectivele ordonate în cursul zilei de 14 iulie
(Divizia 6) şi 17 iulie (Divizia 1).

Lupte grele şi des repetate a trebuit să susţină Di-
vizia 8 Infanterie pentru cucerirea Cornului Măgurii (4
km sud Măgura Caşin) şi Măgura Caşin cota 1167.
Printr-o manevră cu cele două brigăzi s-a reuşit, în
ziua de 18 iulie, cucerirea Plaiului Măgurii. Atacul asu-
pra Cornului Măgurii şi Măgura Caşinului cota 1167 a
fost reluat în ziua de 19 iulie, dar fără rezultat. Astfel a
luat sfârşit bătălia de la Mărăşti. În aceste ultime zile
Armata a 2-a a realizat, pe direcţia loviturii principale,
o pătrundere de încă 11 km, reuşind a intercepta şi
valea Putnei26.

Armata a 2-a română a capturat 32 ofiţeri, 2 761
trupă şi un bogat material de război, înfrângând Gru-
pul general Ruiz (Divizia 218 infanterie şi Divizia 1 ca-
valerie) şi obligând pe inamic să-şi aducă rezerve din
alte sectoare ale frontului. Succesul Armatei a 2-a ro-
mâne, cu toate pierderile avute27, a contribuit la întări-
rea moralului ostaşilor şi a convingerii că inamicul
poate fi înfrânt. Deşi terenul în fâşia de ofensivă a fost
acoperit şi accidentat, unităţile s-au infiltrat cu price-
pere, executând adeseori manevre foarte eficace de
învăluire şi întoarcere a flancului şi spatelui inamic. Ac-
ţiunile de cercetare au stabilit continuu prezenţa
inamicului, prin păstrarea unui strâns contact, tre-
cându-se imediat şi viguros la urmărire când acesta
încerca să se sustragă, pentru a-şi salva efectivele şi
materialul.

Un rol deosebit de important în anularea/reducerea
independenţei de mişcare a inamicului, ca şi în asigu-
rarea oportună şi permanentă cu foc a acţiunilor



Prizonieri germani escortaţi de ostaşi din Armata a 2-a
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infanteriei, l-a avut cooperarea strânsă ce s-a realizat
între infanterie şi artilerie. Infanteria a ieşit la atac fără
sunetul gornistului şi fără strigăte de ura, dar odată cu
ultimele lovituri de artilerie trase asupra tranşeelor
inamice. În raportul operativ nr. 3184 din 13 iulie al ge-
neralului Gerock se spunea între altele: „Artileria ro-
mână este foarte activă în atac [...] Pe punctele de
trecere au acţionat excelent aruncătoarele de mine”28.

Acţiunea Armatei a 2-a române la Mărăşti a deter-
minat în final schimbarea direcţiei de ofensivă a Ar-
matei a 9-a germane, proiectată a se desfăşura între
Siret şi Prut, cu aceea care s-a executat de fapt între
râul Siret şi regiunea muntoasă. În urma acţiunilor din
cursul zilei de 28 iulie, comandantul frontului inamic
(arhiducele Iosef) a apreciat că forţele române care se
dirijau spre Soveja puteau împinge Divizia 218 Infan-
terie şi Divizia 1 Cavalerie mai spre vest şi astfel golul
dintre Armata 1 austro-ungară şi Armata a 9-a ger-
mană se va mări. Forţele române s-ar fi putut îndrepta
astfel spre sud, prin valea Zăbalei, punând în situaţie
grea aripa de sud a Grupului Gerock. Cum întăririle tri-
mise acestui grup nu puteau ajunge decât după cel
puţin cinci zile, arhiducele Iosef a cerut Comanda-
mentului superior al armatei germane ca să dea ordin
Armatei 9 germane să atace cât mai repede pentru a
degaja aripa de sud a Armatei I austro-ungare. Ca di-
recţie de acţiune i s-a indicat: Panciu, Adjud.

Mareşalul Mackensen, necunoscând intenţia co-
mandantului Armatei a 2-a române de a ocupa un
obiectiv limitat - valea Putnei - s-a grăbit să-şi depla-
seze, în zona Focşani, forţele de care dispunea în
zona Nămoloasa, în vederea acţiunii solicitate. În felul

acesta Mackensen a schimbat direcţia de ofensivă a
Armatei a 9-a germane şi, acţionând în grabă, nu a
avut timpul necesar concentrării tuturor forţelor.
Succesul ofensivei Armatei a 2-a române este astfel
incontestabil.

El a fost repurtat prin vitejia de care au dat dovadă
militarii români, prin măiestria etalată de comanda-
mentele noastre şi prin jertfe de sânge deosebit de
grele. În memoria celor căzuţi la Mărăşti s-a
înălţat un frumos mausoleu.29

Începută cu două zile mai târziu decât bătălia de la
Mărăşeşti şi desfăşurată, în continuare, în paralel cu
aceasta, operaţia de apărare a Armatei a 2-a române
din poarta Oituzului reprezintă cel de-al treilea
eveniment militar de mare importanţă al armatei
române de pe frontul din sudul Moldovei din vara anu-
lui 1917.

La 24 iulie, când Armata 9 germană trecea la ofen-
sivă pe direcţia Focşani, Mărăşeşti, situaţia Armatei
române era următoarea:

- Corpul 4 armată se găsea în apărare cu Divizia 7
infanterie între râul Dofteana şi Oituz, cu Divizia 6 in-
fanterie între valea Oituzului şi cota 1081 (nord Mă-
gura Caşinului) şi cu Divizia 8 infanterie pe restul
frontului până în raionul cotei 1 234 de la imediat nord
înălţimea Zboina Neagră;

- Corpul 2 armată, cu Diviziile 12, 1 şi 3 infanterie în
eşalonul întâi, apăra fâşia cuprinsă între Zboina
Neagră şi Valea Sării, unde se lega cu dreapta Cor-
pului 8 armată din Armata 4 rusă;

- în rezerva armatei se aflau patru batalioane în
raionul Câmpurile.



Marile unităţi de la dreapta Armatei 2 române, care
au suportat lovitura principală a Grupului Gerock, lua-
seră în primire fâşia de apărare de la trupele ruse
numai cu câteva zile mai înainte. Unităţile înlocuite nu
acordaseră importanţă cuvenită amenajării genistice
a terenului, iar trupele înlocuitoare nu au avut timpul
necesar pentru întărirea apărării, astfel că şi din acest
punct de vedere situaţia era destul de grea. La 24 iulie,
adică cu două zile înainte de dezvoltarea ofensivei
inamicului, comandantul Diviziei 7 infanterie raporta:
„Organizaţia defensivă a frontului lasă foarte mult de
dorit. Tranşeele sunt foarte superficial lucrate, în mare
parte în adâncime de 60 cm... Reţelele de sârmă exis-
tente sânt în mare parte făcute din cai de friză, care
deplasaţi prin bombardament nu mai prezintă un ob-
stacol. . . Adăposturi pentru oameni sunt foarte puţine
şi acelea foarte slabe, bordee la suprafaţă, neblin-
date”30. Lipsa unui sistem dezvoltat şi adânc de lucrări
genistice s-a resimţit în ducerea luptei de apărare de
către trupele române.

Grupul Gerock, care în timpul bătăliei de la Mărăşti
primise lovitura Armatei a 2-a române şi a trupelor de
la dreapta Armatei 4 ruse, suferise pierderi mari. Pen-
tru a face faţă situaţiei, el a fost întărit succesiv cu forţe
şi mijloace care totalizau 41 batalioane de infanterie,
45 baterii de artilerie şi 41 escadroane de cavalerie.

În dimineaţa zilei de 26 iulie, situaţia forţelor Gru-
pului Gerock era următoarea:

- Corpul 3 armată austro-ungar cu diviziile 70
honvezi, 117 infanterie germană, 71 infanterie austro-
ungară, 7 şi 8 cavalerie (subordonate respectiv divi-
ziilor 70 şi 71), între valea Dofteana şi Valea Caşin.

- pe restul frontului, până la sud de Ireşti, Bri-
gada 8 munte austro-ungară, Divizia 57 honvezi, Divi-
zia 1 cavalerie austro- ungară, Divizia 218 infanterie
germană şi părţi din alte două divizii germane.

Concepţia ofensivei din raionul Oituz rezultă clar
dintr-un raport pe care arhiducele Josif, comandantul
grupului de armate din care făcea parte Grupul Ge-
rock, l-a adresat comandamentului suprem austro-
ungar în ziua de 22 iulie 1917: „Atacul lui Gerock este
pregătit în modul următor: dacă inamicul cedează la
primul atac al Armatei a 9-a, atunci atacul se va pro-
duce din toate părţile şi mai ales în valea Oituzului.
Dacă românii vor rezista la prima lovitură a lui
Mackensen atunci deodată cu atacul Corpului
alpin de la Panciu spre Răcoasa vom pregăti şi noi un
atac spre Oneşti. Vor ataca diviziile 70 şi 71. Între
acestea vor acţiona sub comanda comandamentului
Diviziei 117 germană un grup format din Brigada 15
rezervă, Regimentul 11 rezervă, Regimentul 18 hon-
vezi, batalionul de munte Wurtemberg ce este în drum
acum şi două batalioane de asalt”.31

Din raportul de mai sus se poate deduce că inami-
cul spera ca trupele române să cedeze la primul atac

al Armatei 9 germane, speranţă greu de explicat după
importantul succes pe care Armata 2 română îl obţi-
nuse cu câteva zile mai înainte împotriva Grupului Ge-
rock în bătălia de la Mărăşti. În afară de aceasta,
raportul de forţe era de aşa natură încât numai în cazul
când trupele române ar fi cedat uşor, ofensiva inami-
cului din valea Oituzului avea sorţi de reuşită.

Grupul Gerock dispunea de valoarea aproximativă
a 5 - 6 divizii de infanterie şi o divizie de cavalerie, faţă
de 6 divizii de infanterie şi 1 brigadă de cavalerie ale
Armatei a 2-a române.

Perspectivele de succes ale inamicului apar şi mai
întunecate dacă avem în vedere că trupele de la cen-
tru şi dreapta Grupului Gerock suferiseră pierderi mari
şi au fost în bună parte dezorganizate în timpul bătă-
liei de la Mărăşti, iar trupele care formau gruparea de
izbire în raionul Oituz erau formate din unităţi disper-
sate, amestecate şi fără o legătură organică.

Cu toate acestea, inamicul a realizat în sectorul de
rupere (pe valea Oituzului) un raport de forţe de 1,6/ 1
în infanterie şi 2/ 1 în artilerie. Acest avantaj era am-
plificat şi de faptul că Armata a 2-a română a fost sur-
prinsă fără rezerve care să poată interveni imediat în
luptă.
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Pe direcţia loviturii principale a Grupului Gerock se
afla Corpul 8 armată austro-ungar. Comandantul
acestei mari unităţi a hotărât să execute o lovitură prin-
cipală cu aripile interioare ale diviziilor 117 şi 71 in-
fanterie în lungul şoselei din valea Oituzului spre
Oneşti şi o altă lovitură cu Divizia 70 infanterie pe di-
recţia Târgu Ocna.

La lovitura principală, pe un front de aproximativ 7
km, în zona de joncţiune dintre diviziile 7 şi 6 infante-
rie române, inamicul a grupat 54 batalioane de infan-
terie şi 136 guri de foc (dintre care 36 grele) realizând
ca densităţi tactice 4,85 batalioane şi 19 guri de foc pe
un kilometru de front. Trupele române opuneau iniţial
în acest sector 10 batalioane şi 36 guri de foc, reve-
nind ca densităţi tactice 1,4 batalioane şi 5 guri de foc
pe un kilometru de front. Aşadar, raportul de forţe rea-
lizat de inamic pe direcţia loviturii principale era de 3,5/
1 în infanterie şi 3,8/ 1 în artilerie.

Etapele bătăliei de la Oituz corespund, în general,
cu etapele bătăliei de la Mărăşești, care s-a desfăşu-
rat concomitent de către trupele Armatei 1 române.
Prima etapă - 26 iulie - 3 august - cuprinde luptele care
au dus la zădărnicirea primei încercări a Corpului 8 ar-
mată austro-ungar de a pătrunde în valea Trotuşului.
Etapa a doua cuprinde luptele din zilele de 6 - 9 au-
gust, care au avut ca rezultat zdrobirea unei noi în-
cercări a inamicului de a-şi deschide drum în lungul
văii Oituzului spre Tg. Ocna şi Oneşti.

Nu voi detalia achiunile desfășurate de forhele Ar-
matei a 2-a la Oituz, nu ca urmare a lipsei de impor-
tanhă, ci din lipsă de spahiu. Menhionez că bătălia de la
Oituz s-a încheiat cu victoria trupelor Armatei a 2-a
române, care au zdrobit ofensiva Grupului Gerok,
zădărnicindu-i toate încercările de a înainta spre est
şi a face joncţiunea cu forţele Armatei a 9-a germane
înfrântă şi ea la Mărăşeşti de diviziile Armatei 1 ro-
mâne.

Cu preţul unor pierderi mari, Grupul Gerok a reuşit
să obţină doar un succes tactic limitat, materializat
printr-o pungă cu o dezvoltare frontală de aproximativ
18 – 20 km şi o adâncime de 2 – 6 km. Inamicul nu a
izbutit nici pe departe să-şi atingă scopurile operativ-
strategice propuse. Comunicaţiile din valea Trotuşu-
lui, ca şi resursele de petrol şi cărbune, au rămas în
continuare în stăpânirea trupelor române. Ostaşii şi
ofiţerii Armatei a 2-a şi-au afirmat din plin calităţile lor
morale şi de luptă dovedindu-se demni urmaşi ai celor
care în anul anterior apăraseră cu vitejie aceleaşi fru-
moase meleaguri româneşti. În condiţiile grele de
teren, adesea în evidentă inferioritate numerică, osta-
şii români au făcut eforturi foarte mari, reuşind să zdro-
bească ofensiva Grupului Gerok şi să înmormânteze
speranţele şi visurile comandamentului Puterilor
Centrale de a obţine un succes hotărâtor pe frontul
român.

Numeroasele fapte de arme ale ostaşilor români îm-
bogăţesc tradiţiile eroice ale armatei noastre. Între
acestea merită să fie evidenţiată comportarea capo-
ralului Muşat. Fiind rănit în luptele din toamna anului
1916, el a fost transportat într-un spital din Iaşi unde i
s-a amputat unul din braţe. Când lupta a reînceput pe
frontul din Moldova, în vara anului 1917, caporalul
Muşat, deşi incomplet vindecat, a cerut să fie trimis
din nou pe front pentru a-şi aduce contribuţia la
înfrângerea cotropitorilor. Împotriva avizului medicilor,
el a părăsit spitalul întorcându-se la unitatea sa. Lup-
tând cu ardoare, în primele rânduri ale grănicerilor, a
căzut în luptele din raionul Coşna, pe când arunca
asupra inamicului grenada cu mâna care îi rămăsese
teafără.32

Armata a 2-a română a rămas, după bătălia victo-
rioasă de la Oituz, pe poziţia de apărare stabilită, cu
hătărârea fermă de a menţine aliniamentele în faţa că-
rora inamicul fusese oprit graţie iscusinţei comandan-
ţilor, dar mai ales vitejiei şi jertfei ostaşilor. Marile
unităţi şi unităţile din compunerea sa aveau pe mai de-
parte misiunea de a păstra un contact permanent cu
inamicul şi de a fi în măsură, în orice moment, să facă
faţă unor eventuale reacţii ofensive ale acesteia.

Dacă în fâşia de apărare a Armatei 1 române, după
17 septembrie 1917, nu au mai avut loc confruntări de
mai mare amploare, în sectorul Armatei a 2-a luptele
au continuat. La 15 septembrie 1917, generalul
Alexandru Averescu raporta Marelui Cartier General
că „armata este în măsură, cu actualele ei forţe, să
respingă atacurile pe scară mică, ale inamicului în
orice sector al frontului ei.

Pentru a face faţă însă în mod sigur unei reluări se-
rioase a ofensivei era nevoie a se duce neapărat aripa
dreaptă mai înainte şi pentru aceasta armata trebuia
întărită cu o divizie”33. Comandantul Armatei a 2-a ro-
mâne îşi exprima totodată intenţia de a păstra iniţiativa
„prin mici ofensive cu scop local” şi de a împiedica
inamicul să concentreze trupe numeroase pe anumite
direcţii.

La jumătatea lunii septembrie 1917, după consu-
marea acestor evenimente cu caracter zonal şi obiec-
tive limitate, deoarece trupele rusești din sector
refuzau să lupte, Armata a 2-a română ocupa sectorul
de front dintre valea Uzului şi Ireşti, având în compu-
nere 6 divizii de infanterie, o brigadă de grăniceri şi
una de cavalerie, iar la dispoziţia comandantului ar-
matei, două divizii de infanterie ruse şi o divizie de ca-
valerie română din rezerva Marelui Cartier General
român.

Evenimentele care au avut loc în a doua jumătate a
anului 1917 nu au produs modificări în ce priveşte
configuraţia administrativ-teritorială a României stabi-
lită în urma retragerii din 1916, desfăşurându-se
acţiuni pentru funcţionarea societăţii şi susţinerea
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efortului de război, dar şi pentru a face faţă situaţiei
generate de dezintegrarea armatelor ruse în urma
revoluţiei din Rusia.

Pe plan intern guvernul a întreprins măsuri energice
pentru a face faţă gravelor probleme cu care se con-
frunta: satisfacerea nevoilor de combustibil şi alimente
prin creşterea producţiei de ţiţei extras din zona Moi-
neşti, de cărbune din bazinul Comăneşti şi folosirea
intensă a pădurilor şi transformarea unei mari contităţi
de lemn în mangal.34
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Noile arme consacrate pe fronturile Primului
Război Mondial şi impactul lor asupra securităţii

europene şi artei militare interbelice
-----------Colonel (r.) dr. Mircea Tănase, Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

REZUMAT
Primul Război Mondial a reprezentat, din punct de vedere al mijloacelor de luptă, un punct de coti-

tură în arta militară modernă. Folosirea unor noi instrumente de luptă, rod al evoluţiei tehnologice, va
determina experimentarea şi consacrarea unor noi arme. Acestea vor ameninţa fragila securitate eu-
ropeană interbelică şi vor face carieră în viitoarele confruntări armate: aviaţia, tancurile, automobilele,
gazele de luptă, transmisiunile radio, artileria antiaeriană, paraşutiştii etc.. De departe însă, cea mai
spectaculoasă evoluţie o va avea aviaţia, avionul fiind considerat cea mai senzaţională descoperire
după maşina cu abur şi radiou.

Primul Război Mondial a produs mutahii importante
atât în planul structurilor militare, cât și în cel al gândirii
militare.

Rezultatele războiului, dar și lechiile învăhate în urma
acestuia, au generat ample discuhii, în care numeroși
autori militari, dar nu numai, și-au propus să supună
criticii greșelile făcute și cauzele care le-au generat,
dar și să generalizeze această experienhă.

Chiar dacă este vădită orientarea dezbaterilor spre
nevoile imediate, dar și de perspectivă, ale forhelor ar-
mate, publicistica militară s-a dovedit a fi un real pro-
motor al progresului teoriei și știinhei militare, un
interes major fiind acordat dezbaterilor asupra pro-
blemelor generale ale războiului și armatei, doctrine-
lor, strategiei și tacticii militare, rolului diferitelor arme,
organizării armatei și instruirii trupelor.

În primul număr al revistei România Militară din ia-
nuarie 1921, intitulat simplu: 1916-1920, colectivul de
redachie prezintă, succint, strategia editorială a revis-
tei: „După o întrerupere de 4 ani, România Militară își
face din nou aparihia. În acest interval de timp scurt de
altfel, dar bogat în fapte ce a adus prefaceri funda-
mentale în istoria lumii, România a intrat în răsboiu
alături de marii noștri aliahi, pentru a rupe lanhurile ro-
biei în care zăcea de secole frahii noștri de peste
munhi, contribuind în acelaș timp și la scopul comun
urmărit de aliahi, distrugerea imperialismului german
care ameninha să ajungă la dominahia lumei prin în-
trebuinharea forhei.[…] România Militară umple un gol
mult resimhit în armata noastră din cauza lipsei unei
reviste în care să se poată scri învăhămintele deduse
din războiul nostru, precum și să se discute ideile noi
ale organisării armatei de mâine. […] După un războiu,
ca acela pe care l-am purtat, proaspăt în mintea tutu-
ror, sunt multe de zis, și mai ales multe de învăhat – re-
vista este deschisă pentru tohi aceia cari prin
experienha lor doresc, și trebuie să dorească, a con-
tribui la scopul ce se urmărește: ROMÂNIA MARE ȘI

PUTERNICĂ PRINTR-O ARMATĂ TARE, BINE OR-
GANIZATĂ ȘI BINE INSTRUITĂ, căci dușmani avem
mulhi și intenhiunile lor ascunse le cunoaștem”1

Într-un articol cu titlu sugestiv, „Armatele viitorului”,
colonelul Alexandru Rizeanu2 abordează o serie de
probleme de maximă importanhă pentru toate statele
care ieșiseră din războiul recent încheiat, victorioase
sau învinse:

- se punea în primul rând chestiunea refacerii eco-
nomice, dar în strânsă legătură cu ea se punea che-
stiunea reorganizării puterii militare a statelor;

- partea grea a chestiunii în viitor era orientarea în
stabilirea bazelor reorganizării;

- în condihiile în care toate statele – victorioase sau
învinse - au ieșit epuizate din război, se punea pro-
blema unei reduceri simhitoare a armatelor;

- se căutau mijloacele care să realizeze menhinerea
cât mai puhin sub drapel a brahelor de muncă, în sco-
pul refacerii economice grabnice a statelor;

- se spera în viitoarea putere a Ligii Nahiunilor, care
să înlocuiască armatele statelor cu o jandarmerie in-
ternahională, care să vegheze la menhinerea păcii, dar
se punea întrebarea cine va garanta această înhele-
gere, în condihiile în care intenhiile viitoare ale Germa-
niei și ale Rusiei nu erau cunoscute, la fel nici viitoarea
politică a SUA (Doctrina Monroe sau influenha aces-
tora în Europa);

- instinctul de conservare forhează statele victo-
rioase să-și păstreze fructul victoriei, iar pe cele în-
vinse să-și ia revanșa;

- problemă greu de rezolvat: o armată puternică, dar
care să lase hării cât mai multe brahe de muncă și să
apese cât mai puhin pe bugetul statului;

- reducerea perioadei de stagiu militar;
- revenirea unor hări la principiul neobligativităhii ser-

viciului militar;
- sistemul voluntarismului a fost impus tuturor sta-

telor învinse, alături de reducerea efectivelor;
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- nevoia de a face fahă pericolelor cu propriile forhe;
- referitor la armatele viitorului, toate părerile gravi-

tează în jurul reducerii stagiului militar/termenului de
serviciu și a armatelor de voluntari.

În ce privește fizionomia armatei viitorului, colo-
nelul Rizeanu apelează la ancheta/sondajul pe care
l-a făcut locotenent-colonelul francez Emil Mayer în re-
vista L’Action Nationale, solicitând părerile unor militari
cu prestigiu confirmat în războiul recent încheiat, re-
feritoare la:

- locul armatei în interiorul nahiunii;
- rolul armatei permanente și a celei mobilizate
- durata serviciului militar și obligativitatea lui; rolul

instruchiei și al educahiei;
- recrutarea, încadrarea și instruchia ofiherilor și

subofiherilor;
- mentalitatea în armata de mâine;
- chestiunea materialului de război;
- jurisdichia militară;
- folosirea civililor și a femeilor în armată;
- demilitarizarea unor categorii de personal (medici,

ingineri).
Dintre răspunsurile consemnate, menhionăm doar

câteva, mai semnificative:
- Generalul Lanrezac:materialul va ocupa pe viitor

un loc preponderent; se vor realiza economii dacă oa-
menii vor fi hinuhi cât mai puhin sub drapel, dar pentru
aceasta va fi nevoie de un număr mare de ofiheri de
rezervă;
- Generalul Sarail: - importanha materialului, legă-

tura dintre arme, importanha noilor mijloace de luptă
(avioane, automobile etc); la fiecare cucerire în do-
meniul ideilor, trebuie să corespundă o nouă adaptare
a armatei, iar idealul final să fie dezarmarea.
- Generalul Le Gros: - războiul încheiat a pus în

evidenhă atât puterea de rezistenhă a fronturilor fortifi-
cate, cât și ușurinha cu care francezii s-au adaptat noi-
lor caracteristici ale războiului; reducerea stagiului
militar (termenul de serviciu) va fi posibilă doar prin
dezvoltarea pregătirii militare morale și materiale a ti-
neretului; o armată de acoperire dotată corespunză-
tor și dispusă în permanenhă în zonele vulnerabile;
lucrările defensive să fie complete din timp de pace;
cadre și efective întotdeauna complete; rolul armatei
este să asigure inviolabilitatea frontierei până la sosi-
rea elementelor mobilizate; cavalerie mai puhin nume-
roasă, în schimb se va pune accent pe dezvoltarea
artileriei și aviahiei; disciplina nu trebuie să sufere din
cauza reducerii termenului de serviciu, dacă tineretul
va fi pregătit temeinic din punct de vedere moral în școli.
- Generalul Maud’huy:- este nevoie de două ar-

mate: o armată permanentă, pentru expedihii coloniale
(cadre franceze și voluntari străini), și o armată popu-
lară, care să apere teritoriul francez; legea trebuie să
constrângă tot tineretul să învehe meseria armelor;

„Numai cine e capabil să apere libertatea este demn
de ea.”3; soldahii trebuie să devină artiști în meserie4;

Referitor la încadrarea armatei, generalul apreciază
că ofiherul trebuie să fie o sursă de energie; tot randa-
mentul armatei depinde de valoarea sa, de aceea este
nevoie de a i se asigura acestuia partea materială.
„Trăind într-o societate – care din nenorocire are cultul
averii – ofiherul trebuie să fie în stare să ducă o existen-
hă onorabilă, nu în larg, dar destul de comod, pentru a
putea să obhină considerahiunea necesară.”5

Privitor la instruchia ofiherilor, generalul aprecia ne-
cesitatea și perfechionarea Școalei de Război, dar de-
zavua importanha pe care o căpătase Centrul de Înalte
Studii Militare (Școala Mareșalilor). „Mă tem că
această Școală va face pe mulhi absolvenhi să-și atri-
buie aptitudini pe care în realitate nu le posedă. ”6

- Generalul Ruffey: în ce privește artileria, tractorul
trebuie să înlocuiască calul, mai ales că, scurtând ter-
menul de serviciu la 2 ani, artileristul nu mai are timp de
pierdut cu învăharea călăriei și conducerii trăsurilor.
- Generalul R.: aviahia va juca un rol de prim ordin

și poate preponderent în războiul viitorului; armata ae-
riană va reprezenta în viitor quintesenha forhei pentru
mișcare și ofensivă; va fi nevoie de șefi cu mai mult
talent profesional și trupe cu mai multă valoare mili-
tară; toate statele sunt preocupate de ideea refacerii
economice și, ca urmare, de adaptarea organizării ar-
matelor la acest deziderat;

Referitor la obligativitatea serviciului militar, aceasta
arată că învingătorii au menhinut obligativitatea aces-
tuia, reducându-l însă până la a asigura pregătirea în-
tregii nahiuni, în schimb, învinșilor li s-a impus, prin
tratatele de pace, reducerea la minimum a puterii mi-
litare; la 21 august 1920 Reichstag-ul a votat (a fost
obligat să voteze!?) desfiinharea serviciului militar obli-
gatoriu. „Este de prevăzut însă că Germania nu va în-
ceta să se pregătească din nou pe ogorul militar.
Modul de organizare a celor 22 brigăzi de Reichswehr
arată că ele conhin elementele necesare spre a servi
de bază, la nevoie, pentru organizarea a cel puhin
22 de corpuri de armată; la rândul lor, ungurii se stră-
duiesc, din răsputeri, să organizeze o armată puter-
nică, prin organizarea deghizată a jandarmeriei. ”7

„Trebuie să recunoaștem, de asemenea, că ultimul
război a fost un război demateriale, în care nu s-a me-
najat destul elementul uman, cel mai prehios și cel mai
costisitor.8”

Referitor la caracterul viitoarelor acSiuni militare,
același general R. nu este de acord cu opinia conform
căreia acestea vor fi preponderent ofensive, cu o ar-
mată de șoc care să pătrundă până în inima Germa-
niei, argumentând că cei care sushin acest lucru nu
privesc în viitor, peste 20-30 de ani, când Franha nu
se va mai găsi cu frontiera pe Rin, că va trebui să re-
vină pe vechea frontieră, având în fahă o Germanie
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întărită, cu forhele armate și sistemul defensiv reorga-
nizat, cu dorinha de revanșă.9

Una dintre marile întrebări care s-au pus la finalul
războiului și pe care revista România Militară a încer-
cat s-o lămurească a fost cea relativă la caracterul
viitorului război: de poziSie sau de mișcare, dar și
întrebuinharea diferitelor genuri de arme în războiul
modern: infanteria, cavaleria, artileria, trupele de
geniu, aeronautica, marina, tancurile, gazele asfi-
xiante, serviciul de informahii, serviciul sanitar, mijlo-
cele de legătură, etc., precum și probleme privind
instruirea și educahia trupelor.

Nedorind să dea o soluhie definitivă asupra felului
cum se va lupta în viitor, autorul recomandă a se folosi
învăhămintele din războiul recent încheiat în funchie de
teatrul de operahie, resursele, comunicahiile și efecti-
vele fiecărei hări. În același timp apreciază că organi-
zarea armatei și instruchia vor progresa continuu, în
acord cu progresele armamentului și tehnicii, adaptate
la felul de război probabil și posibil pentru fiecare stat
în parte, în cazul hării noastre în funchie de natura și
lungimea frontierelor, de resurse, de comunicahii și de
adversarii săi probabili.

Având în vedere situahia economică precară a hării
la finele războiului și consecinhele acesteia asupra ar-
matei, colonelul Ioan Teodorescu, îngrijorat de atitu-
dinea neprietenească a unora dintre vecinii noștri în
urma noilor frontiere impuse prin tratatele de pace,
propune o soluhie de compromis pentru apărarea fron-
tierelor hării, care să hină cont deopotrivă de necesita-
tea de economii, dar și de necesitatea unei armate
puternice și bine pregătite. Astfel, el consideră că
aceste deziderate se pot împlini prin crearea unor di-
vizii de acoperire cu garnizoane spre frontierele ame-
ninhate, care să aibă sub arme efectivele de
mobilizare, iar celelalte mari unităhi să aibă garnizoane
în interiorul hării, însă cu efective reduse, capabile însă
să se mobilizeze când va fi nevoie. În opinia sa, ar fi
fost necesare 4 divizii de infanterie și o divizie de ca-
valerie pentru Basarabia și Bucovina, o divizie de in-
fanterie și o brigadă de cavalerie independentă pentru
Dobrogea și 4 divizii de infanterie și o divizie de cava-
lerie pentru Transilvania. Acestora ar fi trebuit să li se
adauge 2-3 divizii de vânători (de munte, n.n.), situate
în regiunea Carpahilor, care să poată fi mobilizate în
48 de ore și să intervină pe frontiera atacată. Diviziile
de interior ar fi trebuit să fie în număr de 15, pentru
completarea a cel puhin 8 corpuri de armată.10

Despre importanha informaSiilor în achiunile mili-
tare, maiorul Ioan Nicolaid afirmă, într-un mod foarte
convingător, că serviciile de informahii din cadrul co-
mandamentelor armatelor hărilor beligerante s-au
impus ca o necesitate care nu mai poate fi contestată.
La noi, valoarea organului de informahii s-a ridicat, mai
ales după sosirea misiunii franceze, care a adus cu ea

un bogat bagaj de cunoștinhe în domeniu, la înălhimea
organelor similare din armatele aliate.11 După termi-
narea războiului, când situahia politică pe plan mondial
este încă nesigură, dată fiind „importanha problemelor
deschise, toate statele, atât învingătoare, cât și în-
vinse, menhin cu tenacitate importanha acestui servi-
ciu, căutând a-l perfechiona și organiza pentru a
căpăta rezultate cât mai reale.”12

Într-un articol despre procedeele de luptă ale in-
fanteriei, colonelul Radu R. Rosetti subliniază rolul
principal pe care îl va dehine infanteria și în viitorul răz-
boi, trebuind „să-și dezvolte aplicarea ei naturală pen-
tru ofensivă, și toate achiunile sale să trebuiesc să fie
dominate de o singură idee: înainte și tot înainte, cu
orice preh.”13

În ceea ce privește întrebuinharea cavaleriei în răz-
boiul modern, colonelul Constantin Ilasievici face o
adevărată pledoarie în favoarea acestei arme, și nu
este întâmplător acest lucru, având în vedere că acest
ofiher de cavalerie, ajuns ulterior general și ministru al
apărării nahionale în 1937, a fost comandant al școli-
lor de cavalerie, inspector al cavaleriei și profesor de
tactica cavaleriei la Școala Superioară de Război.
Acesta, deși recunoaște rolul pe care și l-au câștigat
într-un timp foarte scurt atât aviahia, fiind cotată ca
armă principală de luptă, cât și tancul, apreciază to-
tuși că „războiul se câștigă tot prin oameni”14, iar mo-
ralul acestora poate fi determinant în câștigarea unei
bătălii. „Chiar dacă progresele știinhei și industriei vor
căuta să înlocuiască mașina animală în cumpăna suc-
cesului, întotdeauna tot coeficientul moralul va fi cel
mai mare”.15 În acest sens, nefiind de acord cu mini-
malizarea rolului cavaleriei într-un viitor război, având
în vedere experienha războiului de pozihie pe frontul
occidental, apreciază că importanha acestei arme,
adaptându-se noilor caracteristici ale războiului, va
crește în viitor.

În același spirit cavaleristic, colonelul Ilasievici ple-
dează pentru viitorul cavaleriei în armata română, atât
din rahionamente obiective (oricât de puternică ar
deveni economia noastră, ar fi imposibili să dotăm
armata cu tehnică și armament la nivelul hărilor occi-
dentale, și nici nu am putea acoperi cu trupe, pentru a
realiza un front continuu, stabilizat, una dintre frontie-
rele cu cele trei hări vecine), dar și din considerente
morale: dacă toate hările, inclusiv cele din jurul nostru
vor avea și în viitor trupe de cavalerie, va trebui să
avem și noi. Pentru că, subliniază acesta, deși cava-
leria este o armă scumpă și se reface foarte greu, iar
întrebuinharea acesteia este foarte grea, conducerea
ei fiind o adevărată artă, „la răsboi însă cavaleria este
capabilă să răscumpere, în câteva momente tot ceea
ce s-a cheltuit cu ea în timpul de pace.”16

Despre întrebuinharea artileriei, locotenent-colone-
lul Dimitrie Haralamb arăta că până în 1917 această
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armă aplicase principiul intrării în întregime și cât mai
repede în luptă, angajând duelul cu artileria inamică și
pregătind atacul printr-o tragere prelungită asupra po-
zihiilor inamice, după care arta militară se schimbă în
mod brusc, succesul fiind căutat de acum încolo nu în
distrugerea totală a inamicului, ci în căutarea surpri-
zei. Odată aceasta realizată, nu mai este nevoie ca în
pregătirea atacului să se urmărească astuparea
tranșeelor inamice și zdrobirea completă a artileriei și
a rehelelor de sârmă, ci este suficient pentru ofensivă
dacă se obhine paralizarea zonei de atac. Greul luptei
va rămâne în continuare tot în sarcina infanteriei,
celelalte arme fiind chemate doar să o ajute.17

În viitorul război tancului i se prevedea un viitor su-
râzător, în primul rând datorită mobilităhii și posibili-
tăhilor sale de manevră, puterii de foc, dar și protechiei
pe care o oferă personalului împotriva armelor de foc,
dar, mai ales, împotriva gazelor asfixiante, al căror
efect pe câmpul de luptă provoca mari îngrijorări teo-
reticienilor militari. În acest sens, tancul „va deveni un
adevărat submersibil terestru, care se va închide er-
metic îndată ce instrumente speciale vor semnala că
aerul înconjurător este otrăvit. În același timp tankul
va putea fi întrebuinhat ca rezervoriu de gaze, căci un
tanc poate transporta 10 tone de gaze lichefiate, iar
300 de tankuri vor putea duce o cantitate de gaze mai
mare decât aceea întrebuinhată de armata britanică în
războiul mondial.”18

Referitor la trupele de geniu, locotenent-colonelul
St. Căhoiu aprecia că, deși războiul mondial recent în-
cheiat a folosit la maxim mijloacele tehnice, toate sta-
tele au fost surprinse într-o perioadă de transformare și
organizare incompletă a acestor trupe. Acest lucru s-a
datorat, între altele, și aversiunii comandamentelor fahă
de întrebuinharea mijloacelor de luptă, care ar fi anihi-
lat spiritul ofensiv al trupelor. Când războiul din mișcare
s-a transformat, în septembrie 1914, în război de pozi-
hii, chiar lopata și târnăcopul au fost considerate ca
fiind, după împrejurări, arme ofensive sau defensive.19

Eșalonarea în adâncime și mutarea comandamen-
telor a creat necesitatea transmiterii informahiilor la
mare distanhă, care s-a realizat cu telefonul, telegraful
cu fir și cel fără fir, mijloace de semnalizare și
porumbei călători. Trecerea și construirea podului
peste Dunăre, la Flămânda în 1916, a reprezentat un
punct de glorie pentru trupele de pionieri. Căile ferate
au fost nu numai arterele armatelor, ci mijloace de
luptă, ceea ce l-ar fi determinat pe mareșalul Moltke să
afirme: „Nu mai construihi cetăhi, ci căi ferate.”20

Nevoia de a avea mijloace de recunoaștere și de
transport materiale a impus mărirea numărului trupe-
lor și mijloacelor automobile și a condus la înfiinha-
rea corpului de trachiune automobilă și transformarea
acestuia în regiment cu trachiune automobilă, în 1919,
cu peste 100 de mașini și 2500 de oameni. Alte unităhi

cu trachiune automobilă au fost grupurile de motomi-
traliere, mitralierele blindate, batalionul carelor de asalt
și regimentul de artilerie antiaeriană. Era previzionată
o dezvoltare din ce în ce mai mare a unităhilor cu
trachiune automobile, pe măsură ce se va dispune de
tehnica respectivă.21

Despre contribuhiamarinei la efortul de război și vii-
torul acestei arme, locotenent-comandorul Al. A.
Gheorghiu face o adevărată pledoarie pentru războiul
naval și grelele sarcini avute de flotele aliate, pentru
necesitatea stăpânirii mării de către cel care dorește
să câștige un viitor război. Puterea maritimă a permis
aliahilor să intervină la Salonic și să lovească Bulga-
ria, dând semnalul de dezmembrare a coalihiei Puteri-
lor Centrale, și tot stăpânirea mării a permis SUA să
intervină și să decidă soarta războiului din Europa.
Fără a avea stăpânirea mării, Puterile Centrale, cu
toată apriga lor contraluptă, au fost condamnate, apre-
ciază autorul, la moarte lentă de către flotele aliate.22

Referitor la conceptul de supremaVie a mării sau de
stăpânire a mării, autorul precizează că acesta se re-
feră deopotrivă la posibilitatea de a beneficia de avan-
tajele transportului pe mare, realizat cu marina
comercială, dar și de a-i interzice această posibilitate
inamicului, cu marina de război. Nu există, spune au-
torul, decât o singură marină, acest întreg format din
marina de război și cea comercială, care trebuie vă-
zută ca factor al apărării nahionale. Deși se credea că
vasele mari de luptă vor ieși curând din scenă, lăsând
locul submarinelor, ca mijloc unic și suficient pentru
obhinerea supremahiei mării. Aliahii au găsit însă anti-
dotul pentru acest temut mijloc de luptă și l-au anihilat
cu vasele de suprafahă mici, ușoare și rapide, păstrând
în același timp vasele mari în porturi protejate anti-
submarin. Concluzia autorului este că deși submari-
nul poate provoca adversarului pagube foarte mari,
dar el singur nu poate aduce stăpânirea mării.23

De o atenhie deosebită s-a bucurat în epocă aviaSia
militară, care a avut cea mai mare dezvoltare în
cursul războiului, însăși concephia de întrebuinhare a
acesteia modificându-se, de la simplu serviciu de in-
formahii la armă. La începutul războiului, aviahia de ob-
servahie, de luptă sau de bombardament erau total
necunoscute. Balonul captiv și dirijabilul au fost însă
repede părăsite în schimbul avionului care cucerea din
ce în ce mai mult spahiul aerian, deși era încă destul de
fragil și de vulnerabil. Avea în schimb „iuheală orizon-
tală și ascensională, maniabilitate și suplehe.”24 Aceste
caracteristici au dus la creditarea avionului ca mijloc
de luptă al viitorului, configurat și specializat desigur
pentru tipurile de misiuni cu care era însărcinat în răz-
boiul viitorului: aparate de observare și bombardament
– avioane foarte puternice, un fel de cuirasate aeriene
– însohite de avioane mai ușoare și mai iuhi, dar la fel
de bine înarmate, care să le asigure acoperirea – un
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fel de crucișătoare-cuirasate. Aceste două tipuri de ae-
ronave erau destinate pentru câștigarea și menhinerea
supremaViei aeriene – iată un concept nou apărut! –
iar pentru atacul propriu-zis al aviahiei inamice era pre-
conizată existenha unui aparat extra-rapid, „extrem de
suplu și susceptibil de a ataca prin surprindere avioa-
nele dușmane mari; acesta va fi monoplasul (monolocul,
n.n.) de vânătoare; sub protechia unei înălhimi ce nu poate
fi atins de celelalte aparate, cât și a vitezei și maniabili-
tăhii sale, el va ataca marile avioane dușmane în un-
ghiurile sale moarte și în organele sale vii; mitraliera sa
întrebuinhată astfel de aproape, va juca rolul de torpilă.”25

Totuși, cine poate să oprească aviahia, această
armă căreia, pe drept, i se prevedea un mare viitor,
să-și îndeplinească misiunea? Răspunsul ni-l dă ma-
iorul Emanoil Leoveanu, care ne spune că pentru apă-
rarea contra aeronavelor arma cea mai mobilă care
poate reachiona repede urmărind pe atacatori este
avionul de vânătoare, dar cum el nu poate fi găsit
peste tot, s-a recurs la un sistem de apărare terestră,
în care tunul și mitraliera antiaeriană pot bara drumul
avionului.26 De altfel, în toamna lui 1916 (19 septem-
brie) s-au consemnat începuturile artileriei antiaeriene
în armata română, iar drumul acestei arme a fost unul
ascendent, datorită, nevoii permanente de a riposta
unei aviahii din ce în ce mai performante, dar și evolu-
hiei propriului material tehnic.

Căile ferate, considerate la vremea respectivă ca
fiind și pentru viitor cel mai însemnat mijloc de trans-
port pe uscat, „care să poată duce în mod sigur așa
mari cantităhi la distanhe cât de mari și relativ în foarte
scurt timp”27, s-au bucurat de o atenhie deosebită din
partea teoreticienilor militari la sfârșitul Primului Răz-
boi Mondial. Maiorul I. C. Orezeanu (devenit mai târ-
ziu director al căilor ferate în guvernarea Ion
Antonescu), arată în materialul publicat în revista Ro-
mânia Militară contribuhia trupelor de căi ferate în cam-
pania 1916-1918 (cu un regiment de căi ferate),
precum și după mobilizarea din octombrie 1918 (cu
două regimente). El sushine dezvoltarea acestora,
având în vedere că „mersul continuu și neîmpiedicat al
operahiunilor de războiu de mișcare, precum și menhi-
nerea pozihiunilor ocupate în războiul de pozihie, nu
sunt posibile decât numai dacă transportul la timp al
munihiunilor și proviziunilor și completărilor în trupe,
cum și dacă evacuările de tot felul (rănihi etc.) sunt asi-
gurate prin căi ferate.”28 Dând ca exemplu importanha
pe care au avut-o căile ferate în achiunile militare din
Apus, unde au fost considerate ca o autentică armă,
arată că războiul viitorului cere imperios o bogată
rehea de cale ferată, cât mai rahional distribuită, pre-
văzută cu toate instalahiile necesare exploatării ei, linii
ferate duble, traseu cu profil favorabil, încrucișări cât
mai dese, stahii dezvoltate cu linii de garaj și cheiuri de
îmbarcare pentru trenuri întregi (500 m sabotaj. 29

Având în vedere „noutatea” folosirii gazelor de
luptă de către germani pe frontul din apus (Ypres,
Franha, la 22 aprilie 1915) și efectele devastatoare ale
folosirii acestora împotriva efectivelor și tehnicii de
luptă, teoreticienii militari români au avut în atenhie și
acest aspect. Un bogat material, semnat de colonelul
Bolintineanu, prezintă principalele substanhe de luptă
cunoscute la vremea respectivă, modul lor de între-
buinhare în câmpul de luptă, precum și modalităhile de
apărarea împotriva efectelor acestora.30

În ceea ce privește raportul dintre puterea poli-
tică și cea militară în câștigarea războiului, maiorul D.
Orășanu este de părere că politica externă este esen-
hială în obhinerea rezultatelor dorite de către o nahiune,
războiul trebuind să fie câștigat, pe cale politică, mai
mult de jumătate înainte de a fi început, puterea mili-
tară fiind doar un compliment de forhă pentru impune-
rea voinhei sale. Exemplele cele mai concludente și,
desigur, cele mai la îndemână, sunt din conflictul re-
cent încheiat, în care Aliahii, mulhumită superiorităhii lor
politice, și-au asigurat superioritatea militară asupra
Germaniei, aceasta din urmă nefiind în măsură, în
ciuda superiorităhii sale militare inihiale, să câștige par-
tida. Și în acest sens, este menhionată ușurinVa cu care
Germania și-a atras împotriva sa unii dintre foștii aliahi,
pe care cancelarul Bismark, în 1882, imediat după
câștigarea supremahiei militare fahă de vechiul adver-
sar Franha, îi atrăsese, printr-o politică înheleaptă, în
Tripla Alianhă (Italia, România). Acestor adversari li s-
au adăugat, în 1917, grahie aceleiași politici nechib-
zuite, Statele Unite.31

„A acorda însă puterei militare un procent mai mare
de 50 la sută decât politicei externe, înseamnă să hin-
tim la o excephie de la regula generală, să hintim către
un rezultat nefiresc, să facem din războiu un scop și
nu un mijloc. În atare cazuri, mai totdeauna, începem
politica prin războiu, războiu prin victorii parhiale și se
termină, la sfârșit, într-un mod cu totul desavantajos.”32

De aceea, concluzionează autorul, politicii externe
i se cuvine primul rol și cel mai mare procent în câști-
garea sau pierderea războiului. „Originea înfrângerii
sau eșecului într-un războiu nu trebuie căutată în aju-
nul sau în timpul războiului, ci cu mult înainte, când,
prevăzându-se în mod fatal războiul, nu s-au luat toate
măsurile care să-i asigure reușita lui.[…] Politica ex-
ternă trebuie să îmbrace cu privirea sa la o lungă pe-
rioadă, câte odată mai multe generahii. Ea își
întocmește planul de lucru, în care, văzând de cele
mai multe ori războiul ca mijloc eventual, sau obligat,
se îngrijește de puterea armatei și atribuie acesteia în
planul de achiune cel mult un capitol mai de seamă.
Îngrijește însă de celelalte capitole tot așa de însem-
nate, dacă nu mai însemnate, de alianhele politice,
care trebuie să fie primul și cel mai însemnat mijloc al
ei, pentru atingerea helurilor sale; de consolidarea
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statului printr-o politică internă și alături de o armată
puternică.[…] Politica militară trebuie să constituie, în
primul rând, o pârghie de sprijin pentru achiunea și ma-
nevra politicei externe și apoi în al doilea rând un
mijloc activ și fatal pentru rezolvarea pe calea armelor,
al unui conflict de neînlăturat, prevăzut și aranjat a se
rezolva în favoarea noastră. Politica militară trebuie să
fie, în esenhă, ultimul mijloc teribil al politicii externe în
rezolvarea problemelor sale. Nu trebuie să se recurgă
la ea decât numai atunci când s-au epuizat toate ce-
lelalte mijloace și când am îngrijit din vreme ca spada
să fie superioară celei vrăjmașe și abilitatea celui
ce o mânuiește destul de bine pentru a doborî pe vrăj-
maș.

Altfel, dehinătorii politicei externe singuri poartă răs-
punderea de a fi recurs prostește la o spadă neas-
cuhită și fără o abilitate de a o mânui, destul de mare,
singuri poartă răspunderea tuturor rezultatelor deza-
struoase ale unui războiu pierdut.”33

Vedem astfel o intensă preocupare, încă de la în-
cheierea Primului Război Mondial din partea teoreti-
cienilor militari români de a fructifica experienha
rezultată în urma acestei conflagrahii și de a înscrie ar-
mata română pe drumul modernităhii. Aceștia au con-
tinuat opera predecesorilor lor afirmahi în plan teoretic,
unii chiar și în cel militar până la începutul și pe par-
cursul marii conflagrahii mondiale, dar s-au constituit
și în precursori ai gândirii militare românești interbe-
lice, când acest proces cognitiv-elaborativ a continuat
și a crescut în intensitate, perioada dintre cele două
războaie mondiale consacrând o serie de autori militari
(Radu R. Rosetti, Florea genescu, Radu Dinulescu,
Mircea Tomescu, Ion Cernăianu, Ioan Sichitiu, Al. Ioa-
nihiu, C.N. Hârjeu etc.) care și-au înscris numele pe
opera de fundamentare și afirmare a gândirii militare
românești. La aceasta a contribuit, în primul rând, ne-
voia de a oferi soluhii pentru apărarea nahională, de
mărire a capacităhii defensive în noul context geopoli-
tic creat după încheierea Primului Război Mondial, în
care România și-a modificat pozihia geopolitică și ge-
ostrategică. Reîntregirea nahională a avut ca efect re-
configurarea și mărirea frontierelor statale și, implicit,
a ameninhărilor externe, cărora trebuia să li se răs-
pundă cu soluhii pertinente, bazate pe noile principii de
ducere a achiunilor de luptă, dar și pe realităhile con-
crete ale României, în primul rând cele economico-
sociale, precum și sistemul de alianhe politico-militare
la care a aderat. Acestora li s-au adăugat influenha
gândirii militare universale, progresul accelerat al teh-
nicii și influenha acesteia asupra artei militare, noile
concephii de organizare militară și de ducere a răz-
boiului, în care disputa dintre războiul pe pozihii și cel
din mișcare a continuat pe toată perioada interbelică,
ca de altfel și disputa dintre adephii modelului francez
și cei ai modelului german.

Al Doilea Război Mondial avea să valideze sau, din
nefericire, să amendeze acest efort intelectual.

(Materialul a fost prezentat în varianta inihială la
Congresul Nahional al Istoricilor Români, edihia I, or-
ganizat de Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Na-
poca, în anul 2016, și a fost publicat în revista
Gândirea militară românească, nr. 1/2017, p. 194).
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Începând cu 22 iunie 1941, când Germania și alia-
hii ei au atacat U.R.S.S., spahiul românesc a devenit
o hintă a bombardamentelor sovietice. Evidenha
atacurilor aeriene, a pagubelor și pierderilor de viehi
omenești a fost hinută de către posturile de jandarmi,
care raportau Legiunilor (o Legiune cuprindea un
judeh). Acestea, la rândul lor, comunicau datele către
Inspectorate (un Inspectorat avea în subordine mai
multe Legiuni; la 22 iunie 1941 existau 8 Inspectorate
de Jandarmi) pentru a fi centralizate. După cucerirea
Odessei de către armata română (16 octombrie 1941),
Serviciul de Informahii al Jandarmeriei din cadrul In-
spectoratului General al Jandarmeriei (I.G.J.) a alcătuit
o sinteză privind toate atacurile aeriene sovietice
asupra României de la începutul ostilităhilor, cu speci-
ficarea pagubelor (mari sau mici), a numărului de morhi
sau rănihi.

Aviahia sovietică, mai ales după ocuparea Basara-
biei și nordului Bucovinei (iulie 1940), a devenit un
subiect de interes constant pentru organele de infor-
mahii române. Un material alcătuit după pierderile teri-
toriale din iunie 1940 preciza că, în partea europeană
a U.R.S.S., existau 6 Corpuri de Armată aeriene și 34
Brigăzi independente de aviahie, cu un total de 6.500
de aparate (2.500 de vânătoare și asalt, 2.000 de
bombardament și 2.000 pentru informare și re-
cunoaștere), din care aproape 1.000 se aflau în
Basarabia și Bucovina1. Serviciul Special de Informahii
a identificat, la 20 septembrie 1940, existenha în regiu-
nile românești ocupate de sovietici a două brigăzi de
aviahie de vânătoare, două brigăzi de bombardament
greu, o brigadă de bombardament ușor și o brigadă
de desant aerian dar, în concluzie, se estima că
„avioanele utilizate sunt cu performanhele

Atacurile aeriene sovietice asupra României
(22 iunie – 16 octombrie 1941)

-----------Lector universitar dr. Alin Spânu
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submediocre și chiar cele socotite ca moderne nu sunt
de talia avioanelor ce achionează pe frontul de Vest”2.
Avioanele moderne erau Savoia-79B, trimotor, folosit
pentru bombardament și S.B.-3 Katușka, bimotor, uti-
lizat în recunoașteri și bombardamente, în timp ce de-
modate erau considerate tipurile de aparate I-16
(pentru vânătoare), D.I.-6 (tot pentru vânătoare) și
A.N.T. (4 motoare, utilizat la bombardament, transport
trupe și sanitar)3.

Prima zi a ostilităhilor, 22 iunie 1941, este și ziua
primului atac aerian sovietic, care afectează judehele
Rm. Sărat, Prahova și Covurlui4. Primele pagube și
victime s-au produs în judehul Covurlui, unde au fost
bombardate localităhile Gănești (4 rănihi și mai multe
case distruse), Bărboși (un mort), Independenha (un
rănit) și Berești (2 rănihi)5. Legiunea de jandarmi Pra-
hova a raportat la I.G.J., sub semnătura comandantu-
lui, locotenent-colonelul M. Schipor, cum a decurs
primul atac aerian sovietic: „La 500 m. Est Com.
Parepa, la ora 0, dintr-un număr de avioane neidenti-
ficate, s-au lansat 2 bombe explozive, ambele au ex-
plodat, fără a ucide, răni pe cineva și nici nu s-au
produs pagube. Nu au fost atacuri cu mitraliera și nici
nu s-au doborât vreun avion. Între Com. Loloiasca și
CFR, la ora 0, un avion inamic, a lansat o bombă de
calibru mare explozivă, care a făcut explozie, fără
răniri sau pagube”6. Și Legiunea Râmnicu Sărat, co-
mandată de locotenent-colonelul I. Ionescu, a prezen-
tat atacurile aeriene din 22 iunie 1941 asupra a două
localităhi. Astfel, în comuna Gologanu „la ora 430, un
avion inamic a lansat o bombă care a explodat și n-a
omorât și nici rănit pe nimeni”7, în timp ce peste co-
muna Măicănești „la ora 2200, două avioane inamice
au lansat 3 bombe care au explodat”8.

A doua zi de război, 23 iunie 1941, raidurile aeriene
au lovit judehele Rm. Sărat, Buzău, Constanha, Tulcea
și Iași (fără a se înregistra pagube), dar nu același
lucru s-a întâmplat la Foltești-Covurlui (un mort), Todi-
rești-Vaslui (un mort și 2 rănihi), Brăila (un mort și 2
rănihi) și Chercea (tot Brăila, 2 rănihi)9. Telegrama nr.
1223 a prefectului de Tulcea, colonelul Ionașcu,
menhiona la 23 iunie 1941 că Tulcea a fost bombar-
dată la orele 1030 și 1500 (două avioane au lansat 8
bombe și au provocat un mort și 4 rănihi, din care 2
grav), Isaccea a fost atacată între 1200-1230 de 7
avioane (3 soldahi morhi), iar Sulina a suferit 4 atacuri
aeriene în care s-au însumat 3 morhi, 9 rănihi, 4 case
distruse și 10 avariate10.

La 24 iunie 1941 bombele lansate din avioanele so-
vietice au produs mai multe victime și însemnate
pagube materiale. Au fost afectate localităhile Tg. Mur-
geni (judehul Tutova, 4 morhi și 3 rănihi), Constanha (28
de morhi și 14 rănihi), Sculeni, Sorogari, Vulturi, toate
din Iași (pagube mari - case distruse, hambare incen-
diate, două poduri avariate), Ripiceni-Botoșani, Galahi-

Covurlui și Cazasu-Brăila11. De remarcat că în atacul
de la Tg. Murgeni, din cele 7 victime, 4 au fost jan-
darmi (2 morhi și 2 rănihi)12, iar la Constanha bombele
au lovit în plin sediul Legiunii de jandarmi și au ucis 26
de soldahi, alhi 8 (un ofiher și 7 soldahi) fiind rănihi13. În
aceeași zi, 24 iunie 1941, la ora 810, Prefectura
Constanha anunha despre un bombardament în des-
fășurare, care a început la ora 700, provocând un mort
și doi rănihi, însă a subliniat că „în general, în centrul
orașului și partea dinspre port pagubele materiale sunt
foarte mari”14. La ora 915 Inspectoratul Regional de
Polihie Constanha raportează că de la ora 640 „valuri de
avioane au început să vină (2, 6, 11)”15, dar și că s-au
doborât 6 avioane sovietice. O altă telegramă, sem-
nată de prefectul judehului Constanha, colonelul E.
Buzincu, prezenta situahia bombardamentelor din ziua
respectivă ce au avut loc la orele 700, 750 și 2200, când
o bombă a căzut pe adăpostul Legiunii de jandarmi și
a provocat 25 de morhi și 11 rănihi militari, precum și 3
rănihi civili16.

Ziua de 25 iunie 1941 a adus un raid masiv asupra
judehelor Rm. Sărat, Buzău, Tutova, Fălciu, Rădăuhi,
Brăila și Iași (fără pierderi de nici un fel), la care se
adaugă Covurlui (Foltești un mort), Suceava (Scheea
și Ihcani câte un rănit) și Bacău (un rănit)17. Prefectul
judehului Buzău, colonelul M. Voicu, anunha în 25 iunie
1941 două raiduri aeriene sovietice: primul, între 5oo-
510, cu două avioane care produc un rănit, două case
distruse și două avariate, iar al doilea, între 650-710, cu
5 avioane care au lăsat în urma lor 2 rănihi, 9 case dis-
truse și două avariate18.

La 26 iunie 1941 erau atacate localităhi din Roman,
Rădăuhi, Vlașca, Ilfov și Buzău (nu se raportează vic-
time sau pagube), alături de Constanha (pagube mari),
Tutova (Zorleni, un rănit), Iași (Aroneanu, un mort) și
Botoșani, de departe cel mai afectat judeh, prin pro-
ducerea de victime, la Dângeni (un mort), Răduhi (un
mort), Cișmeaua (2 morhi), Rahiori (2 morhi), Dumești (3
rănihi) și Cucuteni (3 rănihi)19. Este de relevat, prin
antiteză, telegrama prefecturii Iași, nr.1026 din
aceeași zi, 26 iunie 1941, ce descrie atacurile
avioanelor sovietice (la 840 și 1145) care au lansat
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bombe, bombe incendiare și manifeste producând 39
de morhi, 102 rănihi, 6 incendii și 7 clădiri distruse, în
timp ce 8 avioane inamice au fost doborâte, 5 fiind
deja identificate20.

Raidul aerian din 27 iunie 1941 a afectat șapte
judehe – Iași, Botoșani, Covurlui, Vaslui, Rădăuhi,
Tecuci și Ialomiha – în primul fiind lovite localităhile Bu-
ciumi (un mort și pagube mici), Aroneanu (4 rănihi),
Bosia și Golăești (pagube mari), în timp ce în al doilea
s-a constatat un rănit în comuna Stănceni21. Șapte
judehe au fost afectate de bombardamentele din 28
iunie 1941 și, deși în 4 nu s-au înregistrat pagube –
Buzău, Constanha, Vaslui, Ialomiha – celelalte 3 nu au
avut același noroc – Fălciu (Vetrișoara - un mort și
pagube mici), Iași (guhora și Bosia - pagube mici) și
Botoșani (Stănceni - un mort și doi rănihi, Răduhi - un
mort și patru rănihi)22. Locotenent-colonelul V. Măescu,
prefectul judehului Botoșani, a raportat atacurile la care
a fost supus judehul: la 652 un avion a bombardat Buce-
cea, la 700 trei avioane au hintit Trușești și Dângeni (un
avion fiind doborât), la 945 două avioane au provocat
12 morhi (tohi soldahi germani) în Botoșani, la 1000 alte
3 avioane au lovit Dângeni și Dumești (2 morhi români
și 12 rănihi germani), la 1020 orașul Rădăuhi era atacat
de 3 avioane care au rănit două persoane și, ultimul
raid, s-a petrecut la 1545 asupra localităhilor Dângeni
și Dumești, unde s-a înregistrat un rănit23.

La o săptămână de la începerea ostilităhilor, 29 iunie
1941, avioanele sovietice au efectuat raiduri în
judehele Brăila, Ilfov, Vaslui, Ialomiha și Tulcea, fără
nici un fel de pagube. În ultima zi din luna iunie, se
constată o slabă activitate aeriană inamică, doar trei

judehe fiind atacate: Vaslui, Iași (Perieni - 2 rănihi) și
Covurlui (Gănești - un mort și doi rănihi, Independenha
- un mort, Oancea și Brănești - pagube mici) 24.

Luna iulie 1941 a debutat încă din prima zi cu un
atac masiv asupra judehelor Constanha, Tulcea Vlașca,
Rm. Sărat, Covurlui, Vaslui, Bacău, Ialomiha și Ilfov (au
fost lovite Bucureștiul, Băneasa, Mogoșoaia și Satu
Nou-Tei), la care s-au adăugat Roman (un mort și 3
rănihi), Dumești (un mort) și Gurbănești (un rănit), am-
bele din Botoșani25. Un raport referitor la bombarda-
mentul asupra capitalei și împrejurimilor a relevat că în
comuna Tei „la depărtare de cca. 800-1000 m. de
Aeroportul Pipera au căzut mai multe bombe, care de-
sigur au fost destinate acestui Aeroport”26. Numărul de
avioane atacatoare era estimat la 3, în timp ce
bombele lansate au fost în număr de 13, din care 5 nu
au explodat.

A doua zi, 2 iulie 1941, deși aviahia sovietică a fost
semnalată în 8 judehe – Tulcea, Brăila, Buzău,
Covurlui, Putna, Prahova, Tecuci și Constanha – doar
în ultimul s-au înregistrat pagube minore27. Raidurile
din 3 iulie 1941 au afectat orașele Constanha (un mort
și un rănit), Vaslui (2 rănihi), Roman (un rănit), Făurei
- Brăila (un rănit) și Cârligele - Covurlui (un rănit), ală-
turi de alte localităhi din judehele Buzău, Putna, Ilfov și
Tecuci, dar fără urmări grave.

Judehele Rm. Sărat, Buzău, Rădăuhi și Baia au con-
stituit hintele pilohilor sovietici la 4 iulie 1941, însă vic-
time au fost semnalate doar în Brăila (2 rănihi și
pagube mici), Botoșani (Fântânele-un rănit și Ibănești-
2 rănihi) și Tecuci (4 rănihi), în timp ce în ziua urmă-
toare, 5 iulie 1941, s-a constatat o activitate redusă a
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aviahiei inamice, doar 3 judehe fiind bombardate:
Tutova, Buzău și Brăila (4 morhi și 2 rănihi)28.

Două zile la rând, 6 și 7 iulie 1941, obiective din
judehul Fălciu au fost atacate din aer, în prima zi fiind
lovite și localităhi din judehul Tulcea. Au urmat bom-
bardamente masive în perioada 8–11 iulie 1941. La 8
iulie 1941 au fost atacate judehele Buzău, Tulcea și
Constanha, în ultimul înregistrându-se 2 morhi și
pagube însemnate la Constanha, existând, concomi-
tent un mort, un rănit și pagube mici la Anadalchioi29.

Atacurile sovietice din ziua de 9 iulie 1941 au fost
resimhite de judehele Tecuci și Ialomiha (Ograda- un
mort, un rănit și pagube mici), în timp ce a doua zi avi-
ahia sovietică și-a făcut simhită prezenha în 8 judehe –
Tulcea, Prahova, Roman, Fălciu, Buzău, Covurlui, Tu-
tova și Iași – fără însă a se înregistra pierderi umane
sau materiale. În ultima zi a acestei perioade, 11 iulie,
s-au consemnat achiuni ale aviahiei inamice în Pra-
hova, Tecuci și Iași, la Bucium fiind declarahi 2 morhi,
ambii jandarmi și câteva pagube mici în urma raidurilor
efectuate30.

Un punct culminant al bombardamentelor l-a con-
stituit perioada 12 – 29 iulie 1941, atunci când, zilnic,
aviahia sovietică a efectuat raiduri asupra teritoriului
românesc. În ziua de 12 iulie 1941 s-au consemnat
doar raiduri, din fericire fără efecte, asupra judehelor
Iași, Tutova, Buzău și Constanha, în schimb, pe 13
iulie 1941 au fost atacate 8 judehe – Rm. Sărat, Putna,
Buzău, Iași, Roman, Ialomiha, Fălciu și Prahova – în-
registrându-se o singură victimă (Crasna-Fălciu) și
pagube mari la rafinăriile din Ploiești31. Dovada im-
portanhei acestor atacuri o regăsim în schimburile de
mesaje dintre cei aflahi la conducerea hării. În ordine
cronologică, prima este telegrama fulger a ministrului
Economiei Nahionale, Ion C. Marinescu, către gene-
ralul Alexandru Ioanihiu, șeful Marelui Stat Major, chiar
în data de 13 iulie 1941, orele 2400, de la Ploiești:
„Rafinăriile Astra Română și Lumina mici incendii fără
importanhă localizate stop. Rafinăria Orion Bateria
Fabricahiei Uleiuri puhin păgubite stop. Una baterie
pentru distilat hihei atinsă mai rău stop. Alta atinsă
rău de tot stop. 16 rezervoare distruse parhial stop.
Pierdut arse 1500 vagoane hihei și 500 produse stop.

Refacerea circa 3 luni stop. Pierdut circa 8 la sută din
capacitatea totală de rafinaj stop. Victime sigure 2 sol-
dahi germani de la tunul a.a. al rafinăriei stop”32. Al
doilea mesaj este transmis de generalul Traian
Georgescu, șeful Serviciului Central de Informahii,
către trenul „Patria” în care se aflau generalii Ion An-
tonescu, Conducătorul Statului, și Alexandru Ioanihiu,
șeful Marelui Stat Major. Sunt cuprinse informahii în
perioada 13-14 iulie 1941, ora 1230 și prezintă, printre
altele, modul cum au atacat avioanele sovietice:
„Avioanele inamice care au atacat rafinăriile de la
Ploiești au fost anunhate de la Buzău la ora 1805 iar
bombardamentul s-a produs la ora 1812. Avioanele nu
au fost văzute de posturile de pândă decât în mo-
mentul când au apărut la înălhime de 3-400 m. dea-
supra orașului Ploiești mergând în direchia gării de
Sud. Lt. Pop comandantul gărzii Astra Română a
văzut insignele germane la primele 3 avioane”33. Vi-
cepreședintele Consiliului de Miniștri, Mihai An-
tonescu, sublinia seriozitatea situahiei în ședinha de
guvern din 14 iulie 1941, pe care a prezidat-o: „Ieri [13
iulie 1941 – n.n.] a fost un bombardament aerian la
Ploiești. Folosind un moment de relaxare, după-amia-
ză, șase avioane sovietice s-au coborât, fiind, se pare,
camuflate avioanele acelea cu tricolorul român și ger-
man. Mi s-a spus că purtau insignele germane. Ele au
bombardat marginea Ploieștilor, aruncând bombe în
regiunea unde se găsesc rafinăriile societăhilor „Orion”,
„Astra” și „Petrol-Block”, și au produs un incendiu, da-
torită, firește, unei situahii foarte puhin favorabile posi-
bilităhilor de izolare în această regiune, unde, după
cum vă amintihi, sunt pachete de instalahii și de rezer-
voare. Incendiul s-a întins”34. Pierderile suferite în
urma raidului au fost enunhate de Ion C. Marinescu,
ministrul Economiei Nahionale: „Pagubele sunt de 8%
din capacitatea de rafinare, care, după cum știhi, este
dublă fahă de capacitatea de produchie, așa încât, din
punct de vedere economic general și al interesului
pentru petrol, nu reprezintă o pagubă simhitoare în
această privinhă. Au ars 16 rezervoare. Din fericire, în
ajun se expediase 1.200 vagoane de benzină,
aproape toată benzina fabricii „Orion”. Ceea ce a ars
a fost produchia unei zile, au fost 3-400 vagoane de
motorină și petrol, produchie de calitate inferioară. Nu
ne costă prea mult”35.

Bombardierele inamice au lovit la 14 iulie 1941
judehele Iași, Tutova, Putna, Buzău, Ilfov (inclusiv Bu-
cureștiul) și Prahova, ultimul fiind și cel mai afectat în-
registrându-se o victimă și 4 rănihi, tohi la Crivina.

Un raid masiv, cu efecte importante, a avut loc la
15 iulie 1941 când, din cele 10 judehe lovite de aviahia
sovietică, 4 nu au avut nici un fel de pierderi – Brăila,
Buzău, Iași și Ialomiha – în timp ce în celelalte s-au în-
registrat victime: Vișani-Rm. Sărat (4 morhi, 2 rănihi,
pagube mari), Oancea-Covurlui (un mort), Focșani-
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Putna (4 morhi, 4 rănihi, pagube mici), Tg. Murgeni-
Tutova (un rănit, pierderi materiale mici) și Ciupelniha-
Prahova (un rănit)36.

Surprinzător, în perioada imediat următoare, 16-28
iulie 1941, deși atacurile aeriene au cuprins, practic,
toată hara, nu s-au înregistrat nici victime și nici
pagube. Parcă pentru a-și lua revanșa, pe 29 iulie
1941 sovieticii au bombardat intens Sulina-Tulcea și,
ca urmare, au fost ucise 20 de persoane, alte 35 fiind
mai grav sau mai ușor rănite, în schimb, ultima zi din
lună, 30 iulie 1941, nu a înregistrat decât un raid fără
importanhă asupra unor localităhi din judehul Ialomiha37.

În primele zile ale lunii august raidurile aeriene au
lovit Constanha, producând pagube umane și materi-
ale: 3 morhi și 5 rănihi pe 1 august, un rănit (2 august),
6 morhi și „mulhi rănihi”38 (3 august), la care se adaugă
pagube extrem de mari. Tot la 2 august 1941 au mai
fost bombardate Mangalia (2 morhi, 20 de rănihi și
pagube mici), Chilia Nouă-Chilia (3 morhi și 10 rănihi) și
judehul Covurlui, în timp ce în perioada 4-5 august
1941 hintele bombelor aeriene au fost localităhi din
Brăila și Fălciu39.

Judehele Constanha și Tulcea au devenit hintele
predilecte ale escadrilelor sovietice, fiind bombardate
constant între 8-17 august 1941, fără însă a se înre-
gistra victime. Tulcea a fost atacată în zilele de 8, (ală-
turi de Buzău), 9, 13, (împreună cu Constanha) și 14
august 1941 (într-un raid care a mai cuprins judehele
Buzău, Prahova, Ialomiha și Hotin); Constanha a avut
de suferit în zilele de 10 (când podul Cernavodă a fost

lovit de două bombe), 13, 16 și 17 august 1941
(pagube minore în localitatea Mihail Kogălniceanu)40.

Ziua de 18 august 1941 a adus un raid asupra
judehelor Prahova, în mod special fiind vizată zona
petroliferă, Ilfov și Buzău apoi, până la sfârșitul lunii, se
vor mai înregistra doar 4 raiduri (19, 21, 26 și 31 au-
gust), fiecare afectând câte un judeh (Cetatea Albă,
Tulcea de două ori și Chilia)41.

O dată cu succesele înregistrate de armatele
româno-germane pe Frontul de Est și, implicit, cu re-
tragerea trupelor sovietice, aviahia inamică nu a mai
avut forha să atace în adâncime teritoriul românesc.
Raidurile au început să se reducă, atât ca amploare,
cât și din punct de vedere al efectelor. Principalele
hinte ale sovieticilor au devenit judehele din sudul
Basarabiei și cele din Dobrogea, celelalte atacuri
aeriene fiind o excephie de la această regulă.

Debutul bombardamentelor în luna septembrie a
avut loc abia în data de 4, când a fost atacat judehul
Tighina și a continuat a doua zi asupra unor localităhi
din judehul Tulcea. Ultimul raid sovietic în adâncimea
teritoriului românesc a avut loc la 7 septembrie 1941,
când au fost bombardate judehele Teleorman,
Ialomiha, Ilfov. Cu această ocazie în București s-au în-
registrat pagube foarte mari, mai ales în cartierul Co-
lentina (au fost lovite fabrici, depozite de cherestea și
case)42.

Din 8 septembrie 1941 (raid asupra Constanhei)
s-a constatat că atacurile au ca obiectiv, în principal,
judehele cu ieșire la mare: în 12 septembrie 1941 erau
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bombardate judehele Tulcea și Buzău (la Fundeni se
înregistrau două victime, 4 rănihi și pagube mici), la 13
septembrie 1941 atacurile aeriene au lovit Tulcea (2
morhi și 4 rănihi), Constanha și 5 localităhi din judehul Is-
mail, iar la 14 septembrie 1941 hintele raidurilor au fost
judehele Tulcea și Orhei43. După o zi de pauză, pilohii
sovietici au revenit și au lovit 4 zile consecutiv:
Cetatea Albă (16 septembrie), Tulcea (17 septembrie,
un mort și 4 rănihi), din nou Cetatea Albă (18 septem-
brie) și iarăși Tulcea (19 septembrie, 2 rănihi). În ultima
decadă a lunii septembrie 1941 au fost bombardate
localităhi din judehele Cetatea Albă (21 septembrie),
Tulcea (23 și 25), Tighina (25) și Ialomiha (28), iar
pierderi de viehi omenești au fost de un mort la Sulina-
Tulcea și doi morhi la Tighina, înregistrahi în atacul din
25 septembrie 194144.

Până la cucerirea Odessei de către armata română,
la 16 octombrie 1941, nu vor mai fi consemnate decât
3 atacuri aeriene sovietice: în zilele de 9 octombrie în
Cetatea Albă, 15 octombrie în Tulcea și 16 octombrie
asupra judehelor Cetatea Albă și Brăila.

Alături de bombe avioanele sovietice au lansat și
manifeste, unele cu conhinut antigerman, iar altele cu
apeluri la pace și antirăzboinice. Au fost constatate 47
tipuri de manifeste în circa 200 de localităhi, cele mai
multe fiind găsite în Bucovina, Moldova, Dobrogea și
estul Munteniei. Legiunea de jandarmi Putna a înain-
tat un dosar la I.G.J. cu tipurile de manifeste de-
scoperite pe teritoriul judehului. Unul singur era în
limba română, se intitula „Către soldahii romîni” și
cuprindea, printre altele, următorul pasaj: „Ostași
romîni! Uniunea Sovietică e prietenul vostru. Uniunea
Sovietică n-a ameninhat și nici nu ameninhă hara voas-
tră. Poporul rus și cel romîn vor și pot să trăiască în
prietenie și pace”45. În pofida unei propagande intense,
I.G.J. a constatat că „nu s-a înregistrat nici un caz,
care să înfăhișeze că scopul urmărit de inamic a putut
înregistra vreun rezultat pozitiv”46.

Bombardamentele sovietice, deși au afectat în-
treaga hară (217 localităhi au suferit 317 atacuri
aeriene), au avut un „efect mai important” doar în
unele raiduri efectuate asupra judehului Prahova, fiind
lovite câteva rafinării (13 și 18 iulie 1941) și asupra
orașului Constanha, cel mai important port maritim al
României.

În urma raidurilor aeriene s-a constatat că marea
majoritate a victimelor au reprezentat-o civilii, însă
efectul moral al acestor atacuri a fost negativ, ceea ce
a condus la concluzia că „scopul urmărit de către
inamic n-a fost atins, întrucât cel mai mare număr de
bombe n-au explodat iar restul a căzut fie pe câmp,
fie în puncte care prin distrugerea lor, n-au prezentat
vreo importanhă deosebită, fie de ordin militar, fie de
ordin economic”47 .

(O variantă a acestui studiu a fost publicată în volu-
mul Omagiu istoricului Valeriu-Florin Dobrinescu,
coord. Horia Dumitrescu, Muzeul Vrancei, Editura Pal-
las, Focșani, 2003, p. 547-559)
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1. PărinSii. Conform tradihiei satului, sushinută și de
unele documente mai târzii, familia Gheorghiu se
numără printre vechile familii de hărani liberi din co-
muna Gologanu, judeţul Vrancea Tatăl viitorului ge-
neral, Radu Gheorghiu, era un gospodar renumit al
satului, nu numai prin gospodăria închegată pe care o
dehinea, ci prin felul lui corect de a vedea lucrurile, prin
respectul pe care-l acorda autorităhilor locale și con-
sătenilor săi. Atât el, cât și mama viitorului ofiher – Siha,
vor acorda o atenhie deosebită creșterii celor patru
copii - Gheorghe, Niculae, Dumitru și Panait - tohi
băiehi, învăhându-i normele de comportare, buna cuvi-
inhă, respectul și dragostea pentru muncă. După
cum vom vedea mai târziu, tohi copiii familiei Radu
Gheorghiu vor învăha carte la școala din sat, doi din-
tre ei, cel mai mare – Gheorghe și cel mai mic –
Panait, ajungând cât mai sus pe treptele piramidei
cunoașterii și a rangului social.

Radu Gheorghiu s-a numărat printre Eroii Războiu-
lui de Independenhă din 1877, care a avut norocul să
supraviehuiască acelui infern.

Conform unei scrisori adresată generalului
Gheorghe Gheorghiu, în ianuarie 1971, de con-
săteanul său Ion N. Cristian, referindu-se la tatăl
ofiherului, acesta menhiona: Îmi aduc aminte că tatăl
Dumneavoastră, defunctul Radu, a garantat la
Focșani, la magazinul NeguG, cumpărarea pe credit a
tablei pentru acoperirea casei noastre bătrânești, pe
când majoritatea caselor din comună erau învelite cu
stuf și cu paie, și tatăl meu era foarte mulVumit.
2. General de corp de armată Gheorghiu R.

Gheorghe - comandantul Divizie 6 Infanterie, coman-
dant al Corpului 6 armată, s-a născut în Comuna Golo-
ganu, judehul Vrancea, în ziua de 22 martie 1890, din
părinţii Radu şi Siţa Gheorghiu.

În actul de naştere consemnarea evenimentului
este făcută astfel: EXTRACT - Din registrul stării civile
pentru născuVi pe anul 1890 luna Martie ziua douăzeci
și patru al Comunei Gologanu JudeVul Râmnicu
Sărat…..

Act de naștere
Din anul una mie opt sute nouăzeci luna Martie ziua

douăzeci și patru ora zece dimineaVa.

Bilet de Naștere lui Gheorghe sex bărbătesc, năs-
cut alaltăieri în casa părinVilor săi din această Comună
fiu a D-lui Radu Gheorghiu de ani douîzeci și șase și
a D-nei SiVa de ani douăzeci și doi ambii de profesiune
comercianVi domiciliaVi în această comună; După
declaraVia făcută făcută de tatăl care ne-a înfăVișat
copilul, întâiul martor D-l Nicolae C. Moldoveanu de
ani treizeci și Lupu Marcu de ani douăzeci și opt ambii
de profesiune muncitori domiciliaVi în această Comună
care au subscris acest act, împreună cu noi și cu de-
clarantele constatat după lege de noi Ion Bătrânu Pri-
marul Comunei Gologanu și oficer al stării civile.
Radu Gheorghe – declarante, Neculai C.

Moldoveanu și Lupu P. Marcu – martori, Ion Bătrânu
– primar și Viforoiu – notar.
a. Copilăria. Îi vor mai urma încă trei fraţi: Niculae,

Dumitru şi Panait. Împreună cu aceştia îşi va petrece
copilăria în curtea părinţilor, iar mai apoi, pe uliţele
satului. Împlinind anii de şcoală, tatăl său îl înscrie
pentru a urma cursurile acesteia.

IN MEMORIAM
General de corp de armată Gheorghe R.
Gheorghiu - calvarul datoriei împlinite
---------------------------- Profesor Petre Abeaboeru
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Fire vioaie, cu mintea ascuţită, cu priviri pătrunză-
toare şi neastâmpărate, tânărul Gheorghe va învăţa cu
sârg, situându-se printre elevii fruntaşi din clasă. Acest
fapt îl determină pe învăţător să-l sfătuiască pe tatăl
acestuia să-l dea la şcoală mai departe, că merită.

La început, gospodarul, care se gândea că are
nevoie de braţe de muncă pentru a învinge greutăţile
vieţii, stătu pe gânduri, dar şi la insistenţele soţiei sale
care, cu toată dragostea ce i-o purta fiului mai mare,
venindu-i greu să se despartă de el, dar îl dorea om
mare, tatăl se lăsă convins şi, odată terminat cursul pri-
mar, îl înscrie pe Gheorghe la cursurile secundare ale
Liceului Unirea din Focşani. Din nefericire nori negri se
adună deasupra familiei Gheorghiu: în anul 1906
pleacă pentru totdeauna, stâlpul familiei, tatăl Radu
Gheorghiu. Rămânând văduvă, cu patru copii, mama,
cu strângere de inimă, se vede nevoită să-l oprească de
a mai merge la studii, pe fiul cel mare. Referindu-se la
acest episod din viaha sa, generalul Gheorghiu, în amin-
tirile sale, menhiona: Rămânând orfan de tată, la 15 ani
am fost nevoit să mă retrag din Liceul Unirea, din lipsa
mijloacelor (de întrehinere). Directorul liceului din acel
timp – Simion ....., nu mi-a aprobat cererea și m-a luat
în casa sa. GraVie acestui gest părintesc, am putut ter-
mina liceul, sub protecVia sa, în perioada 1906-1908.
b. AdolescenSa. Ordonat şi disciplinat din fire,

tânărul Gheorghe R. Gheorghiu se simte atras de
haina militară, la mare cinste în acele vremuri.

Acesta însă, știind că mama sa nu va fi de acord, la
doar 18 ani, cu o ambiţie de nestrămutat, părăseşte
casa părintească şi fuge la Bucureşti. Conform măr-
turiilor sale, rehinem peripehiile prin care a trecut în
capitala hării: Venind în București, spre a da examen la
Școala de Infanterie și neavând bani suficienVi pentru
întreVinere (septembrie 1909) am dormit în Gara de
Nord și apoi în parcul Cișmigiu. Apoi am fost primit
băiat în prăvălie, la Cârciuma DuVă Stere din Dealul
Spirei. La examen, am reușit 1-iul din 720 de candi-
daVi, pentru 120 de locuri. La Școala de Război, unde
am dat examen ulterior, am reușit tot 1-iul, iar al doilea
Stoienescu N. viitor ministru de finanVe.

Astfel, în perioada 1909-1911, adolescentul
Gheorghe R. Gheorghiu urmează cursurile Şcolii Mi-
litare de Infanterie din Bucureşti unde, unde va avea
gradele de elev-caporal şi elev-sergent.
c. Cariera militară și civilă. În anul 1911 terminând

şcoala, este avansat la gradul de sublocotenent şi repar-
tizat la Regimentul Vlaşca - nr. 5, apoi la Regimentul 38,
care purta numele viteazului voievod Neagoe Basarab.

Tânărul sublocotenent Gheorghiu va participa cu
regimentul său la campania din Bulgaria, din 1913.

Reîntors din această campanie, în februarie 1913,
este numit ataşat la şcoala de subofiţeri infanterie. În
luna noiembrie 1914 este avansat la gradul de locote-
nent, în cadrul aceluiaşi regiment.

d. Căsătoria. După doi ani de activitate, ca urmare
a unei permisii, va ajunge în orașul dunărean Brăila, la
niște rude apropiate. Aici va întâlni o tânără – Aurelia
Marin (1894 – 1920), care îi plăcu atât de mult, încât se
îndrăgosti de ea pe loc. Sentimentele erau reciproce,
astfel că în data de 20 aprilie 1916 se vor căsători.

După numai patru luni de la căsătorie, în august
1916, locotenentul Gheorghe Gheorghiu este mobi-
lizat, la Regimentul Neagoe Basarab nr. 38, din care
făcea parte, pentru a participa la marea conflagrahie
mondială 1914-1919.
3. Primul Război Mondial. Despre locotenentul

Gheorghiu scrie colonelul Mărăşescu, fost comandant
al Bat, 2 din Reg. 38/78, care nota, în anul 1916: Locot.
Gheorghiu, este un ofiţer activ, îl cunosc de pe când
eram în Reg. 38 Infant.... Deşi la început nu l-am avut
sub comandă, totuşi după modul cum îşi îndeplinea
sarcinile în corp, arăta pe un ofiţer destoinic, priceput şi
cu dragoste de meserie. După luptele din Dobrogea, în
timpul refacerii, de la Cerna (Dobrogea) Lt. Gheorghiu
a intrat sub comanda mea, la compania a 6-a, pe care
a comandat-o. De la început s-a comportat cu mult in-
teres la echiparea și instruirea oamenilor săi, făcând în
scurt timp, prin calităVile sale ostășești o companie
model. După deplasarea, până la sosirea pe zona de
acViune și-a condus bine unitatea, fiind în tot momentul
stăpân pe oamenii săi din toate punctele de vedere. În
seara de 18 noiembrie 1916 a luat parte la lupta dela
satul Bulbucata, unde în capul unităVii sale fiind în linia
I, s-a purtat ca un brav, conducându-și trupa cu mult
avânt și bărbăVie, respingând pe inamic, fiind singura
unitate care l-a urmărit până la marginea satului, unde
fiind grav rănit a fost evacuat. Este un prea bun ofiVer cu
însușirile unui adevărat ostaș.
Pentru modul cum și-a condus compania la luptă în

seara de 18 noiembrie 1916merită a fi decorat cuOrdinul
Mihai Viteazul cl III-a ; iar înaintarea sa la gradul în care
se găsesc camarazii săi de clasă, va fi bine meritată.

Primind această apreciere, generalul Diviziei I,
fost comandant al Brigăzii 14 Infanterie, General
Mihăiescu, notează pe raport: Am o idee f. bună de
acest ofiVer, care în toate ocaziunile s-a distins.
Aprecierile comandantului de Regiment sunt justifi-
cate, cum și propunerea de decorare.

După cum reiese și din fișa de mai sus, în timpul
luptei din 18 noiembrie 1916, locotenentul Gheorghe
Gheorghiu cade grav rănit, fiind transportat în aceeași
noapte la Spitalul Colhea din București. După numai
două zile, ca urmare a ocupării capitalei de către tru-
pele germane, tânărul locotenent, rănit grav, este făcut
prizonier, împreună cu tohii rănihii internahi aici.

Va sta în captivitate până în 17 iunie 1918 când,
nevindecat încă, va scăpa de prizonierat, ca urmare a
încheierii armistihiului româno-german și se va interna
în Spitalul militar, dar acesta va fi evacuat, iar el va sta
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în concediu medical, sub îngrijirile iubitoarei sale sohii,
până în ziua de 25 octombrie 1918, când este nevoit
să se prezinte la Comandamentul Diviziei 10, pentru
control medical. În luna următoare, în ziua de 17
noiembrie, se prezentă la unitate, fiind verificat medi-
cal. I se prelungește concediul medical până în ziua
de 2 decembrie 1918 când este din nou internat în
Spitalul Târgu Frumos, beneficiind de 60 de zile de
concediu medical. Se va prezenta la unitatea sa în
ziua de 10 februarie 1919. Refăcut din punct de
vedere medical, cât și moral, locotenentul Gheorghe
Gheorghiu își începe din nou activitatea militară. Va
participa cu unitatea sa la achiunea armatei române
din Ungaria, din 1919, unde va da dovadă de multă
fermitate și promptitudine în îndeplinirea ordinelor
primite.

În luna aprilie 1919 este avansat la gradul de căpi-
tan, în cadrul Regimentului Neagoe Basarab nr. 38.
Pe 16 aprilie 1919 va fi detașat la comandamentul
Corpului 5 Armată. Încă din iulie 1918 fusese decorat
cu Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918, cu
baretele Dobrogea, București, pentru faptele de arme
din Primul Război Mondial.

Anul 1919 va fi pentru locotenentul Gheorghe
Gheorghiu unul dintre cei mai frumoşi : după ce la 1 aprilie
a fost avansat la gradul de căpitan, la scurt timp soţia îi va
aduce pe lume mult aşteptatul copil - Adina-Maria.

Aceste frumoase evenimente din viaţa familiei
Gheorghiu au creat premisele de speranţă spre un
viitor fără umbre. După numai două săptămâni de la
avansare – 16 aprilie 1916, este detaşat la Comanda-
mentul Corpului 5 Armată, apoi, în august, detaşat la
Centrul de instrucţie Sebeşul Săsesc. Aici va rămâne
până la 2 februarie 1920 când va fi rechemat la Corp.

La 1 aprilie 1920 va fi avansat maior, în cadrul Cor-
pului de armată.

Soarta însă îi pregăteşte o mare surpriză: fiinţa pe
care a iubit-o nespus de mult şi care i-a fost alături la
bine şi la greu, îl părăseşte, îndreptându-se către
Domnul, lăsând în urmă o inimă frântă şi un copilaş
de 1 an şi câteva luni. Această lovitură îl va clătina
pentru scurt timp. În ultimele sale clipe, soţia îl rugă
să aibă grijă de fetiţa lor. Această sfântă dorinţă, pre-
cum şi dragostea pe care i-o purtase soţiei, îl vor de-
termina să nu se mai recăsătorească.

Între timp, dăduse o fugă la Gologanu, pentru a o
convinge pe mama sa să-l lase pe Panait să urmeze
o şcoală superioară, deoarece era harnic la învăţătură,
şi să-i păstreze pentru ajutor pe ceilalţi doi fraţi -
Niculae şi Dumitru. Până la urmă reuşi în demersurile
sale, fratele fiindu-i mult timp recunoscător pentru
acest ajutor.

Bărbat milităros - cazon - cum se spunea pe atunci,
dar cu suflet bun, înţelegător, atunci când era cazul,
faţă de tinerii pe care îi avea sub comandă. Nu uita

nici o clipă că şi el este fiu de ţărani, şi înţelegea
greutăţile vieţii. Dar aceasta nu-l determina să facă
rabat de la disciplina şi rigorile muncii de ostaş. De
multe ori dorul de părinţi şi fraţi îl determina să mai dea
câte o fugă pe acasă, la Gologanu.

După depăşirea acestui moment greu din viaţa sa,
maiorul Gheorghe R. Gheorghiu va fi mutat la Regi-
mentul 4 Grăniceri, după care, începând cu 1 oct. 1920,
va fi detașat la Şcoala Superioară de Război, disciplina
Ofiţer de Stat Major. Sârguincios, având acum expe-
rienţa luptelor la care participase, asimilând cu multă
uşurinţă conţinutul disciplinelor militare de aici.

După absolvirea anului I al acestei şcoli superioare,
în anul 1921, în familia maiorului Gheorghiu a avut loc
un eveniment tragic, care era cât pe ce să-i afecteze
cariera. Despre ce este vorba ? În anul 1921, fratele
său - Mitică (Dumitru) Gheorghiu, fiind în fruntea
ţăranilor din sat, care mergeau la boierul Alexandru
Moise pentru a-şi obţine drepturile legale în urma îm-
proprietăririi, este împuşcat mortal de către adminis-
tratorul moşiei acestui boier. Auzind despre acest fapt,
maiorul Gheorghiu vine ca o vijelie acasă, află ce s-a
întâmplat, apoi merge la postul de jandarmi, unde era
ţinut ucigaşul, şi-l snopeşte din bătaie. Dacă nu inter-
veneau jandarmii, probabil l-ar fi omorât. Toate aces-
tea ca o refulare a dragostei pe care el o purta întregii
sale familii. Familia ucigaşului face reclamaţie la Mi-
nisterul Armatei, iar ministrul de atunci este nevoit să-
l pedepsească pe maior cu 20 de zile arest sever -
pentru că a lovit un locuitor din comuna Gologanu, pe
timpul când se făcea cercetare de jandarmi, relativ la
omorârea unui frate al ofiţerului.

Ca urmare a acestei situahii, Ministrul de Război
cere de la Școala superioară o caracterizare a ofiheru-
lui în cauză. Directorul de studii, colonelul St. Ionescu,
îi întocmește următoarele aprecieri: Maiorul
Gheorghiu Ghe. a urmat pe timpul 1 XI 1921 – 31 X
1922, cursurile anului II. A fost sănătos, a urmat
cursurile în mod foarte regulat, a luat parte la călăto-
ria tactică din Basarabia, la călătoria geografică, în
regiunea frontierei de vest și la călătoria navală pe
Dunărea de jos și coasta mării. A continuat a fi sîr-
guincios și a proba că în timpul petrecut în școală i-a
fost folositor. Are concepţiune bună, judecată clară,
spirit de observare dezvoltat şi multă metodă în lucrări.
Pe timpul călătoriei tactice a fost apreciat de d-l Pro-
fesor care a condus călătoria, ca : foarte rezistent, cult,
meticulos, calm și hotărât. La examenul de absolvire
a obVinut aprecierea generală Bine fiind clasificat la
mijlocul promoViei. A confirmat frumoase însușiri os-
tășești, mult spirit de ordine și punctualitate în serviciu.
Pedeapsa ce-a suferit-o datorită rezultatului unei
cercetări juridice, începută de autorităVile civile, nu
poate micșora cu nimic, valoarea ofiVerului care s-a
găsit la un moment dat, într-o situaVie dificilă și poate
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în legitimă apărare. Este nou în grad – maior de la 1
IV 1920 și nu poate face obiectul unei propuneri de
înaintare; îl consider însă pe calea înaintării în mod
excepVional.

Referindu-se la aceeași situahie din viaha maiorului
Gh. Gheorghiu, Directorul Școlii superioare – general
Samsovici, nota în aceeași fișă de caracterizare: Mă
unesc cu aprecierile Directorului de Studii. Maiorul
Gheorghe Ghe. a absolvit școala în bune condiViuni și
cu real profit. Este un foarte bun element sârguitor,
disciplinat și cu educaVie militară îngrijită. Pedeapsa
ce a suferit nu poate întru nimic influenVa asupra
calităVilor sale, dat fiind împrejurării în care s-a găsit la
un moment dat, împrejurare de natură a-i acorda cir-
cumstanVe ușurătoare. Îl caracterizez că merită să
înainteze excepVional în grad dacă îndeplinește
condiViunile de vechime.

Primind foaia cu aprecieri, trimisă către Ministrul de
Război, Șeful Marelui Stat Major al Armatei, general
Chirade, consemnează pe aceasta: MenVin bunele
aprecieri și caracterizez că ofiVerul va înainta în mod
excepVional când va îndeplini și vechimea în grad
cerută de lege.

Va fi repartizat, la 1 octombrie 1922 în cadrul Di-
viziei 8 Infanterie, pentru a-şi face stagiul de ofiţer de
Stat major. Tot în acest an, la 30 noiembrie, va fi dec-
orat cu Ordinul Coroana României, în grad de ofiher.

În anul 1923 este mutat în rândul cadrelor supe-
rioare de comandă al aceleiaşi Divizii, ca mai apoi, la
1 august 1924 să figureze ca ofiher în cadrul Statului
Major Regal și profesor la Școala Superioară de
Război (afară din cadre). În martie 1923, maiorul
Gheorghe Gheorghiu primește medalia VICTORIA –
a marelui război pentru civilizaVie 1916-1921.

La 1 iunie 1925 este transferat la Şcoala Supe-
rioară de Război.

Dând dovadă de competenţă şi seriozitate, la 1
noiembrie 1928 este avansat la gradul de locotenent -
colonel şi transferat, ca profesor, la Şcoala Superioară
de Infanterie nr.1. Nu stă prea mult aici deoarece, ar-
mata română fiind în reorganizare, avea nevoie de
cadre destoinice pentru conducere. Ca atare, în anul
1930 este mutat ca Şef de Stat Major al Diviziei 15.

În ziua de 1 august 1930, locotenent-colonelul
Gheorghe Gheorghiu va primi Semnul Onorific de
Aur - pentru 25 de ani de serviciu militar.

După ce îşi face pe deplin datoria aici, este chemat
din nou,în 1932, datorită experienţei sale, dar şi
calităţilor de dascăl, ca profesor titular la Şcoala Su-
perioară de Război, catedra de tactică generală şi is-
torie militară.

În anul 1933, ca semn de apreciere din partea
Casei Regale, locotenent-colonelului Gheorghe
Gheorghiu i se va înmâna Medalia Peleș, cu ocazia
împlinirii Semicentenarului acestuia.

Cu ocazia împlinirii a 7 ani la catedra Școlii
Superioare de Război, cu acordul Majestăhii Sale
Regelui i se permite locotenent-colonelului Gheorghe
Gheorghiu să poarte insigna Ptfere Flammam.

În anul1935 va fi avansat la gradul de colonel. Tot
în acest an va fi numit ofiţer de legătură între coman-
damentele româno-germane.
a. Profesorul Regelui Mihai. În cursul anului 1936,

ca urmare a unei solicitări a Casei Regale, este tri-
misă NOTA pentru D-l Colonel adjutant Mihail An-
dronescu, la Palatul Regal, de la Ș.S.R.: În anul 1936,
M.St. Major a cerut Școalei Superioare de Războiu,
un profesor pentru a preda Marelui Voevod, Istoria
Militară. Școala Superioară de războiu s-a însărcinat
cu această misiune (însărcinându-l pe profesorul
colonel Gheorghe Gheorghiu). În această calitate am
luat contact cu Perceptorul Măriei Sale – D-l General
Traian Grigorescu - și am stabilit programul de Istorie
Militară, arătat în anexa 1, alăturată. Acest program, a
fost supus, spre aprobare, de D-l General M. Sam-
sonovici, fostul șef de Stat Major din acel timp, M.S.
Regelui, care l-a aprobat ; ulterior, pentru motive pe
care nu le cunosc, s-a amânat începerea lecViilor…..
OfiVerul de legătură între Comandam. româno – german,

Col. Gheorghiu.
b. Prefect de Gorj. În anul 1938, februarie 10,

dovedind calităţi organizatorice deosebite, recunos-
cute de şefii săi ierarhici,colonelul Gheorghe R. Ghe-
orghiu este numit Prefect al Judeţului Gorj. Şi aici, ca
şi în armată, prin comportarea sa integră, va deter-
mina o stimă deosebită din partea subalternilor.

Iată ce mărturiseşte Generalul Gheorghiu Gh. în
privinţa experienţei sale de prefect al Gorjului: În 1938
fiind numit prefect militar al judeţului Gorj, am frânat,
paralel cu conducerea judeţului, toate curentele
politice ale vremii, în special legionar, în plin urcuş.
Conduita şi activitatea mea au atras atenţia Preşedin-
telui de Consiliu - Armand Călinescu, care a dat
judeţul şi pe prefect, printr-o circulară, model pe ţară.

În luna mai 1938, colonelul Gheorghe Gheorghiu este
decorat cu Ordinul Steaua României în grad de ofiţer.

c. Din nou la catedră. Conducerea Şcolii Supe-
rioare de Război însă, avea mare nevoie pentru
pregătirea tinerilor ofiţeri de un om cu experienţa
militară şi calităţile pedagogice ale colonelului Gheor-
ghe R. Gheorghiu, de aceea intervine la Ministerul de
Război cu cererea expresă ca acesta să fie readus la
catedră, fapt care se va împlini în ziua de 1 decembrie
1938. Concomitent cu această activitate, în ziua de 1
noiembrie 1939 este numit Subșef de Stat Major la Ar-
mata I, până în august 1940, când este detașat ca
Ofiher de legătură la Marele Stat Major (cunoștea foarte
bine limba germană), până la 9 septembrie 1941.

În anul 1939, colonelului Gheorghe Gheorghiu i se
va înmâna Medalia Centenarului Regelui Carol I.

ISTORIE, CULTURĂ

- 46 -



d. Acte caritabile. În anul 1938, la cererea şcolii pri-
mare din Comuna Gologanu, Gheorghe Gheorghiu a
luat din satul său natal pe eleva orfană şi merituoasă la
învăţătură Petrovici Maria, complet lipsită de mijloace, a
preparat-o, i-a achitat transportul pe C.F.R. şi a prezen-
tat-o la examen la Şcoala superioară de menaj - Nico-
lae Filipescu - din Bucureşti. Eleva a reuşit. În fiecare
duminică aceasta era invitată la masă acasă la protec-
torul său. Cu această ocazie ea trebuia să prezinte şi
carnetul cu notele căpătate, spre a se putea verifica si-
linţa sa la învăţătură. Tot timpul cât a fost în această
şcoală, drumurile pe căile ferate şi taxele şcolare, au fost
plătite de mine...Aceasta a ajuns profesoară de menaj..

Pe tot parcursul dintre cele două războaie mondi-
ale,chiar și după aceea, viitorul general Gheorghiu va
veni în sprijinul consătenilor săi, ajutându-i să rezolve
sumedeniile probleme cotidiene ale viehii. Într-o măr-
turie de-a sa menhiona: Aproape toVi sătenii s-au
prezentat pe la mine în capitală cu nevoi personale și
au fost ajutaVi (spitale, copii la școli, nevoi etc.). Pot
aduce în capitală 50 de martori la nevoie ca să declare
cum au fost ajutaVi...
4. Al Doilea Război Mondial a. Campania din

Est. Situaţia internaţională însă începe să se
agraveze. Germania, refăcută după Primul Război
Mondial, sub conducerea despotică a lui Hitler, începe
să însângereze Europa. Se cunosc problemele cărora
a fost nevoită să le facă faţă România în această pe-
rioadă. Până la urmă, cu teritoriile ciuntite, este
nevoită să intre în război alături de Germania. În
aceste condiţii, Ministerul de Război îşi cheamă fiii sub
arme. În ziua de 1 noiembrie 1939 este numit subşef
de Stat Major la Armata I-a, menţinându-se şi la cate-
dra de la Şcoala Superioară de Război. La 12 august
1940 este numit la comanda Diviziei 2 Gardă.

Odată începute ostilităţile celui de-al Doilea Război
Mondial, după trecerea Prutului, generalul Gheorghiu
va fi în fruntea Diviziei sale. Va da dovadă de o pri-
cepere deosebită în luptă, punându-şi în valoare toată
experienţa sa de ofiţer, reuşind să se acopere de glo-
rie în zona Dalnic. Pas cu pas îşi va conduce trupele
victorioase, până la Odessa.

Pe parcursul acestui drum de glorii, generalul Ghe-
orghe Gheorghiu, va fi distins cu mai multe ordine și
medalii, dintre care enumerăm: Ordinul Steaua
României clasa a V-a cu spade 916/918; Ordinul
Steaua României cu spade și panglică Virtutea Mili-
tară clasa a III-a, în 1940, pentru curajul, destoinicia și
priceperea cu care a condus și coordonat acViunea
regimentelor din linia I-a în atacul de la Dalnic din ziua
de 16 octombrie a.c. Datorită prezenVei sale în linia de
luptă, precum și măsurile logice și oportune ce a luat,
Divizia a reușit să ocupe până la orele 12 obiectivul
fixat de C. 3 Armată, după care a împins recunoașteri
spre Odessa, spre a menVine contactul cu inamicul.

La 10 ianuarie 1941 este mutat în Marele Stat Major
Român, având printre atribuţii legătura cu Statul major
al armatei germane. În ziua de 10 mai 1941 este înain-
tat la gradul de general de brigadă şi numit comandant
secund al Diviziei 5 infanterie.

Capitolul Odessa va constitui mai târziu placa tur-
nantă a vieţii generalului Gheorghe Gheorghiu. Sosind
aici imediat după aruncarea în aer a comandamentu-
lui armatei de ocupaţie român, de dinaintea sa, de
către partizanii sovietici, şeful statului şi al armatei
române, mareşal Antonescu, ordonă severe represalii.
Sovieticii i-au considerat vinovaţi că au executat or-
dinul dat de mareşal pe generalii români Gheorghe
Cialâc şi Radu Korne, fapt dovedit ulterior,dar prea
târziu, ca neadevărat. Aceşti doi generali vor suferi în-
chisorile regimului, mult mai târziu.

Iată ce spune în memoriile sale, despre acest eveni-
ment, generalul Gheorghiu: La Odessa am fost numit
Comandant, după ce cel anterior a fost aruncat în aer
cu întregul comandament. După represiunile Con-
ducătorului statului,...., care a executat mulVi evrei, au
rămas sute de copii orfani, în special evrei, care um-
blau pe străzi, în cete ca animalele şi care se ascun-
deau noaptea printre dărămături, lăsând zilnic acolo
unde se odihneau cadavrele celor morţi prin inaniţie.
Fără să ţin seama,că asemenea copii (de evrei-n.a.)
sunt exterminaVi în acea vreme, prin experienţe şi
gazare de germani, în lagăre de concentrare
(Auschvitz, Maidanec, Rabenslvick - în Germani; Jalta
şi Balta - în Transnistria) am luat sub protecţia mea pe
aceşti copii ai nimănui; am plătit din punga mea pâinea
lor zilnică, şi apoi, i-am împărţit la regimente, spre a fi
puşi la alimentare din cazanul trupei,salvând astfel
aceste fiinţe nevinovate.
Asistând la inaugurarea unei şcoli moldoveneşti în

Odessa, directoarea acesteia mi-a prezentat o copilă
suferindă, eminentă la învăţătură, care cu ceva timp
în urmă căzuse la pat. Am salvat-o, operând-o din or-
dinul meu un specialist român care se afla în trupele
mele (dr. N. Popa)....
Am însărcinat în sept. 1940 pe locot.col.magistrat

Marinescu A. să viziteze închisorile din Odessa în care
era o completă mizerie şi să-mi propună eliberări.
Aproape toţi deţinuţii (circa 570) au fost eliberaţi în serii,
din iniţiativa mea. Solemnităţile au avut loc în parcul
Şevcenko. Copiii fără părinţi au fost aduşi la faţa locu-
lui, în căutarea rudelor şi părinţilor socotiţi dispăruţi...
La plecarea din Odessa, copiii s-au fotografiat cu

mine....
În februarie 1942, generalul de brigadă Gheorghe

Gheorghiu, fiind în Buzău, primește următoarea
telegramă, de la Marele Stat Major, prin care i se
comunica următoarele: Fulger. Domnului general
Gheorghiu R. Gheorghe, Divizia 5-a Buzău. Domnul
Mareșal Antonescu conducătorul Statului a aprobat
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numirea domniei voastre la comanda Diviziei de Forti-
ficaVii de la Odessa. VeVi însoVi Cursul de comandament
care se transportă la Odessa cu trenul ce pleacă din
București sâmbătă 7 (șapte) februarie ora 21 (douăzeci
și unu). Cu această ocazie veVi lua și comanda Diviziei
de FortificaVie. VeVi urca în vagonul de Stat Major fie din
București, fie din Buzău. Pentru detaliile călătoriei luaVi
legătura cu maiorul Pădureanu de la cursul de coman-
dament. Șeful Marelui Stat Major. General I. Șteflea.

Despre prezenha generalului Gheorghiu la Odessa,
fostul primar al acestui oraș, Gherman Pântea, măr-
turisea în 1942: „Este drept că în luna martie 1942 a
venit ca comandant al trupelor din Odessa, după ce
timp de 6 luni de zile am avut trei comandanţi ai Odes-
sei extrem de neînţelegători şi mediocri, generalul
Gheorghe Gheorghiu, cu o înfăţişare impunătoare şi
cu o ţinută foarte demnă. Acest general avea şcoala
de război, fusese câtva timp profesor la şcoala de
război, cunoştea bine limba franceză şi germană. Cum
el a avut o atitudine, alta decât predecesorii lui faţă de
populaţia Odessei, populaţia a simţit instinctiv ţinuta
noului comandant şi în diferite împrejurări îi arăta
simpatia ei. Un gest uman din partea generalului
Gheorghiu a lăsat o amintire foarte frumoasă la
Odessa. Iată şi gestul. Fiind informat că diferite organe
de securitate a statului român, pe simple denunţuri, au
arestat câteva sute de persoane absolut nevinovate,
din care şi mulţi funcţionari la primăria Odessa, eu
m-am adresat generalului Gheorghiu, căci el era şi
şeful justiţiei militare, şi i-am atras atenţia asupra
abuzurilor cu arestarea oamenilor nevinovaţi,
rugându-l să ceară lista celor arestaţi, să o controleze,
să o trieze şi să ordone eliberarea oamenilor nevino-
vaţi. Generalul a cerut imediat un raport colonelului
Soltan Chirilă,primul procuror al Tribunalului. Colonelul
Soltan, cu un curaj extraordinar, a făcut un raport scris,
cu lista deţinuţilor, afirmând în mod categoric că
arestaţii sunt nevinovaţi, că totul nu este decât o în-
scenare a organelor securităţii şi a cerut, pe răspun-
derea lui, eliberarea imediată a tuturor arestaţilor.
Generalul Gheorghiu a aprobat raportul şi a hotărât ca
eliberarea să se facă în mod public în marele stadion
Sevcenko, în ziua de Crăciun a anului 1942. La
această eliberare au participat peste 100 000 cetăţeni
sovietici, care au făcut o mare manifestaţie de sim-
patie autorităţilor româneşti. Generalul citea numele
celui care se elibera, îi dona o pâine mare albă din
partea Comandamentului, eu traduceam în limba rusă
spusele generalului, iar zecile de mii de cetăţeni sovie-
tici ovaţionau fără întrerupere această grandioasă
manifestaţie. Generalul Gheorghiu, care a stat la
Odessa până în toamna anului 1943, a reabilitat în
mare parte ţinuta predecesorilor săi. După generalul
Gheorghiu a venit generalul de divizie Trincu Atanasie.
Un om bun, milos şi cu foarte mult tact”.

În anii următori situaţia războiului se va schimba,
armata română şi cea germană fiind nevoite să se re-
tragă din spaţiul Uniunii Sovietice.

În ziua de 28 februarie 1944, Ministerul Apărării
Nahionale îl decorează pe generalul Gheorghe Gheor-
ghiu cu Ordinul Steaua României în grad de comandor.

În luna iunie 1944, Comandamentul german al tru-
pelor care se retrăgeau din teritoriul URSS, împreună
cu trupele române, pentru merite deosebite în
luptă, va acorda generalului Gheorghe Gheorghiu
cea mai renumită și veche distinchie militară - Ordinul
EISERNE KREUZ (Crucea de Fier) clasa a 2-a.
b. Campania din Vest. În august 1944, Gheorghe

Gheorghiu va fi avansat la gradul de general de
brigadă. După 23 August 1944, cu tot armistiţiul exis-
tent între România şi Uniunea Sovietică, aceasta din
urmă, mai multe zile la rând ia prizonieri români, care
încetaseră lupta conf. ordinului primit. Sovieticii, pro-
fitând de această ocazie - a armistiţiului, rup frontul la
Iaşi şi reuşesc să-l ia prizonier pe comandantul Diviziei
a 6-a, gen.Gheorghe Gheorghiu, care crezuse şi el că
noii aliaţi vor respecta armistiţiul încheiat. Înţelegând
că s-a înşelat, în timp ce era escortat, fuge de sub es-
cortă şi reuşeşte să ajungă la Bacău. De aici fuge pe
jos, noaptea, pănă la Focşani (110 km), preluându-şi
comanda.

Divizia a 6-a, în fruntea căreia se afla generalul
Gheorghe Gheorghiu, destul de subţiată în urma
evenimentelor prin care trecuse staţiona în jurul
Focşanilor. La cererea locuitorilor din comuna Risipiţi
(comuna Milcovul azi), cu trupele speciale din subor-
dine, generalul construieşte podul peste râul Milcov,ce
fusese rupt de ploi cu 12 ani înainte, locuitorii fiind
nevoiţi să treacă apa, cu carele încărcate, printr-un
vad foarte greu accesibil. Acest fapt nu a fost uitat de
bătrâni nici astăzi.

Din păcate, înaintând vijelios, armata sovietică trece
de Focşani, ajunge la Urecheşti, unde se afla Regi-
mentul 11 Artilerie, comandat de locotenent-colonelul
Marinescu V. Ioan care se îndrepta spre Târgovişte şi
care avea grijă de calul pur-sânge al generalului
Gheorghiu Gh. anume VIFOR, în etate de 11 ani, cu
harnaşamentul complet. Sovieticii confiscă întreg arma-
mentul şi cei 122 cai din dotarea regimentului, printre
care se afla şi cel al generalului - 27 august 1944.

Limpezindu-se cât de cât apele, Divizia a 6-a, co-
mandată de generalul Gheorghe Gheorghiu, se alinia-
ză noilor ordine de luptă, îndreptându-se către vestul
ţării. În ziua de 28 octombrie 1944 i se încredinţează
comanda Corpului 6 armată, când marile unităţi ale
acestuia se aflau luptând vitejeşte în Ungaria. Va con-
duce acest Corp de armată, cu o întrerupere de 23 de
zile ( 3 I 1945- 26 I 1945) până la 30 martie 1945.

În timpul luptelor grele purtate pe teritoriul Ungariei,
unităhile conduse de generalul Gheorghe Gheorghiu
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vor obhine victorii din ce în ce mai răsunătoare, cu
toate că pierderile de viehi omenești vor fi semnifica-
tive. Până la începutul anului 1945, victoriosului ge-
neral îi vor mai fi acordate încă două mari distinchii:
Ordinul Coroana României clasa a IV-a și Ordinul
Coroana României clasa a III-a.
Urmărind impetuos trupele duşmane, unităţile cor-

pului au ajuns, la 1 noiembrie 1944, pe Tisa, între
Dombrad şi Tokaj. În această acţiune generalul
Gheorghe R. Gheorghiu a împins din proprie iniţiativă
un detaşament în zona Dombrat şi, printr-o înaintare
îndrăzneaţă, detaşamentul a atins primul Tisa, silindu-
l pe inamic la o retragere precipitată spre nord. Între 9
şi 20 noiembrie 1944 a condus, cu multă competenţă
şi autoritate acţiunile diviziilor 3, 11 şi 9 infanterie în
capul de pod de la Tiszalok, iar la 22 noiembrie ope-
raţia Diviziei 11 infanterie, care au determinat căderea
puternicului bastion natural Tokaj şi apoi a apărării
duşmane de pe Tisa şi Bodrog. Generalul Gheorghe
R. Gheorghiu s-a videnţiat, de asemenea, în luptele
din zona Taktaharkany şi de pe valea Hernadului. Ast-
fel, în zilele de 3 şi 4 decembrie 1944, printr-o manevră
îndrăzneaţă concepută de el, Divizia 18 infanterie a
pătruns adânc în poziţia duşmanului, a cucerit creasta
cu cotele 263 şi 192 nord Aszalo şi a păstrat-o în ciuda
repetatelor contraatacuri inamice. Apoi, în zilele de 10
şi 11 decembrie 1944, aflat în linia întâi, generalul a
condus atacul Diviziei 3 infanterie la nord-vest de Hal-
maj, dirijându-i operaţiile pentru cucerirea localităţilor
Alsokazsmark, Felsokazsmark şi Halmaj, importantă
poziţie a apărării inamicului din valea Hernadului. Prin
aceste acţiuni viguroase şi îndrâzneţe din perioada 11
noiembrie - 20 decembrie 1944, Corpul 6 armată a
cucerit poziţii succesive pe o adâncime de peste 40 de
kilometri şi a capturat 2.492 prizonieri1.

Pentru aceste acţiuni deosebite este propus a fi
decorat cu cel mai mare ordin militar românesc, Or-
dinul Mihai Viteazul cl. a III-a, cu spade. Această mare
onoare îi încununa bogata-i activitate de mare co-
mandant de unităţi militare. Cea mai mare distincţie,
pe timp de război, Ordinul Mihai Viteazul, clasa a
III-a, cu spade, o primeşte generalul de corp de ar-
mată Gheorghe R. Gheorghiu, cu Decretul Regal nr.
506/ 21.02.1945, ca urmare a modului ireproşabil în
care îşi conduce trupele în grelele lupte din Ungaria,
contribuind decisiv la înfrângerea duşmanului. În baza
acestui ordin, va obţine în comuna natală o întinsă
suprafaţă de teren, conform legii.

Conform regulamentului de atunci, la data de 1
aprilie 1945 este rechemat în ţară.
c. Calvarul datoriei împlinite. Întors acasă, apre-

ciat şi respectat pentru faptele sale de arme, pentru
competenţa în comanda trupei, generalul Gheorghe
R. Gheorghiu îsi va dedica o parte din timpul său
călăuzirii paşilor tinerei sale fiice - Adina - Maria.

Un an mai târziu, în 1946, fiica lui se căsătoreşte cu
alesul inimii sale - Paul Cherciu, bucurând inima bravului
oştean, care îşi dedicase întreaga viaţă creşterii acesteia.

În anul 1946, după doi ani de secetă consecutivă,
ţăranii din Gologanu, ca de altfel din toată ţara, sunt în
pragul prăpastiei. Cer cu toţii ajutorul bravului fiu al satu-
lui - gen. Gheorghe Gheorghiu. Acesta apelează din nou
la fratele său Panait, director în Ministerul Finanţelor, şi
cu girul amândurora, obţin un credit de 45 milioane lei,
bani cu care locuitorii comunei Gologanu reuşesc să se
salveze. Ei nu vor uita niciodată acest lucru.

Din nefericire însă, în anul 1954, organele de infor-
maţii ale armatei sovietice, fac presiuni asupra au-
torităţilor române pentru a-l sancţiona pe generalul de
corp de armată Gheorghe R. Gheorghiu, ca implicat în
aplicarea Ordonanţei nr. 9 referitoare la evreii din
Odessa.. Bravul oştean este nevoit să suporte mai bine
de un an de zile rigorile închisorii Jilava. Din fericire
însă, acuzatorii sovietici nu au putut dovedi, pentru că
nu aveau ce, vreo vinovăţie a generalului Gheorghiu
în acele fapte, de la Odessa, el prezentând dovezi in-
dubitabile că nu se face vinovat cu nimic. Foarte multe
declaraţii ale camarazilor săi de arme vin să certifice
nevinovăţia bravului ofiţer. Ca urmare este declarat
nevinovat şi eliberat, lăsându-i experimentatului ofiţer
un gust amar, înţelegând cu această ocazie că acel
crez patriotic neţărmurit al oşteanului român era acum
îngrădit de sfera răzbunărilor politice. Îl durea sufletul
văzând câţi bravi generali ai armatei române, care con-
tribuiseră serios la înfrângerea Germaniei fasciste, sunt
acuzaţi pe nedrept, tocmai de cei alături de care îşi văr-
saseră sângele pe front. Iată câteva confesiunile
bravului general: Nu am condamnări și nici n-am jucat
pe valuri politice în Vara mea. Dușmanii mei ( sunt bu-
curos că am) au vrut să mă lovească, dar n-au reușit
decât să mă ridice… Eu stau cu capul sus. Am fost în-
chis și îndelung cercetat, dar nu am nici o sentinVă și
am fost eliberat. Apărătorul meu a fost avocatul evreu
Baker din Focșani. El nu mi-a luat nici un onorariu, dat
fiind bunele relaVii de prietenie, din epoca copilăriei
noastre între părinVii noștri, ai mei mici agricultori; ai lui
cu un mic magazin de fierărie în Focșani, unde aveau
relaVii de la client la patron (Baker e membru de partid
– comunist). Familia mea, a avut în acest oraș rapor-
turi bine cunoscute și îndelungi cu următoarele familii
(de evrei): doctor Klang – medic de copii, care ne-a în-
grijit ; doctor Cremuter – medicul mamei ; doctor Kugler
– medicul tatei pe care l-a operat; Casa de cereale
Gheller și Pereman, cu care făceam mici tranzacVii;
magazinul Ranser – manufactură. Ca urmare a aces-
tor bune relaVii, eu am fost amic bun, cu Cohn Isak,
coleg de promoVie, 1901-1908, până ce moartea lui ne-
a despărVit, în 1951; la el luam masa de câte ori ve-
neam la Focșani etc. Exemplele ar putea continua. De
aceea mă întreb: de unde acuzaVia sovieticilor că eu
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aș fi antisemit? Posed cu plăcere broșura Triumful
DreptăVii, a fostului meu prieten Gherman Pintea, care
mi-a dat un exemplar cu memoriile lui… sub semnă-
tura proprie, el arată de ce simpatie mă bucuram în
orașul Odessa din partea populaViei…

Alăturăm, în ceea ce privește prezenha generalului
Gh. Gheorghiu la Odessa, pe cea a colonelului în re-
zervă Dumitru I. Vasiliu, dată în martie 1951: Sub-
semnatul col. în rez. Dumitru I. Vasiliu, domiciliat în
Roman….., declar următoarele: de la data de 1 noiem-
brie 1942 și până la 1 sept. 1943 am fost în Odessa,
sub ordinile domnului general Gh. Gheorghiu, cu care
ocazie am constatat că Domnia Sa a fost un coman-
dant drept și f. uman cu populaVia civilă:
1. A dat dispoziViuni ca toVi copiii orfani sau părăsiVi

să fie hrăniVi de unităVi și s-a făcut chiar un orfelinat.
2. Bătrânii și oamenii fără lucru, de asemeni erau

hrăniVi de unităVi, iar la adunările săptămânale, fiecare
unitate raporta numărul celor hrăniVi. Lunar, copiii erau
transportaVi cu camioanele în parcul Șevcenko, unde
Domnia Sa personal îi vedea și câteodată îi fotografia,
pentru ca să-și dea mai bine seama de progresul făcut.
3. Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului și a Anului

Nou, s-au făcut serbări, distribuindu-se daruri la copii.
4. Cu prilejul Anului Nou 1943 s-au graViat peste

380 de deVinuVi politici, care au fost puși în libertate.
5. Atunci când i se aducea la cunoștinVă că vreun

subaltern sau unitate au comis abuzuri în dauna popu-
laViei civile, ordona anchete severe și aplica vinovaVilor
pedepse aspre, pentru a stârpi abuzurile.
Aceasta îmi este declaraVia pe care am scris-o și

subscris-o personal.
În octombrie 1972, generalul în rezervă Gheorghe

Gheorghiu scrie un memoriu către conducerea Ar-
matei și a Statului, în care menhiona:
1. Am fost reVinut, fără motive serioase de autorităVi,

pentru cercetări aproape doi ani de zile (1953-1955) și
eliberat fără condamnare. Din cauza modului neome-
nesc în care am fost tratat în acest timp, sînt astăzi
suferind (conf. certificat medical anexat). Am dormit
pe rogojină așternută pe ciment timp de 22 de luni.
2. Mi s-a reVinut, pe nedrept, pensia timp de 3 ani

(01.10.1953 – 01. 09. 1956.)
3. Mi s-a rechiziVionat de către autorităVi casa (ne-

naVionalizată) din Focșani…., pe motivul nejustificat că
a fost abandonată. Având dovezi precise în sprijinul
cauzei mele, am făcut recurs la GalaVi. Recursul nu
s-a judecat, din ordin superior.
4. Mi s-a confiscat de Primăria ConstanVa, fără drept,

lotul 13 din careul 68, plajaMamaia, achitat integral. Actul
de cumpărare e transcris în Registrul de transcripViuni la
20.03. 40 sub nr. 908. Motivul invocat a fost că nu
s-a construit, în termen de 4 ani, cum precedau condiViu-
nile Actului de cumpărare. În acești ani, nimeni n-a
construit însă la Mamaia, din cauza războiului 1941/44.

5. Am fost avansat la gradul de General Colonel în
1947, neVinându-se seama că am fost propus la
înaintare în acest grad, de pe câmpul de război
(Ord.nr. 181354/A din 4 iunie 1945 al Armatei a 4-a).
Această propunere îmi dă dreptul la pensia de General
Colonel, nu de General Locotenent, cum este astăzi.

La toate acestea mai adăugăm și noi faptul că, în
timp ce bravul general lupta pe frontul din Ungaria, în
satul natal Comisia de împroprietărire îi lua o parte din
pământul ce-l moștenise și cumpărase în mod cinstit.
Pentru cine își punea el zilnic viaha în pericol?!

După încheierea războiului, având gradul de gene-
ral-colonel, va contribui la reorganizarea armatei, con-
form noilor directive, iar în ziua de 17 mai 1949, după
aproape 40 de ani de carieră militară, participând la 3
conflagraţii, generalul de corp de armată Gheorghe R.
Gheorghiu este trecut în rezervă.

Trecut în rezervă, Armata Română îi va purta în
continuare aceeaşi stimă şi acelaşi respect, ca unui ade-
vărat erou al patriei. Rănile sufleteşti încep să se vindece
şi generalul se va bucura de căsătoria fiicei sale.

După 5 ani de binemeritată odihnă, bravul general
devine bunic, fiica sa aducând pe lume un înger de
fată, pe care o vor boteza Ioana. Între timp va ajuta
mulţi tineri din comuna Gologanu, locul său de
baştină, pe drumul afirmării.

Într-o notă informativă cerută la conducerea Armatei,
privind faptele generalului Gheorghe Gheorghiu în
regiunea care s-a născut, pe lângă faptele prezentate
până acum, se mai menhiona: A reconstruit cu trupe
speciale din Focșani unde Generalul comanda Divizia
6-a în 1944, la cererea locuitorilor – podul peste râul
Milcov în punctul RisipiVi, rupt de ploi cu 12 ani înainte
și a redat circulaViei spre binele și satisfacViunea locuito-
rilor din regiune, acsul Mărtinești – Obilești – Gologanu
– RisipiVi. Până în 1944 locuitorii din regiune treceau cu
care încărcate spre Focșani printr-un vad foarte greu în
acel punct. Podul există și astăzi.

Și în perioada de după moartea lui Gheorghiu –Dej,
generalului colonel Gheorghe Gheorghiu i s-a acordat
atenhia cuvenită. Va mai fi decorat cu trei ordine și
medalii: Ordinul Apărarea Patriei clasa a III, Ordinul
23 August clasa a III-a și Medalia A XXX-a aniversare
a zilei Armate RSR – 1974
d. Final.
Mulţumit că şi-a făcut datoria faţă de Patrie, dar şi

faţă de familia sa, bravul fiu al satului Gologanu - ge-
neral de corp de armată Gheorghiu R. Gheorghe, va
pleca printre stele, în ziua de 10 ianuarie 1977 şi va fi
înmormântat în cimitirul Ghencea - militar din Bu-
cureşti, cu toate onorurile ce i se cuveneau, la vene-
rabila vârstă de 87 de ani.

Notă:
1 Bărbahi ai datoriei, - 23 august 1944-12 mai 1945.



Satele ?intești și Pogonele în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial
---------------------------- Profesor Mihai Ştefan

Cel de-al Doilea Război Mondial a început pentru România la 22 iunie 1941, când
Germania Nazistă a trecut la executarea Operahiunii „Barbarossa”, pentru a invada Rusia
Sovietică. Germania a atacat Rusia cu trei grupuri de armate: Grupul de Armate Nord,
comandat de feldmareșalul Wilhelm Josef Franz Ritter von Leeb, având ca direchie de
înaintare Leningradul (actualul Sankt Petersburg), Grupul de Armate Centru, comandat de
feldmareșalul Fedor von Bock, având ca direchie de înaintare Smolensk-Moscova și Grupul
de Armate Sud, comandat de feldmareșalul Karl Rudolf Gerd von Rundstedt, având ca
direchie de înaintare Kiev-Stalingrad. Alături de aceste grupuri de armate germane, au mai
participat la ofensivă trupe finlandeze, aflate pe flancul stâng al Grupului de Armate Nord,
conduse de feldmareșalul Karl Gustav Emil Mannerheim, conducătorul Finlandei, trupe
românești, aflate pe flancul drept al Grupului de Armate Sud, conduse de mareșalul Ion
Antonescu, conducătorul României și, intercalate cu trupele germane, trupe din
Slovacia, Ungaria, Italia, Spania, Franha și Ucraina. Până în iarna anilor 1941-1942 trupele
germane au atins aliniamentul Leningrad-Moscova-Stalingrad, dar atacul furibund al Acvilei
germane nu a făcut altceva decât să trezească din somn Marele Urs al Rusiei. Drama
războiului abia atunci a început, pentru toate popoarele care au participat la acel conflict
mondial. Ceea ce a urmat a fost cumplit pentru tohi.
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*
Pregătirile pentru acest război au început cu mult

înaintea datei de 22 iunie 1941. Încă din octombrie
1940 în România au început să fie aduse trupe ger-
mane aparhinând Armatei a-XI-a. Soldahii acestei ar-
mate au fost cartiruihi în orașele și satele românești. În
satele gintești și Pogonele, acești soldahi au fost re-
partizahi în toate casele cu spahiu excedentar, evitându-
se zonele locuite de higani. Oamenii din satele noastre,
care au fost copii în acele timpuri, au povestit că era o
plăcere pentru ei să-i vadă cum se strângeau în plu-
toane pe ulihe și porneau spre câmpurile de instruchie.
Mai mereu cântau același cântec: „Es ist so schőn sol-
dat zu sein”. Și, mai târziu, au avut ocazia să vadă, prin
stepele Rusiei, cât de frumos a fost să fi soldat.

Cum au venit, soldahii germani s-au și luat de lucru.
În primul rând, au construit o cale ferată de racordare,
care ocolea orașul Buzău pe la sud. Au instalat trei
posturi de mișcare, unul la intrarea în Buzău pe calea
ferată către Ploiești, unul la ieșirea din Buzău pe calea
ferată către Focșani și unul la încrucișarea cu calea fe-
rată Buzău-Brăila și două posturi de barieră, unul pe
drumul care ducea de la Buzău la Pogonele și gintești
și altul pe drumul ce ducea de la Buzău la Gălbinași. La
sfârșitul lunii noiembrie calea ferată de racordare a fost
gata. Din acel moment toate trenurile germane cu

tehnică de luptă și cu munihii numai pe acolo au circu-
lat timp de trei ani cât a durat războiul în răsărit.

Soldahii germani au amenajat un drum de pământ,
care trecea printre satele gintești și Pogonele și prin-
tre satele Maxenu și Odaia Banului, drum care a făcut
parte dintr-o rehea de drumuri similare, care acoperea
tot teritoriul de est al României. În toată perioada oc-
tombrie 1940-iunie 1941, acest gen de drumuri au fost
folosite pentru deplasarea motorizatelor trupelor ger-
mane, astfel încât pe de o parte, acestea să nu de-
ranjeze activitatea economică a localnicilor, iar pe de
altă parte, curioșii să nu poată vedea tot ce se petrece
în cadrul unităhilor germane.

Până în iarnă, soldahii germani au amenajat depo-
zitul de munihii, aflat între pârâul Strâmba Măneasa,
pârâul Negreasca Mică și drumul dintre satul Pogo-
nele și satul Odaia Banului. Depozitul acesta a făcut
parte dintr-un întreg sistem de depozite amenajate în
partea de răsărit a României. Acest depozit, la retra-
gerea germanilor, în august 1944, a creat trei zile de
coșmar pentru locuitorii satului Pogonele determinând
practic evacuarea acestora pentru trei zile și trei nophi.

În perioada aceea, soldahii de etnie evreiască nu au
fost considerahi aphi combatanhi, din motive de lipsă de
loialitate fahă de obiectivele Axei. Din acest motiv ei au
fost grupahi în unităhi speciale care făceau muncă



pentru comunitate și nu au fost trimiși pe front. O ast-
fel de unitate a lucrat în zona satelor gintești și Pogo-
nele, pentru asfaltarea cu macadam a drumului dintre
Buzău și Brăila. Această tehnologie nu a fost una
nouă, fiind folosită de inginerul scohian John Loudon
McAdam încă din deceniul trei al secolului al-XIX-lea.
În acel timp, sătenii noștri, care au avut oi mai multe,
au avut obiceiul să meargă cu acestea la păscut până
spre Crăciun și în felul acesta au avut posibilitatea, de
a comunica cu acești soldahi evrei din armata română,
care lucrau la drumul dintre Buzău și Brăila. Aceștia,
fiind fii de comercianhi, în marea lor majoritate, aveau
aparate de radio în familiile lor și erau la curent cu tot
ce se petrecea în lume. După atacul japonez de la
Pearl Harbor, executat în dimineaha zilei de 7 decem-
brie 1941 împotriva S.U.A. și intrarea acestora în răz-
boi de partea aliahilor, pentru ei a fost clar că situahia
Germaniei și a aliahilor ei a devenit una critică. După
această dată, soldahii evrei din armata română au de-
venit mai slobozi la gură în relahiile cu sătenii, cărora le
reproșau că ei muncesc din greu la roabă și la lopată
pentru a le construi drumuri. Sătenii îi ascultau cu răb-
dare și le spuneau în replică că ei ar fi preferat ca fii lor
să fi muncit împreună cu ei dar să nu fi fost duși pe
front. Atunci soldahii evrei nu mai aveau replică, încer-
cau să se scuze, le întorceau spatele și plecau.

*
Pentru protejarea flancului drept al Grupului de

Armate Sud, generalul Antonescu, conducătorul
Statului Român, în înSelegere cu Hitler, conducă-
torul Germaniei, a format un grup de trei armate
numit Grupul de armate General Antonescu. Acest
grup de armate a fost format din Armata a-III-a Ro-
mână, comandată de generalul Petre Dumitrescu,
care a avut ca direcSie de înaintare orașul CernăuSi
și ca scop eliberarea Bucovinei, Armata a-XI-a
Germană, comandată de generalul Eugen Ritter
von Schobert, care a avut ca direcSie de înaintare
orașul Moghilev (Movilău) și ca scop eliberarea
Basarabiei de Nord, și Armata a-IV-a Română, con-
dusă de generalul Nicolae Ciupercă care avea ca
direcSie de înaintare Chișinăul și ca scop elibera-
rea Basarabiei de Sud. Grupul acesta de armate a
fost constituit și din necesitatea legitimării gradu-
lui de mareșal pentru generalul Antonescu. Ulte-
rior, după eliberarea Basarabiei, Armata a-III-a
Română și Armata a-XI-a Germană au fost trecute
în subordinea feldmareșalului Karl Rudolf Gerd
von Rundstedt.

*
În satele gintești și Pogonele, pe 22 iunie, s-a auzit

că a început războiul, mai ales după ce clopotul bise-
ricii a bătut un timp îndelungat în acea dimineahă.
Autorităhile, în frunte cu primarul Constantin C. Petra-
che și preotul Eugeniu Iliescu, au adus la cunoștinhă

sătenilor modul cum trebuiau tratate anumite aspecte
legate de morala și decenha civică. Printre altele s-au
interzis organizarea horelor și balurilor. Excephie au
făcut doar nunhile, acolo unde era cazul. În schimb
s-a intensificat propaganda pentru război. În armată,
marșurile cele mai frecvent cântate, au fost Dacă-am
plecat Ardealule din tine și Mergem în Câmpia Ba-
sarabiei. În anii școlari 1941-1942, 1942-1943 și 1943-
1944, cărhile de citire ale elevilor au avut mai multă
literatură de război ca niciodată și la fiecare capitol era
câte o lozincă extrasă din cuvântările conducătorului
statului. Foștii legionari au fost făhiș de partea lui Anto-
nescu și au considerat războiul ca pe un „război sfânt”
și ca pe o cruciadă împotriva bolșevismului. Liberalii și
hărăniștii au fost moderahi, mai ales aceia care aveau
copiii pe front și s-au manifestat împotriva continuării
ostilităhilor dincolo de Nistru. Social-democrahii au tăcut
tot timpul războiului. Deși au avut primarul lor, nu s-au
manifestat în nici un fel, până când nu s-a înclinat ba-
lanha războiului în favoarea Rusiei Sovietice.

*
Deși războiul a început oficial pe data de 22

iunie 1941, armata română a rămas practic în ex-
pectativă până la data de 2 iulie 1941. Între timp
rușii ne-au atacat intens cu aviaSia. Inclusiv orașul
Buzău a fost bombardat de aviaSia rusă. La data de
2 iulie, pe întreg frontul de la Prut, a început ofen-
siva, declanșându-se OperaSia Munchen-acesta
fiind numele de cod al operaSiei de eliberare de
sub ruși a Basarabiei. Cea mai grea luptă, în
această etapă a războiului, a fost pentru menSine-
rea capului de pod creat peste Prut în dreptul lo-
calităSii Fălciu, din actualul judeS Vaslui, având pe
partea stângă a Prutului, dispuse în arc de cerc,
localităSile Epureni, Stoenești și Riganca. Aici s-au
confruntat Divizia 1 Gardă și Grăniceri și Divizia
21 Infanterie, ambele aparSinând Corpului V Ar-
mată, cu trei divizii rusești. Confruntarea a durat
din data de 2 iulie până la data de 15 iulie și, cu
ajutorul aviaSiei germane, rușii au fost dislocaSi din
amplasamentele lor bine fortificate, dar cu pierderi
uriașe pentru români. Acestă luptă dintre ruși și
români a rămas în mentalul colectiv al poporului
nostru ca „Bătălia de la Riganca”.
A doua mare încercare a armatei și a poporului

român a fost Bătălia pentru Odessa. Aceasta a
durat de la data de 8 august 1941 până la data de
16 octombrie 1941. Mareșalul Antonescu și-a luat
angajamentul faSă de Hitler că va cuceri Odessa
numai cu armata română. Odessa a fost un oraș
port apărat de trei linii de fortificaSii în care s-au
aflat aproape 100000 de militari ruși, iar românii au
atacat cu Armata a-IV-a Română. România a con-
centrat la Odessa 340000 de militari, cu care a
străpuns prima și a doua linie de fortificaSii ale
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Odessei, după care rușii au trecut la contraofen-
sivă, dar aviaSia germană venind în ajutorul aviaSiei
române, a restabilit avantajul trupelor române,
care ulterior au obligat armata rusă din Odessa să
se retragă pe mare în Crimeia. Pierderile au fost
imense: aproape 18000 de morSi, peste 11000 de
dispăruSi și peste 63000 de răniSi. Dar și avantajele
au fost mari. Din Crimeia aviaSia rusă nu mai putea
ataca orașele noastre. În plus, Transnistria (acel
teritoriu intrat sub administraSie rusă în 1790 după
cel de al șaptelea război ruso-turc) a intrat sub ad-
ministraSie română.
Cea mai importantă bătălie a războiului a fost

bătălia Moscovei, care s-a desfășurat timp de
peste șase luni și a fost cunoscută în istorie ca
OperaSia Taifun. În prima etapă, între 30 septem-
brie și 5 decembrie 1941, trupele germane au ata-
cat furibund, apropiindu-se până la 25 km de
Kremlin. În a doua etapă, între 5 decembrie și 20
aprilie, acestea au fost împinse cu 200 km spre
vest, armata rusă demolând astfel ideea de
„blitzkrieg” a germanilor. La această bătălie au
participat peste 3000000 de militari, exclusiv ruși
și germani. La sfârșit, niciuna din părSi nu a co-
municat pierderile în oameni și tehnică de luptă.
Cea mai grea luptă din acest război, pentru po-

porul român, a fost Bătălia de la Cotul Donului,
care s-a desfășurat în perioada 19-23 noiembrie
1942. Până la acea dată de 19 noiembrie, Armata
a-VI-a Germană, condusă de generalul-colonel
Friedrich von Paulus, a făcut o presiune extraor-
dinară asupra orașului Stalingrad, cucerindu-l în
proporSie de 80%, fără a bănui că aceasta era o
capcană. Flancul stâng al acestei armate germane
a fost acoperit de Armata a-III-a Română, care a
fost comandată de generalul Petre Dumitrescu. În
faSa acestei armate române s-a aflat Frontul de
Don al armatei ruse, care a avut în componenSa
sa cinci armate: Armata 1 Gardă, Armata a-5-a
Tancuri, Armata a-21-a Arme Întrunite, Armata
a-17-a Aeriană și Armata a-2-a Aeriană. Flancul
drept al Armatei a-VI-a Germane a fost acoperit de
Armata a-IV-a Română, condusă de generalul
Constantin Constantinescu. În faSa acestei armate
române s-a aflat Frontul Stalingrad al armatei ruse,
care a avut în componenSa sa cinci armate: Armata
a-62-a Arme Întrunite, Armata a-64-a Arme Întru-
nite, Armata a-57-a Arme Întrunite, Armata a-51-a
Arme Întrunite și Armata a-8-a AviaSie. În aceste
condiSii, la data de 19 noiembrie, Frontul de Don a
atacat cu toate cele cinci armate ale sale Armata
a-III-a Română, pe care au pulverizat-o pur și sim-
plu, făcând o breșă adâncă pe flancul stâng al Ar-
matei a-VI-a Germane. La data de 20 noiembrie,
Frontul Stalingrad a atacat cu toate cele cinci

armate ale sale Armata a-IV-a Română, făcând o
breșă la fel de adâncă pe flancul drept al Armatei
a-VI-a Germană. Au urmat trei zile de lupte îndâr-
jite, în care superioritatea armatei ruse în oameni
și tehnică de luptă și-a spus cuvântul. La data de
23 noiembrie, armatele ruse au făcut joncSiunea în
dreptul orașului Kalaci pe Don, încercuind armata
germană de la Stalingrad, care avea 330000 de mi-
litari. La 31 ianuarie 1943 generalul von Paulus a
capitulat. Mai avea doar 90000 de militari sub co-
manda lui. Dintre aceștia s-au mai întors din pri-
zonierat doar 5000. Cele două armate române au
avut la începutul bătăliei următoarele efective: Ar-
mata a-III-a un efectiv de 152492 de militari, iar Ar-
mata a-IV-a un efectiv de 75580 de militari. La data
de 7 ianuarie 1943, aceste două armate mai aveau
doar 73062 de militari și au fost retrase în Sară pen-
tru refacere. Toate datele istorice prezentate au
fost luate din Istoria Militară a Poporului Român,
volumul VI, capitolele al-XII-lea și al-XIV-lea, publi-
cată la Editura Militară, București, 1989.

*
Prin satele noastre poșta a început să aducă plicuri

cu chenare negre. Acestea au produs un șoc asupra
populahiei, care abia atunci a realizat că hara se afla în
război. După ce primea acel plic, familia celui dispărut
organiza o înmormântare a acestuia, în sensul că, fie
cumpăra un sicriu, fie confechiona unul, în care punea
un costum de haine purtat de cel dispărut și făcea o
noapte de priveghere a acestuia. Mai apoi, acest si-
criu era dus la biserică cu un cortegiu funerar format
din membrii familiei celui dispărut și cei care l-au cu-
noscut sau i-au fost apropiahi, unde se făcea slujba de
înmormântare, după care sicriul era dus la cimitir și în-
gropat. Tot timpul războiului au venit astfel de plicuri,
mai ales după Bătălia de la Cotul Donului.

După bătălia de la Cotul Donului, pentru germani a
devenit o certitudine că nu vor putea cuceri Rusia, iar
pentru români a devenit o certitudine că germanii vor
pierde războiul. Începând de la mijlocul anului 1943,
prin satele noastre au început să apară refugiahi ba-
sarabeni. Acești oameni au cunoscut timp de un an
„binefacerile sistemului socialist” și deportările româ-
nilor în Siberia și s-au retras în alte regiuni ale Româ-
niei. Prima care a venit a fost o basarabeancă pe care
sătenii din Pogonele au cunoscut-o sub numele de
Liza. Aceasta s-a instalat la casa generalului Ser-
ghiescu, aflată pe moșia Berindeasca. A venit cu tot ce
a putut lua din avutul ei și a stat acolo până la mijlocul
anului 1945. În Pogonele a venit Dumitru Lepădatu,
cel căruia pogonarii i-au spus Mitea Basarabeanul
până la bătrânehe. A venit cu o căruhă si cu o turmă
mare de oi. S-a căsătorit cu o femeie din sat și a trăit
cu aceasta până la bătrânehe. Mult mai târziu, după ce
s-a sfârșit războiul, a venit și preotul Vasile Economu,
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repartizat la Pogonele de Episcopia Buzăului, acesta
făcând parte tot din refugiahii basarabeni. Acesta, după
mulhi ani, când s-a pensionat și s-a retras la copiii lui,
i-a vândut casa pe care o construise la Pogonele lui
Mitea Basarabeanul. De asemenea, tot din Pogonele,
a mai fost și Constantin Tudorache, militar de carieră,
ajuns colonel în armată, care a fost căsătorit cu o ba-
sarabeancă Eugenia, care a făcut parte din refugiahii
din Basarabia. În gintești, au venit în acel timp din Ba-
sarabia trei tineri, care s-au căsătorit cu fete din gin-
tești, Samoilă Pamfil, Galer Dionise și Golub Simion,
și-au construit case la gintești, unde au trăit până la
bătrânehe. De asemenea, Dinu Constantin din gin-
tești, care a fost jandarm în Transnistria, s-a întors de
acolo cu o fată, care servise ca translator în timpul
administrahiei românești, căreia i-a făcut acte de iden-
titate la gintești și cu care s-a căsătorit. În Tăbărăști a
venit Valeria Pandele, care a fost o perioadă profesor
de Limba Rusă la Școala Generală din Pogonele,
după care a făcut un curs de asistent medical și a venit
asistent medical la Dispensarul Medical din gintești,
unde a lucrat și a rămas până la pensie.

*
În perioada 5 iulie-23 august 1943, germanii au

încercat ultima operaSiune de tip „blitzkrieg”pe
frontul rus. Această operaSiune s-a numit „Cita-
dela” (în limba germană Zitadelle). În istorie a fost
cunoscută ca Bătălia de la Kursk și a fost cea mai
mare bătălie de blindate din istorie. S-a sfârșit cu
un rezultat indecis.
În paralel cu această operaSiune, aliaSii au des-

fășurat o altă operaSiune, numită „Husky”. Această
operaSiune s-a desfășurat între 9/10 iulie-17 august
1943 și s-a încheiat cu ocuparea Siciliei de către
aliaSi. În felul acesta aliaSii au ajuns să controleze
toate canalele de navigaSie din Marea Mediterană.
În plus aceasta însemna deschiderea unui front în
sudul Europei.
În anul 1944, între 6 iunie și 25 august, aliaSii au

desfășurat OperaSiunea „Overlord”, de ocupare a
Normandiei și de eliberare aParisului. În același timp,
pe frontul de răsărit, România a ieșit din alianSa cu
Axa și a trecut de partea aliaSilor, la 23 august 1944.

*
În situahia în care România a ieșit din Axă, armatele

ruse au avut culoar deschis până la București. Popu-
lahia din estul României a înheles imediat, că va trebui
să facă fahă unei invazii a unei armate străine, cu sen-
timente puternice antiromânești și s-a pregătit pentru
tot ce era mai rău. ginteștenii au avut timp suficient,
să-și ducă toate animalele în afara satului, în terenu-
rile pe care le aveau printre bălhile dintre gintești și
Tăbărăști, unde nu erau drumuri pe care ar fi putut
veni armata rusă. Pogonarii au fost mult mai expuși
invaziei rusești. În primul rând, pentru că germanii, în

retragere, au dat foc depozitului de munihii și acest fapt
a terorizat trei zile satul. Oamenii s-au retras tohi, cu
animale cu tot, pe terenurile pe care le aveau pe zona
numită Odaie, unde erau drumuri de acces ale arma-
tei ruse și au rămas acolo. După cinci zile au trebuit să
facă fahă invaziei rusești. Primele coloane rusești au
apărut pe drumurile de la Odaie în noaptea de 28/29
august, după ce în ziua de 28 august armata rusă ocu-
pase Buzăul. Și, pentru că nu au întâlnit rezistenhă
germană în calea lor, au trecut coloanele rusești zile
întregi, fără prea multe incidente. Sătenii s-au ferit cât
au putut din calea lor. Când au avut de rezolvat sarcini
care presupuneau părăsirea gospodăriei, luau pe ei
cele mai ponosite haine, pe care le aveau, evitând ast-
fel să fie dezbrăcahi de ruși pe drum. În gospodării au
rămas doar bătrânii. Fetele și nevestele tinere au fost
bine ascunse. Cele care au fost în afara satului, au
stat ascunse fie în bălhi, fie în lanurile de porumb. Cele
care au rămas în sat, au stat ascunse în copci, ame-
najate special, în vârful șirelor de paie, recent ridicate.

Coloanele armatei ruse, care au trecut pe la noi, au
circulat în general cu căruhele și au avut nevoie de cai.
Unde au găsit cai i-au luat pe tohi. Dacă oamenii s-ar
fi împotrivit, i-ar fi împușcat până la ultimul. În condihiile
în care au evacuat toate animalele din sat, au evitat
astfel de drame. Totuși incidente au fost. Au fost gos-
podării din care au luat tot ce au găsit: păsări, butoa-
iele cu vin și huică, putinele cu brânză, pâinea chiar și
cea din vatră. După ce au trecut coloanele rusești, lu-
crurile păreau a reveni aproape la normalitate. Nor-
malitatea a fost doar aparentă. Frontul s-a îndepărtat,
dar în spatele lui a apărut alt front.

Rușii au trecut, destul de grăbihi, întrebând aproape
pe fiecare om pe care îl întâlneau în calea lor, dacă
mai este mult de mers până la Berlin și nu au luat în
seamă depozitul german de munihii, pe lângă care au
trecut și care nu arsese complet. În schimb, sătenii din
satul Pogonele, în cursul iernii 1944-1945, au început
o masivă aprovizionare cu tot felul de lăzi de munihie,
de diverse dimensiuni, în care au depozitat mălaiul,
făina, cerealele și alte lucruri din casă. După depăși-
rea acestei etape, au început aprovizionarea cu arme
și munihii. Aproape nu a fost noapte în care să nu se
audă focuri de armă trase prin sat. Autorităhile parcă
nici nu au existat. Până în vară dezordinea a atins cote
maxime. Prima victimă a acestei stări de dezordine a
fost basarabeanca Liza, cea care locuia la casa ge-
neralului Teodor Serghiescu de pe moșia Berin-
deasca. Într-o noapte aceasta a fost atacată de hohi,
tâlhărită și ucisă. Hohii nu au fost identificahi niciodată.
Autorităhile parcă au fost paralizate. Acestea simheau
apropierea unor schimbări imprevizibile. Rusia câști-
gase războiul cu Germania și era stăpâna jumătăhii es-
tice a Europei. La București se instalase deja, la 6
martie 1945, un guvern prosovietic.
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ANASTASESCU CAROL
S-a născut la 2 martie 1918

în comuna Cocargea, judeţul
Ialomiţa, dar a venit de foarte
mic la Buzău cu familia şi
unde a absolvit şcoala pri-
mară, apoi Liceul „B.P.Haş-
deu”, după care a urmat şi
Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie,
obţinând gradele de subloco-
tenent (1941) şi locotenent-
comandor (1944). A luptat în
Al Doilea Război Mondial, atât
pe frontul de Est cât şi pe cel de Vest, acoperindu-se
de glorie. Era cunoscut sub numele de alint de
Charlie. La 15 septembrie 1945 a fost trecut în re-
zervă. Nu i s-a permis să urmeze Dreptul, cum ar fi
vrut, pentru că părinţii erau avuţi şi el a luptat împo-
triva sovieticilor. În 1948 a fost arestat fără motiv şi
ţinut un an de zile închis fără a fi judecat. După elibe-
rare a urmat o şcoală de cadastru şi a lucrat la o în-
treprindere de îmbunătăţiri funciare, apoi la o fabrică
de prelucrarea lemnului din Bucureşti, de unde s-a
pensionat în anul 1980. A decedat în anul 2005.

APOSTOL CONSTANTIN
S-a născut la 18 aprilie 1903 în comuna Săgeata,

judeţul Buzău, fiul lui Constantin şi al Dumitrei. A urmat
opt clase de liceu şi a avut o carieră militară, ajungând
la gradul de locotenent-colonel. După epuarea din ar-
mată, a lucrat ca antrenor de călărie. Căsătorit cu
Stela, a locuit în Buzău pe strada Transilvaniei nr. 37.
În 1958 a fost arestat de Securitate şi apoi condamnat
la şase ani închisoare corecţională pentru „uneltire”.
A fost deţinut la Ploieşti, Gherla, Periprava, Galaţi şi Ji-
lava. A fost eliberat la august 1964 în baza Decretului
176/1964.

BĂRDESCU TITUS
S-a născut în oraşul

Buzău, fiul avocatului şi politi-
cianului Anton Bărdescu
(1852-1942) şi al Irinei,
născută Gheorghiu. Absol-
vent al Facultăţii de Drept
din Bucureşti, a lucrat ca
magistrat la Tribunalul Militar
Bucureşti, având gradul de
colonel.
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Militari buzoieni, victime ale
represiunii comuniste
----------------------------Profesor Relu Stoica

Lovitura de stat de la 23 august 1944, act cu implicaţii militare şi politice internaţionale de
cea mai mare importanţă, a însemnat în plan intern deschiderea spre cea mai cruntă dicta-
tură pe care avea s-o îndure poporul român. Impusă treptat, cu sprijinul trupelor de ocupa-
ţie sovietice, dictatura comunistă avea să impună legi proprii care vor călca în picioare cel
mai important drept al omului, libertatea. Cei care nu le-au acceptat sau le-au contestat în
orice fel, de la simpla părere la acţiunea violentă, au fost pur şi simplu călcaţi în picioare. Şi
nu numai ei. Comuniştii au avut o teamă teribilă de elitele intelectuale, de cei care gândeau,
de cei care au avut avere, de cei care au crezut într-o altă ideologie decât a lor, de proprii
lor „tovarăşi de drum”, de cei care credeau că proprietatea privată este pilonul libertăţii indi-
viduale, de cei care reprezentau credinţa creştină şi, nu în ultimul rând, de cei care luptaseră
pentru refacerea României Mari în războiul antisovietic.

Pe baza principiului stalinist că „cei care nu sunt cu noi sunt împotriva noastră” au luat mă-
suri draconice de distrugere a tuturor celor care nu le împărtăşeau ideile. Sute de mii de ce-
tăţeni români au avut de suferit chinuri cumplite în sutele de aresturi, penitenciare, lagăre şi
colonii de muncă, mulţi fiind exterminaţi fizic. Între aceştia s-au numărat şi foarte mulţi mili-
tari de carieră, cetăţeni ai plaiurilor ce cuprind astăzi judeţul Buzău.



În urma grevelor din februarie 1933 de la Atelierele
CFR Griviţa, în timpul guvernului Vaida (14 ian. – 13
nov. 1933), a preluat ancheta şi şi-a exprimat opinia că
această grevă a fost pusă la cale şi finanţată de Mos-
cova, prin intermediul Cominternului. Deşi a pus în li-
bertate mulţi participanţi la grevă şi l-a scos de sub
urmărire pe comunistul Lucreţiu Pătrăşcanu, autorită-
ţile comuniste care s-au instalat în România cu ajutor
sovietic nu l-au iertat. A fost arestat şi condamnat,
sfârşind în Penitenciarul de la Piteşti în anul 1956.
CIUPERCĂ NICOLAE
S-a născut la 20 aprilie

1882 (alte surse dau data de
23 aprilie) în oraşul Râmnicu
Sărat, fiul lui Gheorghe şi al
Sandei. A urmat aici şcoala
primară şi cursul inferior al li-
ceului, după care a urmat
cursul superior al liceului la
Şcoala fiilor de ofiţeri din Iaşi,
apoi Şcoala militară pentru
ofiţeri activi de infanterie şi
cavalerie din Bucureşti
(1900-1902), pe care a absolvit-o ca şef de promoţie,
şi Şcoala Superioară de Război din Paris (1911-1913).

A avut o carieră militară de excepţie: sublocotenent
(1902), locotenent (1907), căpitan (1911), maior
(1916), locotenent-colonel (1917), colonel (1920), ge-
neral de brigadă (1930), general de divizie (1937), ge-
neral de corp de armată (1941). A participat la Al
Doilea Război Balcanic (1913), Războiul de Întregire
(1916-1919), Al Doilea Război Mondial (1941), luând
parte la dezrobirea Basarabiei în calitate de coman-
dant al Armatei a IV-a. A deţinut pentru puţin timp
funcţia de Ministru de Război (14 oct. 1938-31 ian.
1939). După eliberarea Basarabiei a demisionat de la
comanda Armatei a IV-a, la 9 septembrie 1941, nefi-
ind de acord cu Antonescu pentru continuarea războ-
iului dincolo de Nistru. El i-a spus conducătorului
statului: „Măi Ioane, noi nu avem ce căuta în Rusia.
Ne-am luat înapoi moşia noastră, furată de sovietici şi
cu asta gata. Să procedăm şi noi cum a procedat ţă-
ranul nostru întotdeauna. După ce a alungat anima-
lele străine ce intraseră pe ogorul lui, gata, şi-a văzut
de treburile din propria lui gospodărie. Dar nu m-a as-
cultat...”

A primit mai multe ordine, medalii şi decoraţii ro-
mâneşti şi străine pentru activitatea sa militară: Me-
dalia „Bărbăţie şi Credinţă” clasa a II-a (1914),
„Steaua României cu spade în gradul de cavaler”
(1917), „Coroana României” în gradul de Ofiţer (1917),
Croix de Guerre (1918), Ordinul imperial rus „Sfânta
Ana” clasa a II-a cu săbii (1917), Ordinul „Polonia Res-
titută” în gradul de Comandor (1924), „Steaua Româ-
niei” în gradul de Comandor cu însemnele de pace

(1934), Ordinul „Coroana României” în grad de Mare
Cruce (1940), Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a
(1941), „Coroana României cu spade”în grad de Mare
Cruce cu Panglici de Virtute Militară (1942). A fost un
„ofiţer capabil, laborios şi conştiincios”, „inteligent şi cu
o judecată admirabilă”, „demn cu superiorii şi părin-
tesc cu inferiorii”.

Devenit indezirabil comuniştilor, a fost arestat la
data de 12 septembrie 1948 (alte surse dau data de
21 aprilie 1948) pentru acuzaţia de „complot şi uneltire
contra ordinii sociale”, pentru că s-a alăturat grupării
anticomuniste „Graiul Sângelui” în 1946. Organizaţia
„Graiul sângelui” a luat fiinţă la iniţiativa lui Ion Vulcă-
nescu, în 1944, şi cuprindea militari deblocaţi conduşi
de generali. Generalul Nicolae Ciupercă a fost încar-
cerat în celula numărul 8, la data de 31 decembrie
1948, la Jilava. A decedat la data de 25 mai 1950 în
spitalul central nr. 1 al Penitenciarului Văcăreşti, ur-
mare a anchetei şi regimului nemilos, fiind bolnav de
„scleroză cerebrală, sindromul Parkinson, miocardită
şi azotemie”, cum i s-a comunicat soţiei.
CONSTANTINESCU CONSTANTIN
S-a născut la 20 februarie

1884 în comuna Beceni, ju-
deţul Buzău, fiul lui Dimitrie şi
al Luciei. A absolvit Şcoala
militară de artilerie şi geniu
(1905) şi Şcoala Superioară
de Război (1920). A avut o
carieră militară deosebită:
sublocotenent (1905), locote-
nent 1909), căpitan (1913),
maior (1917), locotenent-co-
lonel (1919), colonel 1925),
general de brigadă (1935), general de divizie (1939),
general de corp de armată (1942), general de armată
(r) (1944). A fost cunoscut cu numele de Constanti-
nescu-Klaps. Căsătorit cu Mariette, apoi cu Ioana
Răileanu. A participat la Al Doilea Război Balcanic
(1913), la Războiul de Întregire (1916-1919), fiind de-
corat cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ca-
valer şi la războiul anisovietic unde a fost comandant
al corpurilor 10 şi 11 Armată şi al Armatei a IV-a. În
1941 a fost decorat cu Ordinul „Steaua României” în
grad de Comandor. În 1943 a demisionat din armată.
Apolitic. Este arestat la 15 august 1949 pe motiv că ar
fi avut legături cu Partidul Naţional Ţărănesc şi elibe-
rat la 1 septembrie. A fost apoi iar arestat, la 17 sep-
tembrie 1951, pe motiv că a dat ordin să fie executaţi
partizani sovietici, deşi acest lucru nu era adevărat. A
fost condamnat la 15 ani temniţă grea, 10 ani degra-
dare civică şi confiscarea averii, deşi se recunoscuse
că a ajutat pe evreii deportaţi în lagărul de la Tiraspol.
Deţinut la penitenciarele Văcăreşti şi Jilava. La 23
septembrie 1955, preşedintele Tribunalului Suprem al

- 56 -

ISTORIE, CULTURĂ



României, Alexandru Voitinovici, a introdus o cerere
de îndreptare pentru desfiinţarea deciziei penale a Tri-
bunalului Capitalei din 20 noiembrie 1954 ca neînte-
meiată şi a fost eliberat prin achitare, de la
penitenciarul Văcăreşti, la 26 noiembrie 1955. A fost
arestat în 1950 şi fiul său, Costel, născut în 1932, care
a fost condamnat şi trimis după eliberare cu domicliliu
forţat în Bărăgan. Generalul Constantinescu-Klaps a
murit la Bacău în anul 1961.
DINULESCU RADU
S-a născut la 20 ianuarie 1898 în comuna Cândeşti,

azi în componenţa comunei Verneşti, judeţul Buzău,
fiul lui Nicolae (Nae) şi al Paraschivei, ţărani. A mai
avut un frate, Gheorghe, profesor universitar doctor la
Facultatea Veterinară din Arad, şi trei surori, una pro-
fesoară de matematică, alta profesoară de fizico-chi-
mice, şi alta funcţionară cu bacalaureat. A urmat
şcoala din sat, Liceul „Al. Haşdeu” din Buzău, Şcoala
de Ofiţeri de Infanterie Bucureşti (1916) cu gradul de
sublocotenent, Şcoala Superioară de Război (1925),
Şcoala de Aplicaţii şi Infanterie de la Versailles (1929).
A luat parte la Primul Război Mondial şi a fost rănit. A
fost apoi numit ataşat militar la Paris, după care a fost
comandant de batalion, iar din 1937 a lucrat la Secţia
a II-a a Statului Major General (1937-1942). Între
1942-1945 a fost ataşat militar la Stockholm şi Hel-
sinki, iar în 1945 a fost trecut în rezervă cu gradul de
colonel. A fost decorat cu „Crucea comemorativă”,
„Coroana României” clasa a V-a în grad de cavaler,
cu spade şi frunze de stejar, „Steaua României” clasa
a V-a cu panglică de virtute militară şi cu medalia so-
vietică „Victoria”. S-a căsătorit cu Maria, maestră de
lucru manual, şi a avut doi copii, Radu (n. 22 nov.
1940) şi Nicolae (n. 11 iulie 1943). A publicat mult în
reviste militare şi a scris lucrările Armata modernă
(1930) şi Războiul germano-polonez (1939).

În 1945 a fost arestat şi ţinut câteva luni în arestul
garnizoanei Bucureşti. Arestat apoi din nou în 1950, a
fost condamnat la cinci ani închisoare corecţională, cu
detenţie la Văcăreşti, Jilava şi Galaţi. În 1955 a fost
din nou arestat şi apoi condamnat la 15 ani muncă sil-
nică pentru „crimă împotriva umanităţii” deoarece a
avut „activitate intensă contra clasei muncitoare şi miş-
cării revoluţionare” şi confiscarea averii, prin sentinţa
nr. 27 din 24 ianuarie 1957, fiind deţinut la Făgăraş.
După eliberare, în 1964, a lucrat ca grădinar la Pre-
ventoriul de Copii Mogoşoaia şi apoi a fost traducător
în cadrul Serviciului Tehnic al Institutului de Proiectări
şi Construcţii Bucureşti, de unde s-a pensionat.
ELEFTERESCU MIRCEA
S-a născut la 24 decembrie 1893 în oraşul Râm-

nicu Sărat, fiul lui Scarlat şi al Aureliei A urmat liceul şi
a avut o carieră militară, ajungând la gradul de colonel.
A deţinut funcţiile de şef de cabinet al mareşalului Ion
Antonescu (5 sept. 1940-1 dec. 1941), comandant al

Regimentului de Gardă Că-
lare, prefect al Capitalei (15
mart. – 23 aug. 1944). A fost
arestat la Palatul Regal odată
cu Ion Antonescu, la 23 au-
gust 1944, dus într-o casă
conspirativă din cartierul
Vatra Luminoasă de unde a
fost preluat de sovietici şi
transportat la Moscova, în
timpul interogatoriilor susţi-
nând că Basarabia era pă-
mânt românesc şi că
agresorul a fost Uniunea Sovietică şi nu România.
Revenit în ţară la 9 aprilie 1946, i s-a fixat domiciliu
forţat la Miercurea Ciuc. La 26 februarie 1951 a fost
arestat pentru „crime contra umanităţii” şi condamnat
la zece ani de muncă silnică pentru „crimă de război”
prin sentinţa din 10 noiembrie 1952. A murit în închi-
soarea de la Aiud, la 24 decembrie 1953.
ILIESCU GHEORGHE

S-a născut la 19 iulie
1866 în comuna Trestia, azi
în componenţa comunei Co-
zieni, judeţul Buzău, fiul lui
Constantin (Costache), aro-
mân de origine, şi al Dumi-
trei, născută Trestianu. I se
spunea Gogu. A absolvit
Şcoala militară de la Iaşi,
unde a fost coleg cu viitorul
general Constantin Coandă.
Sublocotenent (1887), loco-
tenent (1892), căpitan (1899), maior (1914), a demi-
sionat din armată cu gradul de locotenent-colonel şi a
intrat în politică, în Partidul Poporului, şi a avut funcţiile
de vicepreşedinte (1923) şi de preşedinte (1932) al or-
ganizaţiei Buzău a acestui partid. Pictor de talent, prie-
ten cu Nicolae Grigorescu, care a pictat la conacul său
de la Cândeşti peste 60 de tablouri, a organizat expo-
ziţii cu lucrări personale la Buzău şi Bucureşti. Printre
lucrările sale se numără Castelul Bran, Casă de ţară,
Flori. A candidat la alegerile din 30 mai 1907 în Cole-
giul III Buzău pentru Adunarea Deputaţilor, suferind un
eşec, tot un eşec înregistrând şi la alegerile din acelaşi
colegiu din 20 februarie 1911. La alegerile din 25 mai
1920 a candidat pe lista Partidului Poporului în judeţul
Buzău pentru Adunarea Deputaţilor şi a reuşit să ob-
ţină mandatul de deputat, pentru legislatura iunie
1920-22 ianuarie 1922. La alegerile pentru Senat, din
28 mai 1926, a candidat pe lista Partidului Poporului în
judeţul Buzău şi a fost ales senator pentru legislatura
iunie 1926-5 iunie 1927, dar nu a mai obţinut acelaşi
succes la alegerile din 15 decembrie 1928 pentru
Senat, tot pe lista aceluiaşi partid. La alegerile din
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1 iunie 1931 a candidat tot în judeţul Buzău, dar pen-
tru Adunarea Deputaţilor, fără succes. A candidat şi la
alegerile pentru Adunarea Deputaţilor, din 17 iulie
1932, pe lista acestui partid, dar nu a întrunit voturile
necesare pentru a fi ales deputat, situaţie care s-a în-
tâmplat şi la alegerile din 20 decembrie 1933, când a
candidat pe lista Partidului Poporului cartelat cu Parti-
dul Conservator. S-a căsătorit cu Maria Stoia (1878-
1935) şi a avut doi copii. Primul a fost o fată, Elisa,
curtată de Henri Coandă şi căsătorită cu polonezul Ta-
tuşevski, conte, avocat al Casei Regale, şi a avut un
băiat, Radu. A decedat în anul 1917. Nepotul lui Gogu
Iliescu, Radu-Alexandru Tatuşescu, fiul Elizei, a fost
arestat de autorităţile comuniste împreună cu sohia
Alexandrina, deşi aveau doi copii minori. Sunt elibe-
rahi după câţiva ani, fără să fi fost judecaţi, apoi trimişi
cu domiciliu forţat în Ardeal. Al doilea a fost un băiat,
Eugen, cu studii juridice în Franţa, unde s-a căsătorit
cu franţuzoaica Madeleine, arestat în 1946 şi încarce-
rat la Gherla, unde în 1953 moare. Gogu Iliescu a fost
arestat în anul 1947 şi eliberat după puţin timp, iar în
1951 i s-au confiscat bunurile, inclusiv conacul de la
Cândeşti, la insistenţele primarului din localitate. Bă-
trân şi bolnav, a murit sărac, la Buzău, în 1951. A fost
înmormântat în cavoul familiei de la Cândeşti.
MARINESCU GHEORGHE
S-a născut la 16 noiembrie

1891 (alte surse dau anul
1893) în comuna Cotorca, azi
în componenţa comunei Glo-
deanu Siliştea, judeţul Buzău,
fiul preotului şi învăţătorului
Dobre Marinescu şi al Cons-
tandinei. A absolvit şcoala din
sat, Liceul „Al. Haşdeu”
Buzău, apoi a urmat o carieră
militară după ce a urmat mai
multe şcoli de profil: Şcoala
Pregătitoare de Ofiţeri de Ar-
tilerie (1912), Şcoala Specială de Artilerie (1914),
Şcoala de Observatori Aerieni (1916), Şcoala Supe-
rioară de Război (1921), Şcoala Militară de la Cazaux
din Franţa (1926), având pe rand gradul de sublo-
cotenent (1912), locotenent (1915), căpitan (1917),
maior (1925), locotenent-colonel (1930), colonel (...),
general de brigadă (1941), general de divizie (…). A
fost secretar general al Ministerului Aerului, coman-
dant al apărării antiaeriene a trupelor de operaţii de pe
lângă Marele Cartier General, comandant al artileriei
antiaeriene române. A luat parte la Al Doilea Război
Balcanic (1913), Războiul de Întregire (1916-1919) şi
Al Doilea Război Mondial (1941-1944). La 23 august
1945 a refuzat să defileze cu trupele de artilerie anti-
aeriană în faţa conducătorilor comunişti. Ca urmare a
fost îndepăratat din armată prin trecerea sa în rezervă

(1945). La 13 octombrie 1950 a fost arestat de Secu-
ritate şi la 28 aprilie 1951 a fost condamnat la 25 de
ani muncă silnică pentru „înaltă trădare”, din care a
executat 14 ani în penitenciarele de la Jilava, Aiud, Pi-
teşti şi Gherla, fiind eliberat la 2 august 1964. A murit
la 26 august 1989.
MINEA CONSTANTIN
S-a născut la 15 septem-

brie 1908 în comuna Pârscov,
judeţul Buzău, fiul lui Ioan şi
al Ioanei. I se spunea Ticu. A
urmat şcoala din sat, apoi
Şcoala Militară din Sibiu şi a
fost repartizat la o unitate mi-
litară de cavalerie din Bucu-
reşti. A luptat în Al Doilea
Război Mondial atât pe fron-
tul din Est cât şi pe cel din
Vest. Plutonier Major. Apolitic.
În 1947 a fost deblocat. Re-
venit în sat s-a căsătorit în 1948 cu Domnica-Valentina
Siea, născută în 26 februarie 1929 în satul Lunca Fru-
moasă. Au avut împreună o fată, Elena-Gabriela, că-
sătorită Govoran (1949-2009), contabilă.

Timp de trei ani a condus organizaţia anticomunistă
„Legiunea Albastră” care acţiona pe Valea Buzăului,
având în subordine 50 de oameni din Pârscov şi îm-
prejurimi. A fost arestat în 1951, în urma trădării pro-
fesorului Gheorghe Marinescu, împreună cu ceilalţi
membri ai organizaţiei. A fost judecat şi condamnat la
şapte ani închisoare şi cinci ani degradare civică pen-
tru „uneltire contra ordinii sociale”. A suferit anii de de-
tenţie la penitenciarele Râmnicu Sărat, Galaţi, Ploieşti,
Gherla, Jilava şi în lagărele de muncă de la Canal,
Poarta Albă şi Valea Neagră. După eliberare, la 2 mai
1958, i s-a stabilit domiciliu obligatoriu pentru cinci ani
în localitatea Răchitoasa, unde a muncit în cadrul
Gospodăriei Agricole Colective. A venit apoi la Buzău
unde s-a stabilit cu domiciliul şi a lucrat la o fabrică de
betoane până la pensionare. A murit în anul 2007, la
99 de ani.
NICOLICI ALEXANDRU
S-a născut la 19 februarie

1892 în Bucureşti, fiul lui Şte-
fan şi al Mariei. A obţinut o li-
cenţă în Drept, apoi a avut o
carieră militară până la gradul
de general de brigadă. A luat
parte la Campania din Răsărit
împotriva Uniunii Sovietice,
fiind comandantul Regimentu-
lui 7 Artilerie Buzău (1939-
1942), Brigăzii 15 Artilerie
(1942-1944) şi Diviziei 8 In-
fanterie instrucţie (7 mai – 20 octombrie 1944). În
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octombrie 1944 a fost pus în retragere. A fost numit
prefect al judeţului Buzău, în locul lui Ştefan Uţan, între
31 octombrie – 4 decembrie 1944, în timpul guverne-
lor Constantin Sănătescu (23 aug.- 3 nov. 1944; 4 nov.
5 dec. 1944), dar nemaifiind agreat de către sovietici,
a fost înlăturat şi înlocuit cu generalul (r) Emil Proco-
piescu. În Buzău a locuit pe strada Horticolei nr. 29. A
făcut parte un timp din Partidul Naţional Ţărănesc. Că-
sătorit cu Maria Mariuţeanu de care a divorţat. A avut
doi copii. La 16 martie 1948 a fost arestat în legătură
cu organizaţia anticomunistă „Pajura Neagră” şi con-
damnat la doi ani închisoare pentru „omisiune de
denuţ”. În anul 1952 a fost arestat din nou şi condam-
nat la 24 de luni detenţie pentru „colportarea de zvo-
nuri”, fiind deţinut la Râmnicu Sărat şi a murit la Poarta
Albă, la 20 ianuarie 1953.
PETALA MARCEL
S-a născut la 17 iunie 1892 în oraşul Buzău, fiul lui

Constantin, general, participant la Primul Război Mon-
dial, şi al Mariei, născută Bagdat. A urmat Şcoala Mi-
litară de Geniu şi a ajuns la gradul de colonel. A
participat la războiul antisovietic şi a fost inspector ge-
neral al Jandarmeriei din Transnistria. Domiciliat în
Bucureşti, a fost căsătorit cu Mila H. În 1945 a fost
arestat şi apoi condamnat iniţial pe viaţă şi apoi la 12
ani muncă silnică pentru „crimă de război”. A fost de-
ţinut la Ocnele Mari, Craiova, Jilava, Făgăraş şi a fost
eliberat în 1958.
PETRESCU DUMITRU
S-a născut la 29 octombrie 1890 în oraşul Buzău,

fiul lui Dumitru şi al Ecaterinei. Ofiţer, a ajuns general
în Marele Stat Major. Generalul Dumitru Petrescu a
condus Divizia a IV-a în al Doilea Război Mondial pe
ambele fronturi, apoi a ocupat funcţia de subsecretar
de stat pentru armata de uscat la Ministerul Războiu-
lui în guvernul Rădescu. La 31 octombrie 1948, îm-
preună cu soţia şi amiralul Dumitrescu Gheorghe, a
fugit în Iugoslavia, de unde, alături de alţi doi generali
români, a trecut în Italia şi s-a predat autorităţilor bri-
tanice de la Gorizia. Aici aceştia au primit, cu ajutorul
lui V.V. Tilea, viză de intrare în Anglia. În toamna anu-
lui 1949, generalul Petrescu a ajuns la Paris, unde Ni-
colae Rădescu l-a însărcinat cu misiunea de a regrupa
toţi militarii români ajunşi în Franţa. În acest scop, a
format Asociaţia Foştilor Combatanţi, subordonată Co-
mitetului Naţional Român. Se pare însă că a dezamă-
git în funcţia în care a fost numit, deoarece a organizat
foarte puţine lucruri, fiind acuzat şi de însuşirea unor
fonduri. În martie 1955 a fost înlăturat de la conducere,
după care a plecat la New York. Autorităţile comuniste
au dispus reţinerea sa în caz de identificare peterito-
riul ţării.
POPESCU EFTIMIE
S-a născut la 22 septembrie 1890 în comuna

Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău, fiul preotului Drăg-

hici şi al Smadei. A absolvit Şcoala Militară şi a parti-
cipat la războiul antisovietic, ajungând la gradul de co-
lonel. Căsătorit cu Eleonora, cu domiciliul în Buzău,
strada Colonel Buzoianu nr. 59, a avut un băiat, Ste-
lian, şi trei fete. Membru al Partidului Naţional Ţără-
nesc. A fost arestat în anul 1948 şi anchetat în
legătură cu organizaţia „Pajura Neagră”, dar nu a fost
condamnat. A fost condamnat în 1949 la trei ani tem-
niţă grea pentru „crimă împotriva umanităţii”, fiind de-
ţinut la Jilava şi Poarta Albă. În 1953 a fost iarăşi
condamnat la 12 luni detenţie pentru faptul că a făcut
politică ţărănistă, pedeapsă executată la colonia de
muncă Peninsula, între 28 noiembrie 1953-28 noiem-
brie 1954. Fiul său, student, arestat şi el, a fost con-
damnat.
STEHAN ALEXANDRU
S-a născut la 17 septembrie 1897 în oraşul Râm-

nicu Sărat, fiul lui Gheorghe şi al Alexandrinei. A urmat
clasele primare în oraşul natal, liceul la Bucureşti şi la
Râmnicu Sărat, absolvit în
1916, după care a urmat
Şcoala militară de ofiţeri de in-
fanterie Bucureşti, obţinând
gradul de locotenent (1917),
după care a urcat până la
gradul de general-maior
(1946). A participat la Al Doi-
lea Război Mondial, atât pe
frontal de Est cât şi pe cel din
Vest. A fost decorat cu „Virtu-
tea militară” şi Ordinul „Coroana României”, refuzând
decoraţiile germane. În anul 1949 a fost îndepărtat din
armată, i s-au confiscate bunurile şi i s-a fixat domici-
liu obligatoriu la Sfântul Gheorghe, unde a locuit în str.
Cânepei nr. 41, şi nu la Miercurea Ciuc cum afirmă
Valeriu Nicolescu. În 1952 a fost arestat şi condamnat
la 12 luni muncă forţată pentru că „s-a manifestat
duşmănos faţă de reforma bănească” şi a fost trimis în
colonia de muncă Galeş, de unde a fost eliberat în
1953 apoi a fost trimis cu familia cu domiciliu forţat la
Miercurea Ciuc. A revenit în judeţul Buzău în 1964,
când i s-au recunoscut dreptul la pensie şi gradul mi-
litar.
ŞELARU NICOLAE
S-a născut la 1 noiembrie 1910 în localitatea Pie-

traru, azi în componenţa comunei Cozieni, judeţul
Buzău, fiul lui Ion şi al Elisabetei. A urmat şcoala din
sat şi Liceul „Al. Haşdeu” din Buzău, după care a fost
învăţător suplinitor la şcoala din Pietraru. A urmat apoi
şcoala militară la Câmpina, Sibiu şi Timişoara, deve-
nind ofiţer. A luat parte la campania de eliberare a Ba-
sarabiei, a luptat la Odessa şi Cotul Donului unde a
căzut prizonier. A fost repatriat în 1948. A fost chemat
să se angajeze în noua armată română dar a refuzat
sub pretextul că a depus un jurământ faţă de rege şi
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nu-l poate încălca. A fost pus sub urmărire şi s-a
aflat că făcea parte din organizaţia anticomunistă
„Armata regelui Mihai”. A fost arestat şi deţinut pen-
tru „uneltire contra ordinii sociale” şi pentru că „a
făcut parte dintr-o organizaţie subversivă” între 15
mai şi 31 august 1951 la penitenciarul Râmnicu
Sărat, iar de aici la Galaţi şi trimis la tăiat de stuf la
Poarta Albă şi Galeşu. A fost eliberat în 1953. Re-
venit acasă s-a căsătorit cu văduva de război Sanda
Ungureanu. A lucrat ca topograf în zona Nehoiu. În
1957 a fost iar arestat şi dus la Ploieşti, unde se ju-
deca pe fond procesul deschis în 1951, şi a fost con-
damnat cu suspendare. A decedat în noiembrie
1958.

ŞERBĂNESCU DUMITRU
S-a născut la 25 martie 1901 în comuna Pâtârla-

gele, azi oraş, judeţul Buzău, fiul lui Gheorghe şi al
Anei. A urmat liceul şi o şcoală militară şi a ajuns la
gradul de colonel. După plecarea din armată a fost ad-
ministrator de bloc. Căsătorit cu Ecaterina, a locuit în
Bucureşti. Nu a făcut politică. A fost arestat de Secu-
ritate, la 4 septembrie 1958, şi apoi condamnat la opt
ani de închisoare corecţională pentru „uneltire”. Deţi-
nut la Jilava şi Gherla, a fost eliberat la 23 iunie 1964
în baza Decretului 310/1964.

TEODORESCU EUGEN
S-a născut la 24 decembrie 1897 în oraşul Râm-

nicu Sărat, fiul lui Gheorghe şi al Antonetei, funcţio-
nari. A absolvit liceul şi a activat în armată unde a
ajuns la gradul de locotent-colonel. După părăsirea
armatei a lucrat în calitate de contabil. Domiciliat în
Arad, strada Gh. Bariţiu nr. 7, a fost căsătorit cu
Elisabeta. Apolitic. În 1952 a fost arestat de Securi-
tate şi apoi condamnat la 24 de luni închisoare pen-
tru că a „fost comandant antonescian, militar şi frate
de demnitar burghez”, fiind deţinut la Galeşu şi
Oneşti.
TOBĂ IOAN
S-a născut la 10 iulie 1903 în comuna Filiu, azi în

componenţa comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, fiul
lui Dumitru şi al Anei. A absolvit Liceul Militar şi a ajuns
până la gradul militar de locotenent-colonel şi s-a pen-
sionat. Era cunoscut sub numele de Hatmanu. Căsă-
torit cu Clemansa Banu, a locuit în Buzău, pe strada
Nicolae Iorga nr. 11. A luptat în Al Doilea Război Mon-
dial pe frontul de Est, unde a căzut prizonier. S-a în-
tors din prizonierat şi a intrat în Armata Naţională de
Rezistenţă, acuzat ulterior că ar fi fost un lăudăros şi
un excroc. A fost arestat în anul 1947 şi a fost con-
damnat la 25 de ani muncă silnică în 1948 şi a fost în-
chis în penitenciarele Jilava şi Gherla, de unde a fost
eliberat la 3 august 1964, în baza Decretului
411/1964.

TRESTIOREANU CONSTANTIN
S-a născut la 18 iulie 1891

în comuna Trestioara, azi în
componenţa comunei Chiliile,
judeţul Buzău, fiul lui Toma şi
al Alexandrinei, ţărani. A ab-
solvit şcoala primară din sat,
gimnaziul la Şcoala „Dionisie
Episcopul” şi liceul „Al. Haş-
deu” din Buzău (1909),
Şcoala Militară de Ofiţeri de
Artilerie, Geniu şi Marină
(1911), Şcoala de Trageri Ar-
tilerie Chişinău (1918),
Şcoala de Trageri Artilerie Oradea (1919) şi Şcoala
Superioară de Război (1923). S-a căsătorit de două
ori, prima dată în 1913 cu Margareta Mititelu din Odo-
beşti, şi a doua oară în 1931 cu Elena Găinescu din
Bucureşti. A avut domiciliul stabil în Bucureşti, strada
Alexandru Donici nr. 36. A avut o prestigioasă carieră
militară: sublocotenent (1911), locotenent (1914), că-
pitan (1917), maior (1920), locotenent-colonel (1929),
colonel (1935), general de brigadă (1941), general de
divizie (1944). A participat la Al Doilea Război Balca-
nic, la Primul Război Mondial şi la Al Doilea Război
Mondial unde s-a acoperit de glorie şi a comandat
mari unităţi militare. A fost decorat cu mai multe ordine
şi decoraţii, între care amintim Ordinul „Steaua Ro-
mâniei” cu spade, clasa a V-a, „Coroana României” cu
spade şi panglică de virtute militară, Ordinul „Mihai Vi-
teazul” clasa a III-a, „Vulturul german” clasa a II-a. În
1944 a fost trecut în rezervă. La 20 octombrie 1944 a
fost arestat pentru „crime de război” şi Tribunalul Po-
porului din Bucureşti l-a condamnat la moarte, degra-
dare şi pierderea drepturilor civile pentru „represiunile
de la Odessa”, prin sentinţa din 22 mai 1945. Pe-
deapsa i-a fost comutată la 12 ani şi şase luni temniţă
grea în 1946. A fost deţinut la penitenciarele Aiud,
Craiova şi Gherla. A fost eliberat prin graţiere, la 25
aprilie 1956 în baza Decretului 421/1956. A murit la
Bucureşti, la 26 ianuarie 1983, la vârsta de 92 de ani.
VOICU MIHAIL
S-a născut la 2 februarie 1890, în satul Marginea

de Jos, fostul judeţ Buzău, azi în comuna Jugureni, ju-
deţul Prahova. A urmat Şcoala de Ofiţeri de Artilerie,
Geniu şi Marină (1910-1912); Şcoala Superioară de
Război (1919-1921). A obţinut gradele militare de: sub-
locotenent (1912), locotenent (1915), căpitan (1917),
maior (1920), locotenent-colonel (1930), colonel
(1936), general de brigadă (1943), general de divizie
(1946) şi a avut mai multe funcţii militare. A participat
la campania din 1913 şi la cele două războaie mon-
diale. A fost trecut în rezervă şi apoi a fost arestat şi a
fost condamnat la închisoare. A încetat din viaţă în pe-
nitenciarul Gherla, la data de 17 august 1961.
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PRIZONIER DE RĂZBOI
(17 septembrie 1944 - 1 mai 1945)

În amintirea tuturor celor ce au luptat, au suferit și au murit în cel de-al
Doilea Război Mondial și a camarazilor mei din Școala militară de ofiGeri de
rezervă nr. 2 Bacău, morGi pe câmpul de luptă pentru reîntregirea patriei.

1. Andrei Vasile, născut la 27 iulie l922, com. Fălciu, jud. Vaslui, decedat la
18 septembrie 1944 com. Prunișor, jud. Arad.

2. Flotea Gheorghe, născut la 28 auguust 1923, decedat la 18 septembrie
1944, com. Prunișor, jud. Arad.

3. Pogoneanu Ion, născut la 7 august 1922, com. Lunca, jud. Dorohoi,
decedat la 18 setembrie 1944, Prunișor, jud Arad.

4.Lungu Nicolae, născut com. Mogoșești, jud. Roman, decedat la 18 sep-
tembrie 1944, com. Sebiș, jud. Arad.
5 Boscovici Dumitru, născut la 21 ian. 1923, Ploiești, jud. Prahova, dece-

dat com. Carand, jud. Arad.
6. Gheorghiu Gheorghe, născut com. Arieșești, jud. IalomiGa, decedat com. Prunisor, jud. Arad.
7. Rădulescu Cristache, născut în orașul Slatina, decedat la 18 septembrie, com. Prunișor, jud Arad.
Mormintele lor sunt în curtea bisericii din com. GurahonG, jud. Arad.
8. Căpitan Andrei Eugen, comandantul companiei a II-a.

„Du-te la oștire, pentru Gară mori/ Şi-Gi va fi mormântul încununat cu flori .
„Dulce bellum in expertis!/

Plăcut este războiul celor nepricepuGi!
(Erasmus de Rotterdam)

ONORUL LA VETERANI!
Anul acesta, de Ziua Eroilor, în cadrul unei frumoase și înălGătoare ceremonii mili-

tare și religioase organizate de către Divizia 2 Infanterie „Getica” şi desfăşurate
împreună cu autorităţile publice locale în Cimitirul Eroilor din Buzău, am avut plăcuta
surpriză să cunosc câţiva dintre venerabilii veterani cărora timpul le-a îngăduit privi-
legiul de a primi onorul şi omagiul nostru. Unul dintre cei care a reuşit să ne captiveze
cu spontaneitatea dialogului, cu poveştile, remarcile şi vorbele de duh proprii doar
celor înzestraţi cu o inteligenţă superioară şi învredniciţi cu darul vorbirii, a fost pro-
fesorul buzoian Ştefan Suhaciu, în vârstă de 96 de ani, veteran al celui de-al Doilea
Război Mondial.
Aflând că are consemnată propria epopee a războiului şi a prizonieratului – mai ales

că este dintre cei care a îndurat martiriul prizonieratului în Vest, capturat de armata un-
gară în retragerea din Ardeal după 23 august 1944 -, l-am invitat să ne ofere spre pu-
blicare aceste rânduri. Cu eleganţa stilului unui senior al limbii române, absolvent
autentic de filologie, rândurile domniei sale provoacă, dincolo de plăcerea unei lecturi
interesante, emoţie, curiozitate, indignare şi foarte multă durere, pe care doar cei care
au trăit ororile războiului şi nedreptatea îndurată după terminarea acestuia o pot în-
ţelege. Noi, cei de astăzi, merită să încercăm măcar să-i înţelegem şi să ne străduim
să le acordăm preţuirea pe care o binemerită.
Cu speranGa că şi cititorii noştri vor aprecia acest demers editorial, ne-am propus să

publicăm în paginile revistei, în serial, aceste rânduri, care să se constituie într-un
modest gest de recunoștinGă și de sincer Onor la veterani!

Colonel (r.) Mircea Tănase
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1 iulie l943. În sfârșit, absolveam seminarul „Che-
sarie Episcopul”, din Buzău. După examenul de di-
plomă, ne-am despărhit cei douăzeci și șase de
absolvenhi, plecând fiecare „pe la casa cui ne are’’ cum
zicea Creangă în Amintirile sale, fără să ne îmbră-
hișăm, fără să ne promitem că ne vom mai reîntâlni,
cum se obișnuia atunci și cum se obișnuiește și as-
tăzi, că ne vom mai revedea după zece, cincispre-
zece sau douăzeci de ani după absolvire.

Situahia aceasta se datora, mai ales, stării sufletești
confuze în care se găsea fiecare dintre noi ca urmare
a stării de război în care se afla hara noastră, în spe-
cial a faptului că majoritatea dintre colegii mei recru-
tase deja și urma să se prezinte din toamna acestui
an la regimentele la care fuseseră repartizahi.

În ce mă privește, îmi începusem studiile gimnaziale
în anul 1935, an care, pentru mine, va deveni o mare
ruptură, între ceea ce fusese până acum și ceea ce
urma să se întâmple în viaha mea de acum înainte, a
familiei mele și a societăhii românești în general. În viaha
personală, două lucruri de mare importanhă aveau sa
marcheze evoluhia mea ca individ, ca personalitate. În
primul rând, aș aminti desprinderea mea de mediul
familial la vârsta de nici unsprezece ani împlinihi.

Regulile stricte ale școlii și introducerea într-un
mediu necunoscut, străin mie, a viehii de internat, îmi
erau cu totul străine și deplin ostile. Programul riguros
impus unui copil de nici unsprezece ani împlinihi, cu
scularea de dimineahă la orele cinci și culcarea la orele
douăzeci și două, cu program de spălare pe fahă, pe
mâini, pe dinhi în timp acordat, de aranjat patul în care
ai dormit, de prezenha la orele șase la rugăciunea de
dimineahă, grupahi în ordine pe clase, pe holul lung și
neîncalzit iarna al clădirii internatului, cu ora de studiu
de la orele șase la șapte, cu prezenha obligatorie la
micul dejun - ceai rece și pâine cu porhia - cu o pauză
între orele șapte și opt, în care trebuia să-hi controlezi
uniforma, să o perii, să-hi faci ghetele sau pantofii cu
cremă, să-hi aranjezi caietele și cărhile în pupitru,
fiindcă în fiecare dimineahă „domnul pedagog” făcea
control, cu patru ore de curs, până la orele douăspre-
zece când se servea dejunul. După dejun, o pauză
până la orele patrusprezece când intram din nou la ore
până la orele șaisprezece și iar o pauză de o oră. La
orele optsprezece cina și o pauză până la orele nouă-
sprezece când intram la orele de pregătire a temelor
și învăharea lechiilor și efectuarea temelor pentru a
doua zi până la orele douăzeci și una, când, din nou,
pe holul internatului, la rugăciunea de seară. La orele
douăzeci și două: stingerea. Toate acestea în fiecare
zi lucrătoare, iar duminica și în sărbătorile creștin-or-
todoxe deșteptarea era la orele șase dimineaha, cu ru-
găciunea de dimineahă la orele șapte, fără micul dejun,
fiindcă trebuia să mergem la biserică și să luăm ana-
fura, de la orele opt la douăsprezece, când se servea

dejunul, după-amiaza, trei ore, de la orele patruspre-
zece la orele șaptesprezece, învoire în oraș, cu bilet
de voie, dacă nu cumva erai „consemnat” pentru aba-
teri de la regulamentul de ordine interioară, afișat, la
loc vizibil, în fiecare clasă.

Toate acestea tindeau să uniformizeze, ba chiar să
abrutizeze individul, care până acum fusese liber pe
achiunile lui și care dorea să-și dezvolte propria lui con-
duită, propria-i personalitate în formare, pe bază de
reguli neîngrădite de nimeni, nesupusă unui program
riguros întocmit, fără a i se da posibilitatea unei ale-
geri. Astăzi, din perspectiva anilor care s-au scurs, mi
se pare, totuși, că programul impus urmărea formarea
unor trăsături ale personalităhii ce vizau ordinea, dis-
ciplina, rigurozitatea în dozarea timpului acordat stu-
diului individual, în defavoarea liberei inihiative care, la
acea vârstă, ar fi putut evolua în sens negativ.

În al doilea rând, aș menhiona un fapt care, și as-
tăzi după atâta vreme, mi-a marcat întreaga existenhă.

În vara anului 1936, am pierdut fiinha la care orice
om hine cel mai mult: MAMA. Sunt convins că prin pier-
derea mamei mele ceva s-a rupt în sufletul meu. Nu-
mi puteam imagina ce se va întâmpla cu mine, cu tohi
ai mei, cu tata. Pe cine voi mai aștepta să vină la in-
ternat, în fiecare sâmbătă după-amiaza sau la cine mă
voi duce în zilele în care voi fi învoit să ies din internat,
în vacanhele de Crăciun, de Paști sau în vacanha mare.

Cei patru ani, care au trecut până la terminarea cursu-
lui gimnazial, s-au scurs într-o monotonie perfectă,
fără să-mi deschidă pofta de studiu decât în vederea
promovării claselor fără corigenhe. De ce aș mai fi în-
văhat, când știam că mama, care se bucura că-și vă-
zuse copiii învăhând să devină „oameni cu carte”, așa
cum nu avusese ea parte în copilăria ei, nu mai era?

Vag, îmi răsună în urechi zăngănitul armelor în zo-
nele mai îndepărtate sau mai apropiate ale lumii. Răz-
boiul din China, din Spania, din Abisinia, ocuparea
Renaniei, ocuparea Austriei, a Cehoslovaciei, pactul
germano-sovietic Ribbentrop-Molotov. Toate acestea,
între anii 1933-19940, mi se păreau lucruri care nu vor
schimba cu nimic soarta mea, ele fiind, după părerea
mea de atunci, probleme ale hărilor respective și ale
conducătorilor acestora pe care nu-i interesau nici
măcar soarta popoarelor lor.

Terminasem deci, cu examen de capacitate, cursul
gimnazial în vara anului 1939.

Abia acum, începusem să înheleg că toate războa-
iele, ocuparea de teritorii străine, pacte ce se încheiau
între diferite state, undeva, departe, suflau din ce în
ce mai puternic și asupra hării noastre, asupra locuito-
rilor ei și, inclusiv, asupra mea care, până atunci, pri-
veam cu detașare desfășurarea exterioară a
evenimentelor. Nici pe cele din hară nu reușeam să le
înheleg, nu reușeam să le dezleg sensul. Ce sens
putea să aibă pentru un copil de nouă ani asasinarea
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pe peronul gării din Sinaia în 1933 a primului ministru
I.G. Duca și arestarea asasinilor? Ce putea să înhe-
leagă un tânăr de 13 ani, din toată vânzoleala ce a
urmat o dată cu afirmarea pe scena politică româ-
nească a unei formahiuni nahionaliste, șovine, extre-
miste, mișcarea legionară devenită partid politic ? Ce
jocuri politice stăteau la baza alegerilor în 1937 când
acest partid a câștigat alegerile anulate de regele
Carol al II-lea și ce rahiuni au stat la baza instalării gu-
vernului prezidat de poetul Octavian Goga, președin-
tele Partidului Nahional-Creștin și înlocuirea acestuia
în februarie 1938 cu un guvern prezidat de patriarhul
Miron Cristea, care a declarat starea de asediu?

Au urmat: asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu,
șeful mișcării legionare, „căpitanul”. Apoi, în replică
asasinarea lui Armand Călinescu, președintele Consiliu-
lui de miniștri, de către legionari, la data de 21 septem-
brie 1939, după ce Germania hitleristă intrase și ocupase
Polonia fără a declara război, la 1 septembrie 1939.

În aceste vremuri, cum am arătat, îmi terminasem
ciclul gimnazial, mă prezentam la 15 septembrie să
încep noua etapă a viehii mele de elev, cursul supe-
rior, de încă patru clase.

Surprizele nu încetau să se arate. Anglia și Franha
declaraseră război la 3 septembrie 1939 Germaniei
hitleriste. Nu-mi puteam imagina motivul pentru care
milioane de oameni, ofiheri, soldahi, civili polonezi, au
trebuit să-și părăsească familia, hara, locul lor de
muncă, locul unde își întemeiaseră o familie, unde-și
aveau asigurată existenha lor și a familiilor lor, locul
nașterii, al copilăriei și tinerehii lor, locul anilor plăcuhi
sau mai puhin plăcuhi ai viehii lor obișnuite, dar pașnice
și să ia calea exilului involuntar, ca să se stabilească,
pe câtă vreme și unde, într-o hară străină, primitoare
sau nu, dar cu obiceiurile ei, cu bucuriile și necazurile
ei, cu problemele ei și care, din spirit umanitar, să-și
asume riscul, punându-se astfel într-o lumină nefavo-
rabilă fahă cu „Marele Reich german”, acum conside-
rându-se invincibil și atotputernic.

Vacanha mare a anului școlar 1939-1940 a fost mar-
cată de o seamă de evenimente care se vor desfășura
cu o viteză ce nu-mi dădea posibilitatea să mă pot lă-
muri asupra celor ce se petrec.

La 22 iunie 1940, Franha capitulează. Anglia ră-
mâne, deocamdată, singură și nepregătită de război
în faha unui inamic bine înarmat, bine instruit și hotă-
rât să termine războiul cât mai repede posibil, dorind
să devină singura mare putere a lumii.

Cei doi mari „prieteni”, Hitler și Stalin, își împart ca
două hiene trupul sfârtecat al Poloniei cotropit de hit-
leriști și astfel Polonia dispărea de pe harta lumii.

În timp ce, la 26-27 iunie 1940, guvernul sovietic
obhinea, prin Ultimatum, cedarea Basarabiei, a
Bucovinei și ocupa și hinutul Herha de la guvernul
român, Germania hitleristă și Italia fascistă impuneau

României să cedeze Ungariei lui Horty o mare parte a
Transilvaniei.

Toate manifestahiile, formele de protest, grevele,
manifestahii de stradă din toate regiunile hării noastre,
toate au fost zadarnice. Pierdeam o bună parte din tru-
pul scump al pământului strămoșesc, fără ca să auzim
un foc de armă, care să demonstreze că suntem ho-
tărâhi să apărăm hara reîntregită după Primul Război
Mondial, câștigat cu sânge românesc.

La 4 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu
este împuternicit de regele Carol al II-lea să formeze
un nou guvern. Regele Carol este silit de Ion Anto-
nescu să abdice și lasă succesor pe fiul său Mihai. Se
instalează din 14 septembrie 1940, regimul de dicta-
tură legionară, până în ianuarie 1941.

În astfel de condihii se începeau cursurile învăhă-
mântului de toate gradele, iar eu începeam clasa a
VI-a/a X-a de astăzi.

Vedeam și auzeam, dar tot nu înhelegeam de ce
erau scoși evreii din întreprinderi și din instituhii, de ce
li se interzicea libera practică, de ce erau scoși din ser-
viciul militar, de ce erau obligahi să presteze munci
umilitoare în „folos obștesc”, de ce erau obligahi să
poarte „steaua lui David”?

Cei care, până mai ieri, nu avuseseră nici în clin nici
în mânecă, cum se zice, cu mișcarea legionară, acum
își făcuseră rost de „cămașa verde” și o îmbrăcau tot
timpul. Mi-a fost dat să văd zugravi cu pantalonii mur-
dari de var sau vopsea, care-și îmbrăcaseră „cămașa
verde cu diagonală” și care, cu revolverul agăhat la
centură, vindeau sorcove în ajunul Anului nou, în cen-
trul orașului.

Auzeam și nu-mi venea să cred că în beciurile Pa-
latului Comunal erau închiși și bătuhi evreii de către
„polihia legionară”, cărora, sub ameninharea cu moar-
tea li se cereau sume importante de bani, bijuterii,
erau deposedahi de inelele, verighetele ori sumele de
bani ce le aveau asupra lor. Anul nou 1941 nu se arăta
mai bun decât ceilalhi ani trecuhi, deși, după tradihie, se
ura „Un An Nou Fericit!”

Se părea că o dată cu instalarea la conducerea hării,
generalul Ion Antonescu, care-și asumase puteri de-
pline ca orice dictator, va putea să pună ordine în hao-
sul ce se instalase cu venirea legionarilor la putere.

Mă întorsesem, după vacanha de Crăciun, Anul Nou
și Bobotează, la cursuri, la internat. Trimestrul al II-lea
se anunha un trimestru hotărâtor, pentru mine care-mi
pusesem în gând să-mi dovedesc intenhiile de a-mi va-
lorifica toate cunoștinhele acumulate în timpul vacanhei
mari, din vara anului 1940. Mă hotărâsem, acum, să
obhin rezultate din ce în ce mai bune, fiindcă, o dată cu
începutul maturizării fizice și intelectuale, doream să
arăt că pot fi și eu tot așa de bun ca alhii care au
mamă, deși a mea nu mai era, dorinha ei de a deveni
ceea ce voise ea pentru copiii ei, „oameni cu carte”,
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mi se părea că este o datorie a mea în memoria celei
dispărute.

La două săptămâni după începerea cursurilor, pen-
tru noi elevii, cât și pentru profesori, a căzut ca un trăs-
net rebeliunea legionară din 21 ianuarie 1941.
Cursurile au fost întrerupte. Unii colegi, pe care îi bă-
nuiam că cochetează cu mișcarea legionară, au plecat
de la ore și, în curând, am aflat despre ei că sunt în-
conjurahi de armată în Palatul Comunal, pe care le-
gionarii îl ocupaseră. Profesorii, care mai veneau la
ore, nu ne spuneau mare lucru. Unii aminteau de tul-
burări de stradă, alhii relatau despre ocuparea institu-
hiilor publice de legionari, alhii vorbeau despre
înconjurarea instituhiilor publice de către armată, de
unde voiau să-i evacueze pe legionari. Un singur pro-
fesor, cel de franceză, ne-a mustrat că așteptăm ca
lașii, cu indiferenhă, în timp ce fiul lui, încă elev, ca și
noi, rezistă armatei cu curaj si bărbăhie.

După câteva zile, lucrurile s-au mai liniștit. Colegii
noștri legionari, după ce fuseseră arestahi de armată și
duși la polihie, au fost eliberahi. După câteva zile au tre-
buit să părăsească școala. Mai târziu, am aflat că fu-
seseră mutahi în alte orașe, la alte școli, iar în locul lor
au apărut alhii, venihi de la alte școli din hară, ei înșiși
fiind mutahi pentru că participaseră la rebeliune.

Am terminat cu bine clasa a VI-a pe 15 iunie 1941.
Vacanha aceasta m-a coborât, într-adevăr, cu picioarele
pe pământ. Dacă până acum priveam cu o oarecare
detașare evenimentele ce se desfășurau, mi-am dat
seama că și în viaha mea ele se vor strecura fără să mă
întrebe, dacă le doresc sau nu. La exact o săptămână
după începerea vacanhei de vară, la 22 iunie 1941, într-
o duminică dimineahă, când mă duceam la biserică, am
aflat că Germania hitleristă, împreună cu Italia, Finlanda
România și Ungaria au atacat Uniunea Sovietică.

Am fost chemat la școală pentru a amenaja dormi-
toarele internatului ca spital de campanie. Nu mult
după aceea, dacă-mi amintesc bine, nu a trecut nicio
săptămână și au început să sosească rănihii. Mintea
îmi era răvășită. Nu puteam să înheleg de ce era ne-
cesar ca tineri, bărbahi în floarea vârstei, să sufere pe
patul de spital, departe de cei dragi, să-și sacrifice o
mână, un picior sau chiar ambele, tinerehea lor, pute-
rea lor de muncă, viaha chiar, pentru a rezolva o pro-
blemă care le era de multe ori străină sau neînheleasă.
Și rănihi grav sau mai puhin grav soseau în fiecare zi.

Într-una dintre zile, când trebuia să ajutăm la trans-
portarea rănihilor în dormitoarele școlii, care acum erau
amenajate ca săli de spital, nu mică mi-a fost mirarea
când, printre rănihii ce sosiseră, l-am recunoscut pe
Gică Petrescu, băiatul unei vecine cu care mă jucam
în copilărie de-a „hohii și vardiștii”, cu care, aproape în
fiecare zi, ne duceam la „iazul morii” la scăldat.

Ne despărhiserăm după ce trecusem în cursul su-
perior, iar el devenise ucenic la un cizmar. Acum îl

revedeam pentru prima oară de la despărhire. Nu mai
era tinerelul pe care îl știam. Era mai mare decât mine
cu vreo patru-cinci ani. Acum era un tânăr înalt, bine
legat, voinic chiar, însă când l-am strigat nu mi-a răs-
puns. Se părea că nu mă cunoaște. Citeam în privirea
lui vioaie, dar absentă, că nu-i eram străin. Am aflat
de la cei care îl aduseseră că nu mai aude, că nu mai
poate vorbi. L-am dus în salon, l-am întins pe pat, i-
am scos bocancii din picioare, vestonul, pe care i l-am
pus sub pernă. Nu-mi dădeam seama de ce nu vor-
bește, de ce nu-mi răspunde la întrebări. Nu avea nicio
zgârietură. Și totuși…

Și totuși, după câteva zile, când m-am dus să-l văd,
m-a recunoscut și, spre mirarea mea, mi-a vorbit. L-
am întrebat ce s-a întâmplat. Nu-și mai amintea decât
că într-o zi, în timpul unui atac, a auzit foarte aproape
de el o bubuitură foarte puternică, după care nu-și mai
amintea ce i se întâmplase, până s-a trezit din starea
de șoc în care se afla, abia acum câteva ore înainte.
Fusese, pe jumătate, acoperit de pământ, de unde l-
au scos soldahii sanitari, după încetarea luptelor.

Peste vreo două zile l-am căutat din nou. Nu l-am
mai găsit în salon. Mi s-a spus că și-a revenit complet
și că a fost trimis din nou la regiment să fie trimis pe
front. După terminarea războiului, când m-am întors și
eu din prizonierat, am aflat că a murit undeva pe front
în pustiul înghehat al Rusiei. O viahă curmată în plină
tinerehe, pentru o cauză care nu-i aparhinea, de care ar
fi putut să se lipsească trăind liniștit, câștigându-și cin-
stit pâinea cu meseria lui de cizmar. A rămas în urma lui
mama, bătrână, sărmana, fără sprijin de nicăieri. Ce
„câștig” a avut mama lui din „sacrificarea” unicului ei fiu
pe „altarul” patriei? Mai târziu, am aflat de la ea că nu
știe nimic despre el; dacă e mort sau dispărut. În orice
caz, când a dorit să primească o pensie, i s-a spus că
nu poate primi pentru că a luptat împotriva frahilor noștri,
ostașii sovietici, că e victima lui Antonescu.

Vacanha s-a sfârșit. Cursurile au început abia în
luna octombrie. Războiul continua încă, dar veștile nu
erau îmbucurătoare. „Jurnalul de actualităhi”, care se
prezenta la începutul fiecărui film, la cinematograf, re-
lata că armatele germană și română înaintează victo-
rioase în stepa rusească, ocupând sat după sat, oraș
dupa oraș, arătând, în același timp, grozăviile de ne-
imaginat. Case dărâmate de tancuri sau incendiate de
aruncătoare de flăcări, poduri și șosele sărind în aer,
urmare a bombardamentelor aviahiei germane si ro-
mâne. Locuitorii satelor și orașelor, îngrozihi de nă-
pasta ce căzuse asupra lor, își încărcaseră puhinele
bunuri pe care le socotiseră de trebuinhă, din toată
agoniseala lor de o viahă, şi se retrăgeau din faha in-
vadatorilor mergând într-o direchie necunoscută.

Priveam, uneori, astfel de imagini și nu-mi venea să
cred că un popor întreg, poporul german, care prin oa-
menii lui de cultură și știinhă, prin reprezentanhii ei cei
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mai de seamă ai acestor domenii de activitate, seduși
de un conducător dement, a putut să uite și să în-
ceapă să distrugă tot ceea ce mintea omenească a
produs în decursul secolelor și ceea ce Dumnezeu a
creat, OMUL, această fiinhă dotată cu inteligenhă, care
avea menirea să creeze şi nu să distrugă. În timp ce
urmăream, „Jurnalul de actualităhi”, rareori reușeam să
mai urmăresc, după aceea, și filmul ce urma, în între-
gime.

Gândurile îmi zburau undeva, departe, la ceea ce
citisem cândva, nu-mi aminteam bine unde. „Dacă cei
ce au pierit, nu zic cai, ci doar niște porci, orice prin-
cipe ar fi găsit că suferă o mare pierdere, dar cum cei
nimicihi nu sunt decât niște biehi oameni nu se va gândi
să numere victimele. Nimeni nu trebuie silit să aibă o
anumită convingere. Convingerea e liberă. Să nu silim
pe nimeni! Silnicia nu a făcut niciodată pe cineva mai
bun! Iar a ucide un om nu înseamnă a apăra o doc-
trină, ci înseamnă atât: A ucide un om”.

Știam însă ale cui erau aceste cuvinte: „Niciodată
nu s-a comis o eroare mai mare, decât atunci când s-
a urmărit cu orice preh să se reducă la un sistem sen-
timentele oamenilor”. Le citisem, le notasem și le
memorasem. Erau ale lui Montesquieu.

Dar Hitler nu le citise. El, poate, îl citise pe Nietzs-
che. Sau dacă nu l-a citit, l-au citit cei ce l-au sfătuit.
„Trebuie să primim viaha așa cum este”; instinctele sau
pasiunile periculoase nu trebuie să le îndepărtăm.
Orice morală trebuie înlăturată în faha cerinhelor. Din-
colo de bine și de rău. Adevărahii înhelephi nu sunt cei
ce propovăduiesc morala, ci oamenii care se supun
instinctelor. Trebuie să ne supunem chiar războiului,
jafului, agresiunilor. Dumnezeu e mort. Deci este în-
găduit orice. Trebuie să creăm o lume nouă, aceasta
este datoria lumii noi”. Și atunci, în numele acestor
„principii”, totul e permis.

Și războiul continua. Începuse să se simtă lipsa ali-
mentelor de pe piahă. Leul se deprecia continuu.
Aproape fiecare familie avea pe cineva pe front sau
care se întorsese rănit în război sau chiar mutilat.
Viaha însă, cu bune și cu rele, își urma cursul, așa
încât nimic nu mai impresiona. Nici nu puteai să zici
nimic, pentru că erau lipite afișe mari pe care era scris:
„CINE ARE GURA MARE, MÂINE VA TĂIA LA
SARE”, adică va fi condamnat la muncă silnică în oc-
nele de sare. „NU BATEgI TOBA ZVONURILOR!”,
Adică nu spunehi ADEVARUL.

Războiul fulger, Blitz-Krieg-ul nemhilor, o luase însă
mai încet. Înfrângerea cea mai dureroasă, catastrofală
de la Stalingrad, suferită de armata germană și ro-
mână avea să ducă la prăbușirea avantajului trupelor
germane și la continuarea luptelor victorioase ale tru-
pelor sovietice.

Deja, la începutul anului 1943, trupele sovietice au
preluat inihiativa strategică ce avea să ducă la marea

bătălie de la Kursk-Bolgorod-Orel, soldată cu înfrân-
gerea rezistenhei germane în august 1943, iar în oc-
tombrie bătălia pentru Caucaz era terminată.

În aceste condihii și în această situahie gravă și pen-
tru hara noastră, când aripa neagră a războiului flutura
la graniha de răsărit a hării, așa cum am arătat la înce-
putul acestor rânduri, absolveam Seminarul „Chesa-
rie Episcopul” din Buzău. Colegii mei primiseră deja
ordine de încorporare. Urmau să se prezinte la uni-
tăhile unde fuseseră repartizahi în toamna acestui an.

Ca cel mai tânăr dintre ei, nu-mi făceam probleme.
Eram contingentul 1946 și urma ca abia în anul 1944
să mă prezint la încorporare. Războiul nu mă solicita
decât să fiu spectator pasiv încă un an în care speram
ca „spectacolul”, la care eram obigat să asist, se va
sfârși. În fond, ce puteam să fac?

Doream să-mi refac forhele fizice și morale, să intru
la filologie, filozofie în cazul când războiul se va sfârși
sau, în caz contrar, să dau examen la medicină
umană sau veterinară, unde pregătirea militară se
făcea în cadrul facultăhii. Nu luasem o hotărâre defini-
tivă, pentru că socoteam că am timp destul. Acum, să-
mi petrec vacanha în liniște, departe de grijile
provocate de război, muncind totuși, pentru că de pe
la vârsta de 14 ani am început să lucrez alături de tata.
Socoteam că nu e rău să câștig un ban în plus, când
inflahia era în floare, când alimentele de bază, care nu
se mai găseau decât la bursa neagră, erau tot mai
scumpe și mai rare. Oamenii care lucrau cu tata erau
plecahi în majoritatea lor pe front, așa că m-a luat pe
mine să-l ajut.

Dar, vorba românului: „Socoteala de-acasă nu se
potrivește cu cea din târg” sau „Nu e cum vrea omul,
ci cum vor domnii”. Bine zicea cronicarul: „Nu sunt vre-
mile sub om, ci bietul om sub vremi”.

Vise spulberate, planuri năruite
Un decret emis de Antonescu prevedea că tohi ab-

solvenhii de licee teoretice, comerciale, industriale,
școli normale de învăhători, seminarii teologice cu di-
plomă de absolvire sau nu, trebuie să se prezinte la
cercul teritorial pentru recrutare și încorporare. Era la
jumătatea lunii august. Nu mai era timp de pregătire
pentru admitere la medicină umană sau veterinară,
unde armata se făcea în cadrul facultăhii. Trebuia să
mă prezint la recrutare și încorporare, să urmez o
școală militară de ofiheri de rezervă, fiindcă, așa cum
am aflat mai târziu, era nevoie de „carne de tun”.

M-am prezentat, așadar, la cercul teritorial unde,
după o mascaradă de vizită medicală / purtam oche-
lari / mi s-a spus că sunt apt pentru serviciul militar.
Nu-mi mai rămânea decât să aștept ordinul de încor-
porare care a venit la începutul lunii octombrie, când,
ca orice recrut care se respectă, m-am prezentat cu
valiza, un lădoi de toată frumusehea și mărimea, pe
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care îl avusesem ca elev intern, în care îmi păstram
cămășile pe care le aveam, mantaua, cărhi pentru lec-
turi suplimentare și alte lucruri folositoare, pe care so-
coteam că e bine totuși să le păstrez. Acum însă, îmi
luasem numai două cămăși, două perechi de chilohi și
tot atâtea perechi de ciorapi.

Aici, la cercul teritorial, după ce ni s-au dat unele în-
drumări de către un „dom’ major”, „ca sa vezi, măi leat,
că acilea nu e ca la doamna mata acasă, să vii să mă
iei pe mine cu știinha ta de carte. Nooo!, aia-i moft, aci-
lea e militărie la cataramă, în toată regula, regula-
mentul și onoarea militară „e” prima și să nu crezi că-hi
merge cu șopârlica. Curtea marhială te mănâncă, măi
leat, s-o știi de la mine „plotoner major” Papură. Înhe-
lesu-m-ai ?” Apoi ne-a dat la fiecare 60 de lei, hrana
rece în bani și o hârtie în care era scris că numitul
…….. trebuie să fie la data… și ora…… la Regimen-
tul 27 Infanterie Bacău, în cazul meu.

Am rămas cu ordinul într-o mână și cu banii în cea-
laltă mână, ca un cerșetor la ușa bisericii. M-am așe-
zat pe lădoi și mă gândeam ce să fac, când un tânăr
blond și cu ochii albaștri ca cerul senin de vară, puhin
adus de spate, dar, probabil, tot așa de confuz ca și
mine, m-a întrebat dacă merg la Bacău, așa cum i se
părea că auzise. I-am răspuns că, într-adevăr, merg la
Bacău. „Păi, zise el, frecându-și fruntea, ca și cum ar
fi avut o durere de cap pe care voia să o alunge prin
această frecare a frunhii, eu zic că e bine să mergem
la gară, să vedem ce trenuri avem, fiindcă aici nu mai
avem niciun rost să mai stăm, să ne pierdem vremea,
să-l încurcăm pe „dom major” Papură, de dată ce știm
ce este scris în ordin unde și la ce dată să ne prezen-
tăm.”

„Hai, atunci să mergem, că se supără „dom’ majur
Trestie” și ne trimite la Curtea marhială”. Am pornit spre
poarta de ieșire din curtea Cercului teritorial amândoi,
fiecare cu bagajele, grijile, cu temerile lui, gândindu-
ne la necunoscutul spre care mergem, spre care ne
îndreaptă pașii. Tovarășul meu de drum și de suferihă
în viitor avea o mică valiză, ușoară, pe care o ducea
cu mare ușurinhă. Lădoiul meu mă incomoda la mers.
Era pe cât de lat, pe atât de înalt, dar aproape de două
ori mai lung. Norocul meu că nu aveam decât foarte
puhine lucruri. Altfel cine știe cum aș fi putut să-l târăsc
după mine. Nu aveam nici măcar uneltele de bărbierit
și nici săpun, fiindcă încă nu începuse să-mi crească
barba. Eram, cum se zice, spânatec. Toate cele ce
erau în lădoi trebuia să le am, deoarece așa erau dis-
pozihiile primite în ordinul de încorporare și pentru că
se zicea că un viitor ofiher nu trebuie să fie îmbrăcat cu
haine de soldat. Realitatea era alta. Armata nu mai
avea îmbrăcăminte nici pentru soldahi. Mulhi dintre ei
purtau bocanci cu talpă de lemn sau chiar opinci. Sta-
tul voia să facă economie pe spinarea noastră. În 1943
pentru armată cheltuielile depășiseră orice închipuire.

Lozinca era: „Totul pentru front, totul pentru victorie”.
În sfârșit, cu chiu cu vai, am ajuns la gară. Trenul,

cu care urma să plecăm spre Bacău, trebuia să so-
sească peste aproape o oră, dacă nu va avea întâr-
ziere, dar în vremurile astea cumplite, de război, nu se
mai putea ști când sosesc și nici chiar când pleacă sau
ajung la stahia de destinahie, ni s-a spus la „Informahii”.

Am ieșit pe peron. Lume pestrihă, de toată mâna,
militari și civili, hărani și orășeni, tineri și bătrâni, oa-
meni de toate vârstele, de toate gradele și înfăhișările,
fiecare cu gândurile, cu preocupările, cu grijile, cu ne-
cazurile lui, că de bucurii nu mai putea fi vorba în
aceste vremuri de război. Se mai vedea, ici-colo câte
unul mai rotofei, mai bine hrănit și îmbrăcat, mai roz în
obraz, care, bineînheles era lăsat la vatră, fie pentru o
cauză mai specială, de boală sau de „interes de ser-
viciu”, fie mai ales dintre cei care se ocupau de „bursa
neagră” și care aveau de unde și cu ce să-l „sprijine”
pe „dom’ majur de la recrutare” în vederea lăsării la
vatră, care lăsare la vatră își înceta valabilitatea pe
măsură ce cămara sau punga lu’ dom’ majur se golea
sau altul mai doritor sa scape de „recrutare” plusa. Vă-
zusem toate acestea.

Va părea curios că nu amintesc de cei care ar fi tre-
buit să ne însohească la gară, ca să-și ia rămas bun de
la cei dragi ai lor, care plecau să-și facă datoria fahă de
patrie. Entuziasmul, dacă fusese vreodată așa ceva,
poate, doar atunci când, la ordinul lui Antonescu: „Vă
ordon, trecehi Prutul!” pentru cucerirea pământului
strămoșesc al Basarabiei, acum, era sublim, dar „lip-
sea cu desăvârșire”, vorba lui nenea Iancu Caragiale.
Nimeni dintre cei simpli, „cu scaun la cap”, dintre oa-
menii obișnuihi nu mai credea în așa zisul „război
sfânt”.

Capitularea necondihionată, la începutul anului
1943, a feldmareșalului von Paulus, după înfrângerea
catastrofală suferită de armata germană la Stalingrad,
era încă proaspătă în mintea tuturor, cu toată propa-
ganda germană care sushinea că trupele germane se
retrag „pe noi pozihii strategice dinainte stabilite”. Era
clar acum, pentru toată lumea, că Germania hitleristă
pierduse definitiv inihiativa tactică și strategică, în
această aventură nebunească și al cărei sfârșit se
părea că este foarte aproape.

Am amintit deja de înfrângerea suferită de armata
germană la Kursk-Belgorod-Orel de la finele lunii au-
gust, la care s-a adăugat părăsirea Crimeii de armata
română.

Toate aceste, însohite de lipsa alimentelor, de sa-
lariile umilitoare pe care le primeau cei rămași acasă,
a morhilor, dispăruhilor, mutilahilor, rănihilor, făceau ca
cei rămași încă în viahă să urască și să dorească sfâr-
șitul războiului cât mai repede posibil.

În acest timp, orice plecare pe front sau chiar o în-
corporare era considerată, dacă nu o condamnare la
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moarte a celui ce pleca din familie, cel puhin o trimi-
tere la apărarea unei cauze pierdute, o cauză care nu
mai era a lor, nu mai era a hării, a poporului, că nu noi
românii am dorit acest război, că nu noi am dorit ca
sânge românesc să curgă pe câmpii străine, că nimeni
nu a dorit, în afară de conducători, să lupte pentru o
cauză străină.

Noi însă, educahi în spiritul ordinelor primite, dar
având deasupra capului ameninharea Curhii marhiale,
așteptam sosirea trenului ca niște animale ce urmau
să fie transportate la abatorul mondial, spre sacrificare
pe altarul unui nou zeu Marte, Adolf Hitler, gândindu-
ne că poate până vom fi instruihi (era vorba de doi ani
de școală militară) cauza pentru care fuseseră sacrifi-
cahi înaintea noastră mulhi alhii să devină doar un vis
urât, deoarece se aștepta ca războiul, care durase și
așa destul de mult, să se termine cât mai curând.

Speranhă era, fiindcă trupele hitleriste și cele ro-
mâne se retrăgeau mereu „pe noi pozihii strategice
dinainte stabilite”. Aceleași trupe executau „replieri
elastice și strategice” după cum informau comunica-
tele de presă, iar trupele sovietice dădeau peste cap
liniile de apărare dinainte stabilite, obligându-i pe ger-
mani la noi „replieri elastice și strategice”.

Cum am reușit să ne suim în tren când acesta a
sosit în stahie şi cum am ajuns la Bacău e foarte greu
de descris. Dacă, totuși, cineva a văzut un film străin
sau românesc în care se redă îmbulzeala de pe peron
la sosirea trenului, la suirea în tren sau la coborârea
din tren, își poate face o idee destul de sumară ce
înseamnă o călătorie în timp de război și poate nici
atunci.

Am ajuns la Bacău, după multe și lungi opriri prin
stahii, noaptea. Am stat în gară până la ziuă, când am
ieșit afară din gară. Am văzut că în apropierea gării
era un fel de restaurant și ne-am hotărât să mergem
să mâncăm ceva, cheltuind „hrana în bani”, apoi am
plecat spre regimentul care, după cum am aflat, nu era
departe de gară. Am arătat la poarta regimentului or-
dinele de încorporare și am fost duși la sergentul de
serviciu care ne-a arătat, alături de poartă, un dormi-
tor comun, unde nu mi-am putut închipui nici eu nici
camaradul meu că puteau sta acolo oameni să mă-
nânce și să doarmă.

„Dormitorul” era o cameră lungă de vreo șase metri
pe patru de largă, cu o înălhime de circa doi metri. Pa-
turi suprapuse erau instalate aici, unde, pe saltelele
fără cearceafuri sau pături, fără perne, stăteau în toate
pozihiile, culcat, rezemat, în fiecare pat unul sau doi
oameni, unii în uniforme militare, alhii în haine civile,
tohi, am aflat, concentrahi sau concentrabili, lăsahi la
vatră sau cu situahia militară neclară, rănihi de război
venihi să li se prelungească concediile sau permisiile
ori să fie trimiși din nou fie pe front, fie la partea
sedentară, unde să îndeplinească unele munci la

regiment sau în spatele frontului, pe moșia vreunui co-
lonel, general sau chiar maior, care avea nevoie de
brahe de muncă la lucrările agricole.

N-am mai intrat în „dormitor”, fiindcă cel ce ne în-
sohea a observat jena noastră de a-i trece pragul și ne-
a spus că tot nu vom rămâne la ei, fiindcă suntem elevi
de școală militară și, dacă avem unde să locuim ori
dacă avem bani, putem să mergem la hotel sau la
școala militară de peste drum, dacă ne primește.

Nu i-am spus nimic, ne-am luat bagajele și ne-am
îndreptat din nou spre gară. Bani mai aveam, așa că
ne-am dus la o bodegă în spatele gării, unde am găsit
pe alhii, venihi ca și noi, probabil, cu alt tren sau din alte
direchii. Ne-am recunoscut după bagaje.

Am intrat în vorbă cu ei, le-am spus care este si-
tuahia în momentul de fahă și ne-am așezat și noi la
masa lor. Fiecare avea câte ceva de mâncare adus
de acasă, dar ca niște vrednici ostași ai patriei, trebuia
să avem și ceva de băut, așa că am apelat la patronul
bodegii. Văzându-ne niște clienhi „mai spălahi”, ne-a
oferit un lichior de cacao. După cum am observat mai
târziu, unii cunoșteau deja calitatea și efectul „produ-
sului”. Nu știu dacă cel cu care venisem la Bacău cu-
noștea calitatea „produsului”, dar l-am văzut că silește
să guste, așa că nu mai hin minte la a câta sticlă a tre-
buit să-l ducem să se culce, pentru că singur nu ar fi
putut sau i-ar fi fost foarte greu să-și găsească o ca-
meră unde să se culce.

După ce, cu mare greutate, l-am târât la primul etaj
al bodegii-hotel, l-am întins pe pat. Poate că aerul din
curte îl mai răcorise și și-a mai revenit, că a început
să fredoneze, ca un om beat ce era, un cântec la
modă pe atunci: „Soldăhelul lui tăticu, / Mulhumesc lui
Dumnezeu/ C-a făcut pe placul meu/ și-a venit băiat
pe lume”, pe care, sunt sigur, îl cânta cu scârbă, în bă-
taie de joc. Se observa asta și după felul cum rostea
fiecare cuvânt, fiecare vers. L-am privit în tăcere. Mi-
aminteam că pe drum discutaserăm cu el despre mine
și despre el, despre părinhii noștri, despre speranhele
pe care aceștia și le puseseră în noi, sacrificându-și
multe sume de bani, pe care le investeau în viitorul co-
piilor lor. Era fiul unic al unor învăhători de la munte,
pe care îi lăsase prăbușihi de durere la gândul că-i pă-
răsea, Dumnezeu știe dacă se va mai întoarce viu și
sănătos acasă. Poate, amintindu-și de părinhii lui, pe
care îi iubea foarte mult și pe care îi lăsase singuri și
îndurerahi, acolo în satul lui natal, de munte, şi-a îne-
cat amarul în gustul dulce al lichiorului de cacao.

A adormit imediat, murmurând cine știe ce cuvinte
de obidă sau de drag, pentru cei pe care îi părăsise
de curând. Nici noi, ca și el, nu aveam de ce să-i
mulhumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut băiehi pe
lume.

Ne-am culcat fiecare în câte un pat din camerele
puse la dispozihie de patronul bodegii, câte doi într-o
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cameră și nu ne-am mai trezit până dimineahă, fie și
din cauza oboselii, dar și a băuturii. Mulhi dintre noi,
însă, am văzut că nici nu am fi putut dormi, dacă nu
am fi fost obosihi, pentru că ploșnihele erau în regatul
lor și făcuseră un mare ospăh pe trupul nostru. Multe
dormeau acum sătule, obosite și ele de munca
desfășurată în timp ce noi dormeam buștean, sau,
poate, ca și noi, amehite de sângele îmbibat cu alcool.

Așa a luat sfârșit viaha noastră de civili, fiindcă, după
ce am făcut un mic consiliu, am hotărât să ne mutăm
la un hotel în centrul orașului, unde, speram noi, să plă-
tim mai bine, să mâncăm mai bine din ce ne vom cum-
păra, crezând că la hotelul central vom scăpa de lupta
cu ploșnihele. Ne-am înșelat amarnic. Aici, ploșnihele
nu mai erau în regatul lor, ci într-o republică mai se-
lectă, în care își duceau existenha și-și asigurau „tra-
iul”. Am hotărât să ne prezentăm la școala militară.

Aici, ni s-a spus că până la examenul de admitere,
nu putem să fim cazahi în clădirea școlii și am fost re-
partizahi în niște barăci ce se aflau în afara incintei șco-
lii. Abia aici și acum am simhit și am văzut, mai ales, ce
bună organizare au ploșnihele.

În prima seară mi s-a părut că de undeva de sus,
din tavan, cad fire de nisip sau paie mărunte, fiindcă,
până adormeam, simheam cum cade pe fahă şi pe mâi-
nile mele ceva, așa ca o pulbere, sau ca nisipul des-
prins din tavan. Abia a doua zi dimineahă am văzut,
când am cercetat mai amănunhit împrejurimile. Pe la
încheieturile barăcii, sus, pe grinzi, pe stâlpii de sushi-
nere ai acoperișului, armate întregi de ploșnihe, așe-
zate unele lângă altele ca solzii peștilor, ca roiul de
albine, înghesuite unele în altele, stăteau sătule, aștep-
tând venirea nophii și, probabil, se puneau în mișcare
numai după legi de ele știute și moștenite din genera-
hii în generahii, până când ajungeau deasupra noastră.
Nu mi-am putut explica niciodată cum, pe întuneric,
reușeau să ne simtă prezenha, să ne găsească și să
știe, tot pe întuneric, să-și descopere „obiectivul” ce se
afla la o înălhime de aproape doi metri.

Cam așa ne-am petrecut nophile vreo patru zile în
acea baracă, în care condiţiile,descrise mai înainte, nu
se deosebeau cu mult de cele pe care le aveau sol-
dahii. Cât privește hrana, ni s-a spus că până după
examenul de admitere la școală, vom fi „băgahi la or-
dinar”. Până atunci să mâncăm din „hrana în bani”
care ne-a fost dată la încorporare, dar care se epui-
zase cam de multișor. Majoritatea dintre noi, fie că nu
venise pregătită, fie că terminase și ceea ce mai adu-
sese de acasă, alimente sau bani, făcea foamea. Sau
se culca înainte de masă.

Abia reușeam să încropim de la unul și de la altul
mărunhiș ca să ne putem cumpăra câte o pâine, e
drept albă și proaspătă, de la o brutărie din apropiere.

A venit, în sfârșit, și mult așteptată zi a vizitei medi-
cale, despre a cărei rigurozitate și exigenhă nici nu se

putea vorbi. Deși purtam ochelari cu dioptrii destul de
mari, pentru care motiv, în alte condihii, ar fi trebuit să
fiu respins, am fost declarat „Bun admis”, iar un coleg
al meu, care auzise că pe cei cu ochelari îi respinge la
vizita medicală, și care împrumutase de la mine oche-
larii, a fost respins. Astfel se scrie istoria medicinii mi-
litare în timp de război. Dar în timp de pace, cum o fi?

A urmat examenul scris. Acesta a fost și mai „se-
rios”. Înainte de intrarea la proba scrisă la geografie,
unul dintre candidahi ne-a spus că el va fi respins în
mod sigur, fiindcă nu știe nimic. Noi nu l-am crezut, iar
cei ce l-au crezut bănuiau că are pe cineva, acolo sus,
care îl iubește și-l va respinge.

Subiectul a fost larg, generos. Ca să scrie și „boga-
tul şi săracul… cu duhul”. Se puteau scrie și multe şi
puhine, care să satisfacă „exigentele” comisiei de exa-
minare. În fapt, era vorba despre „Bogăţiile
României” care se învăţau şi în clasa a IV-a primară.
Cine n-ar fi putut să scrie din cunoștinhele de cultură
generală, câteva rânduri despre acest subiect destul
de generos?

Și totuși, candidatul și viitorul nostru camarad nu s-
a lăsat furat de generozitatea subiectului, așa că în lu-
crare a scris că Dunărea este un fluviu mare, mai mult
lung decât lat, în el cresc pești mari, mici și mijlocii, și
dedesubt, spre exemplificare a desenat două linii
aproape paralele, dar șerpuite, sub care a scris
DUNĂREA, iar între linii a desenat pești mari, mici și
mijlocii.

Așteptam acum, nerăbdători, rezultatele, cine va fi
admis, cine va fi respins. Mulhi așteptau să fie respinși,
pentru că, în felul acesta, aflaserăm, vor fi trimiși la re-
gimentele care i-au trimis la școală, la partea seden-
tară, ca furieri pe la cancelarii sau, cei ce aveau un
„sprijin”, puteau fi amânahi pentru anul viitor, când spe-
rau că până atunci, vorba românului, „ori moare mă-
garul, ori pierde samarul”. Iar dacă războiul nu se
termina, fiind încorporahi în 1944, plus doi ani de in-
struchie în școala militară, ar însemna anul 1946, ceea
ce era, după unii, anul când, în sfârșit, războiul se va
termina.

Dar nu s-a întâmplat să fie așa, fiindcă cei ce mizau
pe zicala „ori moare măgarul, ori pierde samarul” nu o
știau și pe aceea care zice că „nu e cum vrea omul, ci
cum vor domnii”.

Pe scurt: toată lumea admisă, chiar și cel cu „pești
mari, mici și mijlocii”, a zis comandantul școlii, atunci
când ne-a adunat să ne comunice rezultatul, fiindcă
„să nu crezi, tinere, că noi suntem proști și tu ești
deștept. Mata trebuie să aperi deocamdată bogăhiile
hării și, dacă mai trăiești, o să ai timp să le învehi, dacă
nu le-ai știut până acum. Deocamdată, trebuie să le
aperi, nu-i nevoie să le știi!”

(continuarea în numărul următor)



IN MEMORIAM
EMIL NICULESCU
(26 septembrie 1954 - 11 august 2021)

Viorel Frîncu,Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

De curând, a trecut la cele veşnice, după o lungă şi grea
suferinţă, Emil Niculescu, bibliotecar, poet, eseist, critic şi istoric
literar, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al
Societăţii Scriitorilor Militari. A fost printre puţinii bibliotecari
longevivi în profesie ai Cercurilor Militare din ţară.

S-a născut la 26 septembrie 1954, la Pleşcoi, comuna Berca,
judeţul Buzău. Este absolvent al Liceului „Mihai Eminescu” Buzău,
Şcolii Postliceale de Biblioteconomie din Bucureşti şi Facultăţii de
Istorie, Universitatea „Spiru Haret”. A debutat, în presă, în revista
Cadran, publicaţie a Cenaclului literar „G. Bacovia” din Bucureşti
(1972), într-o pagină dedicată Cenaclului „Viaţa Buzăului”. A fost prezent în antologiile Flacără şi vis (1996),
Un sfert de veac de poezie (1998) şi Sentiment latin. Poeţi români /Poeţi napoletani, ediţie bilingvă, (2004). A
colaborat la publicaţiile: Amphitryon, Arhipelag, Renaşterea culturală, Diagonale, Străjer în calea furtunilor;
Ateneu, Timpul, Viaţa Românească, Spaţii culturale, Carnet literar, Viaţa Armatei, Document, Arte şi meserii,
Lumea Militară, Ferestre, Bibliopolis, Convorbiri literare, Opinia, Muntenia, Amprenta, Viaţa Buzăului s.a..
Volume publicate: Provincia Felix: versuri (1993); Birja cu crai: versuri (1996); Tot despre Caragiale (Locco):
eseu (1995); Dragonoctonul. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă: eseu (2004); François
Villon, Ballades des dammes du temps jadis/Balada doamnelor de altădată. Traduceri şi reverberaţii: antolo-
gie (2007); Zona Zoster (2009), Vanitas levantina (2015), Confinium (2019), Masca (2020), Supernove (2021),
Jurnal de molimă (2021): versuri.

Dotat cu o cultură enciclopedică dobândită prin lectură şi nicidecum prin Internet, Emil Niculescu a avut o
contribuţie esenţială la realizare monumentalei lucrări Armata în judeţul Buzău - o retrospectivă istorică, două
volume editate de Fundaţia „Mareşal Alexndru Averescu”. A susţinut, de-a lungul timpului, numeroase confe-
rinţe pe teme de istorie militară prezentate în cadrul unor simpozioane, dar şi în unităţi militare de pe raza
judeţului Buzău.

Asupra operei sale s-au aplecat, deopotrivă, scriitori şi critici literari:
„Emil Niculescu face parte din stirpea celor rari, din tagma poehilor «nocturni» din evantaiul amurgic

mathein. De o artificialitate savantă și cu o seducătoare arhitectură barocă, poezia lui Emil Niculescu cultivă
un livresc rafinat, prin draperiile căruia transpare ironia lucid-amar dimoviană.”

Gheorghe Istrate
„Emil Niculescu nu și-a greșit secolul. Mai degrabă îi trage de urechi pe poehii vagabonzi, goliardici, clienhi

ai tavernei «Carmina burana» sau ai cantatei lui Carl Orff, sau ai frumoasei cărhi medievale, și-i invită laolaltă
cu noi, martorii de azi, la un carnaval «un cotillon corcit c-o geampara» din provinciala și vesela Venehie a
dogilor de altădată, dar fără Antonio Vivaldi, ci doar în provincialul și sarcasticul Buzău, cu timpul în curgere,
cu halbele ciocnite sau halviha topită, dinspre unul conu’ Iancu Caragiale, cârciumarul falit din gară.”

Șerban Codrin
„Ironia - ades cu note sarcastice - banalul, asocierile surprinzătoare de referinhe livrești cu experienha

mundană cotidiană, inflexiunile sentimentale evocând o lume crepusculară de crai mateini etc., toate acestea
sunt disciplinate în cadenha clasică, în care rima pare să-și fi redobândit demnitatea euforică de odinioară,
trimihându-ne la Eminescu.”

Theodor Codreanu
Prin dispariţia sa, lumea scriitoricească devine mai săracă, dar amintirea sa va dăinui în sufletele celor care

l-au cunoscut, l-au apreciat şi i-au fost sinceri prieteni.
Colegii de breaslă să nu-l uite şi să-l aşeze, cu respectul cuvenit, în Panteonul sentimental al valorilor sale

autentice şi irepetabile!
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Călătorii

La Puerto-Rico, Porto Fino,
Corsar fiind, aveam, lumino,
Exotice mulatre de amante.
Vai, temperamentale-apetisante.
Roabe creștine duse-n Port Said
De-arabi, puteam iubi, sub cer numid.
Aveam, la Port Arthur, cu-Apollinaire,
Gheișe inamice să-mi ofer,
Dar, pân-la urmă, am avut doar parte
„Porto Franco”,- n Gala>i, mi-a scos o carte
Cu-n echipaj boem: „Birja cu crai”.
Cu-n sfert de veac mai june-atunci erai.

Suvenire

Motto: Habet sua fata libelli

Memoria->i plutește ca o dronă
La unchiul ce stătea-n Strada Polonă,
Orfan de mic, apoi copil de trupă,
Fu deblocat de comuniști, fix după...
Ca militar în armia regală
Care trecuse Prutul – grea greșeală.
Camuflat în func>ionar banal,
Scăpă de închisoare și Canal.
O ladă de campanie cu căr>i
Promise, rătăci spre alte păr>i.
Și de cutremur au trecut cu bine,
O şansă nesperată pentru mine:
Urmau să mă-nfieze, să am grijă
De a-i ocroti de-a senectu>ii schijă.

Eram holtei, adică „sempre solo”
(Toto Cutugno). Casa-i tot acolo.
Estimp, într-o provincie mizeră,
Trăiesc, senect, într-o garsonieră.

EMIL NICULESCU

Via�ă literară

In memoriam L.M.
Motto:
Poesia – questo mestiere perdito...

Giuseppe Ungaretti

La fel, cred, de ridicoli precum cuirasieri
În filme cu parade din Marele Război,
Prin marile vacan>e, chiar la-nceputul verii,
Ne agitam panașul de poe>i foarte noi.

Mergeam, săptămânal, la un colbăit cenaclu
Zămislitor, pe vremuri, de nume proletculte,
Să scrijelim în marmuri cu câte un șperaclu,
Versuri. Și avea cin-să ne-îndrume, să ne-asculte.

Ocolind ca pe ochiul de râu, înghi>itor,
De maelström nu știam, doar de bulboane,
Teme, doar despe >ară și-al ei conducător
Urma să scrim. Esenin: era între icoane.

Cenaclul – atenansa unei tipografii
‘Năl>ată-n perimetrul unui fost târg de vite,
Mugea (strada-i și azi, Chiristigii)
Minoic: Slavă!, zdrobindu-ne-n copite.

Voiam, un grup de prieteni, să supravie>uim
Paraliza>i de mitul literei tipărite.
Mai virau, unii, versuri, dar sub pseudonim,
Spre poște de redac>ii, de altfel, renumite.

Miracol, dar se poate lesne afla și anul,
Semn drept unei cunune de laur însumate,
Primi Mănăilescu, ce semna Ursuleanu,
Prin Geo Dumitrescu, brevetul de cetate.

După așa izbândă ne-am dus, era și cazul,
A ne cinsti, nebunii cei pro>ăpi>i de-o lotcă,
Era destul de-aproape, spre-a ne cinsti obrazul,
La „Pomul verde”, unde am ras o dublă vodcă.

Spartul Drăgăicii - adunat de bolduri.
Cu-analfabe>ii (de-azi) func>ionali,
Rezultă, trasă linie, la solduri:
Decât poe>i, mai bine inși normali.
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Emil Niculescu (sau) poetul
mathein din birja cu crai

Tudor Cicu, scriitor

R A F T U L C U C Ă R Ţ I

Cu ani în urmă, ajuns și eu pe meleaguri buzoiene,
am întâlnit un poet învăluit într-o umbră de înfrângere,
iar în acea carte de poezie (Zona Zoster) era lupta în-
gerului cu textul. Mi s-a prezentat simplu: Emil Nicu-
lescu. Născut în Pleșcoi, despre care a scris
poemul/catren Pleșcoiul bate Bucureștii: („Sat de pas-
tramagii și cârnăhari/Pe-un deal, mănăstire fortificată”).
Și mi-a dăruit acea carte. Și tot ce oferea el, în poezie,
sufletului căutător al cititorului, dar și îngerului său pă-
zitor era cuprins în acea frază a unui poem rămas în
memorie: „Poate că ruga asta-i o tristă erezie/Nu Glo-
ria servindu-gi, ci propria-mi trufie”. Și chiar m-am în-
trebat, în această lungă viahă cine îi era mereu alături,
când simhindu-se părăsit sau trădat, îi strecura miste-
rios, în suflet, împăciuirea cu lumea? Căci pe lângă
dăruirea lui pentru poezie, Emil Niculescu era și un
atent cititor la cărhile altor confrahi și le făcea cronicile,
apoi mai era, în viaha civilă, bibliotecar (un fel de trăi-
tor prizonier în burta provinciei). Și mi-l închipuiam
omorându-și tristehile printre rafturile de cărhi și stând
de vorbă cu anticii și gânditorii presocratici și rahiona-
liștii platonicieni, ori aristotelieni, cu filozofii trecuhi în
nefiinhă, ori poehii veacurilor, îngânând cu cel mai apro-
piat sufletului său, François Villon, celebrul „Mais oú
sont les neiges d’antan?”, iar toate acestea, cu influ-
enhă în tot ceea ce a scris. De la ei să fi preluat Emil
Niculescu conceptul de joc liber al textelor literare,
acest joc poetic subordonat de logos, ca să aducă în
poezia sa acea abordare împăciuitoare/ludică cu
lumea înconjurătoare, conferindu-i, prin vers, sens și
semnificahie? Nu știu, totuși, în ce măsură viaha în bi-
bliotecă i-ar fi transmis acea detașare a omului supus
unui continuu proces de împăciuire cu lumea, silit să
se adapteze și să supraviehuiască. Și care i-a modifi-
cat stilul de viahă, mentalitatea, și în cele din urmă,
destinul, concretizând informahiile acumulate între pe-
rehii unei biblioteci și în poezia sa. Ultimul volum pe
care ni l-a lăsat (Jurnal de molimă/ Ed. Editgraph-
2021), are amprenta acelei goane după nou în alege-
rea rimelor, dar și acea rahiune rece, ironie tăioasă a

„moșului din poveste”, care cu un ochi râde, cu altul
plânge. În mare parte, poezia e alcătuită dintr-o strofă
„epitaf”, unde substanha celor spuse este mult mai
densă și cu o viziune atotcuprinzătoare asupra viehii,
iar sentimentul „eu/liric”, aici, lipsește aproape cu de-
săvârșire. Și spunem că și în acest volum poetul prac-
tică fragmentarismul biografic, pentru a puncta ideea
că poezia sa este plină de chei memorialist-autobio-
grafice (mai mult sau mai puhin marcate), ori purtătoa-
rea unor simboluri nedesferecate: „Da, am citit câte
ceva la viaha mea / Din care „Cartea porhilor” lipsea /
Ea, din morminte vechi, egiphiene/Nu mi-a trecut sub
ochi, o am în gene / Și nu știu, încă, atunci când se
moare, / Ce pași sunt de făcut spre trecătoare” (Car-
tea porVilor). E convins poetul: te îndoiești, te codești,
îhi urli speranha... ca de viehuirea ta neverosimilă să nu
te îndoiești când poezia, în cele din urmă, îhi va fura
moartea (după Réne Char).



Volumul conhine cinci cicluri: Telespectator,
Metehne, Texte fetiVodule, Arheologice și Contempo-
rane, gândite „în descendenhă barbiană”, cartea si-
tuându-se la graniha dintre catrenul filozofic și poezie,
dar plonjarea sa lirică, în timp, își are drept coordonate
tridimensionale: iubirea prezentă, viaha provocatoare
cu trăirile ei („cu zilele-hi, câte, n-o să le știi”) și moar-
tea, ca „teritorii” de trecere pe malul celălalt, moartea
fiind ultima care va rămâne la masa de joc „ca un ultim
viehii vis”.

În Telespectator sunt neliniști care se resimt în to-
rentul de răbufniri blamate, însohite de unele stări de
agitahie ce pândește calmul și echilibrul fiinhial al poe-
tului: „Frig, ninsori, ploi – un timp iabraș/Din rigor mor-
tis aldămaș./Câini rebegihi, ai nimănui/Trec strada,
printre rohi, tehui./Incendiare breaking-news:/Prin
A.T.I. –uri paturi nu-s.” (Nervi de primăvară). În jurna-
lul său, unde își notează zilnic câte ceva, ochiul poe-
tului rehine doar imagini ale realităhii: „Precum nudiștii
de la Vama Veche/Sunt puși, azi, în sicriu cei cu covid”
(Timp). Faptul cotidian este descris la modul simplu,
dar convingător: „Spre a fi, spre vară, relaxahi c-un
ton/S-au declanșat vaccinuri maraton.” (Aprilie). Un
autoportret fugar, scrijelit doar în titlul poemului, e făcut
cu un exercihiu de luciditate al unui poet lucid și neier-
tător cu sine, dar oricâte dâre autobiografice ar conhine
textele, nu aceasta îi este și intenhia: „Gutenberg e
minat de mari avarii,/Se pustnicesc și bibliotecarii./Va
reveni „în cărhi” Nana Mouscouri/Acum, când crește
verdele pădurii?” (Sihăstriri). Prizonier al unei provin-
cii „numite sarcastic felix” (după Theodor Codreanu),
poetul e obligat să-și asume rolul de martor neimplicat,
fie pe al unui condeier cinic: „Mijindu-și ochi miopi sub
pince-nez,/Rămâne Conu’ Iancu viul crez,/Că mergem
cu viteză spre absurd/În vuietul sirenelor de SMURD”
(Crezul).
Metehne conhine poeme aproape acuzatoare la în-

demnul unora la consolare și așteptări încurajatoare
de la viahă și trasează poemelor un teritoriu al suferin-
hei și neînhelegerii cu soarta: „Când trag pe dreapta,
tot pe dreapta dorm,/Prevenitor fahă de vreo apneie,/Și
umărul mă-nheapă lungiform,/Ceva de nu-hi faci, pu-
iule, idee” (Noapte de catifea). Atmosfera acestui ciclu
e a unei prăbușiri în interiorul gândurilor, a unui poet
devenit grav la un moment dat, obosit parcă de acest
„joc” de-a poezia „din evantaiul amurgic mathein”
(după Gheorghe Istrate), cu timpul în curgere (vezi
Spital; Perfuzii; Disperare humanum...), recurgând la
arma scrisului, singurul anestezic al morhii care îl face
să nu se predea, să nu își rătăcească luciditatea: „De
pritocea Voltaire „Scrisori persane”,/În veac iluminist,
mai toate vane,/Eu am primit doar „Scrisori medi-
cale”/La externări de prin varii spitale./Citindu-le
cumva mai printre rânduri,/Te duce-un gând spre fa-
brica de scânduri.” (CorespondenVă).

Texte fetiVodule sunt nostalgii scrise pentru „priete-
nul necuvântător”, căhelușa de casă, ce pare a înhe-
lege că nici Moartea chinuită de moarte de
năstrușnicul Ivan Turbincă al nostru, nu poate schimba
cursul și orânduielile lumii. Iar una din soluhiile de a ieși
din această capcană a nostalgiei timpului este de-
tașarea, eliberarea din ea. În ciclul Arheologie, viaha
ca o comedie umană pare a face jocul destinului, a
unor zile ce parcă au fost ieri, a unor prieteni care nu
mai sunt: „Eram holtei, adică „sempre solo”/(Toto Cu-
tugno). Casa-i tot acolo./Estimp, într-o provincie mi-
zeră,/Trăiesc, senect, într-o garsonieră.” (Suvenire).
Iluziile, regretele, evenimentele sunt lăsate în urmă,
deși nici timpul care a venit după, nu rezolvă toate
convulsiile, frământările, depresiile, însingurările: „O,
conifere devastate crunt/Și munhi pleșuvi și câte… Ubi
sunt?/Mă văd silabisind ca Emil Botta/În film: „-Li-chior
o-ri-en-tal! Vreau nota!”/Vai, Doamne, ce fantastice is-
torii,/Cu noi de-un leat, avură trăitorii.” (Bal la Nehoiu).
Dacă există un hel, apoi acesta nu poate fi decât unul
rimbaldian-apoteotic. În realitate el este deja un obo-
sit de viahă, înjosit de consistenha unor tandrehi refu-
zate (vezi Coca; Telefonista), dar lumea nu se oprea
peste aceste „frânturi de viahă eronat trăite”.

Ultimul ciclu Contemporane, ce „frapează prin ba-
rochismul expresiei și al prozodiei” (punctat, cândva,
de Ion Roșioru), ne oferă nu doar un fascinant spec-
tacol al unei societăhi care se mișcă fabulatoriu într-un
fel de bovarism exotic, ori privită „De la etajul patru,
un atol/Pe care am rămas în claustrare”, poezia lui nu
mai are tumultul de a transcrie o experienhă vie, mun-
dană cotidiană, „o lume crepusculară de crai mateini”
(după Theodor Codreanu), așa cum o făcea altădată,
la începuturile sale în poezie: „Moara și-a luat, cum e
firesc, uiumul./Ia-hi sacul și te cară către casă,/Bine îhi
șade, călător cu drumul./De rest, vin alhii, cui că-i
pasă...” (Moara).

Cu acest volum ne găsim dinaintea unui poet în-
zestrat al poeziei cotidiene de perspectivă pesimistă,
decephionistă ori, mai degrabă, liric vorbind, în teluris-
mul fluvial al stihuirii și în expresia biruitoare a spai-
melor autogenerate. O lectură atentă și o analiză
imanentistă, din interiorul textului, păstrând prudenha
comparahiilor, cu poezia lui Dimov sau Villon, va des-
coperi și cititorului lumea maladivă a alienării urbane
construită pe afirmahii incerte și indeterminări sufletești
ale unui poet cu voce lirică originală și inedită: „Poetul
este veșnic neconsort,/Dar câte amăgiri fără suport!”.
Poet cu o simhire de cărturar însingurat, Emil Nicu-
lescu ne grăiește dintr-un „anotimp” în care tohi sun-
tem doar în trecere pe scena la care poetul a și tras
cortina peste noi, cei care am rămas în casa gândului
său, încă o vreme.
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La împlinirea a 35 de ani de la înfiinţarea primei
structuri de învăţământ militar din trupele de paraşu-
tişti, în cadrul manifestărilor prilejuite de această fru-
moasă manifestare, la Centrul de perfechionare ISR,
parașutiști și JTAC „General-maior Grigore Baștan”
din Buzău, a fost editată lucrarea „Şcoala paraşutişti-
lor din Crângul Buzăului”, avându-i coordonatori pe
Dragoş-Claudiu Axinia, Gabriel Carpiuc, Alexandru
Rusu şi Mircea Tănase.

Dincolo de demersul aniversar, în care, firesc, tre-
buia rememorat drumul parcurs de structură, de la
Cursul de perfecţionare și perfechionare cadre para-
şutişti, înfiinţat la 1 iulie 1986 în cadrul Regimentului
60 Paraşutişti „Băneasa-Otopeni” de la Buzău, la ac-
tuala instituţie de învăţământ, lucrarea s-a dorit a fi şi
un potpuriu de amintiri, impresii, naraţiuni ale celor
care, într-un moment sau altul al carierei lor, s-au iden-
tificat cu instituţia ce le-a conferit, la rândul ei, o iden-
titate distinctă în panoplia oştirii române.

Inihiatorii şi coordonatorii acestui proiect, printre
care şi colonelul Gabriel Carpiuc, actualul comandant
al instituţiei de învăţământ, au încercat să aducă în
prim plan, prin acest recurs la memorie, oameni și
fapte, exemple de curaj și pasiune pentru parașutism,
dar și de dăruire pentru profesia de dascăl militar. O
profesie care, dincolo de rigorile instituţionale, presu-
pune apropiere de oameni, har pedagogic, talent în
şlefuirea caracterelor tari într-o armă/profesie în care
nu-și au locul jumătăhile de măsură. Încrederea în
exemplul şi învăţătura primite de la instructorii din
Şcoală reprezintă prima cifră a codului cu care viitorii
paraşutişti, cercetaşi, luptători din forţele speciale sau
din domeniul informaţiilor militare acced în universul
profesiilor lor, în care saltul din uşa sau trapa avionu-
lui la pregătirea prin paraşutare reprezintă poate cea
mai grea piatră de încercare. După care urmează
multe altele, la fel de dificile, fără de care însă nu se
poate ajunge la finalizarea oricărei forme de pregătire.

Şcoala Paraşutiştilor de la Buzău este una dintre
structurile militare care a germinat şi s-a afirmat în ora-
şul nostru, pe un teren pregătit de multă vreme de
către unitatea de paraşutişti din Crâng – care anul
acesta a celebrat, la rândul ei, 80 de ani de paraşu-
tism militar în România – , conferind acestei puternice
garnizoane a ţării o notă în plus de autenticitate şi dis-
tincţie, într-o armată modernă care are nevoie, pentru

a-şi promova propriul sistem de valori, de instituţii
valoroase prin menirea lor, prin rezultatele obţinute şi
prin oamenii care le slujesc.

Desigur, ne-am fi aşteptat ca volumul să fi fost mult
mai consistent, dar acceptând că doar modestia unora
dintre dascălii de marcă ai şcolii i-a oprit să-şi scrie
propriile trăiri, avem speranţa că următorul moment
aniversar va aduce noi şi importante releveuri profe-
sionale ale acestei frumoase construcţii.

Până atunci, vă propunem o lectură agreabilă, în-
cercând să vă convingem că povestirile paraşutiştilor
– indiferent de domeniul în care activează – nu sunt
doar poveşti, ci fapte autentice de dăruire şi devota-
ment pentru profesia aleasă.

Colonel (r.) dr. Mircea Tănase

SEMNAL EDITORIAL

Şcoala paraşutiştilor
din Crângul Buzăului



ApariSie editorială

În luna noiembrie a acestui an, într-o... „toamnă
lungă, dulce-n rod, ...” cum spunea colonelul (r.)
Mircea Tănase, colegul meu de redacţie, în preaj-
ma „Zilei cercetașilor militari” (12 noiembrie), la
Editura Editgraph din Buzău, a văzut lumina
tiparului numărul 11 al revistei „Cercetașii bu-
zoieni”, publicaţie anuală a Asociaţiei
Cercetașilor Militari în Rezervă și în Retragere.

Revista și-a păstrat în cei 9 ani de când se
ambiţionează să apară pe piaţa publicistică bu-
zoiană, același format elegant, iar conţinutul de
informaţie oferit cititorilor a continuat să baleieze
pe o plajă largă, de la amintiri din viaţa de cerce-
taș prin parașutare la opinii și puncte de vedere,
de la istorie și știinhă militară la apariţii editoriale,
recenzii de carte, noutăţi tehnologice și poezie.

Autorii articolelor sunt foști și actuali membri ai
Asociaţiei, simpatizanţi, dar și personalităţi ale
mediului militar și știinţific, local și naţional.

Am intenţionat să scoatem în relief, în primul
rând, oamenii-soldaţi care au slujit sub steagul
cercetării, împlinirile, dorinţele și parcursul de exce-
lenţă în „labirintul” obţinerii informahilor, îndeosebi a
celor de importanţă operativă și strategică.

În același timp am
încercat să prezentăm,
cu suficiente argu-
mente știinţifice și de-
talii picante, pagini din
istoria cunoscută și,
mai ales, necunoscută,
care, credem noi, vor
face deliciul cititorilor
și-i vor îndemna la re-
flecţii serioase.

Și, pentru că sufletul nostru special are sufi-
ciente coarde sensibile, care continuă să vibreze
cu talent, am simţit nevoia de a oferi un spaţiu de
manifestare și pentru aceste frumoase preocupări.

Încercăm și noi, redacţia revistei „Cercetașii
buzoieni”, alături de ceilalţi truditori în ale scrisu-
lui, să facem cunoscută specialitatea cercetare
așa cum este ea, cu frumuseţile și greutăţile ine-
rente‚ care fac din ea un domeniu elitist.

Revista poate fi accesată pe site-ul Asociaţiei
www.cercetasimilrez.com.
Lectură plăcută!
Colonel (r.) Alexandru Rusu, redactor-șef
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IN MEMORIAM
Colonelul veteran de

război Ion Cioroiu a
plecat către stele

Joi, 11 noiembrie
2021, ora 19.30, domnul
colonel, veteran de
război, Ion Cioroiu și-a
luat rămas bun de la noi,
plecând către stele.

Ajuns la venerabila
vârstă de 101 ani, cu o
poveste de viahă cutre-
murătoare, cu ani grei de
război, cu foamete în-
durată în lagărele de concentrare dar și cu momente
mai liniștite, petrecute acasă, în comuna Podgoria,
judehul Buzău acolo unde a avut două mandate de pri-
mar, Ion Cioroiu a fost unul din puhinii veterani de război
care a povestit istoria trăită a neamului românesc. Pe 4
mai, 2020, Ion Cioroiu la împlinirea vârstei de 101 ani,
cel mai în vârstă localnic al comunei Podgoria, a primit
titlul de Cetăhean de Onoare. Prea târziu!

Pentru generahia de astăzi, veteranul de război Ion
Cioroiu a fost ceea ce alhii n-au vrut să fie, a fost acolo

unde altora le-a fost frică să meargă și a făcut ceea ce
alhii n-au reușit. Nu a cerut nimic de la cei care n-au
vrut să-i ofere și a acceptat ideea singurătăhii în
situahia când cei din jur l-au abandonat. Nu a renunhat
atunci când a văzut adevărata fahă a războiului, s-a
bucurat de momente plăcute, a plâns, l-a durut, a
sperat, dar mai presus de toate a trăit momente pe
care altii spun că ar trebui uitate.

Sunt mândru să spun ca sunt contemporan cu „un
soldat” care a pus pe primul loc în viaţă, Onoarea și
Patria!

Am onoarea să vă salut domnule colonel Cioroiu!
Drum lin, om minunat! Dumnezeu să vă odihnească
în pace!

Colonel (r.) Radu Voicu

Nota redacSiei: În numărul din decembrie 2020 al
revistei noastre, colonelul (r) Radu Voicu, prieten și
colaborator al revistei noastre, a făcut o succintă, dar
emoţionantă prezentare a viehii și personalităhii vene-
rabilului veteran de război, impresionantă prin clarita-
tea mesajului transmis generaţiilor viitoare de către
un om care a trăit, a luptat şi a suferit pentru Ţară.
„Las în urmă niște simboluri care să fie urmate nu

de războaie ci de pace și liniște și unire între po-
poare.” (Ion Cioroiu)
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Amice,
Mazilia lui Ipsilant şi a lui Moruz, unul din domnia

Valahiei şi celălalt din scaunul Moldovei, înainte de îm-
plinirea celor şapte ani stipulaţi în tractatul de la Ku-
ciuc-Kainargi, adăugându-se la alte pricini de
gâlceavă ce împăratul Alexandru căuta sultanului, a
adus războiul de la 1806; şi după şase ani de luptă
crâncenă, în care victoriile se precumpăneau, puterile
Europei, căşunând asupra Porţii, au silit-o să încheie
pace numai şi numai ca să lase Muscalului mânile slo-
bode în lupta cu Napoleon. După zicătoarea româ-
nească „Turcul să plătească”, sultanul a dat lui
Alexandru Basarabia şi un bun hârtău în Asia pe malul
Mării Negre şi astfel a făcut Englezului pe plac, iar
după încheierea păcii de Bucureşti contele Metternich,
profitând de încurcătura în care se găsea Rusia pe
malurile Moscovei, a împins la domnia Ţării Româneşti
pe Iancu Caragea, amicul şi protegiatul cavalerului de
Gentz. Dar cu toată stăruinţa internunţiului la Con-
stantinopole, sultanul nu a voit să-i dea domnia până
ce mai întâi nu l-a asigurat Caragea că-şi va da demi-
sia după trei ani. Pe de o parte, suveranul căta să elu-
deze stipulaţiunea de domnie pe şapte ani, şi pe de
alta, voia să aibă pe Caragea la mână.

După mai multe străgăneli cu inşaala1, cu pechei 2

şi cu bacalum3, pe la sfârşitul lui octombre, Caragea a
putut ieşi din Constantinopol, şi în ziua de Sf. Spiridon
al anului 1812 el şi-a făcut intrarea în Bucureşti cu alai
domnesc, călare pe un tabla-başa, în sunetele clopo-
telor, al surlelor şi tobelor. După ce a descălecat la
Sfântul Spiridon cel Nou din Podul Beilicului (astăzi
Calea Șerban Vodă), s-a dus de s-a miruit în biserica
Curtea Veche, după obicei.

Sosirea acestui domn în București a fost semnalul
a mari calamităhi pentru hară!

Chiar în noaptea instalării sale, palatul domnesc de
la Mihai-Vodă din Dealul Spirei a ars până la temelie,
şi Curtea Domnească a devenit Curtea arsă până în
ziua de astăzi; iar a doua zi, la 13 decembrie, s-a ivit
ciuma între oamenii curţii veniţi cu vodă de la Ţarigrad.

A fost în multe rânduri ciumă în ţară, dar analele
României nu pomenesc de o boală mai gravă decât
Ciuma lui Caragea! Niciodată acest flagel n-a făcut
atâtea victime! A murit până la 300 oameni pe zi și se
crede că numărul morţilor în toată ţara a fost mai mare
de 90 000. Contagiunea era aşa de primejdioasă,
încât cel mai mic contact cu o casă molipsită ducea
moartea într-o familie întreagă, şi violenţa era aşa de
mare, încât un om lovit de ciumă era un om mort.

Spaima intrase în toate inimile şi făcuse să dispară
orice simţământ de iubire şi devotament. Mama îşi pă-
răsea copiii şi bărbatul soţia pe mâinile cioclilor, nişte
oameni fără cuget şi fără frica lui Dumnezeu. Toţi be-
ţivii, toţi destrămaţii îşi atârnau un şervet roşu de gât,
se urcau într-un car cu boi şi porneau pe hoţie din
casă în casă, din curte în curte. Ei se introduceau ziua
şi noaptea prin locuinţele oamenilor şi puneau mâna
pe ce găseau, lua bani, argintării, ceasornice, scule,
şaluri etc., fără ca nimeni să îndrăznească a li se îm-
potrivi. Fugea lumea de dânșii ca de moarte, căci ei
luau pe bolnavi sau pe morţi în spinare, îi trânteau în
car, claie peste grămadă, şi porneau cu carul plin spre
Dudeşti sau spre Cioplea, unde erau ordiile ciumaţi-
lor. Se încreţea carnea pe trup auzindu-se grozăviile şi
cruzimile făcute de aceşti tâlhari bieţilor creştini căzuţi
în ghearele lor.

Rareori bolnavul ajungea cu viaţă la câmpul cima-
ţilor. De multe ori o măciucă peste cap făcea într-o
clipă ceea ce era să facă boala de două-trei zile! ...Și
poate că acei uciși astfel erau mai puhin de plâns, căci
mai mulhi erau de jale cei aruncahi vii în câmp, fără
așternut și fără acoperământ, pe pământ ud și în-
ghehat. Cale de jumătate de ceas se auzeau ţipetele şi
vaietele nenorociţilor din câmpul Dudeştilor!...

În urma mai multor scene oribile, neomenoase şi
bestiale, petrecute la ordie, unde unul dintre aceşti mi-
zerabili fusese rupt cu dinţii de un tânăr care apăra cin-
stea soţiei sale, lovită de ciumă chiar în ziua nunţii, şi
în urma revoltei ciumaţilor, cari au sărit cu parul şi au
omorât zece ciocli, autoritatea în sfârşit a luat măsură

Din vremea lui Caragea:

Ciuma - pricină de gâlceavă
și de ziafet
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de a organiza un fel de serviciu sanitar. Ea înfiinţase
câţiva vătăşei însărcinaţi de a întovărăși pe ciocli din
casă în casă, şi aceştia strigau de la poartă: „Sănătoşi
copiii?” Unul din ei, într-un raport către șeful său, zicea:
„Azi am adiunat 15 morţi, dar n-am putut îngropa decât
14, fiindcă unul a fugit şi nu l-am putut prinde.”

Deasupra oraşului se ridica un fum galben şi acru,
fumul băligarului care ardea în curţile boiereşti, şi ora-
şul răsuna de urletul jalnic al câinilor rămaşi fără stă-
pân.

La fiecare poartă era câte o şandrama, un fel de
gheretă, în care se adăpostea câte un servitor pus
acolo pazarghidan (comisionar pentru târguielile de
pâne, de carne şi de zarzavaturi). Nimic nu intra în
curte decât după ce se purifica la fum şi trecea prin
hârdăul cu apă sau prin strachina cu oţet.

Cioclii, când treceau pe lângă o casă bogată, nu lip-
seau de-a arunca zdrenţe rupte de la ciumaţi, ca să
răspândească contagiunea. Ei nu se temeau de mo-
lipsirea boalei, căci mai toţi erau dintre acei cari zăcu-
seră de câte două-trei ori de acea grozavă epidemie.
Ciuma, ca toate boalele mortale şi lipicioase, ca văr-
satul, ca tifosul, ca lungoarea neagră, foarte pericu-
loasă întâia oară, devine puţin violentă la acei cari au
mai fost loviţi de ea.

Jafurile şi tâlhăriile oamenilor, direct sau indirect
prepuşi la serviciul ciumaţilor, au fost nepomenite.
Multe averi şi case mari s-au ridicat îm Bucureşti după
ciuma lui Caragea din sculele şi banii săracilor bolnavi.

După un an, cam pe la decembre, boala a început
a se domoli şi lumea s-a readunat, încetul cu încetul în
oraş. Acei cari se regăseau, se îmbrăţişau, dădeau o
lacrimă celor pierduţi pe câmpul de la Dudeşti şi por-
neau cu viaţa înainte, uitând suferinţele şi însetaţi de
plăceri.

Totdeauna după o epidemie, ca şi după un război,
omenirea caută a-şi recăpăta nivelul; în aparenţă viaţa
devine mai lesne, averile flăcăilor şi zestrele fetelor
sporesc prin moşteniri şi prin moartea fraţilor şi suro-
rilor cu cari ar fi avut să împartă averea părintească,
dacă ar fi trăit ei. Când este o mortalitate mare, popo-
rul zice că se ieftineşte pânea, şi această credinţă
avea pe atunci oarecare temei, căci ţara fiind pe
atunci lipsită de esport, grâul nu avea altă căutare
decât pentru consumaţia interioară. Şi în asemenea
împrejurări căsătoriile trebuia să devie numeroase, cu
atât mai mult numeroase cu cât răul a săcerat mai
multe fiinţe. Deci îndată după încetarea boalei, lumea
s-a pornit pe nunţi. […]

După cununie, masă mare cu zaharicale de la be-
cerul Manolachi și cu cofeturi de la vestitul Pascu; cu
vin de Drăgăşani, cu pelin de Dealul Mare şi cu vutcă
de vanilie şi de cursă. Lăutari şi horă toată noaptea, iar
în ziuă se trămiteau nunii, socrii şi nuntaşii pe la casele
lor, cu lăutari.

Acest chef, la cei de jos, ţinea trei zile, iar la boieri
ţinea şapte zile şi şapte nopţi, după legea domnilor şi
a împăraţilor. O nuntă se isprăvea şi zece începea,
încât Bucureştii într-o sărbătoare o duceau. Doliul se
schimbase în veselie!

Viaha aceasta îi pria lui Caragea, căci popor și bo-
ieri, cufundahi în ziafeturi, nu băgau în seamă jafurile
domnești; ş-apoi caftanele după cari alergau însură-
ţeii îl ajutau mult la sporirea pungii. Îmbulzeala la ran-
guri era atât de mare, că se umpluse din scoarţă în
scoarţă condica pitacului domnesc, şi se spune că, în
ziua fugii lui Caragea, postelnicul de-abia a prididit să
citească numele celor din protipendadă şi câteva din
starea a doua. Chemat de vodă ca să plece, el a trân-
tit pitacul jos, strigând cu glas tare: „Iar voi ceilalţi, pi-
tari şi serdari!”

Caragea se urcase în trăsură, zicând că merge să
se primble la Băneasa, dar acolo îl aştepta trăsurile
înhămate cari l-au dus la Braşov, chiar în ziua când
sosea la Bucureşti capugiul ce venea să-I taie capul,
fiindcă stătuse pe scaunul domniei şase ani în loc de
trei, precum se legase către sultanul.

Venit domn pe puţini ani, Caragea căuta să adune
cât mai curând o avere cu care să poată trăi măreţ în
străinătate. Prin urmare, el a lăsat un mare nume în
felul jafurilor. Se zicea în ţară până mai deunăzi că se
fură ca în vremea lui Caragea. […]

După şase ani de domnie, el a dus cu dânsul la
Pisa o avere de milioane, cu care a trăit în belşug şi a
ajutat Eteria şi revoluţia grecească. […]

Acest domn era însă neîmpăcat cu boierii cari, ne-
voind a fi instrumentele hrăpirii lui, îi făceau vreo îm-
potrivire sau chiar vreo simplă observaţie. Astfel, pe
banul Constantin Filipescu l-a ţinut doi ani la moşie, la
Bucov, cu pază de arnăuţi; pe banul Grigorie Ghica l-
a ţinut doi ani închis în casă, oprit de a vedea faţă de
om; pe vornicul Constantin Bălăceanu, de care se
temea fiindcă acesta avea relaţiuni de familie la Viena,
l-a trimis surghiun la Castoria. […]

Ion Ghica, Scrisori către V. Alecsandri (fragment),
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967, p. 24.

1 Poate.
2 Foarte bine.
3 Să vedem.
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Abordările recente privind conceptul de securitate
sunt legate nemijlocit nu doar de provocarea statelor
de a-și asigura protecUia cetăUenilor proprii de agre-
siunile militare, ci și de necesitatea de a găsi rezolvări
la probleme care afectează dezvoltarea democratică,
drepturile omului și prosperitatea acestora.

Astfel se poate aprecia că o stare de insecuritate
este pusă în evidenUă de apariUia angoaselor sociale și
a sentimentelor de risc la adresa identităUii naUionale.
PercepUia stării de insecuritate iese în evidenUă atunci
când presiunile întreprinse din afara cadrului naUional
pentru impunerea unor modele sociale străine spiritu-
lui naUiunii sau pentru rapturi teritoriale sau revizuirea
frontierelor se conjugă cu presiuni și chiar agresiuni
din interiorul naUiunii, executate prin „elitele” politice
corupte, care nu urmăresc decât interese personale
sau de grup.

Analiza situaUiei internaUionale ale ultimilor decenii
scot în evidenUă frământări generatoare de procese și
evenimente care conduc la concluzia că mediului in-
ternaUional îi este specifică starea de insecuritate și nu
starea de securitate. Se poate spune astfel că, pentru
a obUine securitate trebuie să asigurăm un manage-
ment al insecurităUii (terorism, crimă organizată, crize
diverse –economice, sociale, etnice, religioase etc.).

În abordarea politicilor de securitate naUionale dar
și regionale/internaUionale apreciez că determinante
sunt trei elemente: situaUia geopolitică, dreptul inter-
naUional și sistemul politic al statelor. În continuare voi
aborda în special aspecte specifice situaUiilor geopoli-
tice, a rolului pe care geopolitica îl are în influenUa mo-
dului de raportare a statelor la sistemul de securitate
și spaUiile geografice din vecinătate, spaUii care sunt
purtătoare de tensiuni latente sau deschise care pot
afecta securitatea.

Exagerând caracterul ideologic al geopoliticii și atri-
buindu-i acesteia un caracter „eminamente reacUio-
nar”, teoria marxistă nu numai că ocolea abordarea
teoretică a conceptului, dar considera chiar „periculos”
un asemenea demers. Aceasta nu înseamnă că acest
concept nu s-a aprofundat și s-a impus ca doctrină po-
litică în relaUiile interstatale. În esenUă, conUinutul aces-
teia constă în atribuirea de semnificaUii politice unor
factori natural-geografici. Raportarea acUiunii umane
la realitate este un proces permanent care îi conferă

acesteia semnificaUii multiple. Factorul geografic se în-
scrie și el în acest proces. De-a lungul timpului, acesta
a primit, simultan sau succesiv, o diversitate de
nuanUe economice, religioase, etnice etc. O dată cu
organizarea politică a comunităUilor în state, cu deli-
mitarea lor teritorială, spaUiul geografic locuit și utilizat
de o anumită comunitate umană devine, astfel, și spa-
Uiu politic. În acest context, cadrului natural geografic i
se adaugă și semnificaUiile de sorginte politică, ce tind
să devină dominante în raport cu celelalte, enumerate
mai sus, și să le subordoneze chiar. Atât teoria, cât și
practica în domeniul politic ne arată că atunci când
aceste valori politice sunt atribuite de statele înseși,
pot fi numite semnifica9ii politice primare, iar atunci
când pot fi conferite și de alte state (puteri), în funcUie
de interesele acestora, și cuprind ca arie fie teritoriul
unui stat, fie al mai multor state situate în diferite zone
sau regiuni, ele poartă denumirea de semnifica9ii po-
litice suplimentare. Ne aflăm, în acest al doilea caz,
în prezenUa semnificaUiilor geopolitice prin care se ca-
racterizează politica de mare putere. Până acum
majoritatea analiștilor s-au întrecut în a arăta că sem-
nificaUiile geopolitice exprimă, prin conUinutul lor, con-
trolul sau dominaUia unor mari puteri asupra diferitelor
zone politico-geografice din afara graniUelor lor statale,
iar prin natura lor sunt efectiv și exclusiv conflictuale,
omiUând să lase să se înUeleagă, implicit sau explicit,
că pot și să nu aibă în mod obligatoriu acest caracter.
Un exemplu în acest sens este situaUia statelor foste
sovietice din Asia Centrală (Kazakhstan, Tadjikistan.
Kîrghistan și Uzbekistan) și FederaUia Rusă. Sigur,
acestea implică relaUii destul de complexe între state
diferite, care pot deveni uneori conflictuale, ceea ce
atestă existenUa riscurilor, a pericolelor și chiar a ame-
ninUărilor. Ele însoUesc, potenUial în primul rând, relaUiile
dintre marile puteri care s-ar afla în competiUie pentru
promovarea intereselor lor în zonele respective, pre-
cum și dintre acestea și cele situate în aceste regiuni
și, în sfârșit, dintre Uările din zonele respective (care
pot fi stimulate și utilizate în interesul uneia sau alteia
dintre puterile în competiUie). Ucraina este poate
exemplul cel mai bun din vecinătatea noastră. Aceste
riscuri și pericole sunt amplificate și de faptul că zo-
nele (regiunile) respective sunt învestite, inevitabil, cu
semnificaUii militare de amploare strategică, ceea ce

Un punct de vedere privind abordarea
geopolitică a relaţiilor dintre state în contextul

actual al securităţii României
-----------Colonel dr. Vasile Cerbu, Divizia 2 Infanterie „Getica”
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Uine de domeniul geostrategiei. Cu toate acestea, un
potenUial negativ poate să nu devină operaUional dacă,
pe baza intereselor comune de securitate, se aleg căi
rezonabile de acord între semnificaUiile politice primare
și cele suplimentare și numai dacă acestea vizează
statele în întregul lor și nu anumite părUi (regiuni) din
teritoriul lor.

Acum, problema fundamentală pe care trebuie să
o formuleze și căreia să caute să-i ofere un răspuns
teoreticienii în acest domeniu, demersul analitic asu-
pra geopoliticii este aceea a găsirii unor caracteristici
ale zonelor geografice „susceptibile” de interes, în
condiUiile actualei configuraUii a puterii în plan euro-
pean și mondial, în funcUie de care se orientează atri-
buirea acestora. Pentru a ajunge la un răspuns
obiectiv, voi insista, succint, asupra analizei contextu-
lui în care geopolitica a fost și este plasată, încercând
să determin și să scot în evidenUă principalele sensuri,
conotatii care i se atribuie termenului.

Astfel, în concep9ia doctrinară germană, care in-
stituie o relaUie determinist-cauzală între diferite ele-
mente ale factorului geografic și acUiunile și
evenimentele politice internaUionale, unii teoreticieni
(K. Schumacher, Hans Fleig, Erich Obst. Adolf Gra-
bowsky) susUin ideea că determinărilor geografice
ale politicii interna9ionale li se asociază determi-
nări biologice și demografice, iar al9ii încearcă să
adapteze vechile teze ale „spa9iului vital”, „vidului
geopolitic”, „marelui spa9iu” etc. la noile realită9i
interna9ionale și la statutul și rolul ce îi revine Ger-
maniei în sistemul noilor rela9ii. Mi se pare exclusi-
vistă abordarea numai din acest punct de vedere a
poziUiei Germaniei, cu atât mai mult, cu cât raUiona-
mentul pornește de la unele premise istorice nefavo-
rabile acesteia și ajunge, în mod inevitabil, la concluzii
defavorabile ei. Trebuie pornit, după părerea mea, de
la înUelegerea și acceptarea realităUii că Germania este
o putere economică, politică și militară a Europei de
azi, ceea ce îi conferă dreptul de a atribui semnificaUii
politice suplimentare, potrivit intereselor sale, unor
state sau zone europene și continentale. Important
este modul în care se încearcă și se preconizează o
anumită armonizare a intereselor Germaniei cu cele
ale statelor din zonele respective (Polonia și statele
vecine baltice, Ucraina,etc). O activitate deosebită pe
această linie depune „ARBEITSGEMEIN- SCHAFT
FUR GEOPOLITIC”- A.F.G. (Comunitatea de lucru
pentru geopolitică), al cărei scop declarat îl constituie
„studiile în domeniul geopoliticii - știinUa despre deter-
minarea spaUială și rasială a perioadelor din dezvolta-
rea popoarelor și statelor”.

Specialiștii francezii apreciază că geopolitica ar
cuprinde aria geografică în care este circumscrisă
o anumită situa9ie politică, precum și zonele în
care se manifestă efectele politice ale situa9iei res-
pective. Unul dintre promotorii de seamă ai acestei

concepUii este contraamiralul francez Pierre Cele-
rier,care evidenUiază și factorii care determină respec-
tiva situaUie politică, printre aceștia situându-se și cel
geografic.

Nu sunt puUini cei care susUin că, în actuala con-
junctură europeană, FranUa ar fi mai puUin îndreptăUită
să-și permită veleităUi geopolitice. Argumentul princi-
pal adus in discuUie pentru a justifica acest punct de
vedere ar fi pierderea de către aceasta a competiUiei
europene cu Germania, în special pe plan economic.
Chiar dacă realitatea tinde să confirme acest lucru, se
poate aprecia că FranUa rămâne totuși o mare putere
europeană pe plan politic, diplomatic, cultural, militar și
chiar economic. Ar fi greșit dacă i s-ar subaprecia rolul
și locul în structurile europene de orice natură, cum la
fel de greșit ar fi să se vadă între Germania și FranUa
numai interese competitive, concurente.

Ocupându-se de identificarea și cuantificarea fac-
torilor de putere, americanul Ray S. Cline, susUinăto-
rul teoriei care are în vedere că ansamblul relaUiilor
politice dintre statele situate într-o anumită zonă geo-
grafică trebuie să conveargă în perspectiva balanUelor
regionale de putere, ajunge la concluzia că factorul
geografic nu constituie numai un suport al puterii,
ci contribuie direct la ob9inerea și men9inerea ei
prin unele elemente, cum ar fi situarea favorabilă
și resursele. Nu voi insista asupra comentării acestui
mod de a percepe geopolitica deoarece el reprezintă
o sursă de inspiraUie pentru modul pragmatic de abor-
dare geopolitică a relaUiilor dintre state de către S.U.A.,
la care mă voi referi în continuare.

Teoria care leagă geopolitica de echilibrul politic al
lumii, prin acUiunea constantă exercitată de către o
mare putere asupra factorilor perturbatori, a fost dată
geopoliticii de către fostul secretar al Departamentului
de Stat al S.U.A.. H. Kissinger, și este prezentată pe
larg în cartea sa „The white hause years”, publicată în
1979. Această teorie deschide, după părerea multor
analiști, drumul către „realismul politic dur” sau
„noul realism”, care caracterizează, în linii mari și
acum , politica externă americană. Prin acest nou
concept se face saltul de la contextul determinist-
geografic al geopoliticii la acela al strategiei poli-
tico-militare. Deși politica americană s-a caracterizat
constat prin realismul ei, pentru a înUelege ce aduce
nou acest concept consider necesar să subliniez câ-
teva dintre izvoarele sale.

Unul dintre acestea îl constituie tradiUia referirilor la
situarea geografică a S.U.A. pe continentul american
și a acestuia pe harta lumii. Aici s-ar putea cita lucră-
rile lui E. Huntington „Principles of Human Geography”
(1940) și „The Moinsprings of Civilization” (1945), care
împarte planeta în 3 zone, în funcUie de condiUiile de
climă și influenUa lor asupra omului: zona cu climat
optim (S.U.A. și Europa Occidentală), zona cu climat
intermediar (Europa de S-E, Turcia, Japonia, o parte
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din fosta U.R.S.S., R.S.A., Argentina) și zona fără cli-
mat optim (America de Sud, cu unele excepUii, Orien-
tul Apropiat, Africa, Asia).După cum se vede această
împărUire include S.U.A. în categoria zonelor privile-
giate, ceea ce i-ar justifica dreptul de a exercita un rol
de prim rang în relaUiile internaUionale. Acest argument
al situării geografice a fost folosit pe rând de ameri-
cani pentru a-și susUine independenUa faUă de Anglia,
apoi pentru susUinerea izolaUionismului sau pentru re-
vendicarea hegemoniei S.U.A. în emisfera vestică
„Noul realism politic” integrează considerentele de
ordin geografic într-o manieră geopolitică, globală, ex-
primată în ideea necesităUii exercitării de către această
Uară a controlului asupra anumitor zone geografice de
pe planetă. Ce condiUii trebuie să îndeplinească aceste
zone vom vedea în continuare. Pentru a le distinge
este necesar să evidenUiem un alt izvor al acestui con-
cept teoria „interesului na9ional”, care a constituit
fundamentul „Doctrinei Monroe”, argumentată teore-
tic de H. Morgenthau în lucrarea sa „In Defense of the
National Interest” (1952).

„Noul realism politic” american a nuanUat acest
concept, ajungând la formularea no9iunii de „inte-
res na9ional vital”. De aici, concluzia că acele zone
care trebuie să fie sub control sunt indispensabil le-
gate de ariile geografice în care pot fi afectate „intere-
sele naUionale vitale” ale S.U.A. Și, cum acestea sunt
formulate de către state și promovate conform puterii
de care dispun, ceea ce, după părerea specialiștilor,
constituie coordonatele politicii de securitate și apă-
rare naUională a oricărui stat, ajunge la un alt izvor al
„noului realism politic” american conceptul de se-
curitate na9ională. Acesta a fost introdus în sfera
geopoliticii, ca fiind una din finalităUile ei, de către N. I.
Spykman în lucrarea „The Geography of Peace”
(1944).

Prezentat până nu demult ca fiind „un mod de ca-
muflare a tendinUei de dominaUie și dictat a imperialis-
mului”, semnificaUia acestui concept trebuie
reanalizată și repusă în drepturi prin prisma interese-
lor naUionale ale statelor și a sensului pe care „noul
realism politic” i-o conferă acestuia. În acest context,
reevaluarea trebuie să pornească de la faptul că nu li
se poate imputa S.U.A. că pun problema securităUii din
perspectiva și în termenii unei mari puteri, pentru că
ele deUin în mod obiectiv această calitate. Ceea ce tre-
buie reUinut, este faptul că în viziunea americană, pro-
blema securităUii este plasată într-un context dat al
unei structuri de putere în sistemul relaUiilor internaUio-
nale și că dinamica acesteia atrage după sine mutaUii
radicale în ceea ce privește perceperea ei. În mod
sigur, intrarea unui stat sau a mai multor state în
zona/zonele de influenUă ale S.U.A. poate fi percepută
ca tendinUă de exploatare, dar nimeni nu ne poate opri
să o percepem și altfel. În situaUia în care acest lucru
se conjugă într-o măsură cât mai mare cu interesele

comune de securitate ale statelor din zonă (exemplul
României fiind edificator), ale căror interese vitale pot
fi afectate mult mai grav de către un alt centru de pu-
tere (FederaUia Rusă, China), nu neapărat mondial ci
chiar zonal, poate constitui un element pozitiv pentru
securitatea și stabilitatea zonei.

În acest sens, se poate înUelege de ce „interesul
naUional vital”, celălalt termen important cu care ope-
rează „noul realism politic” american, nu trebuie per-
ceput numai ca o ameninUare la adresa securităUii
naUionale, chiar dacă are drept note esenUiale globali-
tatea și globalizarea, în sensul că sub incidenUa sa se
poate afla orice regiune a planetei care prezintă im-
portanUă (semnificaUie) pentru prezervarea, consolida-
rea și amplificarea poziUiei S.U.A. în relaUiile
internaUionale. Interesul naUional vital este asociat ne-
mijlocit, în optica orientării aflate în discuUie, de con-
trolul acelor zone ale globului care, prin resurse (de
materii prime esenUiale și în special de hidrocarburi),
situate pe traseul sau în vecinătatea imediată a mari-
lor căi de comunicaUie, și valoarea de ordin strategic
sau combinarea unora sau a tuturor acestor caracte-
ristici, aduc avantaje politicii americane.

Important este să analizăm și să apreciem corect și
mijloacele efective pe care „noul realism politic” le uti-
lizează pentru punerea în practică a scopurilor sale.
Din nou este necesar să arătăm că acestora nu tre-
buie să le atribuim numai consecinUe negative în vir-
tutea unor prejudecăUi. Astfel, „noul realism politic”
prevede „politici diferenUiate” faUă de fiecare dintre sta-
tele aflate în regiunile de incidenUă ale „interesului na-
Uional vital” (sprijinul faUă de forUele politice
binevoitoare, asistenUă militară, ajutor economic, fi-
nanciar etc.), care, prin demersuri diplomatice și un
anumit prestigiu câștigat de către statul respectiv în
zonă, pot fi convertite în surse de securitate pentru
acesta (un exemplu este tratatul AUKUS, recent în-
cheiat între SUA, Marea Britanie și Australia).
Aceasta, cu atât mai mult, cu cât se impune, implicit și
chiar explicit, necesitatea apărării zonei respective de
o posibilă intervenUie a unei alte mari puteri (în cazul
dat China), pentru o mare parte de timp în care scop
se elaborează, din timp și în detaliu, planuri de „ges-
tionare a crizelor” probabile. Devenite, după războiul
rece, unicul centru de putere globală și punându-și
problema până unde și până când își pot întinde așa-
numita „frontieră imaginară”, S.U.A. încearcă, în ulti-
mul timp, să transfere aceste atribuUii de „gestionare a
crizelor” unor organisme internaUionale, în cadrul că-
rora practică un parteneriat pornit de pe poziUia de
mare putere pe care o deUin. Această schimbare de
optică politică își găsește ecoul în noi orientări de pla-
nificare strategică, în cadrul cărora, date fiind
imensele cheltuieli pe care le reclamă menUinerea tru-
pelor în zonele de interes, se acUionează pentru redu-
cerea substanUială a acestora, crescând în schimb
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importanUa și amploarea misiunilor „forUelor cu capa-
citate de desfășurare/intervenUie rapidă”.

Așadar, în virtutea acestei noi strategii geopolitice,
asistăm în ultimul timp, tot mai frecvent, la anumite ta-
tonări și investigări ale unor posibile reacUii privind atri-
buirea unor semnificaUii politice noi unor zone și teritorii
care pe durata războiului rece aparUineau sferei de in-
fluenUă sovietică (Caucazul de Sud, Ucraina, statele
baltice). Dovada o dă reticenUa cu care este privită ex-
tinderea NATO spre est de către unii membri, pe de o
parte, și reacUia fermă a Rusiei, deloc disimulată, faUă
de cererea de aderare la această organizaUie a unor
state ex-comuniste, pe de altă parte, precum și dispo-
nibilitatea și preocuparea unor mari puteri de a me-
naja Rusia în toate aceste demersuri.

Totodată, se impune atenUie și asupra faptului că nu
trebuie să neglijăm sau să subestimăm total anumite
aspecte, nu tocmai pozitive sau chiar periculoase, ale
abordării geopolitice a relaUiilor dintre state. Astfel, nu
pot să treacă neobservate viziunile geopolitice ale
unor puteri aflate în ascensiune, în restructurare sau în
devenire care, nedispunând încă de forUa necesară
proiectării puterii lor asupra unor state aflate în zona
lor de interese, acestea fiind prea mari și prea puter-
nice s-o accepte, au stimulat și încă stimulează într-un
fel sau altul, direct sau prin interpuși, fenomenul de
„atomizare” a statelor naUionale din aceste zone. „Ar-
gumentele” folosite Uinând de evocarea drepturilor
omului, ale minorităUilor, libertăUilor religioase, dreptul
la autonomie etc., prin stimularea extremismului de
orice fel, au constituit și constituie unele din cauzele
conflictelor locale, „îngheUate” sau cu efecte neaccep-
tate desfășurare, de pe teritoriul fostelor U.R.S.S. și Iu-
goslavii, ca să invoc numai câteva exemple recente.

La acestea putem adăuga, fără riscul de a greși
prea mult, diferite forme de agresiune neconvenUio-
nală, hibridă (economică, politică, culturală etc.) și în-
cercările, mai mult sau mai puUin mascate, de a se
impune și a se accepta conceptul de „suveranitate li-
mitată”, manifestate chiar în interiorul UE. Acestea nu
trebuie însă fetișizate. Odată cunoscute, se impune o
analiză lucidă a avantajelor și a dezavantajelor care
decurg pentru fiecare Uară din zona asupra căreia se
presupune că se va concentra interesul unei (unor)
mari puteri/ organizaUii într-un anumit context geopoli-
tic. Dificultatea constă în faptul că evoluUia sistemului
de relaUii, în contextul geopolitic actual, nu poate fi pre-
figurată cu exactitate pentru că, după războiul rece,
au apărut și apar noi determinări care angajează
schimbări, uneori contradictorii, în atitudinea și com-
portamentul statelor pe scena politică a lumii.

Ca urmare, toate analizele politico-militare (inclusiv
cele geopolitice) sunt susceptibile de imperfecUiuni și
tributare unor limite.

Iată de ce, în actualul context geopolitic, elabora-
rea unei politici de securitate și apărare naUională, ca

și a unei strategii de aplicare a ei, de către unele state
mici și mijlocii aflate în zone de interes geopolitic, are
loc în condiUii relative, de incertitudine, care comportă
luarea în consideraUie a unor șanse și riscuri generate,
în mod obiectiv, de evoluUiile greu de prevăzut ale unor
determinări geopolitice.

Pentru că, „nolens volens”, deși resursele, situarea
geografică și poziUia (valoarea) sa strategică îi oferă
șansa de a fi inclusă în geopolitica marilor puteri și în
planurile lor geostrategice, România nu-și poate per-
mite riscul unor ezitări insurmontabile care ar putea-o
duce la o izolare sau o situare improprie prezervării in-
tereselor ei naUionale.

Aceasta însă nu trebuie să genereze o grabă acUio-
nală aventuristă și nejustificată în acceptarea costuri-
lor fără o matură chibzuinUă și un spirit realist în
aprecierea eficienUei problemelor expuse.

Atât pierderile, cât și avantajele pot fi atât de mari,
încât singura cale înUeleaptă de urmat nu poate fi
decât eliberarea de orice obedienUă, teamă si preju-
decată în definirea și afirmarea intereselor noastre na-
Uionale, precum și prudenUă rezonabilă și inteligenUă
politică maximă în negocierea (dacă este cazul) a căi-
lor de satisfacere a lor.
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Perioada 1859-1918
Unirea Principatelor Române, Moldova și Tara Ro-

mânească a fost actul politic fundamental prin care
s-au pus bazele constituirii statului naUional român.

Crearea unei armate unitare, moderne s-a înscris
printre priorităUile imediate ale Domnitorului Unirii Prin-
cipatelor Române, colonelul Alexandru Ioan-Cuza,
mai ales că era militar de profesie și înUelegea foarte
bine urgenUele de apărare a tânărului stat român prin
unificarea celor două armate, a Moldovei și a Tării Ro-
mânești, într-o structură organizată pe principii mo-
derne, dotată și instruită corespunzător.

Încă din primele zile de după alegerea sa ca domn
al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza a căutat,
împreună cu cei mai apropiaUi colaboratori ai săi, so-
luUii concrete pentru unificarea armatei și reorganiza-
rea ei potrivit misiunii și cerinUelor câmpului de luptă
de la acea dată.
Mai mult decât atât, cu ocazia cuvântării pe care a

Tinut-o în faTa ofiTerilor veniTi să-l felicite pentru dubla
sa alegere, ca domn în Moldova și Sara Românească,
nu a pregetat să dea un nume recent constituitei ar-
mate: Armata României.1

Un moment important, atât pentru unificarea arma-
tei, cât și pentru instruirea și pregătirea ei de război, a
fost constituirea Taberei Militare de la Florești, Pra-
hova, cea mai importantă acUiune întreprinsă de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza pentru contopirea
oștirilor Principatelor Unite Române și realizarea ar-
matei unificate a noului stat naUional român modern.
Actul în baza căruia au fost concentrate trupele în
această zonă a fost Înaltul ordin de zi nr. 27 din 14/26
aprilie 1859, în care, printre altele, domnitorul stabilea:
După propunerea inspectorilor generali ai ambelor

armii din Moldova și Sara Românească, Noi, pe te-
meiul articolului 43 din ConvenTia încheiată la Paris la
7/19 august 1858, ordonăm concentrarea ziselor ar-
mate la un singur punct, care va fi între orașele Ploiești
și Buzău sau împrejur, unde va exista loc priincios
pentru așezarea taberei și manevrare. Această con-
centrare se va executa negreșit, până la sfârșitul lunei
lui mai viitor, când va și urma a fi trupele inspectate și
manevrate.2

Momentul care a dat substanUă procesului de reali-
zare a armatei unificate l-a constituit semnarea de
către domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Înaltului Ordin

Învăţământul în domeniul
informaţiilor militare

Colonel (r.) Alexandru Rusu

MOTTO:

„Nu este greu a se vedea importanţa nemărginită ce au cadrele într-o armată; de ca-
litatea cadrelor va depinde întotdeauna calitatea armatei şi, ca urmare, efectul util produs de
ea.”

Mareşalul Alexandru Averescu

Vălul de mister ce înconjoară fapte şi evenimente dintr-un segment al acestui dome-
niu al excelenţei şi anume, învăţământul în domeniul informaţiilor, m-au determinat să în-
cerc o abordare proprie care, sper, să contribuie la întregirea imaginii autentice a acestei
zone de multe ori estompată de dorinţa unora de a o ţine într-un con de umbră, dar şi su-
praexpusă excesului altora, dornici să devoaleze „senzaţionalul adevărurilor ascunse”.

M-au ajutat în demersul meu lucrările apărute în ultima vreme, mai ales după anii ’90,
care au făcut referire la acest domeniu şi experienţa de circa 17 ani în învăţământul special
- cercetare şi operaţii speciale.

Subiectul este extrem de generos, aşa cum este de altfel şi domeniul informaţiilor mi-
litare, iar demersul meu nu se vrea a fi unul exhaustiv ci, mai degrabă, o provocare şi un în-
demn către cei care vor dori să studieze şi să disece acest segment al informaţiilor militare.



de zi 83 din 12/24 noiembrie 1859, prin care se con-
stituie Statul Major General, în cadrul căruia a fost a
fost înfiinTată SecTia a 2-a [...], prima structură specia-
lizată de informaTii militare.3

Nu la multă vreme după aceste importante mo-
mente unificatoare militare, în același spirit reforma-
tor, s-a produs și unificarea învăUământului ostășesc,
care a încheiat faza de început a școlilor (școalelor)
noastre militare (Școala militară de ofiTeri, de la Bucu-
rești, fusese înfiinUată prin Porunca Domnească nr. 36,
din 13 iunie 1847, a domnitorului Gheorghe Bibescu,
iar cea de la Iași, Școala militară provizorică, proiect
iniUial al domnitorului cu vederi prounioniste Grigore
Alexandru Ghica, a luat fiinUă în anul următor prin Hri-
sovul nr. 41, din 17 februarie, al Caimacămiei Princi-
patului Moldovei, fiind reorganizată în anul 1858 prin
Înalta Poruncă, din 2 octombrie, în Școala regimen-
tară de ofiTeri).

Unificarea celor două școli militare s-a realizat prin
elaborarea de către specialiști aparUinând ambelor ar-
mate a documentului Regulamentul școlii militare din
București, aprobat de domnitor la 30 martie 1860 prin
Înaltul Ordin de Zi nr. 204 din 22 iulie 1861. Școala mi-
litară (unificată) și-a început activitatea în septembrie
1862, într-un local de pe UliTa Târgoviștei (Calea Gri-
viUei de astăzi), sub supravegherea directă a ministru-
lui de război și s-a bucurat de expertiza unui corp
didactic de excepUie, respectat și cu multă experienUă.

După 1864, conform noilor cerinUe de apărare ale
statului naUional român, concomitent cu modernizarea
armatei, învăUământul militar s-a dezvoltat și s-a di-
versificat, iar din acest angrenaj instructiv-educativ,
timid și presărat cu dese reevaluări, reorganizări și
chiar deziluzii, nu putea lipsi specialitatea militară in-
formaUii militare/cercetare.

Pot afirma, fără teama de a greși, că învăUământul mi-
litar românesc a avut, într-o formă sau alta, cu toate li-
mitările și particularităUile date de natura muncii de
informaUii, o componentă pe care aș denumi-o specială,
prin care a încercat să acopere nevoile de pregătire a
personalului structurilor de informaTii, coordonată în per-
manenUă de structura specializată de la nivel central,
care gestiona informaUiile militare ale Armatei României.

Momentele importante ale procesului de consoli-
dare a tânărului stat român pe drumul modernităUii au
fost marcate și de înUelegerea, de către factorii de de-
cizie politico-militari ai vremurilor, a importanUei exis-
tenUei unor structuri de informaUii, care să susUină din
punct de vedere informativ-operativ, eforturile Româ-
niei. Păcat că după perioadele de mare angajament
acest lucru a fost trecut, conform obișnuinUei, într-un
con de umbră, activitatea informativ-operativă fiind în-
deplinită doar datorită pasiunii oamenilor din sistem,
marginalizaUi, prost plătiUi și dotaUi.

Abia după încheierea Războiului de IndependenUă,
începând cu anul 1882, odată cu reînfiinTarea Marelui

Stat Major (Decretul nr. 2945 din 29 noiembrie 1882,
completat prin legea asupra serviciului de stat major
din 6 martie 1883), a început o nouă etapă și în acti-
vitatea SecTiei a II-a informaTii, atribuTiile și misiunile
specifice în domeniul informaTiilor militare putând fi de-
finite cu mai multă claritate și anume:
- studiul forTelor militare ale diferitelor state străine;
- observarea continuă a afacerilor militare;
- studiul chestiunilor știinTifice care prezintă interes

pentru armată;
- reglementarea și pregătirea diferitelor servicii ale

armatei și corpurilor de armată la campanie;
- istoricul campaniilor și marilor operaTiuni ale ar-

matei.4

Din ce în ce mai pregnant, necesitatea de înfiinUare
a unui serviciu de informaUii specializat al armatei în-
cepea să prindă contur, chiar dacă, de fiecare dată
când subiectul era luat în discuUie, mai marii vremuri-
lor, într-un imobilism dezarmant, invocau permanente
greutăUi financiare și materiale.

Ca urmare a acestei situaUii, generată de indecizii
(chiar inconștienUă), dese tăieri de fonduri și revoca-
rea proiectelor în domeniul informaUiilor, în ciuda tutu-
ror eforturilor depuse, [...] Serviciul de informaTii al
armatei române a intrat în campania din 1916 aproape
cu aceeași organizare pe care o avea înainte de anul
1900.5

Raportul întocmit de colonelul Nicolae Condeescu,
șeful Serviciului de InformaUii, la sfârșitul Campaniei
din 1916, stă mărturie acestei stări de lucruri:
Înainte de războiul ce am terminat, în armata noas-

tră nu s-a dat importanTa cuvenită serviciului informa-
Tiilor. Toate eforturile făcute în diverse rânduri la
Marele Stat Major pentru organizarea acestui serviciu
au rămas fără răspuns, nu ni s-a procurat nici perso-
nalul, nici fondurile necesare.
[...] În ceea ce privește Serviciul informaTiilor secrete

și contraspionaj, armata nu dispunea de nici un organ,
nu avea nici un ofiTer, nici un agent pregătit pentru
acestea, totul fiind lăsat în sarcina SiguranTei Gene-
rale care nu putea avea competenTă în ceea ce prive-
ște chestiunile militare ... iar noi nu am avut măcar un
singur agent care să ne poată fi util din punct de ve-
dere militar.
[...] birourile de informaTii ce au luat naștere la mo-

bilizare - ca cele de armată, corp de armată, divizie -
au fost înfiinTate cu ofiTeri de stat major sau ofiTeri de
trupă care nu aveau sub acest raport nici o pregătire.6

După dezastrul politico-militar al Campaniei din anul
1916, s-au căutat soluUii și s-au produs cu febrilitate
schimbări importante, lucru remarcat de căpitanul Ion
Tomoroveanu, un experimentat ofiUer de informaUii,
într-un studiu de specialitate întocmit pentru conduce-
rea Marelui Stat Major: [...] schimbările atât din punct
de vedere al organizării, cât și cele ale funcTionării ser-
viciului de informaTii militare sunt foarte mari.7
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La începutul anului 1917, odată cu înfiinUarea unor
noi structuri de conducere a cercetării la toate eșaloa-
nele operative, de la armată până la batalion/divizion,
s-au luat măsuri de organizare și desfășurare a unor
activităUi de pregătire specială pe linia informaUiilor, atât
la nivelul comandamentelor, cât și al unităUilor.

Șeful Misiunii Militare Franceze în România, gene-
ralul H. Bertelot, aflat în vizită în astfel de școli-centre,
după ce a participat la exerciUii de instruire de cerce-
tare, aprecia eforturile militarilor români pe această
linie: [...] îmi face o bună impresie generală asupra a
tot ce văd [...].8

După război, serviciul de informaUii militare a înce-
put să fie așezat pe baze solide, fiindu-i fixată doctrina
prin InstrucTiunile asupra organizării și funcTionării Ser-
viciului de informaTii.9

Totodată au început să prindă contur elementele
fundamentale ale organizării și desfășurării învăUă-
mântului de informaUii, fără de care orice demers for-
mativ (instructiv-educativ) nu putea avea succes:
concepUiile de formare a personalului, programele/pla-
nurile de învăUământ, instituUiile de învăUământ (șco-
lile, cursurile, corpul didactic și resursele/logistica).

Printre primele forme de organizare a pregătirii de
specialitate a personalului și învăUământului de infor-
maUii doresc să le evidenUiez pe următoarele:
Stagiile de pregătire centralizată a ofiTerilor

selecTionaTi pentru funcTiile de atașaTi militari, organi-
zate în cadrul SecUiei a II-a;
Cursuri de specializare în străinătate;10

Cursul de informaTii pentru personalul de direcTie al
Școlii Superioare de Război și ofiTerilor - elevi din
ambii ani de studii. Cursul a fost organizat în Școala
de Tragere a Infanteriei și a avut un program asemă-
nător cu cel al sublocotenenUilor din arma infanterie,
comprimat la nivelul timpului de școlarizare stabilit, din
acesta deducându-se problemele referitoare la cu-
noașterea armatelor străine, unele expuneri și lecUii
care nu făceau obiectul pregătirii la acest nivel;
Cursurile de informaTii organizate în Școala de Tra-

gere a Infanteriei (predecesoarea școlilor militare)
pentru ofiTeri inferiori (locotenenUi și căpitani) și ofiTeri
superiori;
Cursuri speciale pentru ofiTerii de cercetare din co-

mandamente și unităTi;12

Teme pentru învăTarea incursiunii, ambuscadei și a
acTiunilor de pătrundere în dispozitivul inamicului1,
care au fost introduse în programele de învăUământ
ale școlilor militare.

După încetarea războiului, lumea a intrat într-o pe-
rioadă de mari și rapide schimbări, iar domeniul militar
nu putea face excepUie, noi specialităUi militare, noi
categorii de tehnică și noi tactici apăreau, generând
consecinUe majore pentru procesul instructiv militar de
la toate nivelurile, de la instruirea pentru luptă a sol-
datului și eșaloanelor tactice de bază (grupă, pluton,

companie, batalion), până la perfecUionarea capacită-
Uii decizionale a comandanUilor unităUilor și marilor uni-
tăUi ale Armatei României.

În acest context intern și internaUional, factorii deci-
zionali ai Armatei României începeau să conștienti-
zeze rolul important al informaUiilor militare în
complexul operaUional al vremii și necesitatea creerii
unui cadru unitar, integrat și controlat, prin care să se
realizeze selecUia, pregătirea iniUială și perfecUionarea
ulterioară a personalului acestor strucuri.

Perioada 1918-1945
Eroismul ostașilor în luptele din anii 1917-1918,

pentru apărarea a ceea ce mai rămăsese din statul
român, a înscris o epopee glorioasă în istoria Româ-
niei. Armata României fost, pe lângă argumentele de
natură identitară, lingvistică și istorică, cea care a girat
și a semnat cu sângele ostașilor săi actul Marii Uniri de
la 1 decembrie 1918, asigurând prin forUa armelor in-
tegritatea noilor frontiere.

În cadrul Școlii de Tragere și de SpecialităUi a In-
fanteriei, care a luat fiinUă și a funcUionat la Mănăstirea
NeamU începând cu 1 iulie 1918, în baza Ordinului nr.
13 din 23 iunie 1918 al Directorului Superior și In-
spector General al Infanteriei, s-au organizat, pentru
anul de învăUământ 1918-1919, următoarele cursuri
dedicate specialităUii militare cercetare/informaUii:
Cursul de informaUii, legături și mijloace tehnice auxi-
liare de luptă ale infanteriei, Cursul de topografie de
campanie și Cursul de corespondenUă militară, iar
această proiecUie a fost menUinută și suplimentată
funcUie de evoluUiile structurilor de cercetare și nevoile
de pregătire a personalului.

În opinia colectivului de autori al lucrării Serviciul de
informaTii al Armatei României - tradiTie și continuitate,
perioada interbelică a reprezentat […] etapa în care
SecTia a II-a a dezvoltat un sistem de mijloace, tehnici,
procedee și metode adaptate nevoilor naTionale de cu-
noașterea mediului de securitate din care România a
făcut parte [...].13 Serviciul de informaUii militare ar
putea fi definit […] singurul organ specializat și răs-
punzător de culegerea datelor și interpretarea situa-
Tiei inamicului14, a cărui activitate a fost marcată de [...]
o colaborare foarte bună cu serviciul special de infor-
maTii (S.S.I.), pe baze precise și limite stricte stabilite
de comun acord...15

În această perioadă, învăUământul de informaUii
militare a continuat să fie organizat și desfășurat astfel:

- în școlile militare (ale infanteriei, geniului, artileriei,
aviaUiei și marinei), structurile de învăUământ care asi-
gurau pregătirea ofiUerilor pe linie informativă, prin
cursuri distincte, sau prin discipline de învăTământ in-
cluse în planurile de învăTământ;

- prin stagii de pregătire la nivelul SecTiei a II-a,
pentru personalul care urma să încadreze funcUii în
atașatura militară;
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- prin convocări de specialitate organizate de
SecTia a II-a și organele de informaTii de la nivelul ar-
matelor, corpurilor de armată și diviziilor, dar și la ni-
velul comandamentelor de armă.

Până la terminarea celui de-al Doilea Război Mon-
dial, arăta colonelul Stan Petrescu în lucrarea Infor-
maTiile, a patra armă, [...] serviciile de informaTii ale
armatei au apărat și promovat interesele statului
român în faTa puternicilor presiuni exercitate de forTele
revizionist-revanșarde, s-au perfecTionat și adaptat
permanent la dinamica evoluTiei factorilor de risc in-
terni și externi, [...] paralel cu supravegherea informa-
tivă a Tărilor învecinate României, dar și cu zonele
geopolitice mai îndepărtate.16

Referitor la starea serviciului de informaUii militare
în această perioadă, colonelul Grigore Zadik, șeful Bi-
roului informaUii din cadrul SecUiei a II-a, într-o notă ra-
port din 10 ianuarie 1945, sublinia următoarele:
[...] La noi se remarcă în special că serviciului de in-

formaTii nu numai că nu i se dă importanTa ce i se cu-
vine, dar este aproape neglijat17, iar referitor la
necesitatea de a începe un proces rapid de refacere a
capacităUii acUionale a serviciului, sesizând importanUa
care trebuie să se acorde pregătirii de specialitate a
personalului, propunea printre altele [...] - să se creeze
cursuri sau școli în care personalul ales să fie pregă-
tit în raport de misiunile ce-i revin; [...].18

Perioada 1945-1989
Cu toată contribuUia la victoria împotriva Germaniei,

României nu i s-a recunoscut, la sfârșitul celui de-al
Doilea Război Mondial, statutul de cobeligeranUă, fiind
considerată Uară învinsă și, ca atare, a suportat conse-
cinUe din cele mai nefaste pe toate planurile vieUii so-
ciale și economice. Tratamentul brutal la care ocupaUia
sovietică a supus Uara s-a manifestat și asupra armatei,
care a fost efectiv decapitată, prin disponibilizarea unui
număr foarte mare de cadre, îndeosebi ofiUeri superiori.

Serviciul de informaUii militare a fost, în acest con-
text nefast, o Uintă predilectă, în perioada 1945-1948
SecTia a II-a este practic neutralizată19. Subbirourile
(„fronturile”) de la Biroul informaTii militare au fost des-
fiinTate […], iar de la 1 iulie 1945, România nu a mai
avut nici un atașat militar acreditat în străinătate,
atașatura militară fiind desfiinTată până în anul 1948.20

După retragerea trupelor și a consilierilor sovietici
s-a reușit, [...] într-un timp relativ scurt (2-3 ani), să fie
îndepărtaTi din Serviciul de informaTii militare cea mai
mare parte a celor care, într-o formă sau alta, erau
„surse” ale serviciilor ruse de informaTii sau fuseseră
impuși pe funcTii de conducere în cadrul serviciului.21

Cu răbdare, tenacitate și eforturi considerabile, ser-
viciul de informaUii militare începe să-și construiască
un nou drum, un nou chip, învăUământului de informa-
Uii militare revenindu-i un rol important: de a pregăti
personalul pe linie de specialitate.

În acest sens, în Directiva pentru instrucTia infor-
mativă de luptă a unităTilor de cercetare nr. 370030 din
25 mai 1948, era prevăzută, printre alte măsuri cu ca-
racter de urgenUă, și cea referitoare la [...] - formarea
la militarii cercetași de deprinderi și calităTi necesare
ca: iniTiativă, curaj, viclenie, stăpânire de sine, rezis-
tenTă fizică, îndemânare în mânuirea armamentului din
dotare etc.22

Aceeași directivă (ordin) a stat la baza organizării
și desfășurării, în perioada 30.05-12.06.1948, la Bu-
curești, sub conducerea directă a SecUiei a II-a infor-
maUii din Marele Stat Major, a Cursului de comandanTi
de companie cercetare și șefii birourilor 2 cercetare
din armata română, la care au participat comandanTii
companiilor de cercetare de la divizii și regimente, co-
mandanTii plutoanelor de cercetare alpină de la bata-
lioanele de vânători de munte și șefii birourilor 2 de la
comandamentele de regiuni militare și de armă.23

Pe fondul preocupărilor constante pentru perfecUio-
narea pregătirii de specialitate a personalului de cer-
cetare/informaUii, în anul 1950, în cadrul Centrului de
InstrucTie al Armatei, a fost organizat și a funcUionat,
Cursul de cercetare cu o durată de 2 luni, iar începând
cu anul 1951, iniUial [...] la Iași, octombrie 1950 - mai
1951, unde elevii din plutoanele cercetare erau pore-
cliTi „huhurezii”, pentru că executau peste 50% instruc-
Tie pe timp de noapte,24 ulterior la București, a fost
înfiinUat [...] Centrul de InstrucTie al Cercetării, subor-
donat nemijlocit DirecTiei InformaTii, care l-a avut șef
pe maiorul Vârtosu Constantin și locTiitor pentru în-
văTământ pe căpitanul Stănescu Bogdan.25

În cadrul Centrului de instrucTie erau organizate
cursuri cu o durată de 3-6 luni, funcUie de complexita-
tea disciplinelor cuprinse în programele de învăUă-
mânt, nevoile și dinamica de pregătire, cu un
pronunUat caracter practic, conUinând multe exerciUii și
aplicaUii tactice, Dintre aceste cursuri amintesc:
- Cursul de comandanTi plutoane cercetare;
- Cursul pentru șefi ai cercetării de regiment;
- Cursul pentru șefi ai cercetării de divizie.26

Este important de reUinut și faptul că, până la data
de 13 iulie 1960, au fost pregătiUi pe linie de cercetare,
în cadrul Centrului de instrucTie, în conformitate cu de-
taliile cuprinse în Raportul nr. T.A. 001850/
13.07.1960, un număr de 83 ofiUeri, 290 militari în ter-
men și rezerviști, o parte din activităUile practice de în-
văUământ fiind derulate la Regimentul/Batalionul de
parașutiști de la Buzău, prin structura de cercetare
specială constituită în cadrul acestuia.

Trebuie să mai arăt că, pentru a menUine un nivel
optim de pregătire a ofiUerilor specializaUi pentru
cercetarea în dispozitivul inamicului, se executa, la
început de două ori pe an, apoi anual, în cadrul
Regimentului 246 Parașutiști (din anul 1955 Batalio-
nul 1025 Desant-Parașutare), sub coordonarea
DirecUiei InformaUii, o Convocare de specialitate a
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cercetașilor destinaTi a executa cercetarea în spatele
inamicului.27 Tematica de instruire cuprindea, în
afara instrucTiei de parașutare, pregătirea fizică,
cunoașterea armatelor străine [...] și teme de instruc-
Tia tactică conduse de către ofiTeri cercetași, bine pre-
gătiTi, din cadrul Regiunii a 2-a Militare și din DirecTia
InformaTii.28

Începând cu anul 1953, s-au produs schimbări în
desfășurarea învăTământului de specialitate: pregăti-
rea comandanTilor de subunităTi de cercetare a fost
transferată la Centrul de InstrucTie al Infanteriei, Fă-
găraș, iar pregătirea ofiTerilor din organele de cerce-
tare la Academia Militară.29 În cadrul acestei instituUii
de învăUământ superior, în anii 1950, 1953 și 1955, au
fost organizate grupe de cercetare, absolvenTii do-
bândind specializarea cercetare.30

Începând cu anul de învăTământ 1956-1957, în ca-
drul Academiei Militare s-a înfiinTat Catedra cercetare
și cunoașterea armatelor străine,31 iar pregătirea pe
această linie a devenit materie de studiu în instituUie,
la toate facultăUile componente, absolvenUii urmând să
aibe atât pregătire de stat major, cât și de cercetare.32

În cadrul aceleiași instituUii, după anul 1965, în scopul
perfecTionării pregătirii de specialitate a personalului,
au funcTionat cursuri postacademice pe linie de cer-
cetare cu durata de 6 luni,33 care asigurau pregătirea
șefilor cercetării de la marile unităTi.34 Este bine de știut
că, în anul 1980, această formă de pregătire postuni-
versitară s-a desfiinUat, pregătirea ofiTerilor de cerce-
tare de la unităTi și mari unităTi fiind continuată la
Centrul de InstrucTie de la Făgăraș.35

Doresc să scot în evidenUă o constantă acUională a
structurii centrale de informaUii militare și anume faptul
că învăUământul pe linie de cercetare, executat atât în
Academia Militară, cât și la Centrul de InstrucUie al In-
fanteriei, a fost coordonat în permanenUă de DirecUia
InformaUii din Marele Stat Major, atribut în domeniul
învăUământului de informaUii la care nu a renunUat
niciodată.

Trebuie să mai arăt că […] în anul 1960 a fost înfiin-
Tat primul curs de cercetare în adâncime prin parașu-
tare, cu o durată de 11 luni, subordonat M.St.M. [...].
Cursul a început la 1 noiembrie 1960 și purta denumi-
rea de Cursul de comandanTi de grupuri de cercetare
operativă prin parașutare în adâncimea dispozitivului
inamicului,36 conUinea o tematică de învăUământ diver-
sificată, unicat la acest nivel de adresabilitate: pregă-
tire operativă, tehnici foto, conducere auto, limbi
străine, transmisiuni în codul morse, înot, pregătire fi-
zică specifică și distrugeri, și se încheia cu o aplicaUie
pe obiective reale. Dintre finalităUile avute în vedere
după absolvirea acestui curs aș dori să evidenUiez în-
cadrarea funcUiilor de comandant grup cercetare prin
parașutare la unităUile de cercetare în adâncimea dis-
pozitivului inamicului prin parașutare, subordonate
Marelui Stat Major și Armatelor de Arme Întrunite, pre-

cum și la unităUile de parașutiști și constituirea unei re-
zerve specializate de cadre din care, la război, să fie
completate funcUiile de comandant grup cercetare în
dispozitiv.

Consider că este bine să detaliez, în continuare, câ-
teva din etapele de evoluUie ale acestui curs de-a lun-
gul timpului, așa cum au fost înregistrate în
documentele de evidenUă, astfel:

- între 1961 – 1971, Cursul de cercetare operativă,
organizat de DirecUia InformaUii a Armatei la Batalionul
de Cercetare prin Parașutare;

- între 1972 – 1978, Cursul de comandanTi de gru-
puri cercetare în adâncime, organizat de DirecUia In-
formaUii a Armatei, la Batalionul de Cercetare prin
Parașutare;

- între 1979 – 1990, Cursul de perfecTionare a co-
mandanTilor de grupuri și companii cercetare, cu du-
rată de 8 luni, organizat în cadrul DirecUiei InformaUii a
Armatei, unele activităUi de instruire desfășurându-se
la Batalionul de Cercetare prin Parașutare. Este im-
portant de știut că începând cu seria din 1980, instrui-
rea ofiTerilor-cercetași care urmau Cursul de
perfecTionare comandanTi de grupuri cercetare în
adâncime și pregătire comandanTi de companii cerce-
tare s-a desfășurat pe toată perioada sa la Batalionul
404 Cercetare (mai puTin modulul de alpinism și călă-
rie, conducerea tehnicii auto și de blindate, executarea
tragerilor cu toate categoriile de armament de infante-
rie, scafandreria […]).37

O etapă importantă pentru învăUământul de infor-
maUii este reprezentată și de constituirea, în cadrul
Școlii Militare de OfiUeri Activi „Nicolae Bălcescu” de
la Sibiu, începând cu anul de învăTământ 1971-1972,
a plutonului de cercetare,38 alcătuit din elevi selecUio-
naUi din ultimul an de studii (anul III), iar din anul 1980
și din anul II, pentru a fi formaUi să îndeplinească
funcUiile de comandanUi plutoane și grupuri de cerce-
tare. Din cadrul acestui pluton, care l-a avut dascăl de
cercetare pe maiorul Costică Gavrilă, se selecUionau
cu prioritate, începând cu anul 1974, comandanTii de
grupuri pentru unitatea fanion a cercetării, Batalionul
404 Cercetare.39

Începând cu anul de învăUământ 1981-1982 pluto-
nul de cercetare din Școala Militară de OfiUeri Activi
„Nicolae Bălcescu” a fost desfiinUat, hotărârea luată
mâhnind comandanTii diferitelor eșaloane.40

Un alt moment important a fost înfiinUarea, începând
cu anul de învăUământ 1989, în baza aprobării
ministrului apărării naUionale, în cadrul Școlii Militare
de OfiUeri Activi „Nicolae Bălcescu” a unei companii de
cercetare, destinată să pregătească [...] 180 de
elevi (subofiUeri cercetași, n.a.), în trei serii, cu
durata de școlarizare de doi ani fiecare serie, pentru
specialitatea militară cercetaș-parașutist care, ulte-
rior, să fie repartizaTi (cu gradul de sg. maj.) (sergent
major, n.a.) la unităTile de profil, la grupurile de
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cercetare prin parașutare.41 Acest proiect, care ur-
mărea profesionalizarea grupurilor de cercetare în
dispozitiv, urma să se finalizeze în anul 1993, pentru
arma infanterie, specialitatea cercetaș-parașutist și
în anul 1995, pentru specialităTile militare geniu-dis-
trugeri și chimie.42

Începând cu anul 1968, în schema de organizare a
DirecUiei de InformaUii a Armatei, sunt constituite două
elemente specializate, destinate pregătirii de speciali-
tate a personalului, Cursul 1, AtașaTi militari și Cursul
2, OfiTeri acoperiTi,43 subordonate unuia din locUiitorii
șefului structurii.

Ca și în perioadele anterioare, pentru organizarea
și desfășurarea Cursului de atașaTi militari, cunoscut
în sistemul de informaUii militare sub sintagma
Cursul mare și Cursului de ofiTeri acoperiTi, DirecUia
InformaUii a Armatei a asigurat ca instructori specia-
liști de marcă ai acestei structuri, cu o foarte bună
pregătire de specialitate și o mare experienUă în
domeniul operativ-informativ. Cursurile ofereau ab-
solvenUilor posibilitatea de a ocupa, după absolvire,
funcUii de mare răspundere în cadrul structurilor de
informaUii militare, așa cum este, de exemplu, cea de
atașat militar.

Perioada de după 1990 până în prezent
Este, în opinia mea, perioada caracterizată de un

dinamism aparte, generat, în mare măsură, de trans-
formările uriașe care s-au produs la nivelul Armatei
României, în toate domeniile vieUii militare.

A continuat să funcUioneze în cadrul Centrului de In-
strucUie al Infanteriei și Tancurilor de la Făgăraș,
Cursul de comandanTi companii cercetare, care pre-
gătea ofiUerii din Trupele de Uscat/ForUele Terestre, pe
segmentul cercetarea de regiment și divizie. În ultima
treime a anilor ’90 acest curs a fost desfiinUat, pregăti-
rea ofiUerilor pe această linie fiind preluată de structura
de învăUământ de la Buzău.

A fost înfiinUată, în anul 1990, o Grupă de cercetare
în cadrul FacultăTii de Arme Întrunite din Academia de
Înalte Studii Militare, sub coordonarea Catedrei
cercetare și cunoașterea armatelor străine, la acest
proiect renunUându-se în anul universitar următor.

În luna martie a anului 1991, conform H.G. 190,
odată cu transformarea școlii militare de la Sibiu în in-
stituUie de învăUământ superior - Institutul Militar de In-
fanterie, Grăniceri și Chimie „Nicolae Bălcescu”, s-a
reînfiinUat Plutonul de cercetare, cu misiunea de a pre-
găti viitorii ofiUeri în specialitatea cercetare, în vederea
repartizării, după absolvire, la unităUile de profil. La
această structură de învăUământ se va renunUa odată
cu înfiinUarea Academiei Trupelor de Uscat/a ForUelor
Terestre, pregătirea pentru prima funcUie trecând în
responsabilitatea Școlii de AplicaUie a Infanteriei de la
Făgăraș, pentru modulul tip A, și recent înfiinUatului
Centru de Pregătire a Cercetașilor în Dispozitivul

Inamicului prin Parașutare și Mijloace de Zbor
Individuale din cadrul Centrului 404 Cercetare,
pentru modulul tip B, de specializare pe funcUii de
cercetare.

Începând cu 15 februarie 1991, responsabilităUile
privind organizarea și desfășurarea Cursului de
comandanTi de companii și grupuri cercetare în dis-
pozitivul inamicului prin parașutare au fost transfe-
rate integral Batalionului 404 Cercetare, prin
înfiinUarea Biroului învăTământ, coordonat de un șef
al cursurilor (și locUiitor al comandantului pentru
învăUământ).

Aceste două noi elemente structurale însumau un
număr de 8 funcUii (6 de personal militar, admnistra-
tive și didactice - lector - și 2 de personal civil - profe-
sor) și s-au ocupat timp de 6 ani (1991-1997), având
diferite încadrări cu personal, de activitatea de învăUă-
mânt.

IniUial această activitate din cadrul Batalionului 404
Cercetare a vizat strict segmentul specializării și
perfecUionării pregătirii ofiUerilor încadraUi pe funcUii de
comandanUi de companii și grupuri cercetare în
dispozitivul inamicului și a avut un loc și rol foarte
de important în cadrul procesului de formare și
perfecUionare a pregătirii multor generaUii de ofiUeri
cercetași.

În anul 1995 DirecUia InformaUii a luat decizia or-
ganizării unui Curs de specializare a cercetașilor (de
pregătire operativ-informativă, n.a.). Acesta s-a
adresat ofiUerilor cercetași de la batalioanele 404 și
119 cercetare, a fost coordonat direct de șeful
DirecUiei InformaUii, s-a desfășurat în garnizoana
București, în mai multe serii de câte 6 săptămâni, în
perioada anilor 1995-1996 și a beneficiat de exper-
tiza profesională a unor ofiUeri specialiști de marcă,
în activitate și în rezervă, din cadrul DirecUiei Infor-
maUii.

În baza aprobării Secretarului de Stat și Șef al Sta-
tului Major General, pe raportul șefului DirecUiei Infor-
maUii Militare nr. SA-522/19.02.1997, la 01.10.1997
s-a înfiinUat în cadrul Centrului 404 Cercetare (noua
denumire a Batalionului 404 Cercetare din anul 1995),
pe structura Biroului învăUământ, Centrul de Pregătire
a Cercetașilor în Dispozitivul Inamicului prin Parașu-
tare și Mijloace de Zbor Individuale. Consider necesar
să fac unele sublinieri referitoare la importanUa și com-
petenUele acestei structuri a învăUământului de infor-
maUii:

- a creat și pus în operă un nou cadru conceptual,
integrat, de organizare și desfășurare unitară a în-
văUământului de cercetare: un sistem unic de pregătire
prin cursuri de carieră și cursuri de nivel, în acord cu
parametrii concepUiei generale de organizare și des-
fășurare a învăUământului militar;

- a decuplat cele două niveluri de competenUă, gru-
pul și compania de cercetare în dispozitivul inamicului;
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- a iniUiat, organizat și desfășurat începând cu anul
1999, Cursul de comandanTi de grupuri cercetare în
dispozitivul inamicului prin parașutare - modulul tip B,
ca etapă finală a procesului de formare a ofiUerilor în
cadrul școlilor de aplicaUie ale categoriilor de forUe ale
armatei, în scopul specializării ofiUerilor pentru prima
funcUie pe linie de cercetare, cea de comandant de
grup cercetare prin parașutare, incluzând și breveta-
rea ca parașutist militar;

- a utilizat, ca element de noutate, subofiTerii-in-
structori, pentru organizarea și desfășurarea activi-
tăUilor practice, iniUial la activităUile cursului de bază,
ulterior și pe alte paliere ale procesului de formare a
cercetașilor de toate categoriile;

- a extins procesul de formare și specializare și
la categoriile de personal omise până în prezent,
subofiUerii și militarii angajaUi pe bază de contract.

Dintre cursurile desfășurate în cadrul acestei struc-
turi amintesc:
- Cursuri de carieră: Curs de comandanTi de grupuri

cercetare în dispozitivul inamicului, pentru ofiUeri; Curs
de stat major, pentru ofiUeri; Curs de comandanTi de
grupuri cercetare în dispozitivul inamicului prin pa-
rașutare - modulul tip „B”,pentru ofiUeri; Curs de co-
mandanTi de grupuri cercetare, pentru subofiUeri;
- Cursuri de nivel: Curs de pregătire operativă de

specialitate, pentru ofiUeri, subofiUeri și militari angajaUi
pe bază de contract; Curs de instructori ForTe Spe-
ciale, pentru ofiUeri și subofiUeri; Curs de specializare
geniu-distrugeri și NBC, pentru subofiUeri și militari an-
gajaUi pe bază de contract; Curs de specializare ope-
ratori foto-video, subofiUeri și militari angajaUi pe bază
de contract; Curs de trai în condiTii de izolare în dife-
rite medii, pentru ofiUeri, subofiUeri și militari angajaUi
pe bază de contract; Curs de trai în condiTii de izolare,
la solicitarea șefului Statului Major al ForUelor Aeriene,
pentru antrenarea piloUilor militari; Cursuri de limba
străină, engleză și rusă, pentru ofiUeri, subofiUeri și mi-
litari angajaUi pe bază de contract.

În data de 10.01.2000, în conformitate cu aproba-
rea șefului Statului Major General, pe raportul șefului
DirecUiei InformaUii Militare nr. SC-83 din 10.01.2000,
s-a constituit, Centrul de Pregătire a ForTelor Speciale,
pe structura Centrului de Pregătire a Cercetașilor în
Dispozitivul Inamicului prin Parașutare și Mijloace de
Zbor Individuale. Chiar dacă a avut o viaUă destul de
scurtă, circa 20 luni, în această structură de învăUământ
au fost organizate și desfășurate următoarele cursuri:
- Cursuri de carieră: Curs de stat major, pentru

ofiUeri; Curs de comandanTi de grupuri de cercetare în
dispozitivul inamicului prin parașutare - modulul tip „B”;
- Cursuri de nivel: Curs de pregătire operativă de

specialitate, pentru ofiUeri, subofiUeri și militari angajaUi
pe bază de contract; Cursuri de limba străină, engleză
și rusă, pentru ofiUeri, subofiUeri și militari angajaUi pe
bază de contract.

În baza Ordinului ministrului apărării naTionale nr.
M 153 din 21 09. 2001, începând cu aceeași dată, se
înfiinTează Centrul de Pregătire a Cercetașilor, ca
anexă la Batalionul 404 Cercetare (în anexa nr. 2 este
prezentat acest ordin). Misiunea de bază a structurii
era de a asigura pregătirea ofiTerilor activi, de rezervă
și a subofiTerilor în vederea încadrării pe funcTii speci-
fice la pace și la război. În această structură de în-
văUământ de informaUii au fost organizate și
desfășurate o gamă diversă de cursuri de carieră și
de nivel, astfel:
- Cursuri de carieră pentru ofiTeri: Curs de bază -

modulul tip B; Curs avansat; Curs de stat major.
- Cursuri de carieră pentru subofiTeri: Curs de bază;

Curs de formare a subofiTerilor în activitate pe filiera
indirectă - modulul 2 (de specializare) și stagiu în fun-
cUie; Curs de comandanTi de grupuri/plutoane cerce-
tare; Curs de instructori; Curs de stat major.
- Cursuri de nivel: Curs de specializare pentru cer-

cetare (în dispozitiv și la contact); Curs de pregătire
operativă de specialitate; Curs de pregătire informa-
tivă a zonei de acTiune, numai pentru ofiUeri; Curs de
limbi străine terminologie de specialitate; Curs de trai
în condiTii de izolare, captivitate și evadare; Curs de
specializare operatori foto-video, numai pentru sub-
ofiUeri; Curs de specializare în cercetare geniu-distru-
geri, numai pentru subofiUeri; Curs de specializare în
cercetare NBC, numai pentru subofiUeri; Curs de spe-
cializare lunetiști, numai pentru subofiUeri; Curs de
specializare în acTiuni directe; Curs de specializare
pentru situaTii speciale (căutare-salvare, calamităUi și
dezastre); Curs de specializare în exploatarea unor
noi categorii de tehnică.

Dintre activităUile de instruire, care s-au desfășurat
în cadrul structurii de învăUământ de la Batalionul 404
Cercetare și Centrul de Pregătire a Cercetașilor le voi
evidenUia, în continuare, pe cele mai reprezentative:

- brevetarea ca parașutist militar (parașuta BG 7M)
și antrenarea pentru executarea lansărilor în condiUii
deosebite, cu armament și materiale, din toate tipurile
de aeronave de transport din dotarea ForUelor Aeriene
ale Armatei României;

- învăUarea și exersarea tehnicilor de orientare în
teren cu/fără hartă și de supravieUuire tactică;

- exerciUii complexe de antrenare pentru executa-
rea cercetării în medii montane, urmate de exerciUii de
traversare tactică a unor masivi muntoși;

- învăUarea și antrenarea în conducerea diferitelor
categorii de tehnică militară - automobile, TAB-uri și
tancuri;

- învăUarea și exersarea tehnicilor de executare a
acUiunilor submerse până la 25 metri (instrucUia de sca-
fandrerie), în comun cu Centrul de Scafandri de la
ConstanUa;

- învăUarea și exersarea tehnicilor de executare a
escaladelor tactice pe trasee de alpinism cu diferite
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grade de dificultate în Poligonul Alpin din Cheile
Râșnoavei, poligoane de alpinism amenajate tempo-
rar și pe timpul exerciUiilor și aplicaUiilor tactice;

- învăUarea alfabetului Morse, a staUiei radio R-354
și exersarea tehnicilor de luare a legăturii (codifica-
rea/decodificarea radiogramelor prin utilizarea tabelei
de codificare a cercetașilor, transmiterea și recepUio-
narea acestora la diferite viteze de transmitere) în con-
diUii diversificate de teren, timp, anotimp, stare a vremii
și din punct de vedere tactic;

- integrarea acUională a grupurilor de cercetare de
învăUământ în aplicaUiile tactice organizate de DirecUia
InformaUii Militare;

- învăUarea și exersarea deprinderilor de comuni-
care într-o limbă străină (rusă, franceză și engleză);

- învăUarea și exersarea tehnicilor și procedeelor de
luptă corp la corp pentru scoaterea rapidă din luptă a
adversarului.

La 01.06.2003, Centrul de Pregătire a Cercetașilor
a ieșit din subordinea DirecUiei Cercetare din Statului
Major General (aceasta a fost redimensionată la o
secUie și reintrodusă în organica DirecUiei InformaUii Mi-
litare) pentru a fi anexat Școlii de AplicaTie pentru Pa-
rașutiști.44 Nu peste mult timp, la 01.05.2005, Centrul
de Pregătire a Cercetașilor a fost desfiinUat, respon-
sabilitatea gestionării domeniului cercetării revenind
Centrului de Pregătire a Cercetașilor și Parașutiștilor
recent constituit în cadrul Școlii de AplicaTie a ForTelor
pentru OperaTii Speciale, subordonată Statului Major
al ForUelor Terestre.45 Tot în cadrul acestei structuri au
mai fost înfiinUate Centrul de Pregătire pentru Infor-
maTii Militare, cu scopul de a gestiona pregătirea în
domeniul Humint, Imint și Sigint și Centrul de Pregă-
tire pentru OperaTii Speciale, pentru a asigura selecUia
și pregătirea de bază (prin faze de instruire) și de spe-
cialitate (prin cursuri de carieră și de nivel) a persona-
lului structurilor de operaUii speciale. Această dată
reprezintă, în opinia mea, momentul în care apele se
cam separă, cercetarea (de acum botezată cu acroni-
mul ISR, de la Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance) urmându-și drumul creat cu multă trudă,
iar informaUiile militare un alt drum, cu toate că, în ese-
nUa lucrurilor, direcUiile ar fi fost bine să fie cam ace-
lași. Orgolii, intenUie, ... cine știe? Lăsăm istoria să facă
lumină. Cele două domenii se vor regăsi permanent
în preocupările specialiștilor militari de informaUii pe
linia învăUământului.
În domeniul cercetării (ISR).
La 1 septembrie 2008, în cadrul acestei intermina-

bile reforme, Școala de AplicaTie a ForTelor pentru
OperaTii Speciale s-a transformat în Centrul de In-
struire pentru OperaTii Speciale, subordonat Școlii de
AplicaTie pentru UnităTi de Luptă din cadrul Statului
Major al ForUelor Terestre.46

În cadrul acestei structuri s-a înfiinUat Catedra ISR,
cu misiunea de a asigura instruirea ofiUerilor și subo-

fiUerilor cercetași (nu știu cum ar suna ISR-iștilor) prin
cursuri de carieră și de nivel.

La 31 decembrie 2016, Centrul de Instruire pentru
OperaTii Speciale s-a transformat în Centrul de In-
struire pentru ISR, Parașutiști, OperaTii Speciale și
JTAC, subordonat aceleeași școli a Statului Major al
ForUelor Terestre, în cadrul căreia regăsim Catedra
ISR, cu aceleași sarcini didactice.

De curând, la 1 septembrie 2019, din responsabili-
tatea centrului au dispărut sarcinile de selecUie și pre-
gătire în domeniul operaUiilor speciale, prin înfiinUarea
unei noi Școli de AplicaUie a ForUelor pentru OperaUii
Speciale, iar structura s-a transformat în Centrul de
PerfecTionare pentru ISR, Parașutiști și JTAC, subor-
donat Școlii de AplicaTie pentru UnităTi de Luptă a Sta-
tului Major al ForTelor Terestre. În cadrul acestui centru
a fost menUinută Catedra ISR, cu o structură îmbună-
tăUită, care își va păstra misiunea și competenUele in-
structiv-educative avute anterior.
În domeniul informaTiilor militare.
În anul 2008, s-a înfiinUat Școala de AplicaTie a In-

formaTiilor pentru Apărare în cadrul căreia s-a consti-
tuit Centrul de Pregătire Tactică, pe structura Centrului
de Pregătire pentru InformaTii Militare.

În iulie 2014, această structură s-a transformat în
Centrul de Pregătire JISR (Joint Intelligence, Surveil-
lance and Reconnaissance), iar în luna ianuarie 2017
în Serviciul 3 Pregătire JISR din cadrul Centrului de
Pregătire în Domeniul InformaTiilor pentru Apărare
(fosta școală de aplicaUie).
Misiunea de bază a acestei structuri vizează pre-

gătirea ofiUerilor, subofiUerilor, soldaUilor și gradaUilor
profesioniști și personalului civil prin cursuri de carieră
și de nivel, în domeniul informaUiilor pentru apărare.
ÎnvăTământul superior în domeniul informaTiilor pen-

tru apărare.
Trebuie să subliniez faptul că domeniul informaUiilor

militare a fost permanent în atenUia structurii care a ge-
stionat învăUământul militar superior românesc, indife-
rent de modificările structural-funcUionale care au avut
loc în cadrul acesteia.

În anul 1990, Academia Militară și-a schimbat de-
numirea în Academia de Înalte Studii Militare (HG nr.
305 din 23 aprilie 1991), apoi în Universitatea NaTio-
nală de Apărare „Carol I” (HG nr. 1027 din 28 august
2003)47.

Începând cu anul universitar 2005-2006, au avut loc
transformări în structurile de învăUamânt, catedrele de
specialitate din cadrul unităUilor funcUionale de învăUă-
mânt s-au constituit în Facultatea de comandă și stat
major, încadrul căreia vom regăsi Catedra sisteme in-
formaTionale militare și informaTii pentru apărare48.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 69 din 27.02.2013, a
fost înfiinUată Facultatea de securitate și apărare, care
are, pe lângă alte elemente structurale, Departamen-
tul informaTii pentru apărare,49 structură responsabilă
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cu pregătirea prin cursuri postuniversitare, de perfec-
Uionare și de conducere în domeniul informaUii pentru
apărare.

Astfel, în panoplia planurilor de școlarizare licenUă-
master și cursurilor de carieră și de nivel pentru anul
de școlarizare 2019-2020 ale UniversităTii NaTionale
de Apărare „Carol I”, regăsim următoarele tipuri de
cursuri dedicate informaUiilor pentru apărare:

- Cursuri postuniversitare de perfecUionare (pentru
înaintarea în gradul de locotenent-colonel/căpitan-
comandor), cu durata de 8 săptămâni: Curs de operaTii
speciale și apărare împotriva terorismului, Curs de in-
formaTii pentru luptă și securitate militară și Curs de
informaTii pentru apărare;

- Cursuri postuniversitare de conducere (pentru
înaintarea în gradul de colonel/comandor), cu durata
de 8 săptămâni; Curs de conducere a activităTilor de
operaTii speciale și apărarea împotriva terorismului,
Curs de conducere a activităTilor în domeniul informa-
Tiilor pentru apărare și Curs de conducere a activităTi-
lor în domeniul informaTiilor pentru luptă și securitate
militară;

- Curs postuniversitar de conducere (pentru înain-
tarea în gradul de general de brigadă/similar), cu du-
rata de 8 săptămâni: Curs de conducere strategică în
domeniul informaTiilor pentru apărare.50

Și, ca un corolar al argumentelor, arăt faptul că în
anul universitar 2019-2020, sunt organizate, în cadrul
UniversităUii NaUionale de Apărare „Carol I”, studii uni-
versitare de master și studii universitare de doctorat,
care au locuri dedicate domeniului informaTii pentru
apărare, astfel:

- Studii universitare de master, Conducere - infor-
maTii pentru apărare;

- Studii universitare de doctorat, InformaTii și secu-
ritate naTională.51

În loc de încheiere
Aș încerca, în propoziUii sintetice, să formulez

câteva concluzii referitoare la subiectul acestui
articol.

PropoziUia 1. Omul rămâne cea mai importantă re-
sursă. Oamenii excelent pregătiUi și antrenaUi, acUio-
nând individual și/sau în echipă, utilizând tehnica din
înzestrare, fac diferenUa, sunt cheia îndeplinirii misiu-
nilor specifice. Aceștia sunt foarte greu de găsit, pre-
gătit și motivat să facă ceea ce fac.

PropoziUia 2. Personalul de informaTii militare nu
este și nu poate fi un produs de masă. Procesul de se-
lecUie și de pregătire se derulează pe durate mari de
timp, implică costuri foarte mari și, mai ales, nu poate
fi grăbit decât aducând atingere calităUii produsului
finit.

PropoziUia 3. Elementele/structurile de informaTii mi-
litare trebuiesc create cu anticipaTie. Constituirea, ope-
raUionalizarea și menUinerea în parametri a acestui gen

aparte de structuri militare strict specializate necesită
timp, resurse importante, consecvenUă, migală, tena-
citate și multă, foarte multă răbdare.

PropoziUia 4. Spiritul de corp și de sacrificiu. Perso-
nalul structurilor de informaUii militare acceptă volun-
tar rigorile acestui gen special de serviciu. Cu toate
acestea nici motivaUia (financiară sau de altă natură),
nici uniforma, nici statutul special, nu-i vor putea ajuta
pe timpul acUiunilor desfășurate așa cum o pot face ca-
marazii săi, încrederea în competenUa acestora fiind
fundamentală pentru succesul acUiunilor.

PropoziUia 5. Structurile de informaTii militare au fost
și vor fi permanent în slujba Tării. Domeniul informaUii-
lor militare (pentru apărare, n.a.) este prea sensibil
pentru a fi pus la îndemâna celor care, prin acUiuni
sau propagandă, îi pot aduce grave prejudicii. În ace-
lași timp aceste structuri vor pune la dispoziUia deci-
denUilor politico-militari informaUiile necesare pentru
actul decizional.

Am convingerea că structurile de învăUământ mili-
tar special, ISR și informaUii, vor evolua și își vor
adapta permanent demersul didactic la tot ceea ce
este nou în acest domeniu al excelenUei profesionale
- informaUiile militare (pentru apărare, n.a.).

Respectul multor generaUii de cursanUi, profesiona-
lismul dus spre perfecUiune, dragostea constantă faUă
de această frumoasă specialitate militară, dăruirea și
spiritul de corp vor rămâne reperele emblematice de
bază, prin care aș putea caracteriza corpul didactic de
profesori și instructori ai instituUiilor de învăUământ de
informaUii militare. Ne rămâne nouă tuturor, profesori și
cursanUi, Să luăm din trecut FLACĂRA, nu CENUȘA52

și să o punem cu pasiune în ceea ce facem pentru ca
finalităUile demersurilor instructiv-educative să fie cele
proiectate și așteptate.

Și dacă nu conștientizăm îndeajuns de mult impor-
tanUa pregătirii, ne poate ajuta înUelepciunea ascunsă
magistral într-un proverb chinezesc:

„Dacă faci planuri pentru un an, atunci cultivă
orez; dacă faci planuri pentru zece ani plantează co-
paci; dacă faci planuri pentru o viaTă, atunci educă
oameni”

Note:
1 Marian Dulă, col. (r). într-un articol - mesaj trimis

lui Ion Petrescu, postat pe internet, site-ul „Linia de
miră”.

2 Monitorul official al Sării Românești, nr. 43 din 20
aprilie 1859, p. 169, citat de col. (r) Marian Dulă într-
un articol - mesaj trimis lui Ion Petrescu, postat pe in-
ternet, site-ul „Linia de miră”.

3 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune și adevăr,
București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A., p. 34.

4 Dan PlăviUu, Ilie Ovidiu FrăUilă, Serviciul de infor-
maTii al Armatei României - tradiTie și continuitate, Ed.
Axioma Print, București, 2009, p. 36.
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5 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune
și adevăr, București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A., p.
45.

6 Ibidem.
7 Ibidem, p. 52.
8 General de brigadă (r) Mihai Chiriac, Cercetașii,

elita Armatei României - istorie și actualitate, Editura
militară, București, 2006, p. 45.

9 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune
și adevăr, București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A., p.
68.

10 Paul Ștefănescu, Istoria serviciilor secrete
românești, Ed. Divers press, București, 1994,
p. 29.

11 General de brigadă (r) Mihai Chiriac, op. cit., p.
45.

12 Ibidem.
13 Dan PlăviUu, Ilie Ovidiu FrăUilă, op. cit., p. 85.
14 General de brigadă (r) Mihai Chiriac, op. cit., p.

46.
15 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune și adevăr,

București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A., p. 114.
16 Stan Petrescu, InformaTiile, a patra armă, Ed. Mi-

litară, București, 1999, p. 80.
17 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune și

adevăr, București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A.,
p. 112.

18 Ibidem, p. 114.
19 Stan Petrescu, op. cit., p. 81.
20 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune și adevăr,

București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A., p. 120.
21 Ibidem, p. 129.
22 Ibidem, p. 187.
23 Ibidem.
24 General de brigadă (r) Mihai Chiriac, op. cit.,

Amintiri din armată, colonel (r) Sima I. Micu, p. 311.
25 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune

și adevăr, București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A, p.
189.

26 Ibidem.
27 General de brigadă (r) Dumitru Miu, Batalionul

404 Cercetare, o istorie în istorie, volu-
mul 1, Ed. Editgraph, Buzău, București, 2018,
p. 33.

28 Ibidem.
29 DirecTia InformaTii Militare între ficTiune

și adevăr, București, 1994, Ed. C.E.A.T.E.P.T.A., p.
190.

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 General de brigadă (r) Mihai Chiriac, op. cit.,

Am avut prilejul și satisfacTia să lucrez pe linie
de cercetare, General-maior (r) Florian TruUă,
p. 333.

35 General de brigadă (r) Dumitru Miu, Batalionul
404 Cercetare, istoria unor învingători, Ed. Universi-
tăUii NaUionale de Apărare „Carol I”, București, 2012,
p. 240;

36 General de brigadă (r) Dumitru Miu, Batalionul
404 Cercetare, o istorie în istorie, volumul 1, Ed.
Editgraph, Buzău, București, 2018, p. 47;

37 General de brigadă (r) Dumitru Miu, Batalionul
404 Cercetare, istoria unor învingători, Ed. Universi-
tăUii NaUionale de Apărare „Carol I”, București, 2012,
p. 51;

38 Ibidem, p. 154;
39 Ibidem;
40 General de brigadă (r) Mihai Chiriac, op. cit.,

Cercetarea a fost, este și va fi pasiunea vieTii mele, co-
lonel (r) Costică Gavrilă, p. 280;

41 General de brigadă (r) Dumitru Miu, Batalionul
404 Cercetare, istoria unor învingători, Ed. Universi-
tăUii NaUionale de Apărare „Carol I”, București, 2012,
p. 236-237;

42 Ibidem, p. 237;
43 Dan PlăviUu, Ilie Ovidiu FrăUilă, op. cit., p. 224;
44 Mircea Tănase, Parașutismul militar în România,

tradiTie și actualitate (1948-2008), ediUia a doua, Ed.
CTEA, București, p. 328.

45 Ibidem.
46 Ibidem, p. 329.
47 https://www.unap.ro.
48 https://www.unap.ro.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Mircea Tănase, op. cit., p. 397.

(Textul a fost publicat iniUial, într-o formă detaliată, în
volumul InformaTiile militare – 160 de ani în slujba
Armatei României, coordonatori Alexandru Rusu și
Mircea Tănase, Editura Editgraph, Buzău, 2019,
p.135)
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La 40 de km de municipiul Buzău, pe valea Sibici-
ului, în comuna ColBi, între dealurile buzoiene, se
găsește adăpostită, într-o clădire realizată în stil
popular, colecBia muzeală de chihlimbar de la ColBi,
renumită prin unicitatea sa.
Deși, conform legendei, locul în care chihlimbarul a

fost găsit nu trebuie dezvăluit nimănui pentru că nicio-
dată nu îl vei mai descoperi, vă dau câteva indicaBii
de orientare pentru a ajunge cu ușurinBă la Muzeul de
la ColBi: trebuie să mergeBi pe DN 10 (Buzău-Brașov),
și apoi prin Pătârlagele - Sibiciu - ColBi (DC 69).
Clădirea, după modelul unei case Bărănești cu

demisol, parter și etaj se vede foarte bine, fiind
amplasată pe partea stângă a drumului de acces în
localitate dinspre Pătârlagele. Aici veBi descoperi o
adevărată comoară, cele mai frumoase exemplare de
chihlimbar, pietre magice ale căror nuanBe sunt de cu-
loarea focului sau a sângelui.
Încă de la intrare te întâmpină o enciclopedie

umană, în persoana doamnei Diana Gavrilă, care se
dovedește un muzeograf cu reale calităBi cognitive,
bun cunoscător al patrimoniului aflat în sălile
muzeului și a istoriei locale.
De la dânsa aflăm că muzeul a fost reabilitat în anul

2019, fiind redeschis publicului în august 2020, într-
un modern concept expoziBional, prezentând publicu-
lui colecBia de chihlimbar: pepite de diferite dimensiuni,
bijuterii (inele, cercei, pandantive, şiraguri de mărgele
etc.), unelte de extracBie și prelucrare a chihlimbarului.
Tot în cadrul muzeului descoperim o interesantă

colecBie de flori de mină și exponate de paleofaună
din patrimoniul Muzeului JudeBean Buzău, fiind
prezentate numeroase eșantioane formate din unul
sau mai multe minerale recoltate din subteran, strâns
legate de activitatea vulcanică și evidenBiate prin cu-
lori, forme și dimensiuni cu valoare estetică. PuteBi
vedea aici bucăBi de calcită, pirită, cuarB floral cu
depunere de fier, barită, aduse din diverse locuri din
Bară.
De la doamna Gavrilă am aflat astfel despre

chihlimbar că se mai numește rumanit, aceasta din
urmă fiind o denumire populară românească care
înseamnă, de fapt, „lacrimile pământului”, precizându-
ne că acesta este cunoscut încă din antichitate, fiind

folosit pentru confecBionarea diverselor amulete. De
altfel, în tradiBia populară se consideră și în zilele
noastre că piatra chihlimbarului aduce noroc și te
apără de duhurile rele.

Muzeul Chilimbarului - piatra magică din
jude�ul Buzău
--------- Plutonier adjutant principal Sandu Popa, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
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În camera din partea stângă ne sunt prezentate in-
formaBii despre savantul Gh. Munteanu-Murgoci
(1872-1925), întemeietor al școlii românești de
pedologie și autorul lucrării „Zăcămintele succinului
din România” (prima teză de docenBă în mineralogie
din România). Tot aici puteBi observa diverse obiecte
utilizate în procesul de extracBie și prelucrare a
chihlimbarului, un strung pentru lustruirea obiectelor
de chihlimbar, lămpașe de mină având dimensiuni
diferite, ciocane, târnăcoape sau lopeBi cu ajutorul
cărora căutătorii de chihlimbar au ajuns la comoara
mult dorită.

În câteva vitrine se mai pot admira bucăBi de lemn
fosil și scoici fosile; două roci conBineau impresiuni de
pește.
În sala centrală se pot admira numeroase bucăBi de

chihlimbar neprelucrat, găsite în zona ColBi având di-
mensiuni și nuanBe diferite. Se pot observa și câteva
șiraguri de mărgele realizate din chihlimbar prelucrat,
iar piesele cele mai importante din întreaga expoziBie
le-am putut admira într-o vitrină amplasată în partea
centrală a încăperii: două bucăBi mici de chihlimbar cu
incluziuni vegetale, un set de bijuterii din chihlimbar
oferite în dar Elenei Ceaușescu de către locuitorii din
zonă în anul 1987 și o bucată de chihlimbar neprelu-
crat de dimensiuni impresionante: aceasta cântărește
1857 grame.

Chihlimbarul este o răşină fosilizată de-a lungul a
zeci de milioane de ani. Rășina a fost produsă de
unele specii de pin (Pinus Succinifera) și prezintă o
varietate de culori: de la galben ca mierea, la brun-
roşcat sau verde-negru.
Printre surprizele pregătite publicului se numără

vitrina smart, prima de acest fel într-un muzeu româ-
nesc, și magazinul de suveniruri, de unde vizitatorii
pot achiziBiona amintiri din Buzău - obiecte personali-
zate cu imagini din colecBiile muzeului, dar și ale unor
monumente istorice din judeB.
La parter, pe pereBii încăperii sunt expuse panouri

informative, iar o parte importantă a conceptului
expoziBional este dedicată „Grotei Nucu-Bozioru”,
monument unic al artei preistorice din spaBiul Bării
noastre, precum și imagini care prezintă schiturile ru-
pestre din zona Nucu - Bozioru - Aluniș.

Tot la parter, expoziBia mai prezintă femurul și
mandibula unui mamut, care a trăit acum 2,5 milioane
de ani pe teritoriul judeBului Buzău.

De re�inut:
• Muzeul Chihlimbarului de la ColBi este singurul

muzeu de acest tip din România.
• Chihlimbarul de ColBi este cel mai valoros din

lume, datorită calităBii și coloritului. Are peste 160 de
culori. De asemenea, este cunoscut și sub numele de
succin de Buzău sau rumanit.
• Cea mai mare pepită de chihlimbar de ColBi

cântărește 3450 de grame și este expusă la sediul
central al Muzeului JudeBean Buzău.
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Joi, 9 septembrie, la împlinirea a 105 de ani de la
începutul Bătăliei Sibiului, una dintre primele mari
confruntări ale armatei române la intrarea în Războiul
de Întregire NaNională 1916-1919, la Cimitirul Eroilor
din Dealul Dăii, comuna Roşia, a avut loc depunerea
de coroane şi jerbe de flori.
Cu aceaşi ocazie a fost dezvelită şi o placă come-

morativă cu textul: Aici odihnesc militari ai Regimen-
tului 48 Infanterie Buzău căzu7i pentru Patrie şi pentru
întregirea Neamului Românesc la 9 septembrie 1916.

Dezvelită cu ocazia comemorării a 105 ani de la
atacul de noapte din Dealul Roşia, din ini7iativa
Funda7iei „Mareşal Alexandru Averescu” şi cu sprijinul
Academiei For7elor Terestre „Nicolae Bălcescu”.
9 septembrie 2021
Ceremonialul a cuprins şi oficierea serviciului reli-

gios de către un sobor de preoNi, precum şi sfinNirea
plăcii comemorative.

La activitate au participat subprefectul judeNului
Sibiu, Sanda-Ligia Muntean, vicepreşedintele Consi-
liului JudeNean Sibiu, Marcel Constantin Luca, primarul
comunei Roşia, David Ioan, locNiitorul comandantului
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general de brigadă Iulian
Daniliuc, rectorul Academiei ForNelor Terestre „Nico-
lae Bălcescu”, general de brigadă prof.univ.dr.ing.
GhiNă Bârsan, directorul Arhivelor Militare Române,
colonel Liviu Corciu, numeroși invitaNi implicaNi în du-
cerea la bun sfârșit a acestui demers memorialistic,
precum și reprezentanNii FundaNiei „Mareșal Alexan-
dru Averescu”.
Dr. Cosmin Roman, istoric și muzeograf la Acade-

mia ForNelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, a evocat
sacrificiul militarilor readucând în atenNia colectivă
faptele de arme, de un eroism atât de simplu, dar
săvârşite în condiNii excepNionale, în zona Roşia de
către ostaşii Regimentului 48 Infanterie din Buzău.
Aici au pierit 1145 ofiNeri şi trupă care au luptat

pentru libertate şi întregirea neamului şi a teritoriului
naNional.

Foto: plutonier adjutant principal Sandu Popa

105 ani de la Atacul de noapte
din Dealul Rotemberg – Daia, Sibiu

---------- Maistru militar principal Iulian Cadulencu



Devenită tradiNie, competiNia militar-aplicativă „Roza
cercetașilor”, ediNia de vară, faza pe divizie, s-a des-
fășurat, în luna septembrie, în garnizoana Buzău.
ConstituiNi în 10 loturi, 125 de militari din cadrul ma-

rilor unităNi și unităNilor din compunerea Diviziei 2 In-
fanterie „Getica” au participat la o nouă ediNie a
concursului dedicat militarilor din structurile de cerce-
tare.
ConcurenNii au avut de înfruntat, pe parcursul probei

de patrulă și ștafetă, un teren mediu greu frământat
pe distanNă de peste 30 km, dar beneficiind de această
dată de o vreme bună.
CompetiNia, reprezentativă deja pentru structurile cu

specific de cercetare, valorifică și dezvoltă spiritul de
echipă, camaraderia și deprinderile specifice de militar
ale participanNilor, oferind constant, pe lângă acti-
vităNile de instruire ale fiecărei structuri, prilejul eva-
luării și autoevaluării nivelului de pregătire a militarilor
și echipelor din unităNile și marile unităNi militare ale di-
viziei.
CompetiNia a constat în desfășurarea a două probe:

de patrulă şi ştafetă. Proba de patrulă, în care au fost
testate la maxim calităNile fizice, s-a desfăşurat pe un
traseu de aproximativ 30 de kilometri, într-un teren
puternic frământat. Ca la fiecare ediNie, organizatorii
au simulat un cadru tactic complex, cu ameninNări de
natură convenNională şi hibridă care au solicitat par-
ticipanNilor la un înalt nivel, calităNile şi deprinderile
specifice, formate şi perfecNionate în anii de instrucNie.
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Competiţia „Roza cercetașilor”
- limita adaptabilită&ii cercetașilor -

-------- Maistru militar principal Iulian Cadulencu



Au fost astfel evaluate loturilor participante, în anu-
mite puncte de verificare, deprinderile de a descoperi
ameninNările specifice acNiunilor în dispozitivul adver-
sarului, traversarea unei zone contaminate, identifi-
carea unor obiective, acordarea primului ajutor şi
transportul unui rănit, precum şi modul de identificare
şi cunoaştere a caracteristicilor tehnico-tactice ale
tehnicii/ echipamentelor atât din armata română cât şi
din armatele străine.
Proba de ştafetă a redat în condiNii cât mai

asemănătoare cu cele reale executarea unei misiuni,
în condiNii de efort intens pe un traseu de aproximativ
800 de metri, parcurs contratimp de loturile partici-
pante. Pe parcursul traseului loturile au trebuit să re-
zolve trei momente tactice (aruncarea grenadelor la
distanNă şi precizie şi executarea unor şedinNe de
tragere).
După însumarea timpilor la probele desfăşurate

clasamentul general se prezintă astfel: pe locul I -
Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”; locul II
- Regimentul 61 Rachete Antiaeriene „Pelendava”, iar
locul III - Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”.
Premierea şi înmânarea diplomelor a fost făcută de

comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, generalul-
maior Dragoş-Dumitru Iacob, care a apreciat valorifi-
carea în condiNii de competiNie a calităNilor motrice,
precum şi a deprinderilor necesare cercetaşilor pen-
tru îndeplinirea sarcinilor specifice şi utilitar-aplicative
dobândite de militarii participanNi în urma procesului
de instruire.
Au mai fost acordate diplome de excelenNă pentru

participare constantă, pentru fair-play, pentru cel mai
bun timp la ștafetă, pentru cel mai bun punctaj la
aruncarea grenadelor, precum și pentru cel mai bun
punctaj la tragerea cu armamentul de infanterie.
Apreciem atât felul în care s-au prezentat echipele

în concurs, nivelul de pregătire, efortul și spiritul de
fair-play al acestora, cât și modul de organizare a
acestei ediNii, efortul echipei coordonate de colonelul
Vasile Cerbu și subordonaNii săi din cadrul modulului
G-2 InformaNii al comandamentului diviziei, precum și
al militarilor din cadrul Batalionanelor 200 Sprijin, 3
Geniu și 47 ComunicaNii și Informatică, care au asi-
gurat buna desfășurare a activităNilor.
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ParticipanNii de pe traseul albastru al celei de-a
VIII-a ediNie a Ștafetei Veteranilor au ajuns la Buzău.
Sâmbătă, 2 octombrie, participanNii la eveniment au

adus Ștafeta Veteranilor în PiaNa Daciei, unde au fost
întâmpinaNi de către locNiitorul comandantului Diviziei
2 Infanterie „Getica”, generalul de brigadă Iulian
Daniliuc, și viceprimarul municipiului Buzău Ionuţ-
Sorin Apostu.
Voluntarii INVICTUS au fost felicitaNi de către cei

prezenNi, iar locNiitorul comandantului Diviziei 2 Infan-
terie „Getica” le-a urat succes, mulNumindu-le totodată
pentru implicarea și dăruirea cu care Nin vie memoria
eroilor români.
La final, ștafeta a fost predată celor care duminică,

3 octombrie, au luat startul spre următoarea destinaNie
- Slobozia. Acestora li s-au alăturat voluntari din cadrul
unităNilor militare din garnizoana Buzău.
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Ștafeta Veteranilor a ajuns la Buzău
---------- Locotenent Nicoleta Pană, Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru”
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Vineri, 8 octombrie, la sediul Batalionului 3 Geniu
„General Constantin Poenaru” a avut loc festivitatea
de depunere a Jurământului militar de către soldaNii și
gradaNii profesioniști – seria august 2021.
Prima etapă de formare și dezvoltare a deprinderilor

de bază ale luptătorului disciplinat și încrezător în
forNele proprii s-a încheiat cu jurământul de credinNă
faNă de Nară, dar și cu promisiunea fermă a tinerilor os-
tași de a se transforma în militari demni și de nădejde
ai Nării la finalul modului perfecNionării instruirii de spe-
cialitate ce va urma.
Reprezentantul eșalonului superior, locNiitorul pen-

tru resurse al șefului de stat major al Diviziei 2 Infan-
terie „Getica”, colonel Marian Mutuliga, i-a felicitat și
încurajat pe proaspeNii militari, exprimându-și totodată
încrederea că vor fi demni de jurământul făcut și vor
veghea continuu asupra destinelor Nării, punând
chezășie onoarea, demnitatea și viaNa lor.
LocNiitorul comandantului Batalionului 3 Geniu

„General Constantin Poenaru”, locotenent-colonel
Teodor Jipa, le-a transmis tinerilor ostași că dacă până
acum au fost doar aspiranNi la statutul de militar, odată
cu depunerea jurământului este mândru să-i nu-
mească camarazi și, având în vedere blazonul bata-
lionului, este sigur că vor deveni „pui de lei”.

Onouăserie de solda&i și grada&i profesioniști
au depus Jurământul militar la Buzău
---------- Locotenent Nicoleta Pană, Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru”



Luni, 25 octombrie, zi de mare sărbătoare pentru
Armata României, în a doua garnizoană ca mărime a
Nării, Buzăul, a avut loc ceremonia militară organizată
cu acest prilej.
InvitaNi de seamă au Ninut să aducă, prin cuvintele

rostite, omagiile lor militarilor de ieri și de astăzi și in-
stituNiei militare.
Astfel, primarul municipiului Buzău, Constantin

Toma, președintele Consiliului JudeNean Buzău,
Petre-Emanoil Neagu, subprefectul judeNului, Marieta
Boloș, s-au adresat asistenNei, iar comandatul Diviziei
2 Infanterie „Getica”, general-maior Dragoș-Dumitru
Iacob, a dat citire mesajului Șefului Statului Major al
Apărării cu acest prilej.
Ceremonialul a mai constat și într-un „Te Deum”

oficiat de un sobor de preoNi și depuneri de coroane la
Domul Central din Cimitirul Eroilor.
Ceremonia s-a organizat cu respectarea normelor

naţionale referitoare la aplicarea şi respectarea mă-
surilor privind prevenirea şi limitarea infectării cu
virusul SARS CoV-2.
La mulNi ani militarilor, la mulNi ani Armatei

României!
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Z i u a A rma t e i R omân i e i
î n g a r n i z o a na Bu z ă u

-------- Maistru militar principal Iulian Cadulencu
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InstituNia Prefectului - JudeNul Buzău, în colaborare
cu Garnizoana Buzău, au desfășurat activităNi dedi-
cate, Zilei Veteranilor, joi, 11 noiembrie, la Cimitirul
Eroilor din municipiul Buzău și la Monumentul Eroilor
din Teatrele de Opera7ii din comuna Smeeni, judeNul
Buzău.
Minând cont de restricNiile impuse de contextul epi-

demiologic actual, activităNile s-au desfășurat în for-
mat restrâns, fără participarea publicului și au constat
în depuneri de coroane atât la mormintele eroilor
căzuNi în teatrele de operaNii cât și la monumentul de-
dicat acestora din localitatea Smeeni.
După momentul de reculegere și oficierea serviciu-

lui religios la Monumentul Eroilor din Teatrele de
Opera7ii din comuna Smeeni, comandantul garni-
zoanei Buzău, general-maior Dragoș-Dumitru Iacob,
a dat citire mesajului șefului Statului Major al Apărării
cu prilejul Zilei Veteranilor.
Ceremonia s-a încheiat cu intonarea de către

Muzica reprezentativă a Diviziei 2 Infanterie „Getica” a
Imnului Eroilor și depunerea de coroane de flori.

***
Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr. 150

din 22.10.2014, privind modificarea și completarea
OUG nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor per-
sonalului armatei participant la acNiuni militare și acor-
darea unor drepturi acestuia și urmașilor celui
decedat.
România se alătură, astfel, Australiei, Canadei,

Statelor Unite ale Americii, precum şi altor state din
Europa care, la 11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa
pentru militarii întorşi din misiuni şi îşi comemorează
eroii.
Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolis-

tica ei şi intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora
11.00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germa-
nia, în urma căruia se punea capăt Primului Război
Mondial şi se creau condiţiile necesare realizării, în
ţara noastră, a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Semnificaţia acestei zile pentru Armata României

este legată şi de faptul că, pe data de 11 noiembrie
2003, a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif
Silviu Fogoraşi, primul militar decedat în teatrul de
operaţii din Afganistan.
În ţara noastră se sărbătoreşte şi Ziua Veteranilor

de Război, pe data de 29 aprilie, în onoarea tuturor
militarilor români care au luptat şi şi-au dat viaţa, pe
timpul celor două conflagraţii mondiale, pentru
apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii
teritoriale a României.
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Ziua Veteranilor în Buzău
-------- Maistru militar principal Iulian Cadulencu
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(organizaţie nonprofit, de utilitate publică, recunoscută conform HG 860 din 12.11.2013)

pentru a reda patrimoniului naţional o clădire istorică
CERCUL MILITAR BUZĂU

Detalii de completare şi trimitere a formularului 230 pe site-ul
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Decoraţiuni Piatră
pentru curte şi grădină

Calcar de Năieni

w
w
w
.d
ec
or
at
iu
ni
pi
at
ra
.ro

Colectivul redacţional şi colaboratorii Cadranului militar buzoian mulţumesc cititorilor pentru
fidelitatea şi interesul cu care ne urmăresc paginile, dorindu-ne să ne rezerve,

în continuare, un loc privilegiat în lecturile dumnealor.
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