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Străjer în calea furtunilor 2005-2020

Mesajul ministrului Apărării Naţionale,
Nicolae-Ionel Ciucă,
-Preşedinte de onoare al Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”-

15 ani de legături fiabile
între oştire şi societatea civilă
15 ani pe scara istoriei nu înseamnă foarte mult, dar pentru generaţia
noastră au reprezentat o perioadă importantă dedicată modernizării
Armatei României şi regândirii relaţiilor dintre corpul militar şi societatea
civilă. Eforturile noastre nu ar fi avut aceleași rezultate dacă nu am fi avut
exemplul înaintașilor noştri şi, printre aceştia, mareşalul Alexandru
Averescu are un loc special în istoria militară a României. În perioada sa,
Armata României a fost rapid modernizată şi a reuşit să iasă victorioasă
dintr-un război din care puţini ar fi crezut în acele vremuri că putem ieşi
învingători. Doar cu sacrificiul ostașilor români şi cu experienţa unor lideri
militari cum a fost mareşalul Alexandru Averescu, Armata României a
reuşit să-şi salveze Patria şi Poporul.
Analiza celor 15 ani de activitate ai Fundației „Mareșal Alexandru
Averescu” reprezintă pentru noi, cei care am depus jurământul sacru de
apărare a patriei, retrospectiva acțiunilor pe care le desfășurăm cu onoare
și cinste pentru înaintașii care au fost parte activă din istoria noastră
tumultoasă și totodată au răspuns Prezent atunci când țara a fost în
impas.
De la înființare, în anul 2005, din iniţiativa cadrelor militare ale Comandamentului 2 Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”, cărora li
s-au alăturat apoi și cadre militare, personal civil contractual din unităţile
militare din garnizoana Buzău, precum şi un număr important de cadre
militare în rezervă şi retragere, acțiunile și proiectele organizației au fost
derulate în spiritul dat de cuvintele mareşalului Alexandru Averescu Faptele noastre trebuie să fie numai în slujba Patriei şi neamului!
Prin eficiență, prezență activă și responsabilitate asumată a tuturor
preşedinţilor și a membrilor săi, Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”
1

a devenit într-un timp scurt o organizație prestigioasă în plan local și
naţional, un actor important în reprezentarea intereselor profesionale ale
membrilor săi, făcând parte din eșalonul celor mai credibile și solide
organizaţii buzoiene.
De-a lungul timpului, Fundaţia a acordat o atenţie deosebită educaţiei,
şlefuirii tinerilor în spiritul valorilor la care a aderat de la bun început, cele
de recunoştintă pentru eroii şi înaintaşii noştri, de manifestare a patriotismului şi de promovare a trecutului şi identităţii naţionale.
Un obiectiv important al fundaţiei a fost conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice, simboluri ale pioasei omagieri a jertfelor Armatei
României. În acest sens, a fost reabilitat monumentul eroilor Regimentului
48 Infanterie din Buzău. De asemenea, am avut cinstea şi onoarea ca în
perioada cât am fost preşedintele Fundaţiei „Mareşal Alexandru
Averescu”, să reamenajăm Cimitirul Militar din Roşia-Sibiu şi să
amenajăm Cimitirul Militar din comuna Deleni, judeţul Iaşi, unde odihnesc
eroii aceleiași unităţi, combatanți în campania 1916-1918.
Sub egida Fundației „Mareșal Alexandru Averescu” a fost editată
semestrial, din anul 2007, revista „Străjer în calea furtunilor”, cadran militar
buzoian, în paginile sale regăsindu-se articole și studii de real interes
pentru cititorii pasionați de istoria locală și națională, geopolitică, literatură.
În panoplia de atribuţii asumate de către Fundaţie, în spiritul camaraderiei, s-au întreprins acţiuni caritabile constând în ajutoare financiare
acordate unor cadre militare în activitate şi retragere aflate în suferinţă.
Am convingerea că, în continuare, nu vor lipsi punctele din agenda
tradiţională a fundaţiei pentru realizarea unei legături credibile între oştire
şi societatea civilă, cât şi pentru realizarea unui spirit de corp al organismului militar căruia i se adresează.
Avem nevoie de modele pe care să le urmăm, să le avem ca exemplu
şi motivare iar mareşalul Alexandru Averescu este personalitatea care,
peste generaţii, îi întărește pe militari cât şi credinţa în victorie chiar şi în
momente de cumpănă.
La ceas aniversar, la sărbătorirea a 15 ani de existență și împliniri, în
calitate de preşedinte de onoare al Fundației „Mareşal Alexandru
Averescu”, adresez mulțumiri membrilor fondatori şi fiecărui membru al
fundaţiei pentru tot ce s-a realizat, fiind convins că acţiunile viitoare vor
demonstra onestitate, integritate, respectarea principiilor morale
și instituționale şi se vor dezvolta ca şi până acum relațiile de respect
reciproc cu susținătorii şi colaboratorii noştri, tuturor celor care au crezut
în noi şi ne-au acordat susţinerea necesară.
2
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ARGUMENT
----Colonel (r.) dr. Mircea Tănase, Redactor-şef al revistei Străjer în calea furtunilor

priu. Pentru că da, Fundaţia şi revista
au fost şi sunt patronate de marea unitate care îşi are reşedinţa în oraşul
nostru, iar comandanţii acesteia,
nume prestigioase ale oştirii române,
şi-au asumat cu entuziasm şi responsabilitate acest rol.
Iniţiativa editării acestui almanah
retrospectiv a apărut mai de mult,
probabil ar fi fost folositor să-l putem
edita periodic - dicţionarul defineşte almanahul ca o publicaţie periodică, de
obicei anuală -, vremurile însă n-au
fost întotdeuana prielnice unui asemenea demers, deşi ne-ar fi plăcut să
putem respecta litera dicţionarului.
Iată, deci, de ce trebuie să ne
bucurăm că-l putem înfăptui acum şi
să ne dorim să-l repetăm în anii ce vor
urma şi vor marca alte frumoase
aniversări ale Fundaţiei.
Încercarea de a alege, din multitudinea de materiale publicate în decursul anilor în paginile revistei, pe
cele mai relevante, de a acoperi întreg
spectrul de exprimare al acesteia, de
la ştiinţă militară la arealul cultural buzoian, de a le asocia unuia din
domeniile pe care ni le-am propus să
le ilustrăm la proiectarea volumului,
s-a dovedit extrem de delicată şi

Revista Străjer în calea furtunilor a
apărut în spaţiul editorial buzoian în
august 2007 şi şi-a îndeplinit, credem,
cu prisosinţă menirea de vector de
imagine a recent înfiinţatei atunci
Fundaţii Mareşal Alexandru Averescu,
cea care, iată, astăzi împlineşte 15 ani
de viaţă şi vrednică slujire a militarilor,
dar nu numai, din garnizoana Buzău.
Propunându-şi de la început să
susţină şi să promoveze în spaţiul
public, cu forţa cuvântului şi argumentul imaginii, cele mai relevante
înfăptuiri ale Fundaţiei, revista şi-a
depăşit, chiar de la primul său număr,
simplul rol de magazin – în sensul
oferit de dicţionar, acela de publicaţie
periodică ilustrată, cuprinzând articole
din domenii variate – dovedind că trebuie şi poate fi mult mai mult. Dovadă
stau cele 27 de apariţii editoriale –
lansate, de regulă, în luna mai, când
Armata şi Biserica îşi unesc trăirile
pentru Înălţarea Eroilor Neamului, şi la
1 Decembrie, de Ziua Naţională a
României. Şi tot aşa, câte două apariţii
pe an, colecţia revistei a luat dimensiunile valorice ale unui autentic tezaur
cultural, şi nu ştim dacă o altă
garnizoană a ţării se mai poate lăuda
cu o asemenea împlinire în nume pro3
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incontestabilă a patrimoniului cultural
românesc. Cine va fi obligat, sau
numai curios, să cerceteze peste ani
evoluţia oştirii române şi pe coordonata sa socio-cultrală, nu va putea
evita Fundaţia Mareşal Alexandru
Averescu şi revista acesteia, Străjer în
calea furtunilor.
Nu putem să nu aducem un cuvânt
de muţumire celor care, de-a lungul
vremii, sub o formă sau alta, angajaţi
în diferite formule redacţionale ale
revistei sau numai simpli colaboratori,
la fel de dezinteresaţi material –
pentru că, trebuie s-o spunem, munca
în redacţia revistei este totalmente
voluntară – au trudit pentru a rostui cuvintele şi imaginile în paginile sale.
Tuturor, redactori-şefi, redactori,
tehnoredactori, secretari de redacţie,
fotoreporteri, corectori, difuzori etc,
sinceră gratitudine pentru opera
noastră comună, revista, din care
încercăm,
prin
acest
demers
editorial, să prezentăm doar o mică
parte, reîmpaginată între coperţile
acestui, sperăm, frumos şi interesant
almanah.
La ceas aniversar al Fundaţiei,
să ne întărim legământul iniţial că
vom merge în continuare spre viitor
în aceeaşi cadenţă, că ne vom
susţine reciproc şi vom fi, aici, în
Curbra Carpaţilor, stavilă oricăror
vitregii care ar putea să zdruncine, în
vreun fel, legătura puternică pe care o
avem cu societatea în slujba căreia
fiinţăm.

anevoioasă, mai ales că am fost
obligaţi să ne încadrăm într-un spaţiu
tipografic limitat, desigur, de buget.
Cu speranţa că vom afla apreciere
de la cei care se regăsesc în paginile
acestui volum, dar şi înţelegere şi
iertare de la cei pe care, cu toată
străduinţa, nu i-am putut alătura demersului nostru, deşi ar fi meritat-o cu
prisosinţă, credem că am reuşit să
alcătuim o lucrare care să reziste criticilor şi să evidenţieze intenţia noastră
de a oferi cititorior un volum cu o valoare intrinsecă rezonabilă. Şi spunem
aceasta gândindu-ne nu doar la numele celor care ne-au fost alături –
personalităţi
incontestabile
ale
domeniilor lor de activitate – şi au contribuit la ridicarea, susţinerea şi
recunoaşterea valorii revistei cu materiale de certă valoare ştiinţifică, dar şi
la diversitatea şi ineditul multor teme
abordate şi prezentate la cea mai
înaltă ţinută editorială. Putem afirma,
fără teama de a greşi prea mult, că Almanahul de faţă este doar o mică
parte din bogatul tezaur depozitat în
paginle revistei şi care va dovedi,
peste ani, că Fundaţia „Mareşal
Alexandru Averescu” nu s-a pus doar
în slujba imediată a militarilor buzoieni
de ieri şi de azi, ci a îmbogăţit, prin
iniţiativele şi acţiunile sale, dar şi prin
vectorii de imagine pe care i-a folosit
cu măiestrie – şi mă refer, deopotrivă,
atât la cuvântul fixat tipografic pe
hârtie, în paginile revistei noastre, cât
şi la cuvântul, la fel de percutant,
lansat profesionist şi responsabil în
spaţiul on-line – patrimoniul local şi
naţional al oştirii române, ca parte
4
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Concursul de istorie
„1 Decembrie - Ziua Naţională a României”
----------------Colonel dr. Florin Şperlea, redactor-şef Observatorul Militar
Disciplina Istorie este Cenușăreasa
învățământului preuniversitar, cu numai o
singură oră pe săptămână în calendarul
școlar, chiar și la liceele unde Istoria este
materie obligatorie pentru bacalaureat.
Cum știți, nici măcar nu se mai
numește „Istoria românilor”, așa cum mari istorici, precum Xenopol, C.C. Giurescu, Iorga
și alții își vor fi intulat propriile sinteze, ci
simplu, Istorie, cu o abordare eminamente
europeană, cu abia câteva rânduri, la fiecare
temă în parte (Cultură, Religie, Societate),
despre spațiul românesc, ceea ce sporește
confuziile elevilor.
În pofida convingerilor acelora care credeau că sala de clasă va fi, astfel, un sanctuar al dezbaterilor, în care istoria noastră va
fi integrată subiectelor generale de istorie
europeană și universală. Nu a fost, nu este.
Rezultatul? Cifre uluitoare de analfabeți
funcționali – a căror capacitate de a citi și
înțelege un text este drastic diminuată! –
conturează un tablou trist al neputinței și
orbecăirii noastre continue în era tuturor reformelor.
O rază de lumină vine din inițiave a căror
longevitate, știindu-le începuturile, te surprinde. Fiindcă e nevoie de oameni dedicați,
pasionați, hotărâți să continue să lupte pentru
un proiect în care cred cu putere, împotriva
tuturor potrivniciilor și a descurajării.
Așa a început, la Buzău, la Divizia 2 Infanterie „Getica”, prin nobilul sprijin al
„Fundației Mareșal Alexandru Averescu”, al
Consiliului Județean și al Inspectoratului
Școlar Județean, concursul de istorie 1 Decembrie – „Ziua Națională a României”,
care a ajuns la a zecea ediție.
De zece ani, coloneii Romeo Feraru și Liviu
Corciu (ultimul, recent împuternicit la comanda Arhivelor Militare Naționale Române)

reușesc performanța de a aduce alături
profesori de istorie de la liceele din județul
Buzău și elevi ai lor, selectați după preocuparea pentru trecutul acestei nații, motivați
fiind și de premiile mult mai generoase decât
acelea de la olimpiadele naționale (da,
naționale!) de istorie, oferite de Consiliul
Județean Buzău.
M-am alăturat lor cu bucuria susținerii unei
competiții oneste, cu prietenii și colegii mei
întru Clio, Manuel Stănescu, cercetător
ștințific la Institutul pentru Studii Police de
Apărare și Istorie Militară, și Sorin Turturică,
muzeograf la Muzeul Militar Național Ferdinand I, care m-au urmat necondiționat,
descoperind noi înșine, an de an, că eforturile noastre sunt frumos recompensate de
entuziasmul și străduințele la învățătură ale
adolescenților buzoieni.
Îmi amintesc că am amânat cu o oră
începutul unei ediții, fiindcă profesoara de istorie de la liceul din Pătârlagele – care se
ambiționase să se înscrie în compeție cu elevii săi, pentru a se măsura cu hasdeienii de
la cel mai bun liceu din Buzău – întârzia din
motive de găsire, în ultimul moment, a unei
mașini care să-i aducă pe tineri la Buzău.
A meritat așteptarea, căci copiii cu care
venise s-au urcat, prin strădaniile lor, pe
un onorant loc pe podiumul compeției, cu
satisfacția reușitei.
Provincialii
își
măsuraseră „forțele” cu elevii celor mai bune
licee din Buzău și învinseseră, participând,
spunându-și, precum Cezar altădată, veni,
vidi, vici!
În alt an, s-au înscris și elevi de la Liceul
sportiv din Buzău. Aveau corpuri lucrate îndelung în sală, deși, alăturați, păreau David și
Goliat în miniatură. Nu se aștepta nimeni
să fie niște competitori redutabili, nici nu
au fost, dar îmi spuneau că au venit cu
5
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plăcere, că citiseră cu interes sinteza de
istorie a regretatului academician Florin
Constantiniu, O istorie sinceră a poporului
român, care a fost mereu, în onoarea sa,
bibliografia concursului, și se considerau ei
înșiși câștigați.
Cu fairplay-ul cunoscut din sălile de sport
în care se antrenau, sau cât pot, dar nu
i-a speriat nicio clipă competiția. Au știut să
vină, să piardă elegant, dar, de fapt, să
câștige prin simpla lor participare.
Anul acesta, generalul de brigadă
Gheorghiță Vlad, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, a adus alături de liceenii
buzoieni elevi din colegiile naționale militare,
la Breaza, în cuibul șoimilor cantemiriști.
A extins competiția și i-a conferit o mai
mare importanță. I-a pus alături pe elevi cu
formare diferită pentru a se cunoaște mai
bine, cu eforturi organizatorice crescute
exponențial. Pentru că omul sfințește locul și
o inițiavă trebuie urmată de multă muncă,
infinite eforturi persuasive, dar și de bani.
Generalul Niculae Spiroiu, pe care îl
prețuiesc în mod deosebit pentru calitatea
sa umană și ținuta intelectuală, cel care a
premiat numeroși elevi și studenți militari
pentru performanțele lor școlare, prin
Fundația „General Ștefan Gușă”, a făcut
ca liceenii militari să aibă propriile premii, cu
nimic mai prejos de liceenii buzoieni.

Nu încerc să dau lecții nimănui prin aceste
rânduri. Dar vă spun că disciplina Istorie e în
mare suferință în învățământul preuniversitar și se străduiește să supraviețuiască,
botezată în fel și chip, chiar în instituțiile
militare de învățământ superior.
Dacă vrem să facem din cariera militară un
parcurs profesional de succes, cu oameni
dedicați acestei nații, cu spirit de sacrificiu,
va trebui să fim mult mai preocupați,
instituțional, de felul în care elevii învață istoria
acestui neam în școli.
Fără îndoială, nu ne putem substui
Ministerului Educației Naționale pentru
învățământul preuniversitar civil, dar putem,
prin mobilizarea autorităților locale, în
reședințe de județe bogate, unde armata, de
pildă, are o bună reprezentare, să contribuim,
prin efortul nostru persuasiv, la o mai bună
cunoaștere a istoriei naționale, prin acest
gen de compeții.
Elevii sunt dornici de cunoaștere, profesorii
de prestigiu, nouă ne rămâne coagularea
acestor energii întru simțire românească
temeinică.
Putem?
Străjer în calea furtunilor, pp.23-25,
Anul XII, nr. 24, decembrie 2018
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Ceremonial militar și religios cu ocazia
dezvelirii bustului Mareșalului Alexandru
Averescu în București
-----Maistru militar principal Iulian Cadulencu, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Duminică, 11 noiembrie, Fundația „Mareșal
Alexandru Averescu” în colaborare cu
Primăria Municipiului București, Divizia 2
Infanterie „Getica” și Arhivele Militare
Naționale Române a organizat un ceremonial
militar și religios cu ocazia dezvelirii bustului
Mareșalului Alexandru Averescu, personalitate marcantă a istoriei naționale, comandantul Armatei a II-a în timpul Primului Război
Mondial, prim-ministru al României în trei
cabinete separate (fiind și ministru interimar
al afacerilor externe în perioada ianuarie-martie 1918), precum și membru de onoare al
Academiei Române.
La ceremonialul militar și religios au participat şeful Statului Major al Apărării, general
Nicolae-Ionel Ciucă, comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica” și președinte al Fundației
„Mareșal Alexandru Averescu”, general de
brigadă Gheorghiță Vlad, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale din București și
Buzău, oficialități din cadrul Ministerului
Apărării Naționale, cadre militare active, în
rezervă şi retragere, veterani de război,
cetăţeni ai municipiului București.
Ceremonialul a avut loc într-o zi specială, în
care se comemorează 100 de ani de la

încheierea Armistițiului,- între puterile Antantei
și Imperiul German, armistițiu care a pus capăt
Primului Război Mondial pe Frontul de Vest.
Bustul mareșalului Alexandru Averescu
realizat de către Valentin Tănase, membru al
Uniunii Artiștilor Plastici din România și directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei,
este poziționat pe Bulevardul Mărăști, loc cu o
puternică rezonanță istorică, ce amintește de
bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii românești din Marele Război.
Ceremonialul militar a fost asigurat de către
militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.
Străjer în calea furtunilor, pp.26-27,
Anul XII, nr. 24, decembrie 2018
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Ceremonial de dezvelire
a bustului mareșalului Alexandru Averescu
-------------Maior Silviu-Petru Bădiliță, Divizia 2 Infanterie „Getica”, foto: Paul Oprea
Miercuri, 14 august, începând cu ora
10.00, s-a desfășurat un ceremonial militar și
religios cu ocazia dezvelirii bustului
mareșalului Alexandru Averescu, organizat
de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”,
în colaborare cu Primăria Municipiului Buzău
și comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, bustul mareșalului fiind amplasat la
intersecția bulevardelor Mareșal Alexandru
Averescu și Nicolae Bălcescu
Ceremonialul a beneficiat de o atenție deosebită, atât din partea publicului cât și a presei locale și militare, la el participând cele mai
importante oficialități locale și județene,
numeroși și distinși invitați implicați în ducerea la bun sfârșit a acestui deosebit demers
memorialistic, precum și comanda Diviziei 2
Infanterie „Getica” și reprezentanții structurilor
militare din garnizoană, cadre militare în rezervă și în retragere și, desigur, reprezentanții
Fundației „Mareșal Alexandru Averescu”.
În cadrul ceremonialului a fost evocată
personalitatea mareșalului, precum și
semnificația acestei zile, amintindu-se că la
14 august 1916, prin Înaltul Decret nr. 2.784
din 14 august 1916, generalul de divizie, pe
atunci, Alexandru Averescu a fost numit comandantul Armatei a 2-a, una din cele patru
mari unități înființate conform planurilor de
restructurare a Armatei în vederea intrării în
război.

Alături de primarul municipiului Buzău, fervent susținător al acestui gen de demersuri,
și al comandantului Diviziei 2 Infanterie
„Getica” și președinte al Fundației „Mareșal
Alexandru Averescu”, care a prezentat o
succintă carte de vizită a activităților fundației,
au mai luat cuvântul și sculptorul și pictorul
Valentin Tănase, Directorul studioului de Arte
Plastice al Armatei, realizatorul bustului, precum și reprezentantul șefului Statului Major al
Apărării, dar și deputatul Eugen Tomac,
născut în aceeași localitate cu cel comemorat
astăzi, susținător al acestui demers încă de
la inițierea sa.

Ceremonialul a mai cuprins oficierea serviciului religios de către un numeros sobor de
preoți în frunte cu arhiepiscopul Buzăului și
Vrancei, depuneri de coroane la bustul
mareșalului, precum și defilarea gărzii de
onoare și a muzicii militare de garnizoană.
Străjer în calea furtunilor, p.2,
Anul XIII, nr. 26, decembrie 2019
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Tabăra de îngrijire a mormintelor eroilor
Regimentului 48 Infanterie Buzău din
Cimitirul militar de pe Dealul Roşia - Sibiu
--------Locotenent-colonel Romeo Feraru, Divizia 2 Infanterie „Getica”
După 95 de ani de la Atacul de noapte,
Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” a organizat, în perioada 4-9 septembrie 2011, tabăra
de îngrijire a mormintelor eroilor Regimentului
48 Infanterie Buzău, căzuţi la datorie în Primul
Război Mondial, în localitatea Roşia - Sibiu.
La această activitate, organizată cu sprijinul
Consiliului Judeţean Buzău şi al S.C. BETA
S.A. Buzău, au participat 14 elevi din judeţul
Buzău, care, alături de studenţi din Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi locuitori
ai comunei Daia, au întreţinut mormintele şi
monumentele din cimitirul militar.
La ceremonialul militar şi religios organizat
vineri, 9 septembrie, de către Prefectura şi
Garnizoana Sibiu, a fost dezvelită o placă de
marmură pe care stă scris: Spre luare aminte
a generaţiilor viitoare despre sacrificiul si jertfa
Regimentului 48 Infanterie Buzău, pentru întregirea României.
La ceremonie au participat: preşedintele
Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu” generalul de brigadă dr. Nicolae Ciucă,
vicepreşedintele Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu” - generalul de brigadă Lucian
Foca, comandantul Garnizoanei Sibiu colonelul profesor universitar doctor inginer
Ghiţă Bârsan, primarul comunei Roşia - Aldea
Valentin, reprezentanţi ai administraţiei
publice din Sibiu, studenţi militari, cadre
militare active, în rezervă şi retragere, veterani
de război şi locuitori ai comunei Daia.
Elevii, care au participat voluntar la această
tabără, au avut în program vizitarea unor
obiective istorice, culturale, turistice şi
educaţionale dispuse pe itinerarul călătoriei:
mănăstirea Curtea de Argeş, cetatea lui Vlad
Ţepeş de la Poenari, Transfăgăraşanul,
Muzeul Judeţean Sibiu, Centrul Istoric al
municipiului Sibiu, Complexul Naţional Muzeal
„Astra” şi Academia Forţelor Terestre.

Şi prin această activitate, fundaţia a reuşit
să familiarizeze elevii participanţi, cu elemente concrete din istoria şi cultura naţională,
să le dezvolte simţul responsabilităţii civice şi
asumarea voluntară de sarcini.
Străjer în calea furtunilor, pp.2-4,
Anul V, nr. 10, decembrie 2011
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Inaugurarea Cimitirului Militar
din comuna Deleni, judetul Iaşi
--------Locotenent-colonel Romeo Feraru, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” Buzău a inaugurat marţi, 23 octombrie 2012,
Cimitirul Militar din comuna Deleni, judeţul
Iaşi, unde se odihnesc eroi din Regimentul 48
Infanterie Buzău, căzuţi la datorie în iarna
anului 1917.
Cu acest prilej a fost dezvelită o placă
comemorativă. Au susţinut alocuţiuni: primarul
comunei Deleni, prefectul judeţului Buzău, subprefectul judeţului Iaşi şi preşedintele Fundaţiei
„Mareşal Alexandru Averescu”. S-au depus
coroane de flori pe acordul Imnului Eroilor şi
s-au tras trei salve de către militarii ieşeni.
Manifestarea s-a încheiat cu defilarea gărzii
de onoare şi a muzicii militare a Garnizoanei Iaşi.
Regimentul 48 Infanterie Buzău face parte
din regimentele care, prin jertfa supremă dată
de ostaşii săi, în Primul Război Mondial, a
contribuit, alături de întreaga armată română,
la făurirea României Mari.
În anul 1916, sângele ostaşilor buzoieni a
udat pământul strămoşesc al patriei, în luptele
de pe Valea Oltului şi în bătălia Sibiului. În
iarna 1916/1917, armata română, aflată în
retragere în Moldova, a fost cuprinsă de

epidemia de tifos exantematic. Printre aceştia
şi militarii buzoieni, aflaţi în refacere în zona
Deleni-Maxut, judeţul Iaşi. Au fost răpuşi, de
necruţătorul flagel, peste 600, o mare parte
dintre ei, alături de trupurile altor militari,
aflându-se în Cimitirul Militar de la Deleni. În
vara fierbinte a anului 1917, soldaţii buzoieni
au spus - Pe aici nu se trece! - în bătălia de
la Mărăşeşti.
Jertfele lor nu au fost uitate, nici de militarii
regimentului, care, după terminarea răboiului,
au ridicat un monument la Buzău şi au amenajat un cimitir militar la Roşia şi, nici de noi,
militarii de astăzi.
Străjer în calea furtunilor, pp.6-9,
Anul VI, nr. 12, decembrie 2012
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Centenarul
Primului Război Mondial
----Colonel Liviu Corciu, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Duminică, 6 august 2017, Ministerul Apărării
Naţionale şi Consiliul Judeţean Vrancea au
organizat ceremonii militare şi religioase
dedicate eroilor Primului Război Mondial.

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
cadre militare active, în rezervă şi în
retragere, veterani de război, reprezentanţi ai
mass-media locale, în prezenţa unui public
numeros, au participat la Cota 100 din localitatea Haret (Mărăşeşti) la sfinţirea Crucii
Comemorative - locul considerat a fi fost cea
mai intensă bătălie care s-a dus în arealul pădurii Răzoare, loc care domina zona şi asigura
controlul ultimei terase spre Siret.
Aici s-a remarcat compania de mitraliere
condusă de căpitanul Grigore Ignat, care,
rezistând cu stoicism până la ultimul om, a
întârziat avansarea inamicului, în vreme ce
marile unităţi române au reuşit să reziste
tuturor atacurilor.
Căpitanul Ignat Grigore din Regimentul
51/52 a fost găsit mort în tranşee, cu mitraliera
în braţe, înconjurat de oamenii săi şi de mormane de cadavre inamice. A luptat ca un brav
şi tot astfel a murit, se preciza în „Înaltul ordin
de zi", numărul 41 din 6 august 1917. A fost
unul din episoadele de lupte eroice pe care
românii le-au dat la Mărăşeşti în iulie-august
1917 pentru apărarea ţării - momentul decisiv
pentru realizarea, ulterior, a Marii Uniri, în
1918.

Astfel, începând cu ora 11.00, la Mausoleul
eroilor români din municipiul Focşani a avut
loc o ceremonie militară şi religioasă, iar de la
ora 18.00, şeful Statului Major General,
general Nicolae-Ionel Ciucă, comandantul
Comandamentului Forţelor Întrunite, generalmaior Lucian Foca, şeful Statului Major al
Forţelor Terestre, general-maior Ovidiu
Uifăleanu, comandantul Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, general de brigadă Gheorghiţă Vlad,
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Monumentul ridicat la Cota 100 a câmpului
istoric de la Mărăşeşti se vrea o aducere
aminte şi o consemnare pentru generaţiile
contemporane a acelei sângeroase încleştări.
Cum s-a ajuns la realizarea acestui monument?
De la idee la faptă, au pus „umărul” mulţi
entuziaşti, patrioţi autentici.
Colonelul Daniel Popa, comandantul
unităţii de topogeodezie a tipărit harta şi a
marcat locul, primarul oraşului Mărăşeşti,
domnul Valerică Chitic, ne-a furnizat toate
informaţiile şi a identificat parcela din Planul
de urbanism al localităţii, ca aparţinând SC
COMCEREAL VRANCEASA, administrată de
dl. Gelu Scutaru, care, în urma unei întâlniri
fulger, a oferit necondiţionat cei 100m2 de
teren necesari.
Urmare a măsurătorilor cadastrale, realizate de ing. Valeriu Tecuceanu, pentru
scoaterea din circuitul agri-col a terenului, s-a
dovedit că acesta aparţinea de fapt SC COMFERT AGRICULTURA SRL, din Bacău,
administrată de domnul Cătălin Grigoriu.
Întrucât timpul era foarte scurt, solicitarea
către acesta din urmă a fost făcută telefonic,

după o scurtă prezentare a intenţiilor noastre,
şi spre cinstea sa şi bucuria noastră,
răspunsul a fost prompt şi afirmativ.
În paralel acestor demersuri am solicitat
mai vechiului nostru colaborator, domnul
Marian Apostol din Năieni, cel care a mai sprijinit cu câţiva ani în urmă activităţile fundaţiei
prin confecţionarea crucilor de piatră din calcar
cochilifer pentru Cimitirul Militar din comuna
Deleni, jud, Iaşi, să ne sprijine încă o dată.
Am obţinut încă un răspuns prompt şi afirmativ şi, în data de 31 iulie 2017, o cruce albă,
din calcar cochilifer de Năieni, înaltă de 2,5 m
era montată pe postament pe Cota 100.
Aici trebuie menţionat sprijinul viceprimarului localităţii Mărăşeşti, domnul Cătălin
Arghire, care cu oameni şi utilaje din subordine a eliberat întreaga suprafaţă de peste100
m2 de cultura de floarea soarelui şi a
îmbunătăţit calea de acces din şoseaua E85,
către locul de amplasare, alături de domnul
Gelu Scutaru, administratorul SC COMCEREAL VRANCEA SA, cu a cărui fermă de
cireşe se învecinează monumentul.
Nu în ultimul rând menţionăm aportul
echipei condusă de maistrul militar Florin Cosmin Manea din Batalionul 200 Sprijin „Istriţa”,
cei care au transportat crucea de peste 2 tone
şi postamentul aferent, de la Năieni la locul de
amplasare.
Pe viitor, intenţionăm să săpăm pe acel loc
şi o fântână, să plantăm arbori şi să
transformăm locul celebrei rezistenţe din vara
anului 1917 într-un loc de reculegere şi
aducere aminte.
12
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Activităţile dedicate „Centenarului Primului
Război Mondial” - anul 2017 fiind declarat
„Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz - 100” au continuat la Mausoleul eroilor români de la
Mărăşeşti. Aici au fost trase salve de tun, iar
aeronave ale Forţelor Aeriene Române au
survolat monumentul.
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Preşedintele României, domnul Klaus
Iohannis a semnat decretele de decorare ale
drapelelor de luptă aparţinând unor unităţi
militare, ca semn de apreciere a profesionalismului şi a rezultatelor remarcabile obţinute
de militarii acestor unităţi. „În semn de
apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul
unităţilor în îndeplinirea cu succes a misiunilor
încredinţate, amintind de vitejia de care
militarii acestora au dat dovadă în luptele de
la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz din 1917 şi
ducând mai departe glorioasa tradiţie a
Armatei a II-a, a Regimentului „Rovine” nr. 26,
a Regimentului 15 Dorobanţi, a Regimentului
32 Dorobanţi „Mircea”, a Regimentului 34
Infanterie „Constanţa”, a Regimentului 10
14
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Dorobanţi „Putna”, a Regimentului 36 Infanterie
„Vasile Lupu”, a Diviziei Active / Divizia 9 Infanterie, respectiv a Regimentului 4 Roşiori
„Regina Maria”, Preşedintele Klaus Iohannis a
conferit: Ordinul Naţional „Serviciul Credincios
în grad de Cavaler, cu însemn de pace,
Drapelului de Luptă al Diviziei 2 Infanterie
„Getica” şi Drapelului de Luptă al Batalionului
26 Infanterie „Neagoe Basarab”; Ordinul
Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, cu
însemn de pace, Drapelului de Luptă al
Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, Drapelului
de Luptă al Batalionului 32 Infanterie
„Mircea” şi Drapelului de Luptă al Batalionului
341 Infanterie „Constanţa”; Ordinul „Virtutea
Militară” în grad de Ofiţer, cu însemn de pace,
Drapelului de Luptă al Brigăzii 282 Infanterie
Mecanizată „Unirea Principatelor”; Ordinul
„Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu
însemn de pace, Drapelului de Luptă al
Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”, Drapelului
de Luptă al Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti”
şi Drapelului de Luptă al Batalionului 814
Tancuri „Mihai Vodă”.
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Mit şi realitate
Alexandru Averescu
- un mareşal, o
fundaţie, un ideal
-----General-locotenent dr. Florian Pinţă, comandantul
Comandamentului 2 Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”,
Buzău

Fără îndoială că una dintre cele mai prestigioase personalităţi militare
pe care le-a dat neamul românesc în ultimele două secole a fost mareşalul
Alexandru Averescu. Gânditor militar de largă deschidere doctrinară şi remarcabil comandant militar, Averescu ocupă un loc distinct în panteonul
personalităţilor Armatei a 2-a care şi-au pus inima şi condeiul în slujba găsirii
celor mai adecvate modalităţi de ridicare a capacităţii militare a ţării.

P

brevetul de ofiţer de stat major. Între anii
1888-1894 a lucrat în Marele Stat Major
Român. Maior în 1894, Averescu a primit
prima funcţie cu adevărat importantă în
ierarhia militară, când a fost numit comandantul Şcolii Superioare de Război din Bucureşti,
cea mai înaltă instituţie naţională de
învăţământ militar. În anul următor, va fi numit
ataşat militar la Berlin. Acest post era unul din
cele mai importante pentru relaţiile militare ale
României, având în vedere tratatul secret de
alianţă cu Puterile Centrale din 1883 şi faptul
că Germania era, la acea dată, principalul
nostru furnizor de armament.
Cariera sa militară s-a intersectat pentru
prima dată cu iţele încurcate ale jocului politic,
în intervalul 1907-1909. Astfel, la 13 martie
1907, în plină desfăşurare a răscoalei
ţărăneşti, Alexandru Averescu a fost numit în
funcţia de ministru de Război. O tumultoasă
intrare în arena politică ce a coincis cu reprimarea violentă a răscoalei ţărăneşti prin
utilizarea armatei.

ersonalitate marcantă a poporului
nostru, Alexandru Averescu a fost şi
a rămas unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria armatei române, un personaj înconjurat de aureola unui erou
legendar, care s-a impus la nivelul conştiinţei
comune ca garant al victoriei, în decursul
războiului pentru întregirea neamului.
Numele lui semnifică în primul rând încrederea, într-o vreme, când un asemenea sentiment putea fi determinant pentru soarta ţării.
Alexandru Averescu s-a născut la 9 martie
1859 la Ismail, în Basarabia istorică. S-a înrolat ca voluntar şi a luptat în Războiul de
Independenţă, fiind decorat şi avansat pe
câmpul de luptă. În anul 1881 a absolvit cu
rezultate remarcabile Şcoala divizionară de la
Mânăstirea Dealu şi a dobândit gradul de
sublocotenent. În tradiţia vremii, a urmat apoi
specializarea la una din şcolile militare de
prestigiu din occident. Astfel, în 1886 a
absolvit cu rezultate excepţionale Şcoala
Superioară de Război din Torino, obţinând
16
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Între 1911-1913, Averescu a îndeplinit
funcţia de şef al Marelui Stat Major. Sub comanda sa efectivă, armata română s-a mobilizat în mod exemplar în vara anului 1913 şi a
trecut Dunărea fără a întâmpina practic vreo
rezistenţă, punând capăt războaielor balcanice care ameninţau pacea Europei.
La declanşarea războiului de eliberare
naţională şi întregire statală din 1916-1918, a
preluat comanda Armatei a 2-a desfăşurată în
centrul dispozitivului de pe frontul din Transilvania. Forţele de sub comanda sa au eliberat
Braşovul, în august 1916, şi au înaintat pe
linia Mureşului Mijlociu. În a doua jumătate a
lunii septembrie 1916, generalul Averescu a
elaborat planul „Operaţiei Flămânda“ şi a condus gruparea de forţe angajată în această
amplă acţiune.
După eşecul acestei operaţiuni militare, a
cărei responsabilitate aparţine lui Averescu, în
octombrie - noiembrie acelaşi an, a revenit la
comanda Armatei a 2-a, apărând cu tenacitate
căile de acces de importanţă strategică din
văile Prahovei şi Dâmboviţei, ameninţate de
ofensiva Armatei 9 germane.
Pentru iarna şi primavara anului 1917
Averescu deţine sub comanda sa forţele armate capabile de luptă, ceea ce îi conferă o
autoritate deosebită şi îi permite să se manifeste făţiş împotriva Misiunii militare franceze.
Dacă la Armata 1 reorganizarea şi refacerea
s-a desfăşurat sub stricta supraveghere a
ofiţerilor francezi, la Armata a 2-a a avut loc
sub control exclusiv românesc.
Campania din vara anului 1917 a însemnat
apogeul carierei militare a generalului
Averescu care a condus marile bătălii de la
Mărăşti (iulie 1917) şi Oituz (iulie-august 1917).
Bătălia de la Mărăşti a fost o strălucită victorie românească, obţinută în urma unei
operaţii ofensive magistral pregătite şi conduse de Averescu, care-l va aşeza definitiv în
galeria marilor comandanţi de oşti.
După 1918 s-a angajat în viaţa politică
ocupând importante funcţii în conducerea
de stat: preşedinte al Consiliului de Miniştri
(ianuarie-martie 1918; 1920-1921; martie-august 1926; noiembrie 1926 - iunie 1927); ministru de interne (1919, 1920), al industriei şi
comerţului (1920-1921).

În anul 1930, a fost înaintat, pentru întreaga
sa activitate militară, la gradul de mareşal. A
murit la 1 octombrie 1938, la Bucureşti.
Cu credinţa neslăbită în Dumnezeu,
românul a văzut în eroul de la Mărăşti şi Oituz
acel sprijin care face orice vis credibil şi realizabil. Ostaşul Averescu a fost un simbol care
s-a transmis din generaţie în generaţie, nealterat de trecerea sa prin luptele politice şi în
pofida unei propagande de multe ori ostile.
A rămas în conştiinţa poporului ca simbol
al încrederii în propriile forţe, în capacitatea
de rezistenţă în faţa unor ameninţări din cele
mai grele.
Din 2001, Comandamentul 2 Operaţional
Întrunit Buzău este privilegiat să poarte numele acestui mare erou. Din dorinţa de a
onora numele pe care îl poartă, de a se implica în viaţa garnizoanei şi de a promova un
spirit militar modern, ofiţerii din Comandament
au înfiinţat Fundaţia „Mareşal Alexandru
Averescu”, o organizaţie independentă şi
neguvernamentală, al cărei scop primordial a
fost reabilitarea Cercului Militar Buzău şi
transformarea lui într-un centru de promovare
a tradiţiilor militare.
În plan secundar, obiectivele s-au extins.
Faptul că acum putem citi primul număr al
revistei „Străjer în calea furtunilor”, este un
rezultat al demersurilor susţinute ale acestei
fundaţii. Momentul este cu atât mai important,
cu cât anul acesta se împlinesc 90 de ani de
la victoriile din vara anului 1917 de la Mărăşti
şi Oituz, unde mareşalul Averescu a avut un
rol decisiv. De asemenea, menţionez, ca
deosebit de important, faptul că organizaţia
iniţiază şi acţiuni caritabile, oferind sprijin material şi moral camarazilor buzoieni aflaţi în
suferinţă.
Animaţi de exemplul mareşalului Alexandru
Averescu, dorim fundaţiei care-i poartă numele şi publicaţiei „Străjer în calea furtunilor",
mulţi ani de viaţă şi succese depline în aplicarea proiectelor planificate pentru formarea
şi menţinerea unei imagini pozitive a Armatei
Române.
Străjer în calea furtunilor, pp.4-5,
Anul I, nr. 1, august 2007
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Consideraţiile generalului Alexandru
Averescu cu privire la rolul Misiunii
Militare Franceze
--------General de brigadă (r) prof.univ.cons.dr. Nicolae Ciobanu

Intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei a determinat solicitarea, din partea guvernului român în frunte cu premierul
Ion (Ionel) I.C. Brătianu, aliaţilor, pentru trimiterea unor misiuni militare
în scopul împărtăşirii experienţei câştigate de aliaţi în primii ani de
război.
Treptat, în România, începând cu toamna anului 1916, au sosit o serie
de misiuni militare din partea Franţei, Marii Britanii, Italiei şi Rusiei.
Ulterior, odată cu intrarea Statelor Unite ale Americii în vâltoarea Primului Război Mondial, a sosit în România şi o misiune militară americană.
Cea mai numeroasă şi performantă dintre acestea a fost Misiunea
militară franceză, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot (născut
la 7 decembrie 1861 şi decedat la 28 ianuarie 1931).
Misiunea franceză a avut, iniţial, o compunere mai redusă. La data de 3 (16) octombrie 1916, când generalul Berthelot a fost
întâmpinat în staţia de cale ferată de la Periş,
aceasta avea o formulă limitată la generalul
H.M. Berthelot, 12 ofiţeri superiori - cu
precădere locotenent-colonei - şi un număr de
ofiţeri inferiori.
Întâmpinat de premierul român Ion (Ionel)
I.C. Brătianu, acesta i s-a adresat: „Fiţi
binevenit Domnule general. Salut în
Dumneavoastră, dacă acceptaţi, şeful Statului
Major General al Armatei române”. Pe moment, generalul francez, oarecum surprins de
propunerea premierului român, nu a dat niciun
răspuns. Ulterior însă, şi-a declinat această
răspundere de onoare, rezervându-şi locul de
consilier.
În ceea ce priveşte efectivele Misiunii militare franceze, acestea au crescut treptat,
fiind completate cu ofiţeri, subofiţeri, medici,
tehnicieni din toate armele şi specialităţile,
numărând în total (în februarie 1918, când Misiunea a fost nevoită să părăsească România) 430 de ofiţeri - dintre care 74 de medici -

şi 1150 militari şi civili de diferite arme şi
specialităţi.
Şeful Misiunii militare franceze se bucura
de un anume prestigiu, atât în rândul armatei
franceze, cât şi în rândul ofiţerilor români.
El îndeplinise o serie de misiuni în cadrul
armatei franceze, ca Secretar al Comitetului
de Stat Major (1907), subşef al Marelui
Stat Major (1914-1915), comandant al
Sectorului „Soissons” (1914-1915), comandant al Diviziei 33 infanterie rezervă (1915) şi
al Corpurilor 3 şi 32 armată franceze, în anii
1915-1916.
Generalul Alexandru Averescu, comandantul Armatei 2 române în anul 1916, a avut un
contact direct cu şeful Misiunii militare
franceze, încă de la sosirea acesteia în
România. Iniţial, ofiţerii superiori ai Misiunii
franceze au fost trimişi la comandamentele de
armată şi corpuri de armată ca ofiţeri de
legătură, dat fiind numărul lor limitat (12 ofiţeri
superiori).
Ulterior, odată cu retragerea armatei noastre de pe frontul din Transilvania, generalul
Berthelot a solicitat guvernului francez
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creşterea numărului de militari membri ai Misiunii. Astfel, în toamna anului 1916 au mai
sosit încă 12 ofiţeri superiori, 200 de ofiţeri inferiori şi 60 de medici militari.
Analizând rolul Misiunii militare franceze,
generalul Alexandru Averescu, aflat în diferite
funcţii (comandant de armată, comandant al
Grupului de armate „Sud”, comandantul Armatei 2 române în operaţia ofensivă de la
Mărăşti - 11 (24) iulie - 19 iulie (1 august)
1917, şeful guvernului român din 24 ianuarie
(8 februarie) 1918), a fost direct în legătură cu
Misiunea militară franceză, prilej cu care a
putut formula o serie de consideraţii privind
rolul acesteia şi atitudinea unor guvernanţi
români faţă de aceasta.
Astfel, generalul Averescu, referindu-se la
rolul Misiunii militare franceze, consideră că
pentru a-l defini „trebuie să privim distinct rolul
şefului Misiunii, separat de membrii
componenţi ai misiunii. În ce priveşte rolul
generalului Berthelot, iniţial (în aparenţă), rolul
său era de consilier ataşat persoanei Regelui
- Comandantul de căpetenie al Armatei
române. Acest rol a crescut însă şi a luat
proporţii care, în special în prima parte a campaniei (armatei române din anul 1916 - n.a.),
conduceau la o substituire a Comandantului
de căpetenie. «Notele» pe care şeful Misiunii
le supune regelui se transformau în ordine
executorii”.
Critica viitorului mareşal al României merge
şi mai departe, el subliniind faptul că „această
substituire, fără nici o răspundere în faţa
consecinţelor aşa-ziselor sugestii, îşi are originea, pe de o parte în actul lipsit de demnitate şi inexplicabil... al primului ministru care,
oferind generalului Berthelot, la sosirea în
ţară, şefia Statului Major General al Armatei
noastre, a dat acestuia măsura sferei sale de
intervenţie... iar de pe altă parte, de interesul
pe care Franţa îl avea, de a menţine energic
prin acţiunea misiunii, interesele franceze de
pe Frontul Oriental, care constau în păstrarea
echilibrului necesar în Balcani şi în opunerea
sa la o hegemonie, oricare ar fi fost ea, având
ca mijloc Armata română”.
Continuând analiza rolului pe care îl îndeplinea generalul Berthelot, generalul

Averescu nu se sfieşte a considera că „...
şeful Misiunii franceze, în calitatea sa de ajutor al Comandantului de căpetenie (Regele
Ferdinand- n.a.), lucra pe deasupra Marelui
Cartier General, a făcut ca aprecierile generalului Berthelot privind ofiţerii români să fie
adesea hotărâtoare, sau să creeze cel puţin
o atmosferă nefavorabilă acestora”.
Este sever criticat modul de lucru al generalului Berthelot, generalul Averescu constatând că „spiritul acţiunii şefului Misiunii a
fost transmis şi membrilor Misiunii de pe lângă
comandamente, unde însă nu au găsit
întotdeauna acelaşi ecou”.
Analizând modul de lucru al ofiţerilor
francezi ataşaţi pe lângă comandamentele
marilor unităţi române (armate, corpuri de armate, divizii), generalul român constată că
„Rolul acestora a îmbrăcat trei forme (de
acţiune - n.a.) bine distincte. În prima parte a
campaniei (din anul 1916 - n.a.), membrii misiunii au jucat rolul de ofiţeri de legătură şi informatori ai Marelui Cartier General. Unii
ofiţeri francezi au primit ordin de a se deplasa
la diviziile care erau atacate şi de a asigura
executarea ordinului ca acestea să nu se
retragă sub nici un motiv. Prin aceasta Marele
Cartier General român crea organe de comandament - fără răspundere şi având grade
inferioare comandanţilor de divizii - în afară de
acelea ce în mod natural trebuiau să conducă
operaţiile în spiritul intenţiilor Marelui Cartier
General. Această deformare a concepţiei
execuţiei actului de comandă are consecinţa
firească, pe de o parte a presiunii şefului
Misiunii şi pe de alta a slăbiciunii Marelui
Cartier General român”.
Cea de-a doua formă a modului de acţiune
a ofiţerilor Misiunii militare franceze a fost
constatată
în
perioada
refacerii
şi
reorganizării, reînzestrării şi instruirii armatei
române. Astfel generalul Averescu sesizează
faptul că: „În prima jumătate a anului 1917,
când armata română se reorganiza şi când
Misiunea militară franceză întărită avea ofiţeri
până la corpurile de trupă (regimente, batalioane, şcoli şi centre de instrucţie etc. - n.a.),
rolul ofiţerilor francezi era de a lucra la refacerea unităţilor şi la instruirea trupei şi
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cadrelor, deci rol de instructori şi consilieri
tehnici”. Activitate pe care viitorul mareşal o
consideră ca fiind în deplină concordanţă cu
misiunea ce revenea ofiţerilor şi tehnicienilor
francezi. Această a doua manieră de acţiune
a militarilor şi tehnicienilor Misiunii militare
franceze a fost cea mai benefică. În procesul
de instruire şi cunoaştere a armamentului şi
tehnicii de luptă introduse în înzestrarea armatei române, s-a stabilit o mult mai mare
legătură între ofiţerii români şi cei ai Misiunii.
La fixarea unor asemenea sentimente de camaraderie au contribuit, pe de o parte, faptul
că o mare parte din ofiţerii armatei române
vorbeau fluent limba franceză (la admiterea în
şcolile militare de ofiţeri a tinerilor bacalaureaţi
se susţinea un examen de cunoaşterea unei
limbi străine de circulaţie internaţională - cu
precădere limba franceză); pe de altă parte,
cunoaşterea culturii franceze, în special a
celei militare (Napoleon I Bonaparte fiind
idolul multor ofiţeri români) dar şi pregătirea
militară a acestora au determinat o legătură
sufletească între ofiţerii români şi cei ai Misiunii. Nu puţine au fost situaţiile când între
ofiţerii francezi şi români s-au stabilit strânse
relaţii de prietenie care au dăinuit în timp,
după încheierea acestei prime mari
conflagraţii a secolului XX. Să nu uităm că pe
diferitele câmpuri de luptă de pe teritoriul
României au căzut, alături de militarii români
şi ofiţeri, medici şi tehnicieni ai Misiunii militare
franceze.
Cea de-a treia etapă se manifestă „Cu începere de la 7 (20) iunie 1917, rolul de mai sus
a fost extins la acela de controlori ai activităţii
comandanţilor, care erau obligaţi să-i ţină la
curent cu tot ce vine în legătură cu organizarea, pregătirea şi executarea operaţiilor”.
O asemenea acţiune este considerată de
generalul Averescu drept una lipsită de
respect faţă de ofiţerul armatei române, actul
de comandă asupra soldatului român fiind
doar un atribut al ofiţerului ce conduce unitatea, respectiv marea unitate.
Şi totuşi, generalul Averescu constată că
„Felul cum ofiţerii francezi şi-au îndeplinit rolul
ce le revenea a variat după temperamentul
fiecăruia şi după puterea de apreciere a

situaţiei delicate în care se găseau, ca o
consecinţă a ordinelor Marelui Cartier General, date sub inspiraţia directă a şefului Misiunii".
În final, generalul Averescu, cunoscător al
situaţiei din alte mari unităţi române conchide:
„Acei (ofiţeri - n.a.) care au fost prezumţioşi,
au trezit în sufletele noastre sentimente ce
natural trebuiau să provoace o asemenea atitudine; acei care au avut discernământul şi
tactul necesar, au făcut să nască sentimente
opuse şi au lăsat impresii din cele mai bune”.
În ceea ce priveşte relaţiile generalului
Alexandru Averescu pe linie de comandament
cu şeful Misiunii militare franceze, generalul
Berthelot, acestea au fost, în general, destul
de distante. Între cauzele ce au determinat
asemenea stare de lucruri considerăm că ar
fi, pe de o parte unele tendinţe ale unor ofiţeri
francezi, detaşaţi în calitate de consilieri pe
lângă marile unităţi române operative şi tactice, de a se amesteca în actul de comandă
al ofiţerilor români - sub influenţa şefului Misiunii militare franceze, cât şi, pe de altă parte,
atitudinea de suspiciune şi neîncredere a generalului Averescu faţă de încrederea
„excesivă” acordată generalului H.M. Berthelot, la nivelul Marelui Cartier General român.
De fapt, viitorul mareşal al României
recunoaşte într-una dintre anexele lucrării
sale „Notiţe zilnice din războiu 1916-1918”:
„Raporturile dintre mine şi şeful Misiunii
militare franceze, dacă au păstrat întotdeauna
aspectul de curtenie, au fost în schimb destul
de reci”.
Analizând sorgintea acestei stări de lucru,
generalul Averescu arată deschis ce l-a
nemulţumit şi care au fost cauzele acestei
stări de lucruri. Fără a încerca să arunce vina
asupra generalului H.M. Berthelot, el
învinuieşte partea română şi, în primul rând,
pe premierul român Ion (Ionel) I.C. Brătianu şi
Marele Cartier General român care, în opinia
sa, era aservit generalului francez.
Arătând factorii ce au determinat asemenea relaţii, generalul Al. Averescu susţine:
„Explicaţiunea se găseşte de pe o parte în
rezistenţa ce am depus faţă de acţiunea de
dominare a ofiţerilor francezi, pe de alta şi mai
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generalul Averescu le pune pe seama
amestecului şefului Misiunii militare franceze
în actul de comandă al Marelui Cartier General român. Astfel, generalul român susţine
că: „Generalul Berthelot a fost inspiratorul
continuu al operaţiilor ce au avut loc de la
sosirea sa în România, nu a avut să suporte
nici o consecinţă din rezultatele nefaste ce au
urmat acestei inspiraţiuni (sacrificarea
Detaşamentului «Cerna», bătălia de pe
Neajlov - n.a.). Istoria va îngriji ca această
responsabilitate să revină acelor care, în
doctrina exercitării comandamentului, aveau
obligaţiunea să conceapă şi să conducă
operaţiile. Eu - continuă generalul Averescu nu am putut accepta domnia mediocrităţilor,
nici chiar când acestea erau franceze.
Conflictul de păreri a început cu Bătălia de la

ales în conflictul de păreri asupra conducerii
operaţiilor şi în fine atmosfera defavorabilă
creată mie de către şeful guvernului. Dacă la
Marele Cartier General român, generalul
Berthelot a reuşit cu o surprinzătoare uşurinţă
să domine complet şi definitiv situaţia, nu
acelaşi lucru i s-a întâmplat cu mine. Eu nu
puteam accepta amestecul ofiţerilor francezi
în exercitarea Comandamentului (actului de
comandă - n.a.). Acest amestec era nejustificat, deoarece pregătirea comandanţilor noştri
de mari unităţi era mult superioară ofiţerilor
francezi ataşaţi pe lângă statul lor major şi era
imorală, fiindcă nu se împărţeau şi
răspunderile”.
Pentru a-şi justifica cele mai de sus, aduce
o serie de argumente, dintre care ne
vom referi doar la câteva exemple pe care
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Clunet - savant de renume mondial. În memoria jertfelor membrilor Misiunii militare
franceze, a tuturor celor ce au căzut în
luptele
de
pe
teritoriul
românesc,
recunoscător, poporul român a ridicat un
frumos monument în parcul Cişmigiu, aflat în
centrul Capitalei.
Nu au lipsit nici acele situaţii în care anumite atitudini de aroganţă ale unor cadre ale
Misiunii Militare franceze au umbrit, temporar,
bunele raporturi dintre aliaţi. Asemenea
episoade neplăcute, mai frecvente în prima
parte a războiului, aveau să lase locul, după
aprigele încleştări de la Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz, unor entuziaste aprecieri elogioase la
adresa vitejiei şi spiritului combativ al comandamentelor şi trupelor române.
Şi la nivel mai înalt s-au produs, pe
parcursul cooperării cu reprezentanţii armatei
franceze, unele distanţe - între care se înscriu
şi relaţiile dintre generalii Averescu şi Berthelot - reproşându-se mai ales şefului Misiunii
militare franceze intervenţiile în luarea
deciziilor de către Marele Cartier General
român.
Una dintre cauzele care au determinat
aceste disensiuni este recunoscută cu
francheţe de generalul H.M. Berthelot, care a
declarat că „fusese trimis pe frontul român să
apere propriile interese ale ţării sale şi să
determine România să lupte până la capăt,
indiferent de pierderi, alături de Antantă". Pe
linia acestor îndatoriri care se conjugau cu
incontestabile sentimente de admiraţie pentru
România şi poporul său, el însuşi făcuse
elogiul ostaşului român declarându-l „cel mai
viteaz ostaş din lume".
În încheiere considerăm că atitudinea
generalului Averescu a fost un act de
demnitate, de apărare a poziţiei ofiţerului
român, de verticalitate faţă de oricare alt
omolog al său cu care este chemat să
coopereze în luptă.

Bucureşti (12 (25) noiembrie - 20 noiembrie
(3 decembrie)1916 - n.a.), pentru a continua
crescând în concepţia operaţiilor ofensive din
1917 şi cu triunghiul morţii”.
Continuând analiza disensiunilor sale cu
Misiunea militară franceză, în special cu generalul Berthelot, viitorul mareşal al României
arată: „Bătălia de la Bucureşti a fost inspirată
de generalul Berthelot, contra concepţiei
Marelui Cartier General român, care în locul
unei acţiuni ofensive, dăduse ordin de
rezistenţe succesive, până la Neajlov, ca să
acopere concentrarea Corpului 30 armată rus,
după care să se procedeze potrivit situaţiei.
Când mi s-a cerut părerea asupra acestei
operaţii în proiect, răspunsul meu a fost: este
o bătălie pierdută înainte de a fi angajată.
Această părere a fost apoi confirmată de
realitate”.
Nu trebuie omis faptul că în relaţiile viitorului mareşal al României cu generalul H.M.
Berthelot, un anume rol în existenţa unor
animozităţi l-a deţinut şi mândria generalului
român dusă, uneori, până la a se manifesta
orgolios în raport cu şeful misiunii militare
franceze.
Aceste animozităţi probabil că ar fi luat altă
turnură, după 26 ianuarie (8 februarie) 1918,
când generalul Alexandru Averescu a devenit
prim-ministru, şeful guvernului român de la
Iaşi. Lucrurile s-au precipitat în continuare
însă, în contextul presiunilor făcute de
reprezentanţii Puterilor Centrale asupra
României de a semna cât mai repede „tratatul
de Pace” impus de acestea României.
La scurt timp, Misiunea militară franceză a
părăsit România, în luna februarie 1918.
Personal consider că legăturile nemijlocite
de colaborare între comandanţii de unităţi şi
subunităţi ai armatei române şi personalul Misiunii militare franceze au fost, în ansamblu,
de camaraderie şi respect reciproc. Istoria
acelor ani grei a consemnat numeroase
manifestări de sincere camaraderie, de participare efectivă la lupte a militarilor francezi
alături de cei români, dând chiar jertfe de vieţi
omeneşti, care au produs o puternică impresie asupra trupelor noastre. Între cei ce au
făcut supremul sacrificiu se numără şi medicul
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Disputa generalilor
-------Colonel (r.) prof. univ. dr. Ion Giurcă
Generalii Alexandru Averescu şi Constantin Prezan, ridicaţi la rangul şi demnitatea de
Mareşal al României, au fost singurii care au meritat de drept această onoare şi recompensă,
acordată de către regele Carol al II-lea, imediat după venirea pe tronul României, la 8 iunie
1930.
Ideea acordării gradului şi demnităţii de Mareşal comandanţilor armatelor române, din perioada războiului (1916-1918), a fost exprimată la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 de către
regele Ferdinand I, cu ocazia primirii cărţii de mareşal din partea generalului Eremia
Grigorescu. Cu acel prilej, suveranul României, adresându-se celor prezenţi, între care se
aflau şi generalii care comandaseră armatele române în campaniile din anii 1916 şi 1917, a
spus, între altele, că „se cuvine şi dumneavoastră celor ce aţi comandat armate în războiul
nostru, să fiţi înălţaţi la rangul de mareşa/”1. Erau vizaţi, atunci, generalii Alexandru Averescu,
Constantin Prezan, Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu şi Ioan Culcer.
Dintre aceştia, în anul 1930, mai erau în viaţă doar generalii în rezervă Alexandru Averescu
şi Constantin Prezan, adversari nedeclaraţi ai lui Carol al II-lea, în anul 1918, ca urmare a
dezertării din armată şi căsătoriei cu Zizi Lambrino, prin încălcarea cutumei Casei Regale.
Cu cinismu-i specific, regele Carol al II-lea,
la numai câteva zile de la venirea pe tronul
României, şi-a atribuit, la 14 iunie 1930, rangul de mareşal, în calitatea sa de comandant
al armatei române, înainte de crearea cadrului
legal, consfinţit abia la 19 şi 21 iunie.
Celor doi generali, veterani ai Primului
Război Mondial, demnitatea de mareşal le-a
fost acordată la 25 octombrie 1930, la
Sighişoara, în cadrul unui ceremonial militar
special, desfăşurat în prezenţa regelui Carol
al II-lea.
Aşadar, cele două personalităţi militare ale
armatei române, care în timpul războiului „au
nutrit unul faţă de altul o antipatie evidentă”,2
prelungită pentru tot restul vieţii, au primit
demnitatea de mareşal pentru a justifica sau
acoperi ceea ce Carol al II-lea îşi atribuise pe
nedrept, cât şi pentru a-i atrage de partea sa
în caz că situaţia ar fi impus-o.
La peste 90 de ani de la evenimentele
politice şi militare care i-au pus faţă în faţă pe
cei doi generali ai armatei române, disputa
acestora în privinţa aspectelor operaţionale
ale structurilor de nivel strategic şi operativ,
necesită o abordare şi analiză obiectivă, pentru a valorifica ceea ce azi, poate prea „elevat"
numim experienţă acumulată şi lecţii învăţate.

Primul Război Mondial în general, Războiul
de Întregire a României în special, au scos în
prim planul evenimentelor politice şi militare o
serie de personalităţi care au avut un rol
hotărâtor în planificarea şi conducerea
operaţiilor la nivel strategic.
Situaţiile des schimbătoare, necesitatea
luării unor decizii rapide pentru găsirea
soluţiilor adecvate momentelor dificile create
în desfăşurarea operaţiilor şi luptelor, au adus
la masa discuţiilor, pentru a fi consultate şi a
expune un punct de vedere, personalităţi puternice, ambiţioase, orgolioase, care îşi „justificau” atitudinea prin argumente mai mult sau
mai puţin solide, dar aveau în vedere trecutul
lor considerat glorios şi un atu faţă de
partenerii de dialog.
În ceea ce priveşte armata română,
Războiul de Întregire s-a dovedit a fi nu doar
o confruntare dură între grupările de forţe angajate de la Nistru până la Dunărea Mijlocie,
ci şi de o continuă dispută, uneori obiectivă, alteori subiectivă, un prilej de plată a unor poliţe
mai vechi sau mai noi, un teren de manifestare
a ambiţiilor, pe plan militar, orgoliilor generate
de firea naturală sau exacerbate dorinţa de a
fi în prim planul evenimentelor care prevesteau o glorie binemeritată sau asumată.
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Chiar dacă în anii războiului disputele în
plan politic au ţinut capul de afiş al vieţii multor
fruntaşi ai ţării, casta militară nu a fost scutită
de asemenea manifestări.
Dacă disputele politice erau la vedere, mediatizate în presa de diferite orientări, disputa
din interiorul castei militare, pe care am putea
să o numim, fără teama de a greşi, disputa
generalilor, era discretă, puţin cunoscută în
mediile formatoare de opinii.
Documentele emise în perioada războiului
şi memorialistica vremii sunt azi izvoare istorice care, fără îndoială, confirmă această
dispută la nivelul generalilor, aflaţi în posturi
de conducere şi comandă importante.
Studiile de caz dedicare Războiului de Întregire a României relevă că unul din exemplele edificatoare, privind disputa dintre două
personalităţi militare, îl constituie cea dintre
generalii Alexandru Averescu şi Constantin
Prezan.
La intrarea României în război, în august
1916, ambii generali, aflaţi în timp de pace în
poziţia de comandant de corp de armată:
Alexandru Averescu la Corpul 1 armată,
iar Constantin Prezan la Corpul 4 armată, au
fost numiţi în funcţia de comandant de
armată.
Dacă pentru generalul Constantin Prezan
numirea la comanda Armatei de Nord a constituit o promovare, pentru generalul Alexandru Averescu noua postură era considerată
una modestă, în raport cu ambiţiile sale,
având în vedere antecedentele favorabile ministru de război (13/26 martie 1907 - 3/16
martie 1909) şi şef al Marelui Stat Major (18
noiembrie/1 decembrie 1911 - 2/15 decembrie
1913).
Obiectivitatea abordării problemei şi
realităţile de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, impune să
scoatem în evidenţă câteva aspecte privind
parcursul în carieră a celor doi generali.
Generalul Alexandru Averescu, titrat la
Şcoala Superioară de Război din Torino, a
fost profesor şi comandant al Şcolii Superioare de Război din Bucureşti, şef de secţie
în Marele Stat Major, autor al unor proiecte de
operaţii pentru apărarea părţii de sud a ţării.

Dar, poate cel mai mult, era veteran al
Războiului de Independenţă (1877-1878) şi al
celui de Al Doilea Război Balcanic (1913).
Cu toate acestea, o parte a ofiţerilor superiori şi generalilor armatei, nu-i puteau „ierta”
lui Alexandru Averescu faptul că nu urmase o
şcoală de ofiţeri activi, fiind avansat ofiţer
după absolvirea unei şcoli divizionare, urmate
de către militarii activi cu gradul de sergent.
De cealaltă parte, generalul Constantin
Prezan absolvise o şcoală militară de ofiţeri
activi, provenea dintr-o armă tehnică (geniu),
dar nu era brevetat ofiţer de stat major.
Cu toate acestea, aflat succesiv la comanda Brigăzii 12 infanterie, diviziilor 3 şi 7
infanterie (cu ultima în al doilea război balcanic), al corpurilor 3 şi 4 armată, generalul
Constantin Prezan făcuse dovada capacităţii
sale de organizare şi conducere.
Spre deosebire de Alexandru Averescu,
Constantin Prezan era concentrat exclusiv pe
cariera militară, nefiind în situaţia de a-şi dispersa efortul fizic şi intelectual, aşa cum o
făcea cu multă energie ambiţiosul său adversar din anii care au urmat.
Cert este că implicarea în politică a generalului Alexandru Averescu nu i-a adus beneficii în anii Războiului de Întregire, fiind privit
cu răceală disimulată, atât de către regele
Ferdinand I, cât şi de către liderul vieţii politice
româneşti din acea perioadă, I.I.C. Brătianu.
De altfel, în memorialistica vremii, dacă ar
fi să-i cităm doar pe Alexandru Marghiloman
şi I.G. Duca, simpatiile şi antipatiile sunt clare:
Alexandru Averescu, simpatizat de către conservatori, Constantin Prezan, de către liberali.
Rapiditatea intrării ţării în război, succesele
iniţiale ale armatei române în Transilvania, au
scos în evidenţă calităţile de lideri militari ale
celor doi generali.
Şi totuşi, inevitabil, disputa între cei doi
comandanţi de armate şi-a avut începutul, în
limitele decenţei, la începutul lunii septembrie
1916, după căderea Turtucaiei şi retragerii trupelor române din Cadrilater.
În ziua de 2/15 septembrie 1916, regele
Ferdinand I convocase la Scroviştea pe
comandanţii armatelor din Transilvania, pe
generalul D. Iliescu şi pe Ion I. C. Brătianu,
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pentru examinarea situaţiei de pe front şi luarea unei decizii pentru redresarea acesteia.
În cadrul Consiliului de Război, invitat să-şi
expună punctul de vedere, generalul Alexandru Averescu a propus retragerea forţelor din
Transilvania pe baza de plecare la ofensivă
din Carpaţii Orientali şi Meridionali, constituirea unei grupări de forţe puternice în zona
Flămânda, forţarea Dunării şi executarea unei
lovituri în flancul şi spatele trupelor inamice
pătrunse în Dobrogea.
Replica generalului Constantin Prezan nu
s-a lăsat aşteptată. I.G. Duca descrie simplu
şi clar mesajul şi concepţia generalului Constantin Prezan, care „a combătut cu hotărâre
această părere (a generalului Alexandru
Averescu n.n.), a susţinut menţinerea planului
iniţial, sporirea forţelor Armatei de Nord, spre
a învălui pe inamic şi a-l obliga să se retragă
după Mureş. Odată ajunşi pe linia Mureşului,
frontul fiind considerabil scurtat, dânsul era de
părere să ne fortificăm şi să aşteptăm iarna.
Iar în Dobrogea defensivă.”3
În cele din urmă, fără a se renunţa complet
la ofensiva din Transilvania, punctul de vedere
al generalului Alexandru Averescu a triumfat,
dar, din păcate, nu şi acţiunea din zona
Flămânda pe care a pregătit-o cu
minuţiozitate şi care a fost executată parţial.
Analiza propunerii lui Alexandru Averescu
duce clar la concluzia că aceasta a fost

greşită. Afirmaţia nu are la bază rezultatul
acţiunilor planificate şi executate de către
Grupul de armate „Sud”. Punctul de vedere al
generalului Constantin Prezan a fost unul
corect, bazat pe respectarea şi aplicarea
legilor şi principiilor războiului şi luptei armate,
asigura cel puţin ipotetic scopul general al
războiului stabilit prin planul de campanie,
care era „realizarea întregirii neamului, prin
cucerirea teritoriilor locuite de Români, ce
erau înglobate în monarhia austro-ungară”.4
Oprirea operaţiunilor militare din cadrul aşa
numitei „Manevra de la Flămânda”,
desfiinţarea Grupului de armate „Sud” şi
revenirea acestuia la comanda Armatei 2 pot
fi considerate un eşec personal pentru
ambiţiosul şi orgoliosul general.
Totuşi, pentru a nu răni orgoliul celui care
eşuase în încercarea de redresare a situaţiei
pe Frontul de Sud, Marele Cartier General a
găsit de cuviinţă să constituie Grupul de armate „Nord”, format din Armata de Nord şi Armata 2, sub comanda generalului Alexandru
Averescu.
Procedeul adoptat, o structură pentru un
om, a fost o eroare din cel puţin două motive.
Structura era neviabilă din punct de vedere
al nevoilor operaţionale şi a posibilităţilor de
conducere şi cooperare, având în vedere
specificul caracteristicilor geografico-militare
ale zonei montane, între trecătorile Oituz şi
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Buzău, cât şi posibilităţile tehnice de realizare
şi asigurare a legăturilor de conducere şi cooperare.
În al doilea rând, trecerea generalului Constantin Prezan în subordinea lui Alexandru
Averescu, chiar formal, a fost o eroare, care
putea avea urmări dintre cele mai nedorite.
Dacă tot s-a dorit o reparaţie morală pentru
generalul Alexandru Averescu, aceasta putea
fi înfăptuită prin trecerea în subordinea sa a
Armatei 1, al cărei comandant nu era la
înălţimea responsabilităţilor care îi reveneau,
iar problemele operaţionale şi de conducere
erau aproape similare cu cele cu care se confrunta structura creată.
Revenit pe frontul din Carpaţi, generalul
Alexandru Averescu a primit sarcina să prezinte regelui Ferdinand I un proiect de
operaţiuni pentru Armata 2 şi Armata de Nord,
să expună un punct de vedere în legătură cu
acţiunile viitoare.
Pe fondul noii misiuni încredinţate, la 1/14
octombrie 1916, la Bacău, a avut loc o întâlnire între generalii Alexandru Averescu şi
Constantin Prezan, desfăşurată într-un cadru
sobru, reţinut, fără manifestări ostile directe,
dar suficient de rece şi prevestitoare de contre
reciproce între cei doi comandanţi de armate.
Atacurile inamicului pe frontul din Carpaţi,
la începutul lunii octombrie 1916, impunea
conlucrarea între cei doi generali, dar, previzibil, acest lucru nu s-a produs.
Practic, Constantin Prezan nu-i recunoştea
lui Alexandru Averescu poziţia de şef, astfel că
lucra direct cu Marele Cartier General. Acest
aspect este relatat de către Alexandru
Averescu în „Notiţe zilnice de război”, în care
prezintă succint diferendul: „Am cerut
explicaţiuni Armatei de Nord asupra situaţiunii
şi asupra procedeului de a raporta direct Marelui Cartier General, fără ca să am cea mai
mică cunoştinţă de cele petrecute. Generalul
Prezan s-a formalizat şi îmi răspunde, în termeni înţelepţi, lăsând a se înţelege că el, ca
comandant de armată şi pe baza ordinelor ce
are, poate corespunde direct cu cartierul general şi eu dacă voiesc să ştiu ce se petrece
la armata lui (care momentan era pusă sub comanda mea), să mă adresez Marelui Cartier”5.

În lipsa unui punct de vedere al generalului
Constantin Prezan, în privinţa colaborării cu
Alexandru Averescu, este destul de greu de
apreciat cine avea dreptate în acest caz,
deoarece, deşi numit în fruntea noii structuri,
comandantul Armatei 2 primea ordine doar
pentru executarea misiunilor de către forţele
române ce acţionau între Valea Buzăului şi
culoarul Rucăr-Bran.
Fiecare armată primea ordine direct de la
Marele Cartier General, în consecinţă ordinele
trebuiau executate ca atare.
De fapt, constituirea Grupului de armate
„Nord” a fost o decizie, după părerea noastră,
în dezacord cu situaţia concretă, cu realităţile
de pe frontul român.
Armata de Nord şi Armata 2 erau separate
de Munţii Vrancei, între acestea existând un
interval de peste 100 km, ceea ce făcea
imposibilă orice coordonare a acţiunilor.
În plus, fiecare armată trebuia să apere
câte o direcţie importantă, care conducea
spre zone de valoare strategică: Valea
Prahovei cu zona petrolieră şi bazinul carbonifer-petrolier Moineşti - Comăneşti.
Ruptura între cei doi generali era
amplificată şi de aprecieri, uneori nefondate,

Mareşalii Averescu şi Prezan împreună
cu Regele Carol al Il-lea
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referitoare la acţiunile Armatei de Nord,
despre care generalul Alexandru Averescu a
scris într-un memoriu adresat regelui Ferdinand I, că aceasta s-a retras atât datorită
situaţiei generale de pe frontul român, cât şi
din cauza lipsei de vigoare pentru a lupta contra forţei superioare.
Aprecierea comandantului Armatei 2 era,
însă, în contradicţie cu cea a Marelui Cartier
General care, într-o telegramă trimisă acestei
mari unităţi, arăta că: „Armata de Nord, într-o
situaţiune mai dificilă, şi în faţa atacurilor unor
forţe superioare a contraatacat zece zile de-a
rândul şi a reuşit să izgonească pe inamic
peste frontieră (referire la luptele de la Oituz,
din prima decadă a lunii octombrie 1916, nn).
Aştept acelaşi lucru de la Armata a II-a. Vă fac
personal şi direct răspunzător de neexecutarea, până la limitele puterii omeneşti, a ordinului de faţă”6.
Fermitatea manifestată, în telegrama
semnată de însuşi regele Ferdinand I, era
determinată de înaintarea în aceeaşi perioadă,
a forţelor germane şi austro-ungare în lungul
trecătorilor Rucăr-Bran şi Buzău.
Este drept, valoarea cantitativă şi calitativă
a forţelor cu care se confrunta Armata 2 era
net superioară celor ce acţionau în fâşia Armatei de Nord.
Tocmai aceasta l-a iritat pe generalul
Alexandru Averescu, care a considerat
telegrama ca pe un ordin observator, determinându-l să trimită un memoriu, însoţit de
documente de luptă, prin care „să dovedesc
Regelui cum conduc eu armata.... în care se
vede lămurit hotărârea fermă de a rezista, cu
orice preţ şi până la ultima extremitate”7.
În memoriul adresat regelui Ferdinand I,
generalul Alexandru Averescu arăta, pe bună
dreptate, că situaţia din zona sa de responsabilitate se datora faptului că la reluarea
comenzii a găsit-o „în plină retragere
dezordonată, cu unităţi cuprinse de panică în
urma înfrângerilor suferite, iar pe de altă parte
faptul că de 20 de zile, unităţile necontenit în
luptă, nu au primit încă oamenii necesari
pentru împlinirea golurilor”.8
Pentru a fi mai concret şi elocvent, orgoliosul general făcea o prezentare comparativă a

situaţiei celor două armate: „după datele ce le
am de la acel comandament, chiar în ziua de
3 octombrie, erau: Divizia 7 -28353 oameni,
Divizia 8 - 23262 oameni şi Divizia 14 - 28360
oameni, pe când la Armata a II-a .... o bună
parte din batalioane de abia numără 250-300
oameni, iar Divizia 21 a avut în front ieri numai
2400 luptători”.9
Se pare că, cei care au formulat telegrama,
intenţionat sau involuntar, nu au avut în
vedere cunoscută, de acum, adversitate dintre cei doi generali. Cu siguranţă, dacă din
conţinutul telegramei lipsea elementul de
comparaţie dintre acţiunea celor două armate,
reacţia generalului Alexandru Averescu ar fi
lipsit sau ar fi fost de altă natură.
A fost un moment care a exacerbat relaţiile
dintre cei doi comandanţi de pe frontul din
Carpaţi.
Zilele următoare nu au avut menirea să-l
liniştească pe generalul Alexandru Averescu.
Noi imputaţii asupra acţiunii Armatei 2, altă
comparaţie cu Armata de Nord, ceea ce l-a
determinat pe Alexandru Averescu să noteze
„Înţeleg să aibă cineva simpatii şi antipatii, nu
înţeleg însă denaturarea faptelor, care, oricum
le-ai întoarce, rămân fapte”.10
Desfăşurarea nefavorabilă a acţiunilor armatei române în Valea Jiului şi apoi în Oltenia
şi în Valea Oltului, a impus Marelui Cartier
General să constituie Grupul de armate „General Prezan”, cu misiunea de a opri
înaintarea inamicului spre Bucureşti.
Înştiinţat asupra concepţiei operaţiei din
Câmpia Română, generalul Alexandru
Averescu nota „ ...am căpătat convingerea că
operaţiunile proiectate nu aveau la bază
realitatea stării de lucruri”.11
Evoluţia situaţiei militare, în ultima decadă
a lunii noiembrie 1916, a confirmat previziunea comandantului Armatei 2. Bătălia
pentru Bucureşti a fost pierdută. Capitala a
fost evacuată fără luptă, a început tragica
retragere a armatei spre Moldova.
Situaţia creată, criza de comandament la
nivelul Marelui Cartier General, a impus
importante schimbări.
În legătură cu acestea, generalul Alexandru
Averescu nota, la 2/15 decembrie 1916: „De
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În această perioadă generalul Averescu a
exploatat orice disfuncţionalitate în activitatea
Marelui Cartier General, a combătut sau şi-a
exprimat alte păreri asupra modului de
desfăşurare a acestui proces.
Ironic, Alexandru Averescu nota, la începutul lunii februarie: „Prezidă la organizarea
armatei noastre adevărate capacităţi! Ceea ce
s-ar fi putut face în 2 cel mult 3 luni, prevăd
că nu se va termina nici în 6 luni. Pentru armata mea sunt însă sigur că, cu toată reaua
voinţă de sus, voi fi gata la finele lui aprilie”.16
Aprecierea îl viza, evident, pe generalul
Constantin Prezan. Totuşi, câtă dreptate avea
cel care la Bacău, unde îşi instalase comandamentul, transformase reşedinţa sa într-un
„focar politic” sediul unei adevărate opoziţiuni
şi nu cartierul unei armate!?
Trebuie subliniat, însă, că problema
reorganizării armatei era sarcina de bază a
Marelui Cartier General, căreia generalul
Constantin Prezan şi colaboratorii săi
nemijlociţi îi acordau atenţia cuvenită.
În timp ce generalul Alexandru Averescu avea
timp, chiar îl găsea, în mod special, pentru intrigi
politice, generalul Constantin Prezan s-a consacrat total îndeplinirii misiunii ce i s-a încredinţat.
Cu toate divergenţele dintre Alexandru
Averescu şi Constantin Prezan sau
nemulţumirile expuse în rapoarte şi memorii
adresate Marelui Cartier General, comandantul
Armatei 2 s-a conformat întrutotul ordinelor
primite, a reuşit să reorganizeze forţele din
subordine în condiţii corespunzătoare,
aducându-le la o capacitate combativă ridicată.
Un alt moment al confruntării între cei doi
generali l-a constituit întâlnirea, la 15/28 martie 1917, a regelui Ferdinand cu Constantin
Prezan şi Alexandru Averescu, consacrată
stabilirii modului de acţiune a armatei române
în cadrul operaţiunilor în curs de pregătire pe
frontul din Moldova.
Divergenţele au apărut ca urmare a
punctelor de vedere, total diferite, în privinţa
ofensivei din Poarta Focşanilor.
Generalul Constantin Prezan a opinat că
Armata 1 trebuie concentrată în zona
Nămoloasa, de unde, împreună cu Armata 6
rusă, să declanşeze ofensiva spre Rîmnicu

câteva zile circulă zvonul unei noi cârpeli; azi
am căpătat confirmarea lor. Extraordinar. Eu
voi rămâne deocamdată comandantul Armatei
a II-a, care se va compune din ceea ce a mai
rămas în stare de a mai fi întrebuinţat.
Generalul Prezan va fi şeful de Stat Major
al Armatei române. Iată unde am ajuns, din
cauza dorinţei de a inventa oameni.
Chiar şi acum, când apa a trecut de gât, se
numeşte şef de Stat Major al armatei un ofiţer
merituos în arma geniului, dar care nu a servit
măcar o zi în Statul Major”.12
Chiar dacă nu a spus-o direct, imediat,
Alexandru Averescu a fost afectat de noile numiri în funcţii la nivelul Marelui Cartier General.
În perioada următoare, a căutat să determine, pe diferite căi, o serie de oameni
influenţi, să acţioneze în direcţia numirii sale
într-o funcţie de răspundere.
Edificatoare, în acest sens, a fost propunerea pe care i-a făcut-o, la 25 ianuarie /7
februarie 1917, lui Barbu Ştirbei, pe care o
găsim în „Notiţe zilnice de război” ....”să fiu
trimis la armată, creându-mi-se acolo
situaţiunea pe care a avut-o Cernat în 1877,
adică Regele să ia Comandamentul Armatelor
aliate din Românie, iar eu să comand Armata
Română”.13
Generalul Alexandru Averescu „a găsit” şi
soluţia pentru întrebuinţarea lui Constantin
Prezan: „să rămână pe lângă rege, în calitatea sa de azi, ca şef de Stat Major prin raporturile dintre Comandamentul frontului şi
Armata Română”.14
Aşadar, în viziunea lui Alexandru Averescu,
Constantin Prezan urma să joace un rol cu
totul
secundar
în
ierarhia
militară
românească, să fie deposedat de orice prerogative în conducerea armatei române.
Deşi dorea din tot sufletul să evite o subordonare faţă de generalul Constantin Prezan,
Alexandru Averescu gândea: „Sunt sigur că
propunerea va fi rău primită de camarila de la
Marele Cartier General şi în special de misiunea franceză”.15
Prima jumătate a anului 1917 a cuprins amplul şi complexul proces de reorganizare a armatei române, în care cei doi protagonişti au fost
implicaţi direct, dar cu responsabilităţi diferite.
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Valea Putnei, contrar ordinului Marelui Cartier
General, din 12/25 iulie 1917 de a se opri pe
aliniamentul cucerit.
Pătrunderea adâncă a forţelor de la flancul
stâng a determinat rămânerea unităţilor de la
flancul drept mult înapoi, în faţa Măgurii
Caşinului.
Declanşarea de către Armata austroungară a ofensivei în Valea Oituzului, la 26
iulie/8 august 1917, a impus replierea forţelor
principale ale Armatei 2 pe aliniamentul pe
care se găseau la 12/25 iulie.
A fost rândul generalului Constantin Prezan
să-l atace pe Alexandru Averescu.
Într-o discuţie cu I.G. Duca, în timpul
luptelor de la Oituz, Constantin Prezan îi arăta
ministrului liberal. „Avem destule greutăţi, dar
ce mă doare e că pe aceasta ne-am pricinuito singuri. Dacă Averescu ne asculta, dacă
pentru a-şi face reclamă nu înainta la Mărăşti
mai mult decât trebuia .... germanii nu s-ar fi
gândit să concentreze forţele lor în acest punct
slab .... Când Averescu îmi tot cere rezerve,
îmi vine să-i răspund: de ce nu m-ai ascultat
când îţi ceream după Mărăşti să te opreşti şi
să nu-mi degarniseşti frontul. Acum ca să-l
scap din încurcătură sunt bun, atunci însă
eram colegul care din gelozie nu vrea să-l lase
să culeagă laurii marilor sale izbânzi”.19
Cu toate disfuncţionalităţile apărute în vara
anului 1917, cele două armate române şi
celelalte forţe de pe front, şi-au îndeplinit misiunile cu prisosinţă.
Cum era de aşteptat, generalul Alexandru
Averescu nu a scăpat nicio ocazie pentru a
minimaliza rezultatele acţiunilor Armatei 1,
căutând să dovedească, statistic, rolul principal al Armatei 2 pe timpul operaţiilor şi luptelor
din iulie-august 1917.
În condiţiile încheierii armistiţiului ruso-german de la Brest-Litovsk, la 22 noiembrie/5 decembrie 1917, guvernul român a fost nevoit
să semneze, patru zile mai târziu, la Focşani,
un acord de încetarea focului cu Puterile Centrale.
Pentru a nu fi implicat în această acţiune,
regele Ferdinand I a predat Comanda
Supremă a armatei generalului Constantin
Prezan.

Sărat şi Brăila, Armata 2 trebuind să acţioneze
ofensiv prin trecătoarea Oituz spre Braşov.
Apreciind că planul propus de generalul
Constantin Prezan ar fi dus la acţiuni pe
direcţii divergente, Alexandru Averescu propunea ca Armata 2 să înainteze în Valea Putnei, apoi spre Focşani, Râmnicu Sărat, pentru
„a împinge pe inamic din munţi spre şes obligându-l a lua front, orientat cu flancul drept
spre frontul nostru de pe Siretul de Jos”.17
Comandantul Armatei 2 aprecia că acţiunea
forţelor sale ar fi favorizat trecerea la ofensivă
a Armatei 1, obligându-l pe inamic să se apere
pe aliniamentele succesive pe râurile Rîmnic,
Buzău sau chiar Cricov-Ialomiţa.
Ca de fiecare dată, Alexandru Averescu
făcea propuneri care aveau în vedere ca rolul
principal să revină forţelor din subordinea sa,
neglijând ansamblul situaţiei şi scopurile generale ale operaţiunilor viitoare.
Şi de această dată, aprecierile la adresa lui
Constantin Prezan sunt caustice: „Nici până
azi nu a priceput caracterul războiului actual
şi nu a parvenit să-şi dea seama de adevărat
valoare a duşmanului ce avem în faţă. Peste
putinţă să ne înţelegem. Vorbim două limbi
diferite. Regele mi-a făcut impresia că înclină
înspre ideile mele, deşi cu siguranţă este îndoctrinat în cealaltă direcţie”.18
În perioada următoare, spre regele Ferdinand I şi Marele Cartier General, au „curs”
rapoarte şi memorii ale generalului Alexandru
Averescu, prin care justifica ideile sale şi insista ca ele să fie însuşite.
Spre deziluzia sa, nici la întrunirea din
13/26 mai 1917, la care au participat toţi factorii de decizie politică şi militară, generalul
Alexandru Averescu nu şi-a putut impune
punctul de vedere.
Participanţii au adoptat, în final, concepţia
prezentată şi justificată de către generalul
Constantin Prezan.
Generalul Alexandru Averescu rămânea cu
satisfacţia că armata sa va declanşa prima
acţiunile militare, de succesul acestora depinzând trecerea la ofensivă în sectorul
Nămoloasa.
Ofensiva Armatei 2 la Mărăşti a fost un real
succes, marile unităţi pătrunzând până în
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A fost cel care a negociat preliminariile păcii
de la Buftea, semnate de Constantin Argetoianu la 20 februarie/5 martie 1918.
În perioada primei sale guvernări, generalul
Alexandru Averescu a avut, totuşi, satisfacţia
de a-şi impune unele puncte de vedere, faţă
de generalul Constantin Prezan, prin invitarea
acestuia la unele şedinţe ale Consiliului de
Miniştri.
Menţionăm doar întâlnirea dintre cei doi
generali, cu ocazia şedinţei Consiliului de
Miniştri din 18 februarie/3 martie 1918, în
cadrul căreia a fost discutată problema
posibilităţilor şi rezultatului unei reluări a
operaţiunilor.
Făcând aprecieri sarcastice faţă de punctul
de vedere exprimat de către generalul Constantin Prezan în cadrul şedinţei, Alexandru
Averescu nota cu satisfacţie modul cum a
concluzionat asupra problemei în discuţie:
„Am rezumat cele spuse în aceea că
rezistenţa este posibilă, dar va fi de durată
limitată şi se va termina prin nimicirea armate?”21 Prin urmare, generalul Constantin
Prezan nu putea să întreprindă nimic, pacea
trebuia încheiată.
În istoriografia românească se vorbeşte de
marea popularitate a generalului Averescu în
perioada războiului. Aceasta s-ar fi datorat,
după aprecierea multor autori, succeselor
sale militare. Se pare că realitatea era cu totul
alta.
Mihail Manolescu, ilustrul economist din perioada interbelică, cel căruia soarta i-a hărăzit
să semneze Dictatul de la Viena, la 30 august
1940, ne dă o explicaţie în „Memoriile” sale.
Ne permitem să reproducem câteva din
aprecierile lui Mihail Manolescu care, contemporan cu evenimentele, consemna: „Pentru istoricul viitor, şi mai ales pentru cercetătorul
psihologiei populare, va fi nespus de instructiv
să cerceteze care, au fost originile reale ale
popularităţii imense a generalului Averescu.
Eu, personal, socotesc că valoarea sa de
conducător de oaste a fost poate componenta
cea mai mică a popularităţii sale. Cel dintâi
element al popularităţii lui a stat în persecuţia
sistematică care s-a îndreptat împotriva generalului din partea lui Ionel Brătianu şi în special

Ce altceva mai trebuia făcut pentru o nouă
tresărire de orgoliu a generalului Alexandru
Averescu?
Invitat să dejuneze la Palatul regal din Iaşi,
la 22 noiembrie/5 decembrie 1917, nu a rezistat, după cum însuşi nota, şi „am rugat pe
rege să mă desărcineze de comandamentul
armatei, deoarece nu pot rămâne sub comanda generalului Prezan”.20
În cele din urmă între rege şi Averescu s-a
ajuns la un compromis, Ferdinand I i-a acordat un concediu tacit, spunându-i generalului
„linişte, tăcere, concediu”.
Au urmat două luni de linişte, perioadă în
care Averescu era preocupat de viitorul său
politic, în timp ce Prezan era sufocat de complexele probleme pe care le avea de rezolvat
armata: preluarea frontului părăsit de armata
rusă, restabilirea ordinii între Carpaţii Orientali
şi Prut, apoi între Prut şi Nistru.
La 29 ianuarie/11 februarie 1918, Alexandru Averescu şi-a văzut visul împlinit. A fost
desemnat Preşedinte al Consiliului de Miniştri.
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colaboratori apropiaţi, s-a dovedit a fi un angajament neinspirat pentru cel care, cu toate
tarele sale, rămâne o personalitate marcantă
şi controversată în istoria militară şi politică a
României.

în obstinatul refuz al acestuia de a-l numi comandant suprem al războiului nostru."22
Din punctul de vedere al autorului sus
menţionat, Pacea de la Bucureşti, „a fost
privită de masele populare ca un mare oftat
de uşurare, iar generalul Averescu a ajuns şi
mai popular şi mai iubit decât era, fiindcă a
adus mult aşteptata pace”.23
Aşadar, la sfârşitul lunii ianuarie 1918, drumurile celor doi generali au luat o direcţie total
opusă.
Generalul Averescu a intrat în viaţa politică,
căreia i s-a consacrat până la 4 iunie 1927
când, aşa cum nota Mihail Manolescu „s-a
încheiat fără bărbăţie şi fără glorie’’.24
Generalul Prezan a rămas un fidel al
instituţiei în care s-a format şi a parcurs toate
treptele ierarhiei militare.
Începând cu toamna anului 1918, revenit în
fruntea Marelui Cartier General, a condus
operaţiile armatei române în Basarabia, Bucovina, Transilvania şi Ungaria, a apărat frontiera de est a ţării împotriva atacurilor
bandelor bolşevice ruseşti şi ucrainiene, până
la 20 martie 1920 când armata a fost
demobilizată.
Divergenţele între cei doi generali în anii
războiului nu au fost de natură să influenţeze
decisiv desfăşurarea operaţiunilor militare, dar
nici nu a fost benefică.
În mod normal asemenea situaţii trebuie
evitate sau stopate, ele putând degenera şi
influenţa negativ bunul mers al acţiunilor în
toate planurile şi la toate nivelele.
Aflaţi în atenţia responsabililor politici cei
doi generali au fost trataţi inegal, fiecăruia i
s-au recunoscut meritele şi li s-au dat
responsabilităţi majore.
Au fost, în cele din urmă, două personalităţi
cu caractere distincte, cu rol important în
ducerea luptelor şi îndeplinirea scopului
Războiului de Întregire.
Implicarea generalului Alexandru Averescu
în politică, domeniu pentru care nu era croit,
ca structură psihică, nici pregătit, rămânând
toată viaţa, prin comportament, un militar cu
o rigoare şi un mod de manifestare care l-au
făcut, în cele mai multe cazuri, antipatic
adversarilor, celor neutri şi chiar unor

Note:
1. Apud, Mareşalii României, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti,
1999, p. 8.
2.
Petre Otu, Mareşalul Alexandru
Averescu, militarul, omul politic, legenda,
Editura Militară, Bucureşti, 2005, p. 366.
3. I.G. Duca, Memorii, vol. 3, Editura
Machiavelli, Bucureşti, 1994, p. 41.
4. România în războiul mondial 1916-1919,
vol. 1, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1934,
p. 97.
5. Mareşalul Alexandru Averescu, Notiţe
zilnice din război, vol. 2, Editura Militară,
Bucureşti, 1992, p. 50-51.
6. Ibidem, p. 53.
7. Ibidem.
8. Ibidem, p. 54.
9. Ibidem.
10. Ibidem,p. 73.
11. Ibidem, p. 91.
12. Ibidem, p. 99.
13. Ibidem, p. 110.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. Ibidem, p. 113.
17. Ibidem, p. 121.
18. Ibidem, p. 120-121.
19. I.G. Duca, Op. cit., p. 271.
20. Mareşal Alexandru Averescu, Op. cit., p.
213.
21. Ibidem, p. 256.
22. Mihail Manoilescu, Memorii, vol. 1, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 28.
23. Ibidem, p. 29.
24. Ibidem, p. 93.
Străjer în calea furtunilor, pp.23-30,
Anul III, nr. 5, martie 2009

31

Mareşal Alexandru Averescu

Alexandru Averescu
şi bătălia de la Mărăști
-------Colonel (r.) prof. univ. dr. Petre Otu, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

Bătălia de la Mărăşti este cea mai
strălucitoare izbândă ofensivă a Armatei
Române în Primul Război Mondial, căruia
Alexandru Averescu îi datorează bastonul de
mareşal şi mare parte din gloria ulterioară
care l-au transformat în Mesia românilor,
trimis de Dumnezeu să-i izbăvească de toate
păcatele şi să le arate drumul fericirii
pământeşti. Prin urmare, victoria obţinută nu
poate fi disociată de comandantul care a planificat şi condus întreaga operaţie, binomul
Averescu-Mărăşti fiind indestructibil.
Pe marginea acestui binom voi face unele
consideraţii care au în vedere nu atât
desfăşurarea bătăliei în sine, altminteri foarte
cunoscută în istoriografie,
cât raporturile din interiorul
înaltului
comandament
românesc înaintea, în timpul şi după confruntare.
Prima problemă asupra
căreia ne referim este locul
şi rolul bătăliei de la
Mărăşti
în
ansamblul
confruntărilor de pe Frontul
Românesc din vara anului
1917. Stabilirea Planului de
operaţii pentru vara anului
1917 a fost obiectul multor
discuţii între autorităţile
române şi cele ruse, precum şi în interiorul corpului
de comandă al armatei.
La 15/28 martie 1917,
regele Ferdinand a avut o
lungă discuţie cu generalii

Alexandru Averescu şi Constantin Prezan pe
tema viitoarei ofensive de vară a trupelor
române şi ruse. Generalul Prezan a propus
crearea unei noi armate, Armata 1, care,
împreună cu Armata 6 rusă, urma să dea lovitura principală în sectorul Nămoloasa. Ulterior,
Armata 1 urma să conveargă spre RâmnicuSărat, iar Armata a 6-a rusă spre Brăila.
Cât priveşte Armata a 2-a, ea urma să
pătrundă în Transilvania, prin trecătoarea
Oituz, obiectivul fiind Braşovul. În mod
aproape firesc, ţinând seama de rolul secundar oferit Armatei 2, Alexandru Averescu nu a
fost de acord cu interlocutorul său, având o
viziune proprie.
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După opinia sa, rolul principal trebuia să
revină Armatei a 2-a care, întărită cu două divizii, trebuia să înainteze spre Putna-FocşaniRâmnicu-Sărat, împingându-l pe inamic în
câmpie. Concomitent cu această lovitură
principală, ar fi declanşat ofensiva şi Armata
1, ceea ce l-ar fi determinat pe inamic să-şi
replieze frontul spre Râmnicu-Sărat sau chiar
Buzău. S-ar fi ajuns, astfel, la deplasarea frontului pe aliniamentul Cricov-Ialomiţa. Principalul neajuns al planului schiţat de Constantin
Prezan era manevra divergentă, ceea ce
ducea la împrăştierea forţelor şi, fapt grav,
după opinia lui Averescu, la descoperirea flancurilor celor două armate. Ideea lui Prezan că
va acoperi acest interval cu mase de cavalerie
l-a indispus, deoarece era greu să-i spulberi
pe nemţi cu unităţi de cavalerie. Aprecierile lui
Averescu la adresa lui Constantin Prezan
sunt, din nou, caustice: „Nici până azi nu a priceput caracterul războiului actual şi nu a parvenit să-şi dea seama de adevărata valoare a
duşmanului ce avem în faţă“.

La 30 mai/12 iunie 1917 s-a desfăşurat, la
Iaşi, consiliul de război în vederea viitoarei
ofensive. Au luat parte regele Ferdinand,
prinţul Carol, generalii Şcerbacev, Golovin,
Prezan, Christescu şi Averescu. Generalul
Averescu şi-a menţinut ideile anterioare, propunând ca lovitura principală să fie dată la
joncţiunea dintre cele două fronturi ale inamicului, respectiv în zona Oituz, pentru a disloca flancul stâng al adversarului spre Târgu
Secuiesc şi cel drept spre Râmnicu Sărat.
Lovitura principală trebuia dată de Armata a
2-a pe direcţia Râmnicu Sărat. Apreciez că şi
planul propus de Alexandru Averescu avea lacunele sale. Era vorba, în realitate, de două
acţiuni distincte pe teatre diferite - în Transilvania şi în Câmpia Munteană. Cele două
grupări de forţe erau despărţite de bariera
Carpaţilor, ceea ce ar fi reprezentat un obstacol serios pentru manevra forţelor de pe o
direcţie pe alta.
În cele din urmă, ideile generalului Prezan,
sprijinit de Înaltul comandament rus, au avut

33

Mareşal Alexandru Averescu
câştig de cauză. Planul de operaţii avea drept
obiectiv nimicirea inamicului din regiunea
Focşani, pentru a nu permite acestuia să
transfere forţe pe alte fronturi. În acelaşi timp,
se dorea şi o revanşă faţă de înfrângerea
gravă suferită în toamna anului 1916. Lovitura
principală trebuia dată de către Armata 1
română, comandată de generalul Constantin
Cristescu. Aceasta trebuia să rupă frontul în
sectorul Podul Huroia-Olăneasca, să înainteze pe direcţia generală Râmnicu Sărat şi să
cadă în spatele Armatei 9 germane. Misiunea
trebuia îndeplinită în cooperare cu Armata 4
rusă, care cu forţele de la flancul drept, urma
să atace din fâşia Răcoasa (exclusiv) - Ireşti
(inclusiv) pe direcţia dealul Momâia, atacul urmând să se canalizeze spre Putna, de unde
apoi trebuia să se atingă aliniamentul râului
Milcov.
Armata 2 dezvolta ofensiva în sectorul
Mărăşti, scopul fiind atragerea forţelor inamice
şi uşurarea pe această cale a acţiunii forţelor
de pe direcţia principală. Acţiunea ei trebuia
să preceadă pe cea a grupării principale.
Odată definitivat Planul de campanie, comandantul Armatei 2, generalul Alexandru
Averescu a trecut la pregătirea morală şi
materială a viitoarei ofensive. Au fost executate recunoaşterile, s-au construit noi drumuri
de acces, s-au făcut aprovizionările, s-a intensificat instrucţia unităţilor etc.
În ziua de 20 iunie/3 iulie 1917, Alexandru
Averescu a semnat „Ordinul de operaţie nr.
1638” care conţinea toate detaliile privind viitoarea bătălie. Misiunea încredinţată Armatei
2 era de a contribui în mod indirect la
străpungerea frontului în zona Nămoloasa,
prin executarea unei ofensive energice pe
valea Putnei. Pentru aceasta generalul
Averescu a hotărât desfăşurarea unui atac
general în întreaga fâşie a Armatei, cu o deschidere de 37 de kilometri, respectiv între
dealul Arşiţa Mocanului şi marginea de vest a
satului Răcoasa. Lovitura principală, inclusiv
sectorul de rupere cu o lărgime de 13 kilometri, a fost stabilită la flancul stâng al dispozitivului, împărţit în două sectoare. În primul
dintre ele, situat la dreapta, comandat de generalul Gheorghe Văleanu, comandantul

Corpului 4, acţiona Divizia 8 infanterie şi o
brigadă din Divizia 6 infanterie.
În al doilea, cel din stânga, au fost dispuse
diviziile 3 şi 6 (mai puţin o brigadă), toate
forţele fiind coordonate de generalul Arthur
Văitoianu, comandantul Corpului 2 armată. În
rezervă au fost dispuse Divizia 1 şi Brigada 2
călăraşi. Totalul forţelor organice ale Armatei
2 se ridica la 56 de batalioane, 14 escadroane, 258 de tunuri şi 50 000 de oameni.
Pe timpul desfăşurării ofensivei armata a mai
primit în sprijin sau ca întărire Divizia 1 cavalerie, Brigada 2 călăraşi, Brigada de grăniceri,
Batalionul 17 pioneri.
Concomitent cu acţiunea marilor unităţi
române trecea la ofensivă, la flancul stâng al
Armatei 2, Corpul 8 şi Divizia 3 trăgători
Turkestan, din Armata 4 rusă, care aveau misiunea să cucerească vârful Momâia şi satul
Ireşti.
Înaintea bătăliei, generalul Averescu şi
regele Ferdinand au adresat fiecare un ordin
de zi ostaşilor şi ofiţerilor Armatei 2, cerândule să lupte pentru „izgonirea cotropitorilor din
căminele noastre” .
Un alt aspect priveşte rolul generalului
Averescu în conceperea şi conducerea
bătăliei. Nemulţumit de rolul modest atribuit
Armatei pe care o comanda, Averescu a
adoptat în lunile martie-iulie 1917 o atitudine
opoziţionistă, vâzând în mai toate deciziile de
ordin operativ - strategic adoptate de Marele
Cartier General conspiraţii împotriva sa puse
la cale de generalul Constintin Prezan, secondat de locotenent-colonelul Ion Antonescu,
şeful secţiei operaţii. El a dorit să-şi impună
punctul de vedere în mai toate chestiunile,
păstrând convingerea că este singurul
deţinător al adevărului. O mărturiseşte deschis în celebrele sale „Notiţe” „Mărturisesc
adevărul, că m-am săturat de atâtea discuţiuni
fără folos. Am ajuns un fel de opozant permanent şi întotdeauna în minoritate, dacă nu
chiar izolat. Evident, exceptez pe ai mei, care
formaţi în vederile mele, văd lucrurile ca şi
mine”.
Cu meticulozitatea cunoscută, generalul
Averescu a organizat minuţios pregătirea
bătăliei, fiecare mare unitate şi unitate
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cunoscând bine misiunile. Cu toate acestea,
Averescu este autorul unui gest greu de explicat pentru un comandant de valoarea sa. În
preziua bătăliei a trimis Marelui Cartier General o scrisoare în care releva insuficenţa
forţelor puse la dispoziţie şi nu-şi asuma
răspunderea pentru soarta ofensivei ce urma
să se desfăşoare în următoarele ore. În faţa
acestei opinii, în care un comandant de
armată nu-şi lua responsabilitatea acţiunii
forţelor aflate în subordinea sa, generalul
Prezan a avut o decizie fermă. El i-a cerut lui
Averescu să treacă la acţiune pe
„răspunderea Marelui Cartier General”.
Comandantul Armatei 2 a trebuit să se conformeze acestui ordin şi să treacă la acţiune.
De reţinut că în „Notiţe”, Averescu trece total
sub tăcere acest episod; dimpotrivă el îşi
exprimă „ferma încredere” în succesul forţelor
pe care le comanda „Sunt convins, scria el, că
acţiunea care începe azi va fi pentru soldatul
nostru un titlu de glorie şi pentru ţară de mândrie”. După bătălie, soldată cu un succes
răsunător, generalul Averescu nu a mai vrut
să împartă cu nimeni gloria obţinută pe câmpul de luptă. A uitat scrisoarea trimisă Marelui
Cartier General şi ordinul imperativ al generalului Prezan.
Explicaţia gestului ţine de personalitatea
complexă a generalului Averescu. Foarte
atent cu prestigiul şi faima sa în viitorime, el a
căutat şă-şi asigure, cum se spune, spatele.
În caz de nereuşită, câmpul de luptă este plin
de capcane şi oricând putea apăra un eveniment neprevăzut, el putea invoca, prin acel
document, că a avut dreptate, că a fost, din
nou, un vizionar.
Şi în timpul ofensivei, personalitatea lui
Averescu nu s-a dezminţit. După două zile de
bombardament al artileriei, atacul s-a
declanşat în dimineaţa zilei de 11/24 iulie şi a
continuat şi în ziua următoare - 12/24 iulie cu un succes deplin.
Dar, în plină ofensivă victorioasă, Marele
Cartier General a decis să oprească acţiunea
Armatei 2. Această decizie s-a datorat situaţiei
ce s-a creat pe frontul de nord. La 6/19 iulie,
trupele austro-ungare au trecut la ofensivă
obţinând succese importante, între care

ocuparea, la 12/25 iulie, a oraşului Tarnopol.
Întregul dispozitiv româno-rus dintre Carpaţi
şi Prut era în pericol să fie întors, ceea ce a
impus măsuri rapide şi hotărâtoare. Ofensiva
Armatei 1 române şi a Armatei 6 ruse în
sectorul Nămoloasa a fost oprită. De pe
front urmau a fi scoase o serie de mari unităţi
ruse, ele fiind deplasate ulterior în nord
pentru a opri înaintarea armatelor austroungare.
În aceste condiţii, Marele Cartier General a
dispus şi încetarea ofensivei Armatei 2 şi Armatei 4 ruse. Ordinul opririi ofensivei l-a indispus profund pe Alexandru Averescu. După
opinia sa, pericolul din nord ar fi impus,
dimpotrivă, continuarea acţiunii armatei sale,
pentru a exploata succesul deja obţinut.
Apreciind că nu poate opri atacul, deoarece
aliniamentul pe care ajunseseră trupele nu
era favorabil apărării, Averescu s-a adresat
generalului Constantin Prezan cerând continuarea acţiunii. Răspunsul şefului Marelui
Stat Major a fost evaziv; a subliniat necesitatea opririi ofensivei, dar a lăsat decizia la
latitudinea comandantului Armatei 2. Interpretând acest răspuns ca o aprobare, Alexandru Averescu a continuat atacul şi în zilele de
13/26-14/27 iulie 1917. În seara zilei de 14/27
iulie 1917, Marele Cartier General a dat Ordinul de operaţii nr. 36, prin care a decis, în
mod practic, oprirea ofensivei Armatei 2. În
perioada 15/28 iulie-19 iulie/1 august 1917
acţiunile au avut un caracter local.
La Marele Cartier General, nemulţumirea
faţă de comandantul Armatei 2 era foarte
mare. „De fapt, Averescu - scria I.G. Duca era preocupat exclusiv de gloria lui
personală“. Generalii ruşi au fost contrariaţi de
insubordonarea lui Averescu, Golovin spunându-i lui Gheorghe Gh. Mârzescu, ministru
în guvernul Brătianu, că românii trebuie să instaureze disciplina printre generali, iar ei, ruşii,
o vor pune în rândul soldaţilor. La rândul său,
generalul H.M. Berthelot a cerut ca pentru
acest gest de insubordonare Alexandru
Averescu să fie demis de la comanda Armatei
a 2-a. Era o măsură radicală, pe care regele,
sfătuit de primul ministru Ion I.C. Brătianu, a
refuzat să o ia.
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Generalul Alexandru Averescu era foarte
popular în armată şi în opinia publică, iar victoria de la Mărăşti îi sporise această popularitate. Demiterea sa a doua zi după victorie ar
fi părut drept o dovadă de rea-credinţă şi ar fi
fost rău primită de armată şi de cetăţeni. De
asemenea, comandantul Armatei a 2-a avea
întinse legături cu oamenii politici conservatori, partenerii de guvernare ai liberalilor care,
în cazul demiterii favoritului lor, ar fi protestat
şi s-ar fi ajuns la greutăţi pe acest plan.
Averescu a rămas comandant al Armatei 2 şi
şi-a savurat succesul dobândit, devenind, aşa
cum arată I.G. Duca, tot mai independent în
fieful său de la Bacău.
Cât priveşte pe generalul Prezan el avea
să constate acum în postura de şef ce
înseamnă actul de nesupunere a unui subordonat. Continuarea de către Alexandru
Averescu a ofensivei de la Mărăşti a contribuit
la subţierea frontului şi la descoperirea flancului său drept, ceea ce a fost, într-un anume
fel, o invitaţie adresată austro-ungarilor să
atace în acest punct slab. În timpul bătăliei de
la Oituz, generalul Constantin Prezan era
foarte nemulţumit de gestul lui Alexandru
Averescu, învinuindu-l că a provocat, în parte,
ofensiva trupelor austro-ungare din sectorul
Oituz.. „Când Averescu - îi spunea Prezan lui
Duca - îmi tot cere rezerve, îmi vine să-i
răspund de ce nu m-ai ascultat când îţi
ceream după Mărăşti să te opreşti şi să nu-ţi
dezorganizezi frontul. Acum, ca să-l scap din
încurcătură sunt bun, atunci însă eram colegul
care din gelozie nu vrea să-l lase să culeagă
laurii marilor sale izbânzi“. Constantin Prezan
are dreptate până la un anumit punct, dar
Alexandru Averescu nu poate fi totuşi învinovăţit
de declanşarea ofensivei în valea Oituzului,
planificată de mult timp de Puterile Centrale. De
altfel, ofensiva în sectorul Oituz a şi fost
întrevăzută de comandantul Armatei a 2-a.
Consecinţele bătăliei. Ofensiva de la
Mărăşti a fost o adevarată capodoperă de artă
militară, care a evidenţiat calităţile de comandant ale generalului Alexandru Averescu,
avansat mareşal în anul 1930. Biruinţa
obţinută era strălucită, frontul duşman fiind
distrus pe o lăţime de 30 de km şi o adâncime

de 20 de kilometri. Au fost eliberaţi 500 de
kilometri pătraţi cu 30 de localităţi. Pierderile
proprii s-au ridicat la 110 ofiţeri şi 4 782 de
soldaţi (morţi, răniţi şi dispăruţi), iar cele
provocate inamicului au constat în 2 793 de
prizonieri şi un impresionant material de
război.
Importante au fost şi consecinţele pe plan
strategic, chiar dacă ea a fost oprită în plină
desfăşurare. Inamicul a fost obligat să renunţe
la ofensiva proiectată tot în sectorul
Nămoloasa, aşa cum făcuse şi comandamentul româno-rus, mutându-şi efortul mai la nord,
în sectorul Focşani-Mărăşeşti. De asemenea,
el a declanşat acţiunea fără a mai avea
răgazul finalizării concentrării tuturor forţelor
şi mijloacele, ceea ce a reprezentat un ajutor
indirect pentru următoarele confruntări din
zona de sud a Moldovei-Mărăşeşti şi Oituz. În
acelaşi timp, continuarea ofensivei şi după ce
Marele Cartier General a dispus oprirea ei, a
dus la subţierea frontului şi la descoperirea
flancului drept al Armatei, ceea ce a reprezentat o invitaţie pentru inamic să atace în acest
punct slab. El a sesizat această deficienţă şi
a declanşat ofensiva pe direcţia FerestrăuGrozăveşti-Oituz, fapt ce l-a obligat pe generalul Averescu să revină pe aliniamentul din
12/25 iulie 1917.
Victoria de la Mărăşti a probat calităţile
deosebite ale ostaşilor români, ale
comandanţilor de diferite trepte şi a avut o
mare semnificaţie morală, reprezentând,
într-un anume fel, o revanşă faţă de suita de
înfrângeri din toamna anului 1916.
În timpul bătăliei, generalul Averescu şi-a
etalat din plin calităţile sale de comandant, organizând cu minuţiozitate toate aspectele
confruntării. Pe drept, victoria de la Mărăşti îi
aparţine şi prin aceasta locul său în galeria
marilor comandanţi de oşti români este bine
meritată. De fapt, aceste fapte de arme, dintre
care cea mai strălucită este cea de la Mărăşti,
reprezintă cea mai consistentă secvenţă din
biografia lui Alexandru Averescu, singura prin
care el a rămas şi va rămâne în memoria
generaţiilor de ieri, de astăzi şi de mâine.
Străjer în calea furtunilor, pp.29-32,
Anul V, nr. 12, decembrie 2012
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Simpozionul „Mareşalul Alexandru Averescu în panteonul istoriei naţionale”

MAREŞALUL ALEXANDRU AVERESCU
- evocare ---------Academician Şerban Papacostea
Prin rolul său de prim-plan în desfăşurările
politice şi militare din timpul Primului Război
Mondial şi din anii postbelici, Mareşalul
Alexandru Averescu a intrat în istoria noastră
ca unul dintre cei mai de seamă înfăptuitori ai
României Mari. Om al datoriei, el a închinat
excepţionala sa însuşire de conducător de
oşti dar şi de înţelegător al fenomenului politic
efortului de desăvârşire a unităţii naţionale şi
de consolidare a statului român unitar.
Atras din tinereţe de cariera militară,
Alexandru Averescu a participat ca voluntar în
armata română la Războiul pentru
Independenţă, deşi nu atinsese încă vârsta
prevăzută de lege. După studii militare urmate
în ţară, în cursul cărora s-au evidenţiat
capacităţile sale, el a continuat pregătirea de
specialitate la Torino, la una dintre cele mai
avansate şcoli militare din Europa, unde a
făcut cunoştiinţă cu viitorul mareşal german
Mackensen cu care destinul său avea să se
încrucişeze în cursul primei conflagraţii mondiale. Remarcat de regele Carol I pentru
însuşirile manifestate în cursul acestui stagiu,
Averescu a fost încadrat în structurile Ministerului de Război. În 1905, în timpul
Războiului ruso-japonez, la cererea regelui
Carol I de a i se delega un ofiţer care urma
să-i expună zilnic situaţia pe teatrul de război,
cel desemnat pentru această funcţie a fost
colonelul Alexandru Averescu. La întrebarea
regelui: „Cine credeţi că va câştiga războiul?”,
Averescu a răspuns constant: „Japonezii,
Sire”. Cum răspunsul, repetat timp de câteva
zile, l-a contrariat pe rege, acesta i-a spus:
„Cum îţi închipui, colonel Averescu, că ţarul
tuturor Roşiilor poate fi înfrânt de un popor
care de abia iese din barbarie?”, la care

Averescu i-a expus considerentele de ordin
strategic şi logistic aflate la baza opiniei sale.
Contrariat, regele s-a dispensat de acest serviciu al interlocutorului său; când însă
deznodământul războiului a confirmat opinia
acestuia din urmă, regele Carol a găsit prilejul
să-i recunoască public meritul de a fi anticipat
corect desfăşurarea: „Colonel Averescu aţi
avut dreptate”. A fost începutul unei strânse
legături de preţuire reciprocă. Promovat general la iniţiativa regelui, Averescu a fost desemnat ministru de război în 1907, de
asemeni în urma hotărârii lui Carol I. În 1913,
când i s-a comunicat că România va participa
la Războiul Balcanic împotriva Bulgariei,
regele Carol a spus: „Eu nu fac războiul fără
Averescu”. Fotografii realizate în timpul campaniei îi surprind pe rege şi pe general în picioare în automobilul cu care s-au deplasat pe
teatrul de operaţii.
Capacitatea sa deosebită de conducător de
oşti dar şi însuşirile sale de om politic s-au
manifestat puternic în timpul Primului Război
Mondial şi în anii imediat următori când
acţiunea sa a avut consecinţe decisive pentru
cauza naţională.
În timpul marilor înfruntări militare în care a
fost implicată România în anii 1916-1917,
strategul şi tacticianul Alexandru Averescu
s-a manifestat remarcabil îndeosebi în trei
mari desfăşurări. Cea dintâi, la comanda armatei care apăra linia Dunării; potrivit planului
comandantului ei, armata avea să treacă
apele fluviului şi să învăluiască armatele germane şi bulgare din sud, viziune strategică
remarcabilă, relatată în broşura Operaţiile de
la Flămânda; doar primejdia din nord, unde
oştile Puterilor Centrale ameninţau să
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străpungă defensiva românească, au determinat transferul unor unităţi de la Dunăre
la Carpaţi şi apoi şi încredinţarea acestui front lui
Averescu, numit comandant
al Armatei a II-a. Misiunea sa
era să întârzie înaintarea trupelor adverse din Transilvania al căror ţel era să
înainteze rapid pe Valea Prahovei la sud de Carpaţi
pentru a frânge legătura între
trupele române din vestul şi
cele din răsăritul ţării.
Cu remarcabilă măestrie,
Averescu a reuşit, cu
concursul eroic al trupei, să
reziste pas cu pas ofensivei
adversarului, să zădărnicească ţelul comandamentului german şi să întârzie suficient înaintarea trupelor
inamice pentru a permite
replierea trupelor române din
Oltenia şi din vestul Munteniei. În cinstea acestei
rezistenţe pas cu pas, realizată cu preţul a numeroase
victime, a fost înălţată după

război
Crucea
de
pe
Caraiman. Şi tot la comanda
Armatei a II-a, deplasată în
retragere pe Siret, Averescu
a reuşit să zădărnicească în
1917 efortul comandamentului german, în fruntea căruia
se afla generalul Mackensen
- fostul său coleg de şcoală la
Torino - de a zdrobi rezistenţa
românească, de a ocupa Iaşii
- sediul guvernului român în
exil după părăsirea capitalei şi de a scoate România din
rândurile Antantei, spre
beneficiul acţiunii militare germane pe frontul din Vest.
Mărăşti şi Mărăşeşti sunt
nume care, prin eroismul
ostaşilor şi valoarea comandantului lor, se înscriu în şirul
marilor bătălii ale istoriei
româneşti; la locul de
comandă în desfăşurarea
acestor bătălii s-a aflat generalul Alexandru Averescu, „un
mare domn de oaste” potrivit
caracterizării lui Nicolae lorga
în necrologul pe care i l-a
închinat în 1938. Aceste

1936 - Averescu împreună cu un grup de macedo-români
la ultimul său domiciliu din Bucureşti
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bătălii au salvat existenţa
statului şi i-au asigurat posibilitatea de a se manifesta
politic în împrejurările grele
care au urmat până la victoria
finală din 1918.
Rolul
lui
Alexandru
Averescu în istoria ţării nu
s-a limitat la activitatea sa de
strălucit comandant de oşti;
evoluţia situaţiei în faza finală
a marii conflagraţii l-a silit să
se angajeze şi în viaţa politică
a ţării. A fost împins spre
această opţiune de imensa
popularitate câştigată în
tranşee în anii de război, nu
numai datorită însuşirilor sale
de strateg dar şi prestigiului
dobândit prin legătura sa
permanentă cu ostaşii, îmbinare de severitate în caz de
indisciplină
dar
şi
de
apropiere şi de contact personal în răgazurile îngăduite
de desfăşurarea războiului.
Popularitatea dobândită în
tranşee s-a extins apoi prin
transmisie din om în om la
ansamblul oştirii pentru a
cuprinde în cele din urmă
pături din ce în ce mai largi
ale populaţiei ţării. Personalitatea şi numele său au luat
curând proporţiile unui mit:
„Era văzut unde nu fusese;
era mereu aşteptat unde nu
avusese intenţia să meargă”.
Conducerea ţării, în primul
rând Casa Regală, a sesizat
fenomenul şi a oscilat între
intenţia de a-l folosi şi teama
cu privire la posibilele ţeluri
dictatoriale ale generalului.
Când regina Maria, în vizită la
cartierul general al lui
Averescu în vara anului 1917
i-a pus întrebarea dacă, adus
la putere, va înlătura
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monarhia, generalul a înscris
pe o foaie de hârtie demisia
nedatată pe care regele ar fi
fost liber să o folosească
după plac. Câteva zile mai
târziu, de sfântul Alexandru,
regina s-a înapoiat la cartierul
general al lui Averescu, i-a
restituit foaia în care era
înscrisă demisia cu remarca:
„Îmi arde degetele”. Deşi activitatea sa politică a derivat
din prestigiul excepţional şi
din popularitatea de masă
dobândite în desfăşurarea
carierei
sale
militare,
Averescu nu le-a folosit pentru a se impune cu forţa la
putere.
Gestul generalului Averescu
în dialogul cu Regina Maria
nu a fost manifestarea unei
abilităţi politice sau al unei
curtoazii de moment, ci expresia unei convingeri profunde
care
avea
să-l
călăuzească de-a lungul întregii sale acţiuni în viaţa
politică, timp de două decenii.
Adversar hotărât până la
capăt al răsturnărilor politice
violente, al loviturilor de stat,
adept al schimbărilor treptate
în viaţa societăţilor, prin
adaptări succesive - evoluţie
nu revoluţie -, el avea să
manifeste o remarcabilă
consecvenţă în această
privinţă,
cu
atât
mai
remarcabilă cu cât Europa
vremii în care şi-a desfăşurat
activitatea politică - pacea
aparentă dintre cele două
Războaie Mondiale - a fost
dominată de ascensiunea la
putere a forţelor dictatoriale şi
totalitare. Averescu a rămas
fidel regimului monarhiei constituţionale, care funcţiona

prin alternanţa partidelor la
putere în cadrul unui sistem
al libertăţii de opinie şi de afirmare. Cel mai sintetic s-a afirmat convingerea sa în
această privinţă când, după
ce şi-a întemeiat o forţă
politică proprie la Iaşi, în timpul războiului, sub denumirea
mai întâi de Liga Poporului,
apoi de Partidul Poporului, a
dat ziarului acestei noi forţe
politice denumirea de Îndreptarea; numele ziarului
exprimă hotărârea conducătorului noului partid de a
îndruma societatea românească pe calea reformelor,
de a extinde baza vieţii social-politice româneşti prin
împroprietărirea ţăranilor ostaşii care i-au asigurat victoriile prin eroismul lor - şi prin
instituirea votului universal,
nu prin lozinci şi acţiuni
revoluţionare. În împrejurările
mai mult decât tulburi de la
sfârşitul Primului Război Mondial şi din anii imediat urmărtori,
acţiunea politică a lui Averescu
a contribuit decisiv la consolidarea societăţii româneşti în
cadrul României Mari.
Concepţia politică a lui
Averescu s-a manifestat categoric şi în atitudinea sa faţă
de Carol II, atât în anii cât
acesta, aflat în exil, se
străduia să valorifice dreptul
la succesiune la care anterior
renunţase, cât şi după
revenirea sa în ţară când a
creat faptul împlinit. Încercarea pretendentului Carol şi
apoi a regelui Carol II de a-l
capta pe prestigiosul general,
căruia în acest scop i-a acordat titlul de mareşal scurt timp
după revenirea în ţară în vara
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anului 1930, s-a lovit de
aceleaşi condiţii esenţiale:
respectarea regimului constituţional şi refacerea căsătoriei legitime. În repetate
rânduri, regele a încercat săl atragă la guvernare pentru a
înlătura una dintre piedicile
consolidării puterii sale, care
se dorea autocratică. Rând
pe rând, regele a ademenit
prin diverse avantagii pe unii
dintre cei mai de seamă colaboratori politici ai mareşalului, între alţii pe Octavian
Goga. Când tendinţele dictatoriale ale lui Carol au devenit
mai evidente, mareşalul a
lansat în ziarul partidului său,
Îndreptarea, o celebră campanie de presă care denunţa,
sub forma unor paralele istorice, tendinţele dictatoriale
ale regelui şi rolul negativ al
colaboratorilor săi. Averescu
a refuzat să recunoască chiar
şi faptul împlinit atunci când
regele, abolind regimul constituţional, a impus formula
partidului unic - Frontul Renaşterii Naţionale - sub conducerea sa; nici chiar acum,
când se afla la capătul
existenţei sale, mareşalul nu
s-a înclinat în faţa unei
evoluţii pe care o considera
dăunătoare pentru ţară.
Strălucit în cariera sa
militară, clarvăzător şi consecvent cu linia interesului
naţional în activitatea sa
politică, Mareşalul Alexandru
Averescu este una din
întrupările superioare ale istoriei româneşti.
Străjer în calea furtunilor,
pp.13-15, Anul VII, nr. 15,
iunie 2014

Mareşal Alexandru Averescu

Societatea „Mărăşti”
--------Colonel (r.) prof. univ. dr. Petre Otu
Bătălia de la Mărăşti reprezintă una dintre
cele mai însemnate victorii militare din războiul
de reîntregire, un model de artă militară din
partea comandanţilor Armatei a II-a române, în
frunte cu Alexandru Averescu şi de bravură
pentru soldaţii marilor unităţi din compunerea
sa. Pentru a perpetua memoria acestei
confruntări militare de amploare şi cinsti memoria celor cazuţi în luptă s-a înfiinţat Societatea
„Mărăşti”. Iniţiativa a aparţinut generalului
Alexandru Mărgineanu, ea fiind îmbrăţişată
rapid de corpul ofiţeresc al Armatei a II-a.
Invitat la dejun, la Coţofeneşti, de regina
Maria, la 26 octombrie/8 noiembrie 1917,
Alexandru Averescu s-a întâlnit şi cu generalii
Arhur Văitoianu, Gheorghe Vălleanu şi
Alexandru Mărgineanu. El a pus în discuţie
problema restaurării satului Mărăşti şi a ridicării
unui monument menit să eternizeze amintirea
bătăliei de aici. Propunerile generalului
Alexandru Averescu au fost acceptate de cei
trei subordonaţi.
La 24 noiembrie/7 decembrie 1917, generalul Averescu i-a convocat în localitatea Bâlca
pe toţi comandanţii de corp de armată, divizii şi
brigăzi din compunerea Armatei a 2-a, precum
şi delegaţi ai tuturor unităţilor spre a hotărî
asupra propunerii comandantului Diviziei 3 Infanterie, generalul Alexandru Mărgineanu, în
privinţa adunării unui fond cu care trebuia să se
restaureze satul Mărăşti, distrus în timpul
bătăliei din luna iulie 1917.
Generalul Averescu a propus să se extindă
iniţiativa şi să se creeze „Societatea Mărăşti”,
din care urmau să facă parte toţi ostaşii trupelor
şi serviciilor Armatei a 2-a. Primul şi cel mai important obiectiv era restaurarea satului Mărăşti
şi construirea unei cripte - monument în
amintirea victoriei din această localitate.
Propunerea a fost primită cu însufleţire, astfel
că delegaţii prezenţi au aprobat iniţiativa
comandantului lor şi s-au constituit în prima
adunare generală a Societăţii „Mărăşti”.
Prima adunare generală a deliberat asupra
scopurilor societăţii, între care amintim:

înălţarea unui monument comemorativ; refacerea unei porţiuni din lucrările genistice ale
inamicului; reconstituirea satului Mărăşti etc.
„S-a decis, de asemenea, ca preşedinte de
onoare să fie desemnat generalul Alexandru
Averescu, iar preşedinte activ generalul Alexandru Mărgineanu, cel care avusese şi ideea constituirii unui fond pentru refacerea satului
Mărăşti. S-a ales şi un comitet format din doisprezece membri, în care au intrat şase generali,
doi colonei, trei locotenenţi-colonei şi un maior.
Datorită evenimentelor interne şi externe, în
următorii ani Societatea „Mărăşti” nu a
desfăşurat o activitate prea bogată. În aprilie
1920 s-a întrunit adunarea generală, care a
completat statutul şi organele de conducere.
Tot cu acest prilej societatea şi-a legalizat
situaţia, ea fiind recunoscută ca persoană
morală şi juridică şi înscrisă în registrul persoanelor juridice de la Tribunalul Ilfov.
Potrivit statutelor, Societatea îşi propunea
rezolvarea unui evantai larg de probleme: perpetuarea în memoria colectivităţii a
semnificaţiei bătăliei de la Mărăşti; înălţarea, pe
cota 536, locul sângeroaselor lupte, a unui
monument „Victoria”, şi a unui mausoleu, în
criptele căruia se vor depune osemintele tuturor
celor căzuţi în bătălia de la Mărăşti; refacerea
câmpului istoric „Mărăşti” prin conservarea
lucrărilor militare ale inamicului şi ale trupelor
proprii, a posturilor de comandă; crearea unor
instituţii - şcoală, orfelinat, sanatoriu pentru
ofiţeri şi trupă, muzeu cu trofeele capturate;
refacerea satului Mărăşti etc.
Preşedintele de onoare al Societăţii
„Mărăşti” a fost desemnat, pe viaţă, generalul
Alexandru Averescu. După decesul său, acest
titlu nu se mai putea acorda nici unei alte
persoane, în afară de şeful statului sau cel desemnat de el. Până la moartea lui Alexandru
Averescu au exercitat funcţia de preşedinţi
activi ai societăţii generalii Alexandru
Mărgineanu şi Gheorghe Dabija.
Comitetul diriguitor avea obligaţia să
organizeze în fiecare an în ziua de 11/24 iulie,
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niu, localitatea Mărăşti a căpătat un aspect
modern, demn de importanţa istorică dobândită
prin marea bătălie. Încheierea lucrărilor a oferit
prilejul unor ceremonii deosebite la începutul
lunii iunie 1928. Ziarul „Adevărul” aprecia:
„Puţine localităţi din România au cunoscut în
timpul războiului un atât de mare contrast între
durere şi glorie ca Mărăşti. Aşezat pe creasta
unui deal ce domina regiunea, împrejurările lau transformat în formidabila întăritură ce
adăpostea în pântece puhoaie de duşmani. Şi
le-a fost dat ostaşilor de sub comanda generalului Mărgineanu, bravul comandant al Diviziei a 3-a, să cucerească această lucrare ce
părea inexpugnabilă (...) şi iată acum, după
zece ani, generalul Mărgineanu şi camarazii lui
ne-au chemat să ne arate făgăduinţa
îndeplinită: noul sat Mărăşti, înălţat din ruinele
încă fumegânde din para războiului”.
După reconstrucţia localităţii Mărăşti, ce
putea fi dată drept „model de frumuseţe”, Societatea „Mărăşti” a trecut la materializarea
celui de-al doilea mare obiectiv - înălţarea
criptei - monument, a mausoleului. Piatra
fundamentală a fost pusă la 10 iunie 1928, în
timpul festivităţii prilejuite de inaugurarea satului „Mărăşti”. Cu acest prilej a fost semnat un
„Act comemorativ”, care a fost îngropat la
temelia construcţiei. În document, între altele,
se scria: „Azi, 10 iunie 1928, aşezatu-s-a piatra
de temelie a criptelor clădite de către Societatea «Mărăşti» pe chiar câmpul de bătaie şi pe
locul unde în zilele de 22-27 iulie 1917 s-au dat,
sub comanda generalului Alexandru Averescu,
comandantul Armatei a 2-a, crâncenele, glorioasele şi victorioasele lupte împotriva armatelor germane”.
Mausoleul a fost finalizat în 1931, an în care
s-a făcut şi inaugurarea oficială, în prezenţa
regelui Carol al ll-lea, a reginei Maria, a prinţului
Nicolae, a primului ministru N. lorga, a
mareşalului Averescu, a generalilor şi comandanţilor marilor unităţi şi unităţilor.
În acest mausoleu a fost înmormântat,
mareşalul Alexandru Averescu, alături de o
serie de comandanţi. Cât priveşte Societatea
„Mărăşti” şi-a continuat activitatea până la
sfârşitul deceniului al cincilea, când a fost
desfiinţată de autorităţile comuniste.
Străjer în calea furtunilor, pp.56-57, Anul
VII, nr. 15, iunie 2014

o întrunire a membrilor societăţii „Mărăşti”,
dându-i acesteia şi un caracter de pelerinaj
către locurile memoriale ale Mărăştilor.
Un prim obiectiv asupra căruia Societatea şia concentrat atenţia a fost reconstruirea satului
Mărăşti, distrus de artileria trupelor române.
Lucrările au demarat în anul 1919 şi au durat
aproape un deceniu, din cauza izolării localităţii
şi precarităţii surselor aflate la dispoziţie.
Realizările au fost însemnate. S-a construit
şoseaua Răcoasa-Mărăşti, pe marginea căreia
au fost plantaţi tei. S-au reparat şaptezeci şi trei
de case avariate şi s-au construit, din piatră şi
cărămidă, alte cincisprezece. Casele noi au
fost date gratuit văduvelor de război, orfanilor
de război şi mutilaţilor.
Un edificiu impunător a fost şcoala primară, care
avea o capacitate de două sute de elevi, cu patru
clase, o sală de conferinţe, cancelarie, bibliotecă,
locuinţe pentru învăţători, camere pentru personalul de serviciu etc. Şcoala a fost înzestrată cu tot
mobilierul şi materialul didactic necesar.
În şcoală au funcţionat timp de câţiva ani
ateliere de menaj sătesc, croitorie, ţesătorie,
covoare, care, la expoziţia din 1928, organizată
la Casa Femeii, au obţinut locul I pentru
covoarele lucrate manual. O realizare
deosebită a fost biserica, înălţată din piatră şi
cărămidă în stilul bisericilor moldoveneşti ale lui
Ştefan cel Mare, care fost înzestrată cu tot
mobilierul şi obiectele necesare. Pictura a fost
executată în stil bizantin de către Ionel loanid.
Lângă biserică s-a ridicat o casă parohială,
compusă din cinci camere şi toate dependinţele
necesare. De asemenea, biserica din satul
Gogoiu, pendinte de comuna Mărăşti, avariată
în timpul luptelor, a fost reparată.
Întrucât cimitirul se afla în curtea bisericii din
mijlocul satului, Societatea l-a strămutat în
partea de sud a localităţii, iar în locul lui a fost
amenajat un parc. Toate mormintele celor
căzuţi în timpul bătăliei au fost strămutate în
nordul satului, iar ulterior au fost încorporate
criptei-monument.
Satul Mărăşti fiind lipsit de apă potabilă, a
fost construită o uzină în valea pârâului Alba şi
s-au instalat conducte în vatra satului, rezolvându-se astfel o problemă stringentă pentru
locuitori. Localitatea a fost electrificată, construindu-se o uzină electrică în mijlocul satului.
După o activitate intensă de circa un dece-
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„Răspunderile” Mareşalului
Alexandru Averescu
-------Colonel (r.) prof. univ. dr. Petre Otu, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

Alexandru Averescu este una dintre
cele mai importante personalităţi ale
armatei române din prima jumătate a
secolului al XX-lea si care a cunoscut afirmarea deplină în anii războiului de (re)întregire (1916-1918).
Etape ale carierei militare
Averescu s-a născut în satul Babele, de
lângă Ismail, în sudul Basarabiei, teritoriu
retrocedat Moldovei prin Tratatul de pace
de la Paris(1856) ce punea capăt
Războiului Crimeii (1853-1856). După
studii în localitatea natală si Bucureşti, el
s-a înscris ca voluntar în Războiul de
Independenţă (1877-1878), dar calităţile
şi performanţele sale pe câmpul de luptă
au fost cu totul modeste, astfel că la
sfârşitul osfilităţilor, el a hotărât să renunţe
la haina militară. În cele din urmă, s-a angajat ca subofiţer, dar nici în această
postură, nu a ieşit în evidenţă. În anii
1879-1881 a urmat Şcoala divizionară
pentru subofiţeri la Mânăstirea Dealu, pe
care a terminat-o ca şef de promoţie.
Nevoia de cadre a determinat ca
autorităţile de atunci, în baza unei legi
speciale, să acorde gradul de sublocotenent absolvenţilor acestei şcoli.
La 15 iulie 1881, Alexandru Averescu a
fost repartizat la Regimentul 1 roşiori din
Constanţa, după care a fost mutat la Regimentul 6 călăraşi din Focşani. Timp de
doi ani de zile (1884-1886) a urmat
cursurile Şcolii Superioare din Război din
Torino, obţinând rezultate foarte bune. În
Italia a cunoscut-o pe Clofilda Caligaris,

care i-a devenit ulterior o devotată şi
discretă soţie.
Reîntors de la studii, Alexandru
Averescu a avansat în grad (căpitan1889; maior-1894; locotenent-colonel1898; colonel-1901), ocupând diverse
funcţii în Marele Stat Major sau în unităţi
militare. Cea mai importantă dintre ele a
fost cea de comandant (director) al Şcolii
Superioare de Război (1894-1896),
instituţie de învăţământ superior creată în
1889. Stagiul aici l-a propulsat ataşat militar la Berlin (1896-1898), post important,
întrucât România era membră, din 1883,
a Triplei Alianţe, formată din Germania,
Austro-Ungaria şi Italia.
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Revenit în ţară a fost numit la comanda
Regimentului 4 roşiori şi apoi a Brigăzii 1
roşiori, iar la 10 mai 1906 a fost
avansat general de brigadă. A fost
avansat general de divizie în aprilie 1912,
iar general de corp de armată în ianuarie
1917.
În februarie 1907 au izbucnit, în nordul
României, marile răscoale ţărăneşti. În
acel moment la putere se afla Partidul
Conservator, condus de Gheorghe Gr.
Cantacuzino, cu generalul Gheorghe
Manu la Ministerul de Război. Depăşiţi,
conservatorii au cedat locul unui guvern
liberal, în frunte cu D . A . Sturdza, la interne fiind Ion I . C . Brătianu. În această
formulă guvernamentală, generalul
Alexandru Averescu a fost impus de
regele Carol I ca ministru de Război. Cu
spiritul său metodic, Averescu a reuşit să
redreseze lucrurile, fapt ce i-a adus o
primă şi importantă recunoaştere
naţională, el fiind considerat de mulţi, ca
salvator al patriei şi al dinastiei, ambele
trecând printr-un moment foarte greu.
Dar, în acelaşi timp, ca urmare a acestei
acţiuni, Averescu nu a fost scutit de
reproşuri în carieră, mai ales în cea
politică, şi acuze în posteritate. În timpul
mandatului său, Alexandru Averescu a
promovat şi o reformă a armatei,
reducând serviciul militar şi renunţând,
în parte, la structurile teritoriale,
devenite anacronice. Devenit incomod
pentru liberali, el a fost debarcat fără
menajamente de Ion I. C. Brătianu, noul
lider ce l-a înlocuit pe D.A Sturdza la şefia
P.N.L.
Se părea că steaua lui Averescu pălea,
dar venirea conservatorilor la putere îl va
propulsa în funcţia de şef al Marelui Stat
Major, pe care a exercitat-o în perioada
1911-1913. În această calitate, el a organizat campania armatei române la sud de
Dunăre (1913), prin care s-a pus capăt

celui de al Doilea Război Balcanic. Din
această campanie, în care armata
română nu a desfăşurat lupte, Alexandru
Averescu a tras trei concluzii. Prima dintre
ele era că postura de şef al Marelui Stat
Major i se potrivea cel mai bine, el făcând
eforturi pentru a reveni în fruntea acestei
instituţii. În al doilea rând, a păstrat
convingerea că într-un viitor război,
România va trebui să acţioneze tot la sud
de Dunăre. De aceea, în perioada
neutralităţii (1914-1916), Averescu va
susţine ca lovitura principală a
armatei române să fie dată, la intrarea
în Marele Război, la sud de Dunăre, şi nu
la nord. În al treilea rând, relaţia cu
principele moştenitor Ferdinand, comandant suprem al armatei în campania din
1913, a fost rece, temperamentele şi
caracterele celor doi fiind diferite. Acest
fapt a avut repercursiuni importante asupra
carierei militare a generalului Alexandru
Averescu, după ce Ferdinand a ocupat
tronul.
În perioada neutralităţii, Alexandru
Averescu a comandat Corpul 1 armată,
cu sediul la Craiova, iar la intrarea în
război a României a fost numit comandant al Armatei 2 române, dispusă între
trecătoarea Oituz şi izvoarele Argeşului.
La mobilizare, potrivit Planului de
campanie (Ipoteza „Z”) s-au format patru
armate, dintre care trei (1, 2, de Nord,
devenită ulterior IV) au fost dispuse pe
aliniamentul Carpaţilor.
Misiunea celor trei armate care operau
pe sectorul nord-vestic şi nordic era de a
dezvolta ofensiva în Transilvania şi Banat,
de a da bătălia generală în zonele Ciucea
(nord) şi Caransebeş (sud), de a debuşa,
prin cele două „porţi”, a Someşului şi a
Mureşului, în câmpia Tisei, a ocupa
Budapesta, obiectiv ce urma a fi atins în
29-a zi de la decretarea mobilizării şi
declanşarea ostilităţilor.
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Alexandru Averescu era adeptul opririi
ofensivei în Transilvania şi a organizării
unei ample operaţii la sudul Dunării, care
ar fi avut drept scop nimicirea forţelor germano-bulgare de la sudul Dunării. Succesul obţinut aici ar fi permis să se înainteze
către sud, pentru a se face legătura cu armata aliată de la Salonic, condusă de
generalul Saraill. După scoaterea Bulgariei din conflict şi degajarea teatrului balcanic, forţele ar fi fost îndreptate spre
nord pentru eliberarea Transilvaniei.
Opinia lui Averescu a avut câştig de
cauză, astfel că sub comanda lui s-a
desfăşurat Operaţia de la Flămânda (18

În primele zile ale războiului cele trei armate române au obţinut importante
succese, dar înfrângerea severă de la
Turtucaia a bulversat planurile iniţiale.
Pentru evaluarea situaţiei militare şi
găsirea soluţiilor de redresare a fost convocat, la Periş (2/15 septembrie 1916),
sediul Marelui Cartier General, un
Consiliu de Război la care au participat
regele Ferdinand, primul ministru Ion I.C.
Brătianu, generalul Dumitru Iliescu, şeful
Marelui Cartier General şi cei trei
comandanţi de armată-generalii Ioan Culcer, Alexandru Averescu, Constantin
Prezan.

Regina Maria și generalul Alexandru Averescu
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sept./1 oct.-23 sept./ 6 oct. 1916), care, în
pofida ingeniozităţii ideii strategice (un
atac, din spate, peste Dunăre
asupra forţelor bulgaro-germane) a fost
un eşec, astfel că, în următoarea
perioadă, România s-a trezit atacată atât
la nord cât şi la sud de trupele Puterilor
Centrale.
După încheierea operaţiei de la
Fămânda, Averescu a revenit în fruntea
Armatei 2, reuşind să restabilească disciplina şi moralul, astfel că trupele din subordine au rezistat tuturor atacurilor
inamice din lunile octombrie- noiembrie
1916, şi s-au încadrat în ceea ce istoriografia românească a numit „bătălia
trecătorilor", respectiv apărarea Carpaţilor
Orientali şi Meridionali. Militar bine
pregătit, dar orgolios, el nu a avut
relaţii bune cu ofiţerii Misiunii Militare
Franceze (sosită în România, la începutul
lunii octombrie 1916) si, în special, cu
şeful acesteia, generalul Henri Mathias
Berthelot.
Alexandru Averescu a comandat Armata 2 până la începutul anului 1918. În
acest răstimp, el a asigurat retragerea
marilor unităţi pe frontul din Munţii Vrancei
şi refacerea lor pentru marile bătălii din
vara anului 1917. El a condus Armata 2 în
celebra bătălie ofensivă de la Mărăşti
(11/24 iulie - 19 iulie/1 august), încheiată
cu o strălucită victorie. Ea l-a
plasat în istoria militară românească,
drept „omul biruinţei de la Mărăşti", ceea
ce i-a adus, în primii ani postbelici, o
uriaşă popularitate.
În următoarele luni, situaţia României
s-a deteriorat, ca urmare a evoluţiilor din
Rusia. Bolşevicii, care au preluat puterea
la Petrograd/25 octombrie/7 noiembrie
1917) au încheiat mai întâi armistiţiul şi
apoi pacea de la Brest-Litovsk (18 februarie/3 martie 1918) cu Puterile Centrale.
România a fost obligată să urmeze

aceiaşi cale şi să semneze, la Focşani
(26 noiembrie/9 decembrie1917), armistiţiul cu fostul adversar.
Întrucât Puterile Centrale au adresat
mai multe ultimatumuri României, la 29
ianuarie/11 februarie 1918, generalul
Alexandru Averescu a format un nou guvern, cu misiunea de a negocia o pace
onorabilă. La 20 februarie/5 martie 1918
s-a semnat Tratatul preliminar de pace cu
Puterile Centrale, care fixa condiţii grele
României. Câteva zile mai târziu, respectiv la 5/18 martie 1918, guvernul condus
de Alexandru Averescu a fost obligat să
cedeze puterea, fiind înlocuit cu unul
condus de Alexandru Marghiloman, favorabil Puterilor Centrale.
Fondator al Ligii (Partidului) Poporului
Nemulţumit, Alexandru Averescu a
demisionat din armată şi a format, la 3/15
aprilie 1918, un nou partid politic „Liga
Poporului”. Ea a fost şi rezultatul unor oameni politici foarte abili care au văzut în
mantaua lui Averescu, o platformă pentru
afirmare după război.
Intenţia sa de a crea o nouă formaţiune
politică a fost anunţată printr-un apel dat
publicităţii cu o zi înainte (2/15 aprilie
1918). În document se precizau liniile directoare şi bazele programatice ale
formaţiunii politice. Reînnoirea vieţii publice şi „răspunderile” figurau ca elemente
esenţiale ale activităţii sale.
Averescu aprecia că: „Asemenea
vuietului surd, prevestitor de mari
cutremure, care porneşte din adâncul
pământului, se ridică azi din sânul naţiunii
un murmur, sub formă de unanimă
protestare împotriva stării de lucruri la
care ne-a adus viaţa noastră politică de
până acum.
Din toate păturile sociale şi mai cu
seamă din sânul masei poporului nostru
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se manifestă, sub diferite forme şi în
diferite moduri, dorinţa spre o îndrumare
mai bună, mai sănătoasă, mai dreaptă,
mai conştientă.
Setea de legalitate în viitor este tot
atât de arzătoare, pe cât este de
adâncă revolta împotriva bunului plac din
trecut.
De ani şi ani de zile, acei care pe
temeiul Constituţiei noastre falsificate au
avut ţara pe mâini, în loc de a fi mandatarii naţiunii pentru a îngrijii de nevoile
ei, s-au ridicat ca stâpânitori ai ţării spre
folosinţa lor.
Viaţa noastră publică a fost redusă la
frământări şi lupte înverşunate, cu singurul scop de a lua, care mai de care,
puterea şi a o deţine cât mai mult, în propriul interes./.../ Când a izbucnit, doi ani
ani târziu, războiul european, continua
Averescu, evenimentele ne-au surprins
nepregătiţi şi sufleteşte, şi politiceşte, şi
milităreşte.
În loc de a se dezmetici în faţa marilor
evenimente ce se grămădeau asupra capului nostru şi a se ridica la înălţimea timpurilor, dându-şi mâna pentru ca, cu
puteri unite şi minţi senine, să înfrunte cu
tărie furtuna groaznică ce se apropia,
bărbaţii noştri de Stat, împărţiţi în două
tabere, băteau drumul cel vechi.
Unii s-au ocupat mai cu seamă de afaceri iar alţii şi-au tocit energia în luptele
dintre ei. Rezultatul a fost că am intrat în
război şi nepregătiţi şi ne la timp./ /”. Generalul Averescu făcea apel la cetăţeni şi
concluziona: „Prin toate mijloacele şi pe
toate căile, va trebui deci să se ajungă la
îmbunătăţirea morală şi materială a întregii mase a naţiunii.
Impulsul şi pilda trebuie să pornească
de sus şi anume de la aceia cărora
naţiunea de bunăvoie le dă puterea pe
mâini pentru a se îngriji de binele ei, iar
nu de binele lor.

Fac de aceea apelul cel mai călduros
la mintea, dar mai cu osebire la inima
românilor din toate clasele care cred că
mai poate fi ceva de făcut pentru a
ne scăpa până mai este vreme, de
putregaiul care ne-a adus la o
stare amară în prezent şi îngrijitoare în
viitor”.
Liga Poporului era guvernată de trei
mari idei: respectarea art. 31 din
Constituţie, ce preciza că puterile statului
emană de la naţiune, care nu le poate
exercita decât prin delegaţiuni si după
principiile prevăzute în actul fundamental;
stabilirea răspunderilor pentru abuzurile si
greşelile comise în conducerea intereselor ţării, care au fost „cauza nenorocirilor întâmplate în ultimii ani”, ca o
garanţie că erorile grave nu se vor mai
repeta; reforma agrară, electorală şi
administrativă.
„Răspunderile” şi soarta lor
Plecând de la aceste principii programatice, Averescu a pornit la însănătoşirea moravurilor publice prin analizarea
modului cum a fost pregătit şi dus
războiul. A publicat în ziarul formaţiunii
sale, intitulată sugestiv „Îndreptarea", începând cu 1 aprilie 1918, o suită de articole care analizau într-un spirit deosebit
de critic, modul cum a fost pregătit şi
purtat războiul de întregire. Ulterior, le-a
strâns într-o broşură, intitulată „Răspunderile” publicată în anul 1918 la editura
partidului.
Averescu a pornit de la o realitate
evidentă - România a stat în neutralitate
doi ani de zile; a dorit să intre în război, a
ales momentul deschiderii ostilităţilor care
s-au desfăşurat, cel puţin la început
potrivit unui plan propriu, pus de acord şi
cu aliaţii. Cum se explică suita de înfrângeri grave ce a urmat?
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Răspunsurile trebuiau căutate în modul
cum a fost pregătită armata şi ţara pentru
marea confruntare, cum au fost conduse
operaţiile, cum s-a realizat selecţia liderilor, etc.

comandament: săgeţile se îndreptau spre
Ion I. C. Brătianu, ministrul de război, generalii Dumitru Iliescu şi Constantin
Prezan. În acest context, se impune precizarea că generalul Averescu a dorit
foarte mult în timpul războiului să fie numit
şef al Marelui Cartier General, funcţie pe
care o aprecia că i se potriveşte cel mai
bine. El considera că împiedicarea ajungerii în această înaltă demnitate se
datorează unei cabale în care erau
implicaţi Brătianu, generalul Berthelot,
generalul Prezan.
- Modul dezastruos cum s-a realizat retragerea în Moldova, menţionând în acest
sens drama cercetaşilor deplasaţi în
Moldova fără nici un fel de asigurare
logistică, fapt care a cauzat multe decese
în rândul acestor tineri;
- Oprirea ofensivei de la Mărăşti, ceea
ce a împiedicat obţinerea unei victorii
complete.
- Pregătirea sufletească precară a armatei, dar şi a societăţii pentru o asemenea încercare, care era războiul.
Analiza lui Averescu a surprins multe
din tarele armatei române în Primul
Război Mondial, iar „Răspunderile" sale
i-au ridicat şi mai mult popularitatea cu
totul deosebită pe care a avut-o în primii
ani postbelici. Dar, foarte important este
faptul că el s-a exclus pe sine din vinovații
dezastrului, deși a fost la vârful ierarhiei
militare.
Articolele sale n-au rămas fără reacţie
la nivelul establishmentului politic şi
militar, Iată, de exemplu, generalul
Constantin Prezan, şef al Marelui Cartier
în perioada decembrie 1916- martie 1920,
a publicat în ziarul „Neamul Românesc”,
condus de N, lorga, câteva articole
în
care
respingea
acuzele
lui
Averescu
privind
dimensiunea
militar - strategică a pregătirii şi ducerii
războiului.

Principalele idei erau următoarele:
- Încălcarea Constituţiei la semnarea
convenţiilor din 4/17 august 1916, prin
neconvocarea Parlamentului care să
decidă în cunoştinţă de cauză. De exemplu, articolul 122 stipula că nici o trupă
străină nu poate intra pe teritoriul naţional
sau trece prin el decât în puterea
unei anume legi. Intrarea trupelor ruse
în Dobrogea s-a realizat, susţinea
Averescu, prin încălcarea articolului mai
sus amintit.
- Amestecul trupelor operative şi a celor
de rezervă, deşi Legea organizării armatei stipula clar separarea celor două
tipuri de unităţi. Averescu remarca pe
bună dreptate că în timpul campaniei armata română nu a avut nici o unitate de
rezervă. S-a mers pe principiul numărului
şi nu a calităţii.
- Acreditarea ideii că armata română nu
va avea de luptat cu trupe mai bine organizate, deşi era evident că viitorul inamic
beneficia de o experienţă de luptă de doi
ani de zile, cu mult superioară celei a armatei române;
- Siguranţa victoriei şi neluarea în considerare a posibilităţii înfrângerii;
- Slăbiciuni evidente ale planului de
operaţii, Averescu apreciindu-l drept
„monstruos". Aşa cum am precizat,
generalul Averescu era adeptul unei ofensive în sud şi nu în nord, şi prin urmare
considera planul de campanie, cunoscuta
„Ipoteză Z", drept una din principalele
cauze ale eşecurilor din campania anului
1916.
- Modul de organizare a înaltului
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„Răspunderile" au fost o platformă
utilizată de Averescu pentru a intrarea sa
în marea politică; seria de articole şi apoi
broşura a avut un mare ecou, mai ales că
relativ în aceeaşi perioadă (iulie-august
1918) guvernul Marghiloman a acţionat în
judecată guvernul Brătianu.
Demersul său nu a fost urmat, însă, de
măsuri concrete. Ajuns a doua oară la guvernare, în martie 1920, el a uitat de
„Răspunderi" şi a intrat în jocul politic al
epocii. De altfel, în timpul celei de-a doua
guvernări (martie 1920- decembrie 1921)
s-a destrămat şi uriaşa popularitate de
care s-a bucurat la sfârşitul războiului şi
în primii ani postbelici. A rămas o personalitate importantă a României întregite,
iar prestigiul său a crescut în ultima parte

a vieţii. La 14 iunie 1930 a fost avansat la
demnitatea de mareşal, împreună cu rivalul său Constantin Prezan.
La moartea sa, marele istoric Gheorghe
I. Brătianu, colaborator politic o vreme al
mareşalului, îl caracteriza astfel pe ilustrul
dipărut: „Era omul gândului şi al faptei;
acestea au dreptul astăzi la întreaga
noastră evlavie. Ostaş ridicat prin vrednicia
sa până la cele mai înalte trepte ale
comandamentului şi ale răspunderii, el
căpătase în rândurile celor mai mulţi
valoarea unui simbol - cel puţin o dată se
adeverise că în raniţa sergentului de la
1877 se ascundea bastonul de mareşal
din 1930”.
Străjer în calea furtunilor, pp.39-43,
Anul XII, nr. 24, decembrie 2018

Regele Carol înmânează bastonul de mareşal
generalului Alexandru Averescu - 1930
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Alexandru Averescu şi începuturile
întrebuinţării în luptă a aviaţiei
militare române
----------Căpitan-comandor dr. Marius-Adrian Nicoară
Personalitate complexă, Alexandru Averescu este greu de prezentat în şabloane. Cariera militară şi rezultatele pe care le-a obţinut în diverse funcţii îndeplinite în armata
română (comandant de subunitate, ofiţer de stat major, director al Şcolii Superioare de
Război, ataşat militar la Berlin, comandant de brigadă, de divizie, de armată, şef al Marelui Stat Major1) au fost excepţionale.
Afirmarea teoreticianului militar Alexandru Averescu2 a început, în 1892, când era profesor la Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie şi comandant al escadronului de elevi, perioadă
din care datează şi lucrarea în trei volume consacrată tacticii.3 A studiat modelele
războiului Crimeei şi războiului de independenţă al României, ce au deschis în arta
militară mondială tactica şi strategia războiului de poziţii, cu tranşee şi cazemate savant
proiectate şi articulate, ceea ce a dus la utilizarea asaltului terestru asupra acestora,
urmat de lungi perioade de inactivitate. De aceea, se punea problema supravegherii
inamicului şi a reglării tirului artileriei terestre cu mijloace aeriene. De altfel, la sfârşitul
secolului al XIX - lea, s-au folosit în scopuri militare pe scară tot mai largă aerostate. În
armatele multor state din vestul Europei s-au creat subunităţi de aerostaţie militară,
având ca principale misiuni observarea câmpului de luptă şi reglarea tirului artileriei.4
Între războiul de independenţă şi Primul
Război
Mondial,
gândirea
militară
românească a cunoscut un remarcabil progres şi datorită lui Alexandru Averescu. Studiile, lecturile întinse, funcţiile importante pe
care le-a îndeplinit de-a lungul carierei,
experienţa, contactul cu realităţile militare
internaţionale, i-au permis acestuia să fie permanent informat5, să aibă o gândire militară
realistă, modernă şi să anticipeze rolul diferitelor genuri de arme, deci şi potenţialul aerostatelor şi avioanelor pentru fenomenul militar.
Pentru el, concluziile reieşite din activitatea
comandamentului român în războiul de
independenţă au fost temeinice, conturândui-se cum trebuie să se facă pregătirea şi care
să fie structura forţelor armate ale României.
Astfel, „armata de operaţii” trebuia alcătuită
din trupele regulate şi teritoriale, sporind
numărul de unităţi organice şi creând
eşaloane noi de comandă la nivel de brigadă
şi divizie (care nu funcţionau pe timp de

pace). Dificultăţile reieşite din funcţionarea
acestora în războiul de independenţă, au
făcut ca, începând cu 1882, prin „Legea
asupra organizării comandamentelor armatei,” să se înfiinţeze corpul de armată ca
eşalon, tactic-operativ, şi să se transforme divizia în mare unitate tactică. În acest context,
la începutul secolului XX, Alexandru Averescu
a abordat în lucrările sale o multitudine de aspecte referitoare la teoria şi practica militară
cu privire la: tactică, strategie, fortificaţii, rolul
armelor şi serviciilor, serviciul de stat major,
geografie militară, războiul de coaliţie etc.6
Îmbunătăţirea cooperării între arme, tehnica
asaltării şi cuceririi poziţiilor fortificate, au fost
ideile generoase susţinute de el, afirmânduse atât în rândul armatei cât şi în opinia
publică românească prin activitatea ştiinţifică,
cărţile publicate şi conferinţele ţinute, ceea ce
i-a sporit notorietatea de gânditor militar.
Ca participant la războiul la independenţă,
a înţeles că apărarea devenise foarte
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genuri de armă şi de modalităţile de
întrebuinţare a lor (cu reflecţii privind tactica
navală, întrebuinţarea aviaţiei şi aerostaţiei, a
automobilelor etc.). Extrem de importante au
fost direcţiile privind intensificarea sprijinului
reciproc între unităţi şi subunităţi, micşorarea
sectoarelor destinate unităţilor tactice, potrivit
evoluţiei mijloacelor de luptă, şi conceptualizarea luptei de întâlnire, socotită drept „prototipul bătăliei moderne” ş.a.
În Armata Română, proaspăt organizată,
dar şi verificată în luptă, s-a pus problema
modernităţii bazată pe experienţa directă a
marilor victorii din războiul de independenţă,
valorificată corect de arta militară. În acest
context, au fost gândite rolurile noilor genuri
de arme. Reamintim că, încă din anul 1891,9
în ţara noastră s-au executat ascensiuni cu
balonul, la Bucureşti şi Turtucaia, având în
nacelă ofiţeri. Prima subunitate de aerostaţie
militară română s-a înfiinţat în anul 189310,
fiind comandată de locotenentul Eugen
Asaki.11 Aerostaţierii militari au fost instruiţi,
iniţial, ca observatori din balon, pentru
supraveghere aeriană, în folosul trupelor destinate apărării forturilor din jurul Bucureştiului.
Să reţinem şi că, fiind ataşat militar la
Berlin, maiorul Alexandru Averescu a fost un
observator atent al evenimentelor militare din
Germania şi din Europa. Lucrările sale despre
organizarea armatei germane şi manevrele
acesteia au avut, după cum apreciază documentele din epocă, „multă valoare sub toate
aspectele''. Atunci, Alexandru Averescu a stabilit excelente relaţii personale cu numeroşi
ofiţeri germani, între care remarcăm pe August von Mackensen.12 Germania a fost, în
epocă, şi model de organizare, concepţie, sistem de instrucţie şi legislaţie militară, dar a şi
înzestrat cu armament (puşti, carabine şi
mitraliere tip „Maxim“, model 1910, tunuri
şi obuziere „Krupp“ de diferite calibre, începând din anul 1886) şi tehnică de luptă (60
aparate de tranmisiuni de fabricaţie germană
tip „Siemens“, iar, din anul 1908, cu trei staţii
radiotelegrafice tip „Telefunken“) armata
română. Aeronautica a fost dotată cu
cinci aparate de aerostaţie tip „Drachen“ de
630 m.

puternică, ca urmare a susţinut necesitatea
perfecţionării
lucrărilor
genistice,
a
întrebuinţătii armamentului de infanterie şi a
gurilor de foc ale artileriei. Se dovedise şi că
ruperea apărării a fost posibilă numai pe
direcţii, unde acestea erau mai slabe şi s-a
constatat că numărul tunurilor din înzestrarea
unităţilor trebuie să fie mare pe câmpul de
luptă, iar piesele de artilerie să fie de calibru
mare, apte să spargă lucrările de fortificaţie.
În lucrarea sa de referinţă „Tactica. Teorii şi
aplicaţiuni'', Alexandru Averescu scria că armamentul „influenţează asupra formelor de
luptă şi, ca o consecinţă, asupra esenţei tactice".7
Cu privire la strategie, Alexandru Averescu
susţinea că era necesară coordonarea
acţiunilor, bazate pe o riguroasă evaluare a
doi factori esenţiali: timpul şi mişcarea. După
opinia sa, factorii tehnici trebuiau utilizaţi până
la ultimele resurse, dar elementul hotărâtor
rămânea, în orice război, omul.8 Binomul omtehnică a constituit subiectul unor aprinse
dezbateri, Averescu poziţionându-se alături
de cei care apreciau că bătălia cerea organizarea tuturor resurselor materiale şi umane
ale unei naţiuni, dar omul rămânea factorul
hotărâtor pe câmpul de luptă.
Alexandru Averescu a avut meritul de a fi
sesizat rolul sporit al armamentului şi a celorlaltor mijloace de luptă în desfăşurarea
bătăliei. Profesor, ani de zile, în şcolile
militare, el a avut posibilitatea de a forma numeroase promoţii în spiritul receptivităţii faţă
de progresele tehnico-tactice şi al aplicării lor,
printr-o instruire temeinică, cât mai apropiată
de realitatea războiului, subliniind necesitatea
unor unităţi şi mari unităţi ,,de mai multe arme''
şi realizarea cooperării pe câmpul de luptă, îndeosebi între infanterie şi artilerie. El a impus
un spirit nou deoarece, alături de întărirea disciplinei,
a
promovat
atât
iniţiativa
comandanţilor cât şi a fiecărui luptător.
Războiul de reîntregire, mai ales în a doua sa
parte, va releva importanţa şi modul creator
în care aceste principii au fost aplicate pe
câmpul de luptă.
Generalul Averescu a tras concluzii valoroase legate de definirea rolului diferitelor
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În paralel, în perioada 1907 - 1911, personalul secţiei de aerostaţie militară şi-a completat pregătirea, dovedindu-şi utilitatea în
cadrul forţelor armate, în timpul manevrelor
militare organizate şi executate în zonele:
Murfatlar, Ghimpaţi, Bucureşti, Slatina şi
Roman. În anul 1912, aerostaţierii români au
luat parte şi la exerciţii militare de cooperare
cu trupele de uscat. Rezultatele acestora au
determinat conducerea armatei române să
achiziţioneze, în anul 1913, încă trei baloanezmeu cu accesoriile aferente. Cu această
ocazie, a fost înfiinţată prima companie de
aerostaţie militară.
Pentru aviaţie, guvernul liberal, condus de
Ion I.C. Brătianu, a acordat tot sprijinul inginerului Aurel Vlaicu, pentru a construi, după
un proiect original, avionul „Vlaicu nr. 1 model
1910,” primul ministru ordonând ministrului de
război, generalul Grigore Crăiniceanu, să
asigure toate condiţiile pentru realizarea
aparatului. Banii au fost puşi la dispoziţia inventatorului de către armată. La manevrele
militare din anul 1910, din sudul ţării, Aurel
Vlaicu, prin zborul executat, de la Slatina la
Piatra Olt, în serviciul armatei, a demonstrat
importanţa aviaţiei în sistemul militar. A început, astfel, să se contureze rolul pe care

aviaţia urma să-l aibă într-un conflict militar.
La manevrele militare din octombrie 1911, din
zona Roman, a participat şi aviaţia13. Reuşita
participării aviaţiei în cadrul manevrelor
militare din octombrie 1911 a determinat conducerea armatei să ceară sprijinul regelui
Carol I în direcţia înfiinţării unei şcoli de zbor
care să fie subordonată Ministerului de
Război.
Un puternic curent reformist s-a manifestat,
în acea vreme, în domeniul militar. O
importantă iniţiativă a fost promovarea unei
noi legi pentru organizarea armatei, adoptată
de cele două camere ale Parlamentului, în
martie 1908, când promotorul legii, generalul
Alexandru Averescu, a subliniat nevoia
imperioasă a reformării sistemului militar
românesc şi alinierii lui la standardele de
performanţă existente pe plan european. Reformele s-au implementat puternic când şef al
Marelui Stat Major a devenit chiar generalul
Alexandru Averescu (1 decembrie 1911 - decembrie 1913), iar ministru de război Nicolae
Filipescu. Înnoirile promovate în aceşti ani în
organismul militar au vizat succesul în război
prin: organizarea şi calitatea trupelor,
susţinerea factorului moral şi întrebuinţarea
unor noi genuri de armă.

Escadrila „Farman 5”. Decorarea aviatorilor români şi francezi.
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În pofida greutăţilor şi lipsurilor obiective,
generate de stadiul de dezvoltare a ţării, armata română a fost ajutată de receptivitatea
la nou a regelui Carol I, de deschiderea
ministrului Nicolae Filipescu şi de competenţa generalului Alexandru Averescu, ce
au înnoit planul gândirii şi practicii militare,
conform evoluţiilor internaţionale. În acest
context, şi întrebuinţarea aeronauticii în scopuri militare de către armata română a devansat concepţia armatelor multor state
europene,14 odată cu înfiinţarea la Ministerul
de Război a şcolii de la Cotroceni,15 ceea ce
a însemnat înfiinţarea aviaţiei militare române
(aveam o şcoală de zbor, una de aerostatie,
şi construiam avioanele necesare oştirii), respectiv începea o politică aerienă coerentă,
sprijinită atât de liberali cât şi de conservatori.
Înaltul Decret Regal 1953, din 27 martie
1912, semnat de ministrului de război conservator Nicolae Filipescu şi contrasemnat de
regele Carol I, decreta la articolul I: „Pe ziua

de 1 aprilie 1912 ... se creează una şcoală şi
un parc de aviaţiune, cu reşedinţa la
Bucureşti, depinzând ca administraţie şi comandament de batalionul de căi ferate militare, iar din punct de vedere tehnic de
inspectoratul general al geniului.” Exact la un
an după înfiinţarea Şcolii Militare de Pilotaj, la
1 aprilie 1913, a fost votată legea care a pus
bazele aeronauticii militare, ca armă de sine
stătătoare în România,16 Ambele realizări au
fost, cu siguranţă, binevăzute şi susţinute de
şeful Marelui Stat Major generalul Alexandru
Averescu. Conducerea Şcolii Militare de
Pilotaj a elaborat imediat şi a prezentat spre
avizare două documente importante pentru
viitorul său.17
Foarte repede însă, s-a declanşat cel de-al
doilea război balcanic (27 iunie - 28 august
1913), iar aeronautica română a şi primit
botezul războiului. Comandamentul Armatei
Române în campania contra Bulgariei a avut
în compunere pe Regele Carol I, Principele

Piloţi români şi francezi din personalul escadrilei „Farman 5” pe aerodromul
de la Slobozia Conachi
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Ferdinand, Prinţul Carol şi generalul
Averescu. Aceştia au fost răsplătiţi pentru spiritul lor vizionar cu privire la aeronautică, ca
factor important în procesul de modernizare a
armatei României. Atitudinea României şi
comportarea armatei sale pe timpul
războaielor balcanice au atras atenţia asupra
rolului pe care factorul militar românesc îl
putea juca într-un viitor conflict armat
internaţional, rol apreciat tot mai mult în cercurile politice şi militare importante ca fiind
hotărâtor pentru raportul de forţe de pe teatrul
de operaţii sud - est european.
Primele misiuni de luptă ale aviaţiei militare
române au fost cele îndeplinite pe timpul celui
de-al doilea război balcanic. Aceasta a avut în
compunere două secţii: secţia I a Şcolii
Militare de Pilotaj cu 7 piloţii şi 5 avioane (2
avioane biplane „Farman” şi 3 avioane monoplane „Bleriot", „Nieuport”, „Morane” şi a
folosit aerodromul de la Corabia) şi secţia II a
Ligii Naţionale Aeriene, cu 10 avioane
pregătite pentru a sprijini trupele terestre
(avioanele purtau numele oraşului sau
judeţului donator de exemplu Iaşi, Botoşani,
Mehedinţi etc.).
A fost unul din primele teste pe plan mondial în care aviaţia şi-a demonstrat practic şi
convingător utilitatea în acţiuni de război, prin
misiuni de recunoaştere (inclusiv fotografii
aeriene) dar şi ca mijloc de difuzare a unor
materiale de propagandă adresate populaţiei
civile din tabăra adversă.18 De altfel, oficiosul
sofiot „Vecerna Posta” recunoştea că: „românii
posedă câteva aeroplane şi câţiva ofiţeri bine
instruiţi - piloţi - care la manevrele din anul
acesta au operat foarte reuşit. Afară de
aceasta, românii mai au şi o şcoală specială
pentru pregătirea piloţilor.” Iată primele efecte,
primele aprecieri internaţionale. Reuşitele misiunilor de recunoaştere şi observare au făcut
ca trecerea Dunării şi marşul energic către
Sofia să fie o mare reuşită, deoarece
informaţiile dublate de fotografii aeriene au
arătat realitatea tactică, operativă şi strategică
a frontului româno-bulgar. Datorită acestor
date valoroase, armata română a ajuns rapid
la Sofia şi a urgentat încheierea celui de-al
doilea război balcanic.

Rezultatele campaniei au fost bine apreciate. Mobilizarea şi concentrarea, dar, mai
ales, trecerea Dunării, marşurile, rezistenţa
extraordinară la efort şi în condiţiile unor lipsuri logistice consistente, au evidenţiat ceea
ce, în vreme, a fost apreciată ca: „o campanie
de viteză echivalentă cu o izbândă militară.”19
Conduita României şi comportarea exactă şi
eficientă a trupelor sale în operaţii au determinat reevaluarea substanţială a factorului
românesc în spaţiul sud-est european.
Creşterea statutului internaţional al României,
după cel de-al doilea război balcanic, este şi
astăzi imaginea cea mai elocventă a
valorificării imediate a puterii aeriene în putere
armată, dar, mai ales, fundament al politicii
internaţionale, ce a aşezat România în primplanul actorilor geopolitici din centrul şi sudestul Europei.
Aeronautica devenise o proiecţie de categorie de forţe a armatei române, iar, ca urmare a frumoaselor reuşite din cel de-al doilea
război balcanic, şi-a reglementat modul de
brevetare a piloţilor şi observatorilor aerieni,
condiţiile de admitere în şcoală, drepturile
absolvenţilor, înfiinţarea primelor financiare
pentru orele de zbor, crearea unui corp al
aeronauţilor, pe baza unui angajament de trei
ani, facilităţi şi recunoaşteri avizate şi de şeful
Marelui Stat Major, generalul Alexandru
Averescu.
Izbânda a dat avânt României în acţiunile
viitoare şi a creat ascendentul moral necesar
armatei pentru acţiunile ce urmau să vină şi
care nu s-au lăsat mult aşteptate. La 15/28
august 1916 armata română a fost mobilizată
având în compunere şi cele 4 escadrile de
aviaţie, cu 28 de avioane, ale Şcolii Militare de
Pilotaj, precum şi o companie de aerostaţie.
Impasului politic al legăturilor secrete cu
Puterile Centrale odată depăşit, i-a urmat
schimbarea preparativelor militare, deoarece,
după 30 de ani de pregătiri, alături de germani
împotriva ruşilor, (care au constat în educaţie
militară germană, admiraţie faţă de aceasta,
lucrări de apărare cunoscute şi inspectate de
militarii germani, căi ferate şi şosele gândite
şi construite pentru a înlesni concentrările împotriva Rusiei), totul trebuia urgent regândit
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făcut fotografii aeriene, din care M.C.G.R. a
putut constata că numeroase coloane de
trupe inamice se aflau în deplasare de la
Razgrad spre Nord.
Impetuozitatea inamicului, superior în
tehnică, a făcut ca armata română să se
retragă de pe frontul dunărean şi de pe arcul
carpatic. După o ofensivă victorioasă în Transilvania, armata română, datorită contextului
strategic nefavorabil şi a nepregătirii materiale, a fost nevoită să se retragă. În ziua de 4
septembrie aviaţia română a pierdut, în luptă,
primele avioane şi echipaje din istoria sa. La
Tălmaci, a fost doborât, de către artileria
antiaeriană inamică, avionul pilotat de locotenent aviator Petre Creţu, observator sublocotenent aviator Cociu, aflaţi într-o misiune de
legătură în zona Sibiu, ordonată de către comandantul Armatei 1 Română. În aceeaşi
zonă, a fost lovit şi un avion al cărui echipaj
era format din locotenentul aviator Mărăţescu
cu locotenentul observator Anghelian, aflaţi în
misiune de legătură în folosul Armatei a 2-a
română.
Nu este locul prezentării frumoasei, eroicei
şi, în final, glorioasei epopei a Armatei
Române în Marele Război, ci doar al celor
legate de Alexandru Averescu în speţa
alăturată aeronauticii române.
Generalul Averescu a acordat, la rându-i,
un rol important aviaţiei în timpul pregătirii şi
executării operaţiei din sudul ţării. M.C.G.R. a
întărit Grupul de armate Sud cu avioanele ce
se aflau disponibile în zona Capitalei, pentru
misiuni de recunoaştere şi observare. Sunt de
menţionat misiunile executate pe frontul de
sud, la 23 august, de către locotenent aviator
V. Alecsăndreanu (ce a executat recunoaşteri
şi supravegheri, în zona capului de pod de la
Turtucaia, iar, ulterior, pe frontul Dunării şi în
Dobrogea), cele de recunoaştere, executate,
în 24 august 1916, de către locotenentul aviator Gheorghe Negrescu (având la bordul
avionului un soldat înarmat cu o carabină
„Manlicher” la sud - vest de Silistra, la altitudinea de 2500 m). Aceştia au adus
preţioase informaţii privind concentrările de
trupe inamice şi direcţiile de deplasare a
coloanelor, acestea ducând la aprobarea unor

într-un uriaş salt, sub presiunea evenimentelor.
Cea mai importantă cantitate de armament
şi muniţie a fost acum contractată în Franţa,
ţară cu care sau semnat două convenţii, la 8
martie 1915 şi la 7 ianuarie 1916. Între altele,
se prevedea cumpărarea a 40 de avioane.20
Din armata operativă 9/10 erau trupe combatante, iar 1/10 servicii divizionare. Din trupele
combatante 81% aparţineau infanteriei, 4%
cavaleriei, 4% geniului, 9% artilerie, 1%
marinei, 0,4 % jandarmeriei, 0,2 aviaţiei.21
La 15 august 1916, România s-a alăturat
Antantei şi a intrat în Marele Război cu dorinţa
de a-şi îndeplini idealul de unitate naţională.
Pentru a-şi realiza menirea, Şcoala Militară de
Pilotaj şi Şcoala Militară de Observatori
Aerieni s-au operaţionalizat, participând la
declanşarea operaţiilor militare. Mai mult
decât atât, ca urmare a îndeplinirii ordinului de
dislocare în Transilvania la Braşov, la forţele
comandate de generalul Averescu,22 în data
de 16 august 1916, primul aviator care a trecut Munţii Carpaţi în zbor, îndeplinind visul de
aur al lui Vlaicu, a fost locotenentul loan
Peneş, comandant de escadrilă în şcoală.
Comandaţi de căpitanul Constantin Fotescu,
piloţii-instructori
precum:
locotenenţi
Haralambie Giossanu, Athanase Enescu,
Constantin Beroniade23, Panait Cholet,
Scarlat Ştefănescu, Ovid Ratescu, Paul
Mumuianu, la comanda escadrilelor şcoală
sau ca luptători aerieni, şi-au adus o preţioasă
contribuţie la îndeplinirea exemplară a misiunilor de luptă în zbor, înscriind numeroase
fapte de eroism în istoria aviaţiei româneşti.
Piloţii Escadrilei F-2 au executat, la început,
misiuni de recunoaştere, în zona geografică
Braşov - Făgăraş, şi, ulterior, pe timpul replierii unităţilor Armatei 2 Română, în zona de
nord Cîmpulung Muscel, Curtea de Argeş,
Bran, Valea Teleajenului.
Prima misiune de recunoaştere a fost
încredinţată echipajului format din locotenentul pilot Atanase Enescu şi fotograful
Gheorghe Marcovici, chiar a doua zi după mobilizarea armatei, respectiv la 16 august 1916.
Echipajul a pătruns în spaţiul aerian inamic, la
sud de Dunăre în zona Rusciuc-Razgrad şi a
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Nu e mai puţin adevărat că, pe parcursul
colaborării au apărut, îndeosebi la nivel
superior, unele fricţiuni; cazul Averescu (ofiţer
ambiţios, bine pregătit şi cu conştiinţa valorii
sale) - Berthelot este celebru, reproşându-i-se
şefului misiunii franceze frecventele sale
intervenţii
în
luarea
deciziilor
de
către M.C.G.R. La începutul lunii noiembrie
1916, a sosit la Pipera o escadrilă
franceză, care a fost pusă la dispoziţia
M.C.G.R., fiind încadrată cu observatori
români şi francezi. 32 în componenţa Misiunii
Militare Franceze, pentru aeronautică au sosit
147 militari dintre care 87 de piloţi, 10 observatori, 7 aerostieri, iar restul de alte
specialităţi.
Amploarea operaţiilor militare desfăşurate
în toamna anului 1916, desele schimbări de
situaţii, efectuarea unor mari concentrări de
forţe de către inamic, atât în podişul Transilvaniei, cât şi la sud de Dunăre, au necesitat
obţinerea unor informaţii precise şi oportune
pentru M.C.G.R. Toate acestea au făcut ca
aviaţia de recunoaştere să fie, în mod
deosebit, solicitată, escadrilele destinate armatelor fiind obligate să execute acţiuni de
bombardament, de legătură şi chiar lupte
aeriene.
În primele luni ale anului 1917, pe frontul
român acţiunile militare au scăzut simţitor în
intensitate. Perioada de calm a permis comandamentului român ca, la adăpostul aliniamentului jalonat de Carpaţii Orientali, râurile
Putna şi Siret, localităţile Focşani,
Nămoloasa, Galaţi şi de Dunăre până la
vărsare, apărat de Armata 2 Română şi Armatele 4 şi 6 Ruse, să procedeze la refacerea
armatei.33
În aşteptarea primăverii, cele două alianţe
adverse şi-au teoretizat situaţiile militare proprii, Puterile Centrale organizându-şi defensiva, dispunând forţele în adâncime, scurtând
liniile de apărare, pentru pregătirea sprijinului
rezervelor în punctele ameninţate. Antanta a
preluat spiritul militar ofensiv, conform preceptului lui Petain: „artileria cucereşte, infanteria
ocupă, având legătură în spaţiu prin avioane
şi o perdea de foc care să se mişte în faţa trupelor.”34

măsuri cu caracter operativ de mare
importanţă. Pentru felul în care şi-a îndeplinit
misiunea, locotenentul Gheorghe Negrescu a
fost decorat cu Ordinul „Steaua României”
cu spade, în gradul de cavaler, iar
plutonierul t. r., aviator Nicolae Tănase, a fost
decorat cu „virtutea militară'' clasa a II - a.24
În misiunile de recunoaştere, observare,
bombardament şi legătură executate, echipajele române au fost atacate de avioanele
inamice.
Din nou, generalul Alexandru Averescu
părea să beneficieze de sprijinul nemijlocit al
aviaţiei, când, pe 15/28 şi 16/29 septembrie,
aviaţia română raporta că la Rusciuc şi Turtucaia, erau doar mici garnizoane, iar pe o
adâncime de 30 km nu erau trupe inamice,25
generalul sperând în realizarea surprinderii.
Deşi angajarea luptei aeriene nu era posibilă,
datorită lipsei de armament26, piloţii noştri au
dovedit înaltă măiestrie în executarea
manevrelor de pilotaj, sustrăgându-se
gloanţelor adversarilor, reuşind să determine
avioanele inamice să renunţe la luptă sau la
încercarea distrugerii podului.27 Aşa s-a întâmplat, la 19 septembrie 1916, în timpul trecerii
trupelor române la sud de Dunăre pe podul de
la Flămânda, când căpitanul Constantin Beroniade, care primise misiunea să execute
supravegherea trupelor, patrulând la altitudine
joasă în zona podului, a fost interceptat de un
avion de recunoaştere inamic. Manevrele
agresive, curajoase, executate de căpitanul
Beroniade au determinat avionul german să
se îndepărteze.28 Contraofensiva duşmană a
fost puternică pe frontul de sud. Stau mărturie
luptele de la Amzacea, Topraisar,29 Tuzla,30
sau Cobadin.
În cronica relaţiilor militare ale Romaniei cu
alte state, la loc de cinste se situeaza colaborarea româno-franceză. Sosirea Misiunii
Militare Franceze,31 condusă de generalul
Henri Mathias Berthelot în România, la
mijlocul lunii octombrie 1916, a avut loc întrun context strategic nefavorabil pentru armata
română, care înregistrase grave insuccese,
atât pe frontul de sud în Dobrogea, cât şi pe
cel de nord, din Carpaţii Orientali şi Meridionali.
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Completarea armamentului şi tehnicii de
luptă pentru toate armele s-a făcut pe baza
convenţiilor încheiate cu Franţa şi Anglia, inclusiv la aeronautică.35
În iarna anului 1916 şi primăvara anului
1917, aviaţia română a cunoscut un amplu
proces înnoitor. Ţinând seama de personalul
navigant existent - piloţi români şi francezi
(personalul escadrilei engleze plecase la începutul anului 1917), precum şi de numărul
avioanelor disponibile, la 17 decembrie, cu ordinul nr. 4122, şeful M.C.G.R. a aprobat propunerea generalului Berthelot de a se crea o
Direcţie Aeronautică, sub conducerea locotenent-colonelului De Vergnette. În cadrul
Direcţiei au fost înfiinţate două servicii, unul
pentru aviaţie, condus de maior Rouse şi, ulterior, de maior Constantin Fotescu, şi un altul
de aerostaţie comandat de căpitanul Laudet,
căruia i-a urmat maiorul larca. S-a prevăzut
constituirea unui parc central cu materiale şi
a unei rezerve generale de aviaţie, a 3
Grupuri de aviaţie, 2 Escadrile independente,
3 sub unităţi de aerostaţie, un serviciu foto
aerian, un serviciu de aerologie şi un Centru
de Instruire, cuprinzând şcolile de pilotaj şi de
observatori aerieni.36 Principiul avut în vedere
la reorganizare a fost acela de a avea la
fiecare armată câte un Grup de aviaţie, iar, la

M.C.G.R., o rezervă. Fiecare Grup avea
atâtea escadrile de observare câte corpuri de
armată din compunerea armatei respective se
aflau în luptă. În ceea ce priveşte numărul escadrilelor de vânătoare şi de bombardament,
faptul de care s-a ţinut seama a fost cel al
importanţei frontului pe care armata îl avea de
apărat. În general, în compunerea fiecărui
grup au intrat câte 2-3 escadrile de categorii
diferite.
Faţă de organizarea aviaţiei în campania
anului 1916, noua organizare a cuprins escadrile omogene, formate din avioane de
acelaşi tip, cu aceeaşi destinaţie: de observare (escadrile Farman), de vânătoare (escadrile Nieuport), de bombardament
(escadrile Breguet - Michelin). Această
concepţie a dus la mărirea randamentului
unităţilor de aviaţie, o bună întreţinere a
aparatelor, precum şi posibilitatea delimitării
spaţiului aerian afectat fiecărui Grup de
aviaţie.
Aerostaţia militară, în noua organizare,
constituia o secţie în M.C.G.R., care avea în
subordine un stat major, condus de maiorul
larca, 5 companii de aerostaţie, o uzină de
hidrogen şi o companie depozit. Baloanele
Caquot sosite din Franţa aveau stabilitate în
timpul ascensiunii până la o viteză a vântului

Generalul Eremia Grigorescu la escadrilele Grupului 2 aeronautic pe frontul Mărăşeştilor
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de 20 m/s. Cu un singur observator în nacelă
balonul putea fi ridicat până la 1800 m, iar cu
doi oameni (observatorul şi telegrafistul cu armamentul de bord respectiv) până la 1200 m.
Cablul pentru manevrarea balonului avea o
grosime de 7 mm cu o rezistenţă de 3600 kg.
Companiile de aerostaţie au fost puse la
dispoziţia armatei 1 Române şi subordonate
ulterior Grupului 2 Aviaţie.37 Fiecare companie
a avut în înzestrare câte o trăsură macara
pentru ridicarea şi coborârea baloanelor.
Observatorii aerieni din balon au avut în
dotare paraşute. Fiecare companie a primit
câte trei mitraliere pentru apărarea
antiaeriană a balonului şi câte o puşcă
mitralieră, pentru observatorul aerian din
nacelă. Ca măsură de protecţie, s-a hotărât
ca aviaţia de vânătoare a grupului respectiv
să facă apărarea baloanelor împotriva
atacurilor aeriene inamice. Misiunile care au
revenit companiilor de aerostaţie, în 1917,
constau în reglarea tirului artileriei grele şi observarea câmpului de luptă; acestea se executau în tot cursul zilei.
Cu toate că în timpul iernii, şi chiar la începutul primăverii, vremea a fost cam
nefavorabilă zborurilor, generalul Alexandru
Averescu a valorificat la maximum componenta forţelor sale aeriane. Piloţii Escadrilei 2
Farman, din Grupul 1 Aviaţie subordonat Armatei 2 Române (comandaţi, până în martie,
de locotenentul aviator Gheorghe Negrescu,
apoi de locotenentul aviator Panait Cholet), au
făcut dovada unor adevărate virtuţi de
zburători. Numai în cursul lunii ianuarie,
echipajul format din locotenentul aviator loan
Peneş şi sublocotenentul observator Adrian
Dumitriu, a executat zeci de recunoaşteri la
inamic, realizând 23 de ore de zbor şi câteva
lupte aeriene. Pentru activitatea sa, locotenent loan Peneş a fost decorat cu „Crucea de
război" („Croix de guerre”) cu menţiunea
„pentru bravură în luptele aeriene”.38
Echipajul format din căpitan aviator Mircea
Zorileanu şi locotenent observator Ştefan
Sănătescu s-a specializat în misiuni de bombardament. Dintre acestea vom aminti pe cele
executate, pentru lovirea centrului de
aprovizionare inamic de la Oituz, a unui punct

de comandă de divizie, a gărilor Breţcu,
Covasna şi Braşov şi a unor aerodromuri
inamice. Executarea unor astfel de acţiuni, cu
un avion tip Farman, impunea trecerea unor
obstacole cu înălţimi de peste 1500 m,
orientarea şi menţinerea direcţiei de zbor, în
plină noapte, identificarea şi lovirea precisă a
unor obiective, într-o perioadă când avioanele
erau lipsite de aparatura necesară pentru
navigaţie şi bombardament, a fost considerată
o mare performanţă. Colaborator apropiat al
căpitanului aviator Mircea Zorileanu, Constantin Gonta l-a însoţit, adesea, ca observator.
Cei doi zburători au executat şi numeroase
misiuni de recunoaştere şi observare,
totalizând 45 de ore de zbor. Pe lângă
recunoaşterile executate, echipajul a totalizat,
numai în cursul primei jumătăţi a lui mai 1917,
30 de ore de zbor în misiuni de bombardament.
La rândul lor, piloţii Escadrilei Farman - 6,
comandată de căpitan aviator Scarlat
Ştefănescu, pe lângă recunoaşterea dispozitivului inamic, au executat, ca şi piloţii Escadrilei Farman - 4, misiuni de bombardament
şi chiar lupte aeriene. Astfel, o formaţie
alcătuită din 5 avioane, pilotate de sublocotenentul aviator F. Raguier, locotenent aviator
D. Naidinescu şi adjutant aviator Lafarge,
împreună cu observatorii: locotenent aviator
Lataste, sublocotenent aviator Darian, caporal
Smirnă, sublocotenent N. Nicolau şi sublocotenent C. Bădulescu, au bombardat, în 19
mai 1917, depozitele de materiale şi barăcile
cu tehnică de luptă inamică din gara Cîmpurile. Echipajul format din locotenent aviator
P. loanin şi locotenent observator I. Darian,
deşi se găsea într-o misiune de recunoaştere,
a fost nevoit să angajeze, în ziua de 9 mai
1917, lupta aeriană cu un avion inamic, pe
care a reuşit să-l doboare. Acesta a fost
primul echipaj român care doboară un avion
inamic în luptă aeriană.
O activitate deosebit de fructuoasă au
desfăşurat, în iarna şi primăvara anului 1917,
piloţii celor trei escadrile de vânătoare.
Escadrila Nieuport - 1, comandată, iniţial,
de căpitanul Rene Chambe şi, ulterior,
de căpitanul Charles De Micheletty. S-au
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zonă, iar în 21 aprilie 1917 a luptat cu mult
curaj cu alte două avioane inamice. La 12 mai
1917, locotenent Craiu a atacat, în zona
localităţii Barboşi (jud. Galaţi), un hidroavion
german, ce a amerizat pe râul Siret. În timpul
unei lupte aeriene, cu trei aviatori duşmani,
Craiu, deşi rănit la mâna dreaptă, a continuat
să piloteze aparatul aterizând în apropierea
liniei frontului.
În ziua de 24 martie 1917, o formaţie de 10
avioane germane a bombardat prin surprindere aerodromul Tecuci, fără însă să
producă mari avarii. Câteva zile mai târziu, în
zorii lui 1 aprilie 1917, piloţii noştri au bombardat, de la mică înălţime, cu o formaţie de trei
avioane de Escadrila Farman - 7, aerodromul
inamic de la Focşani, sub acoperirea aviaţiei
de vânătoare. În după amiaza aceleiaşi zile,
ca ripostă, aviaţia inamică a trecut Şiretul cu
intenţia de a ataca aerodromul Tecuci; piloţii
Escadrilei Nieuport - 3 au interceptat însă
formaţia inamică. Numai trei avioane germane
au reuşit să ajungă până la marginea aerodromului de la Tecuci şi să arunce bombele, fără
să producă pagube. Pe 6 aprilie, 3 avioane
din Escadrila Farman - 7 au bombardat din
nou aerodromul inamic de lângă Focşani.40

executat, în folosul unităţilor Armatei 2
Române, zeci de misiuni pentru: protecţia
avioanelor, recunoaştere, patrulare, şi interzicere a pătrunderii aviaţiei inamice deasupra
trupelor proprii. În cadrul misiunilor de
protecţie, o formaţie de patru avioane ale
acestei escadrile a escortat în ziua de 19 mai,
formaţia Farman-2, care a executat bombardarea depozitelor de materiale din gara Cîmpurile.39
Escadrila Nieuport - 1, a efectuat şi numeroase misiuni, în special în sectorul Brăila
şi în zona de nord a Dobrogei. S-au remarcat,
prin curajul şi spiritul de sacrificiu dovedit, locotenent aviator Vasile Craiu, sublocotenent
aviator Marin Popescu (care, în 14 mai 1917,
a doborât un avion inamic) şi plutonier aviator
Paul Pauchert. De un curaj demn de remarcat, a dat dovadă, în repetate rânduri, locotenent Vasile Craiu, brevetat ca pilot militar cu
numai un an înaintea intrării României în
război. În zilele de 27 şi 28 martie 1917,
acesta a angajat lupte aeriene cu două
avioane germane. La 19 aprilie 1917, Vasile
Craiu a angajat (în zona oraşului Galaţi) o
luptă aeriană cu trei avioane inamice, pe care
le-a atacat cu hotărâre, îndepărtându-le din

Avion inamic doborât pe front în anul 1917
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Succinta enumerare a acţiunilor aviaţiei, din
prima parte a campaniei anului 1917, scoate
în evidenţă creşterea forţei combative a
tuturor escadrilelor, ca urmare a noilor aparate
de zbor intrate în dotare, a organizării mai
bune şi în special a pregătirii personalului
navigant. M.C.G.R. condus de generalul
Constantin Prezan împreună cu generalii
Constantin Cristescu şi Alexandru Averescu,
comandanţii Armatelor 1 şi 2 Române, generalul Berthelot şi comandanţii Armatelor 4 şi 6
Ruse.
Devansând pregătirile inamicului, tunurile
Armatei 2 română instalate pe malul stâng al
Siretului şi pe dealurile Vrancei, au marcat, la
9 iulie 1917, începutul luptelor din „Triunghiul
eroic”: Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, la care au
participat şi cele 2 escadrile de aviaţie române
alocate pentru asaltul poziţiilor inamice din
zona Mărăşti.41
În vederea marilor bătălii ce se întrevedeau, pentru vara anului 1917, în conformitate cu ordinul M.C.G.R. nr. 1247, din 9
iunie 1917, în organizarea Grupului 1 Aviaţie,
afectat Armatei 2 Române, n-au intervenit
modificări. Misiunile ce au revenit aviaţiei, prin
ordinul de operaţii nr. 1638, din 20 iunie 1917,
dat de generalul Alexandru Averescu, comandantul Armatei 2 Române, în vederea ofensivei de la Mărăşti, erau concretizate astfel:
„Cât va dura lupta, cel puţin două aparate de
recunoaştere vor fi, atât cât condiţiile atmosferice vor permite necontenit în zbor pentru a
ţine pe comandantul corpului de armată, prin
telegrafie fără fir şi prin rapoarte aruncate în
anumite locuri la curent cu mersul acţiunii şi
cu modificările survenite în situaţia inamicului.
Numărul de aparate posibil a se destina artileriei, va fi de asemenea în continuă activitate
pentru ca tragerea noastră să se facă în cele
mai bune condiţii de eficacitate. Escadrila de
luptă va proteja avioanele noastre care vor fi
în zbor şi va ataca pe cele duşmane. Restul
de avioane disponibile se va întrebuinţa pentru recunoaşteri în spatele liniei de luptă
duşmane şi pentru atacuri cu bombe”.42 Este,
poate, citatul cel mai reprezentativ al modului
în care generalul Alexandru Averescu
înţelegea să valorifice forţa aviaţiei sale în

luptă. Tactica întrebuinţării în luptă a aviaţiei
prevedea: cercetarea îndepărtată până la o
adâncime de 80-100 km; însoţirea infanteriei
în timpul atacului la mică înălţime, asigurând
informaţii asupra liniei infanteriei inamice;
bombardarea obiectivelor, inclusiv cu
avioanele de observare, care puteau lua la
bord câte 5 proiectile de 75 mm de artilerie,
după lansarea bombelor avioanele urmând să
continue misiunile de cercetare;43 plasarea
aerostatelor la 5-7 km în spatele primelor linii,
fiind destinate în special reglajului tirului de artilerie grea (observarea făcându-se între orele
4.30 şi 21.00, cu o singură oră de întrerupere,
necesară schimbării observatorilor).
Grupul 1 Aviaţie, deşi dotat cu mai puţine
mijloace şi fără nici o companie de aerostaţie
la dispoziţie, a executat 171 misiuni, din care
72 de vânătoare, 5 de bombardament, 6 de
legătură, 17 supraveghetori de sector, 28 de
reglaje pentru artilerie şi restul de
recunoaştere. Referindu-se la înfrângerea de
la Mărăşti, comandantul Armatei 1 Austro-Ungare arată că una din cauzele acestei înfrângeri „a fost o admirabilă cooperare între
infanteria, artileria şi aviaţia română”44. Bătălia
de la Mărăşti a rămas în analele istoriei
militare drept un model pentru pregătirea şi
ducerea unei operaţii ofensive, studiată
mereu de generaţiile care au urmat. Este
rezultatul cel mai temeinic al militarului
Alexandru Averescu în războiul de întregire
purtat de România în anii 1916 - 1918.45
Observaţiile comandantului Armatei 1 AustroUngare confirmă buna aplicare a amintitului
principiu a lui Petain de către experimentatul
general Averescu.
În timpul bătăliei de la Oituz, echipajele
Grupului 1 Aviaţie au executat numeroase
misiuni printre care: peste 90 de recunoaştere
şi observare, 7 de bombardament, 117 de
protecţie şi interceptare, efectuate de
escadrila de vânătoare, 68 de reglaje. S-au
executat, între 25 iulie şi 14 septembrie, 289
misiuni, ceea ce, pentru cele 32 de zile favorabile zborului, a reprezentat o medie de 9
ieşiri pe zi.46
Aviaţia de vânătoare şi chiar cea de observare au angajat numeroase lupte aeriene cu
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inamicul. Printre piloţii care şi-au doborât adversarii în astfel de acţiuni s-au remarcat sergentul major Ştefan Iliescu (4 august 1917),
sublocotenentul aviator Brullard şi echipajul
format din locotenent Gheorghe Stâlpeanu şi
plutonier Nicolai Cicei (13 august 1917)47. Un
alt avion a fost doborât de artileria antiaeriană.
Locotenentul Gheorghe Stâlpeanu a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” cl. a III -a
„pentru vitejia şi avântul cu care a executat
mai multe zboruri primejdioase pe câmpul de
luptă în august 1917. S-a distins în mod
strălucit, în ziua de 13 august, când aflânduse într-o recunoaştere îndepărtată în liniile
inamice şi fiind atacat de trei avioane, a primit
această luptă inegală cu un sânge rece remarcabil, a doborât pe unul din ele, silind pe
celelalte să se retragă”48.
S-au remarcat în aceste acţiuni căpitanul
aviator Micheletty, locotenent P. loanin, locotenentul C. Mincu, plutonierii I. Mănescu, Şt.
Bucur şi D. Rosseti şi observatorii căpitan
Măicănescu, loctenent Darian, sublocotenent
C. Gonta şi locotenent Gh. Stâlpeanu.49
După încheierea acţiunilor de amploare,
care au intrat în istorie sub denumirea bătăliile
de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, activitatea
aviatorilor români s-a desfăşurat, în continuare, cu acelaşi elan şi spirit de sacrificiu,
până la încheierea ostilităţilor, în toamna
anului 1917. Misiunile ordonate de comandamente au fost îndeplinite cu aceeaşi promptitudine şi curaj. M.C.R. şi comandamentele
celor două armate române au fost continuu

ţinute la curent cu activitatea inamicului. Se
pot aminti asamblajele fotografice executate
pe întregul front inamic de către echipajul format din plutonier L. Gjebovici şi sublocotenent
Constantin Nicolau.
Aviaţia de vânătoare a susţinut numeroase
lupte aeriene. Numai în intervalul 1 septembrie
- 20 noiembrie 1917, au fost doborâte în luptele
aeriene 9 avioane inamice. Primul pilot de
vânătoare român ce a doborât un avion inamic
(14 mai 1917) a fost sublocotenentul Marin
Popescu. La 25 iulie 1917, el a reuşit să
doboare un al doilea aparat. Pentru curajul şi virtuozitatea sa a fost decorat cu ordinele „Mihai
Viteazul” şi „Virtutea aeronautică”, clasa cavaler.
În cursul unei lupte aeriene, în ziua de 25
octombrie, plutonier Ioan Muntenescu a executat trageri precise de la mică distanţă şi,
manevrând cu multă măiestrie aparatul său,
a doborât două avioane inamice. În aceeaşi
zi, plutonier Paul Magîlea a doborât un avion
inamic şi s-a angajat într-o luptă inegală cu
alte trei. Alături de sublocotenentul Marin
Popescu, plutonierul Ioan Muntenescu şi locotenentul Vasile Craiu, plutonierul Paul
Magîlea va rămâne în istoria aviaţiei ca unul
dintre cei mai buni aviatori militari din Primul
Război Mondial, „pentru vitejia şi avântul cu
care a executat un mare număr de zboruri
periculoase în timpul campaniei din 19161917” se menţionează în decretul nr. 830 de
decorarea a plutonierului aviator Paul Magîlea
cu ordinul ,,Mihai Viteazul'' clasa a III - a.
La 17 noiembrie 1917, plutonierul Ioan

Avionul „Nieuport” pilotat de căpitanul Vasile Craiu
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Muntenescu, împreună cu sublocotenent
Egon A. Nasta şi locotenent Vasile Craiu, a interceptat trei avioane inamice de tip Fokker.
Unul dintre acestea a fost doborât, în
apropierea localităţii Răcoasa, iar celelalte au
fost puse pe fugă. Întorcându-se la aerodrom,
aparatul pilotat de plutonier Ioan Muntenescu
s-a prăbuşit, brusc, de la înălţimea de 50 m pe
aerodromul Tecuci, pilotul pierzându-şi viaţa.
În lunile care s-au scurs după bătălia de la
Mărăşeşti, aviatorii români au executat câteva
îndrăzneţe misiuni speciale. Astfel, în noaptea
de 16 octombrie 1917, la orele 20, un echipaj,
format din maior Constantin Cristescu şi
maistrul de marină Dumitru Rosseti, şi-a luat
zborul din sudul Moldovei spre Bucureşti, aflat
sub ocupaţia cotropitorilor. Dând dovadă de
multă stăpânire de sine, calm şi măiestrie în
conducerea aparatului şi orientarea pe timpul
nopţii, cei doi bravi aviatori au ajuns cu bine
deasupra Capitalei, unde au lansat pachete
întregi cu manifeste, care chemau la luptă
locuitorii oraşului, pentru grabnica alungare a
ocupanţilor din ţară. La întoarcerea din misiune, avionul s-a prăbuşit la numai o sută de
metri de linia frontului românesc. Pentru
modul cum şi-a îndeplinit misiunea, echipajul
a fost decorat. În decretul prin care i se conferea maiorului Constantin Cristescu, din
Grupul 1 Aviaţie, Ordinul „Mihai Viteazul''
clasa a III - a se arăta: „Pentru curajul
excepţional, devotamentul şi abnegaţia cu
care, deşi suferind, s-a oferit să execute şi a
executat ca observator un raid de noapte de
6 ore în nişte condiţii extrem de defavorabile.
Plecând în seara de 16 octombrie 1917 la ora
19.47, a urmat itinerariul Floreasca, Focşani,
Rîmnicu-Sărat, Buzău, Ploieşti, Bucureşti,
Ploieşti, Buzău, Brăila, Galaţi, Focşani,
Rîmnicu-Sărat, şi a căzut cu avionul la ora
1.35 noaptea la Strejescu, în linia inamică şi
numai la 100 m departe de frontul român, din
cauza unei pane de motor, a lipsei semnalelor
luminoase şi a tăierii comenzii de direcţie de
către unul din gloanţele duşmane. A aruncat
scrisori şi manifeste de încurajare la Bucureşti
şi a rezistat cu onoare şi tărie tuturor
încercărilor făcute de tabăra inamică, pentru
al face să-şi calce jurământul faţă de patrie.”

O misiune asemănătoare a fost executată
şi de echipajul constituit din locotenent
Constantin Mincu şi Radu Cuţarida, care a trecut Munţii Carpaţi în zbor şi a lansat manifeste
în câteva localităţi din partea de sud - est a
Transilvaniei.
La 26 noiembrie/9decembrie 1917, s-a
încheiat, la Focşani, armistiţiul între armatele
ruse (de pe frontul românesc) şi române şi armatele Puterilor Centrale. De asemenea,
încetau şi operaţiile aeriene50. În numai două
luni şi jumătate (1 septembrie - 20 noiembrie
1917), aviatorii români au executat un total de
621 misiuni.
Ce putem spune astăzi despre „mitul
Averescu” şi legăturile personajului real cu
aeronautica. Ceva din imensa popularitate, de
la începutul anilor '20, mai ales în ceea ce
priveşte dimensiunea militară a personalităţii
sale, s-a păstrat în conştiinţa publică. La
aceasta a contribuit, fără îndoială, acordarea
gradului de mareşal, în anul 1930, de către
regele Carol al II - lea, ca recunoaştere
binemeritată a faptelor de arme din al doilea
război balcanic, dar, mai ales, din Primul
Război Mondial.
În ceea ce priveşte aeronautica, cu
siguranţă, el a intuit valoarea acesteia în
luptă, într-o perioadă în care întrebuinţarea
aviaţiei în operaţii militare nu era clară, ea
evoluând la noi în paralel cu elaborările teoretice privind folosirea acestui nou mijloc de
locomoţie şi armă în statele cele mai avansate
din Europa.
Alexandru Averescu a susţinut afirmarea
aviaţiei militare române, folosind-o în numeroase misiuni de luptă, o însemnată pondere având-o studierea poziţiilor şi
dispozitivelor inamicului, prin recunoaşteri
permanente, efectuarea reglajelor focului artileriei asupra obiectivelor inamicului dispuse
în adâncime, recunoaşteri îndepărtate în
spatele frontului inamic, pentru a identifica
rezervele acestuia, efectuarea unor bombardamente aeriene asupra aglomerărilor de
trupe şi aerodromurilor inamice, iar contribuţia
teoreticianului şi practicianului militar, în ce
priveşte utilizarea acestei arme, fiind unanim
recunoscută.
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Arc peste timp - De la Armata a II-a la Divizia 2 Infanterie „Getica”

Armata a 2-a

în Primul Război Mondial
---------Colonel dr. Mircea Tănase, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii Speciale Buzău

Comandamentul 2 Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”
este purtătorul tradiţiei Armatei a 2-a, cea care a luat fiinţă în timpul
Primului Război Mondial şi a participat cu glorie la ambele conflagraţii.
Astăzi îşi asumă rolul de conducere a operaţiilor întrunite de nivel
operativ în teatrele de operaţii.
După o neutralitate de 2 ani, în vara anului
1916, România a intrat în Primul Război Mondial alături de statele Antantei. Concomitent
cu această opţiune, Marele Stat Major român
a pus în aplicare „Ipoteza Z”, care însemna,
în esenţă, trecerea la ofensivă în Transilvania
cu o grupare de forţe compusă din trei armate
desfăşurate în dispozitiv în formă concavă, cu
deschiderea spre vest, de-a lungul Carpaţilor
Răsăriteni şi Meridionali.
Prin Înaltul Decret nr. 2784, semnat de
regele Ferdinand al României, în noaptea de
14/15 august 1916 au fost înfiinţate cele trei
armate române - 1, 2 şi 4 (de Nord) - pentru a
fi angajate în această operaţie strategică pentru eliberarea Transilvaniei pe întregul front.
Misiunea acestora era de a pătrunde pe
direcţii multiple în Podişul Transilvaniei şi în
Banat şi, dezvoltând ofensiva în adâncime, să
iasă prin Poarta Someşului şi Poarta
Mureşului, în Câmpia Tisei şi a pune
stăpânire, în misiune următoare, pe zona de
aprovizionare a armatelor austro-ungare în
regiunea Dunării Mijlocii şi Budapesta. S-a recurs astfel la manevra strategică pe direcţii
exterioare multiple cu o grupare de forţe care
reprezenta aproximativ 80 % din efectivul mobilizat de 850.000 de oameni, din care
650.000 pentru armata de operaţii, în timp ce

pentru trecerea parţial la apărare pe frontul de
sud s-a destinat Armata a 3-a, care însuma 20
%, cu toate că fâşia ei de acţiune avea o dezvoltare frontală apropiată de cea a armatelor
1,2 şi 4. Scopul vădit al materializării loviturii
principale în această operaţie ofensivă
strategică a fost eliberarea unui teritoriu
naţional cu o suprafaţă de peste 102.000 km
pătraţi, de fapt a provinciei istorice Transilvania.1
În primul eşalon se găsea Armata a 4-a,
comandată de generalul Constantin Prezan,
pe o direcţie importantă şi cu o misiune eminamente ofensivă, ea trebuind să cucerească
cel mai dificil lanţ muntos din ansamblul
carpatin românesc, să pătrundă spre vest pe
un front de aproximativ 300 km şi, dezvoltând
ofensiva spre cursul mijlociu al Mureşului, să
întoarcă apărarea austro-ungară din faţa Armatei a IX-a ruse, la dreapta, şi din faţa Armatei a 2-a române, la stânga. Potrivit
concepţiei operaţiei strategice, după ieşirea
din lanţul muntos, grupurile de acoperire ale
armatelor a 4-a şi a 2-a trebuiau să se constituie în câte două avangărzi puternice pentru
fiecare armată şi să asigure trecerea
nestingherită a Carpaţilor Răsăriteni şi Meridionali de către forţele principale şi concentrarea acestora în partea de est a Podişului
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1916, la ofensiva din Ardeal, traversând cele
trei etape ale acestei prime operaţii.
La jumătatea lunii septembrie 1916, după
ce trupele sale atinseseră şi trecuseră la consolidarea aliniamentului Odorheiul Secuiesc,
Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul Român,
Cârtişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în
Ardeal s-a încheiat. Prin aducerea pe acest
front a Armatei a 9-a germane raportul de
forţe a devenit nefavorabil pentru partea
română, ceea ce a impus pentru lunile
următoare trecerea la apărare pe întregul
aliniament.
În perioada ianuarie-iunie 1917 a avut loc
reorganizarea armatei române, operaţie la
care a concurat şi Misiunea Militară Franceză,
condusă de generalul H.M. Berthelot. Au fost
refăcute armatele 1 şi 2, cu un total de 15 divizii de infanterie, 2 de cavalerie, 4 regimente
de artilerie grea şi 12 escadrile de aviaţie. Armata a 2-a trecut la refacerea potenţialului
militar şi moral al forţelor concomitent cu
menţinerea în dispozitivul de apărare din zona
Vrancei a majorităţii marilor sale unităţi şi
unităţilor din compunere. Efectivele sale se
ridicau la 8 generali, 2648 ofiţeri, 123228
trupă (din care 73675 combatanţi, 42476
necombatanţi şi 7077 disponibili).3
La 13 ianuarie 1917, Armata a 2-a avea
dispuse marile unităţi astfel: Grupul „Grigorescu” (Divizia 15 Infanterie şi Brigada 7
Mixtă) pe aliniamentul Mânăstirea Caşin, vârful Momâia, grupul rus “Mannerheim” (3 divizii, din care una română) între Momâia şi
Şerbeşti şi Grupul „Râmnic” între Şerbeşti şi
Oleşeşti, iar în rezervă Divizia 7 Infanterie.4
Între 13-18 februarie 1917, Armata a 2-a a
executat prima sa ofensivă pe frontul din
Moldova, reuşind să respingă inamicul în
sectorul Mărăşti şi să stabilizeze frontul pe
aliniamentul Şuţiţa, Putna şi Siret.
După cum spune Constantin Kiriţescu,
„Armata a 2-a, rămasă pe front în Munţii Oituzului şi ai Vrancei, îşi căuta o linie pe care să îşi
fixeze frontul, în luptă atât cu duşmanul pe carel avea în faţă, cât şi cu asprimea unei ierni
grozave. [...] Ea va sta în tranşee şase luni de
zile, păstrând cu sfinţenie postul de santinelă la
porţile Moldovei refugiului, refacerii şi revanşei.’’5

Transilvaniei. Ulterior, datorită convergenţei
direcţiilor principale de acţiune, cele trei armate trebuiau să iasă pe cursul mijlociu al
Mureşului pe un front de 250 Km sau pe
Munţii Apuseni. Ieşirea în scurt timp pe aceste
aliniamente, îndeosebi pe ultimul, nu numai
că ar fi permis organizarea unei apărări
puternice, dar făcea posibilă o importantă
economie de forţe şi mijloace, care ar fi putut
fi întrebuinţate pe alte direcţii.2
Astfel, în urmă cu 90 de ani, în noaptea de
14/15 august 1916, în conformitate cu „Planul
de mobilizare pentru anii 1916-1917” şi
prevederile „Ipotezei Z”, din ordinul Comandamentului suprem român, au fost chemate
sub drapel, alături de toate forţele militare
române, şi cele ale Armatei a 2-a.
Ordinul nr. 40 al Marelui Cartier General,
din 15 august 1916 constituie actul său de
naştere. Acesta prevedea ca începând cu ziua
de 18 august 1916 toate trupele şi serviciile
prevăzute prin lucrările „Ipotezei Z” să treacă
sub ordinele superioare ale Comandamentului Armatei a 2-a, al cărei cartier general se va
găsi instalat, până la terminarea mobilizării, în
localul Şcolii de artilerie şi geniu din Bucureşti.
Compunerea de început a Armatei a 2-a
însemna Corpurile 2 şi 3 Armată şi Brigada 3
Călăraşi, care întruneau un total de 78 batalioane de infanterie, 12 escadroane de cavalerie şi 71 baterii de artilerie. Prin acelaşi Înalt
Decret No 2784 din 14/VIII/1916”, la comanda
sa a fost numit generalul de divizie Alexandru
Averescu (14.08-26.08.1916; 26.09.191630.01.1918), cel care avea să se acopere de
glorie în luptele de la Mărăşti din vara anului
1916, iar nu peste mult timp va deveni una
dintre cele mai populare figuri politice din
România. O scurtă perioadă de timp, în care
generalul Averescu a primit însărcinarea de a
comanda Armata a 3-a, după dezastrul de la
Turtucaia, la comanda Armatei a 2-a fost
generalul de divizie Grigore Crăiniceanu
(26.08-26.09.1916).
La intrarea României în război, în august
1916, Armata a 2-a a fost dispusă central în
dispozitivul strategic al frontului românesc de
pe Carpaţi, participând iniţial la operaţia de
acoperire şi apoi, în lunile august-septembrie
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debandada produsă în rândul forţelor ruse de
virusul bolşevic. Iată cum descrie totuşi Mannerheim activitatea sa pe frontul românesc:
„Printre forţele transferate toamna târziu, în
1916, în România, s-a aflat şi divizia mea,
care la sfârşitul lunii noiembrie a părăsit frontul de la Luck pentru a se angaja într-un marş
de 700 km pe drumuri desfundate, unde
m-am prezentat generalului Averescu, comandantul Armatei 2 române. Am primit ordinul de a pleca imediat pe frontul de apărare,
la 40 km nord-vest de oraş, unde o brigadă
română, condusă de căpitanul Sturza, era la
grea strâmtoare. Brigada mi-a fost
subordonată şi s-a contopit într-un grup tactic
cu numele Vrancea.”8 După cum spune în
continuare acesta, grupul „Vrancea” a blocat
timp de o lună accesul trupelor Puterilor Centrale spre Focşani şi Valea Siretului, chiar
dacă o divizie de cazaci şi-a părăsit pe
neaşteptate poziţiile, comandantul ei motivând mai târziu că şi-a pierdut încrederea în
armata română. Grupul „Vrancea” s-a retras
pentru odihnă şi completări, iar Mannerheim
a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” şi a

Frontul pe care era dispusă, de aproximativ
35 kilometri, între Armatele a IX-a şi a IV-a
ruse, se împărţea în două sectoare: sectorul
de vest, comandat de generalul Eremia
Grigorescu, şi sectorul de est, comandat de
generalul Mannerheim, finlandezul din armata
rusă, eroul eliberării de mai târziu a Finlandei
de sub stăpânirea rusească şi preşedintele
noii Republici Finlandeze. Aprecierea acestuia
asupra oportunităţii intrării României în război
de partea Antantei în august 1916 este destul
de maliţioasă, considerând că aceasta avea
„o armată slabă şi insuficientă – slabă atât numeric, cât şi ca pregătire şi dotare”, ceea ce a
făcut ca Puterile Centrale să lanseze o
ofensivă „ce a condus până la sfârşitul anului
ca toată România să cadă în mâinile lor.”6
Deşi apreciază în continuare că Rusia a
fost nevoită să angajeze pe frontul românesc
aproape o pătrime din forţele sale, rămânând
aproape fără rezerve, autorul concluziona că
„nişte aliaţi slabi mai mult dăunează decât
sunt de folos”, iar o Românie neutră ar fi fost
mult mai utilă Rusiei.7 Nimic în schimb însă
despre greutăţile generate forţelor române de
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părăsit „activitatea captivantă din Alpii Transilvaniei”, deplasându-se cu Divizia 12 Cavalerie rusă în Basarabia.9 După şase luni de
aşteptare pe poziţii, Armata a 2-a română a
fost angajată în marea bătălie de la Mărăşti,
între 9 şi 14 iulie 1917. „Rareori o armată s-a
găsit într-o înălţare sufletească mai mare ca
Armata a 2-a română în preajma bătăliei de la
Mărăşti”, avea să scrie mai târziu Constantin
Kiriţescu.10 La rândul său, generalul Averescu
avea să consemneze, în Notiţele sale : „9 VII.
În fine, ziua mult aşteptată începe. Zi mare,
căci este în joc reputaţiunea armatei, sau cel
puţin a valoarei soldatului nostru.[...] Am însă
ferma încredere în succesul trupelor noastre
pe frontul armatei mele. Sunt convins că
acţiunea care începe azi va fi pentru soldatul
nostru un titlu de glorie şi pentru ţară de mândrie. Ne măsurăm, în condiţiuni aproape
egale, cu cei mai buni soldaţi din lume. Sunt
convins că vom învinge.”11
Bilanţul acestei bătălii a fost strălucit. Frontul inamic a fost străpuns pe o lungime de 30
km şi împins pe o adâncime de 20 km, 30
localităţi fiind recucerite de forţele române. În
nouă zile de luptă, Armata a 2-a a făcut prizonieri un număr de 23 ofiţeri şi 2746 soldaţi,
a capturat 40 de tunuri, 30 de mortiere de
tranşee, 22 mitraliere şi mult alt material de
război. Cu toate acestea, succesul strategic
nu a putut fi exploatat. Parte componentă a
imensului front rusesc, armata română a trebuit să-şi oprească ofensiva, datorită gravei
defecţiuni a armatei ruse, confruntată cu valul
revoluţionar care i-a determinat pe soldaţii
acesteia să nu mai lupte.
După retragerea din toamna anului 1917 a
trupelor ruseşti de pe frontul din Moldova, Armata a 2-a a ocupat o fâşie de apărare mult
mai largă, de aproximativ 130 km, între
localităţile Bicaz spre nord şi Muncel la sud.
La sfârşitul lunii ianuarie 1918, generalul
Alexandru Averescu, artizanul bătăliei de la
Mărăşeşti a predat comanda Armatei a 2-a
generalului
Arthur
Văitoianu
(06.0201.05.1918), dedicându-se activităţii politice,
unde va face o frumoasă carieră în fruntea
Ligii Poporului, înfiinţată la 16 aprilie 1918, şi
transformată la 17 aprilie 1920 în Partidul

Poporului, formaţiune politică care îi va aduce
şi fotoliul de prim-ministru al guvernului, între
13 martie 1920 -13 decembrie 1921 şi 30 martie 1926 - 4 iunie 1927.12
Urmare a Tratatului de Pace de la
Bucureşti, la 1 mai 1918 Armata a 2-a a primit
ordinul de demobilizare şi a fost desfiinţată ca
structură. Trebuie însă remarcat că în toamna
aceluiaşi an, la a doua mobilizare a armatei
române, două mari unităţi care aveau să facă
parte din structura Armatei a 2-a în perioada
interbelică şi după 1947, Diviziile 9 şi 10 Infanterie, au fost angajate în misiuni de luptă
în Basarabia, la solicitarea organelor puterii
de stat ale acestei provincii, pentru restabilirea
ordinii publice înainte şi după unirea acesteia
cu România.
Note:
General de divizie Dorin Gheorghiu, colonel
Ion Cioară, profesor dr. colonel (r) Gheorghe Tudor
Bihoreanu, Armata a IV-a „Transilvania” la 80 de
ani, Editura Dacia,Cluj-Napoca, 1996, p.42.
2. Colonel dr. Gheorghe Tudor, Dezvoltarea
gândirii militare româneşti în anii Primului Război
Mondial, în vol. România în anii Primului Război
Mondial, vol. I, 1987, p.752-780.
3. Nicolae Ciobanu, Vladimir Zodian, Dorin Mara,
Florin Şperlea, Cezar Mâţă, Ecaterina Zodian,
Enciclopedia Primului Război Mondial, Editura
Teora, Bucureşti, 2000,p. 147.
4. Ibidem, p. 145.
5. Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru
întregirea României, vol. II, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 40.
6. Mareşalul Finlandei Carl Gustaf Emil Mannerheim, Memorii, Editura Militară, Bucureşti, 2003, p.
50.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Ibidem, p. 51.
10. Constantin Kiriţescu, Op. Cit., p. 62.
11. Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din
război, Editura Militară, Bucureşti,1992, p. 142143.
12. Aron Petric şi colab., Istoria României între
anii 1918-1981, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981, p. 60-62.
1.
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Operaţia ofensivă a Armatei
a 2-a române de la Mărăşti
(09/22 iulie - 19 iulie/1 august 1917)
--------------General de brigadă (r) profesor universitar dr. Nicolae Ciobanu,
maior conferenţiar universitar dr. Mihai Şerban
Operaţia ofensivă a Armatei 2 române de
la Mărăşti, din timpul Campaniei din anul
1917, ocupă un loc aparte în Arta militară
românească, fiind singura operaţie ofensivă a
forţelor române în această campanie din timpul Războiului de Eliberare Naţională şi Întregire Statală.
Pe baza Planului de campanie elaborat de
Înaltul Comandament al Frontului Român, în
frunte cu Regele Ferdinand I Întregitorul, Armata 2 română, comandată de generalul
Alexandru Averescu, a desfăşurat între 9(22)
iulie şi 19 iulie (1 august) 19171, Operaţia
ofensivă de la Mărăşti. Ofensiva Armatei 2
române urma să devanseze operaţia ofensivă
a Armatei 1 române din zona Nămoloasa, în
scopul creării libertăţii de acţiune a acesteia.
Statul Major al Armatei a 2-a române a
emis, la 20 iunie (3 iulie) 1917, Ordinul de
operaţii nr. 16382 prin care stabilea: misiunea
armatei, lărgimea fâşiei ofensive, obiectivul
primei etape a ofensivei, dispozitivul operativ,
gruparea de artilerie a armatei, misiunile
aviaţiei, modul de cooperare între arme etc.
Compunerea de luptă a Armatei 2 la
încheierea procesului de reorganizare3 se
prezenta astfel: comandantul armatei – general de divizie Alexandru Averescu; şef de stat
major - general de brigadă Gh. Mărdărescu.
În compunerea Armatei 2 române intrau
următoarele mari unităţi: Corpul 2 armată (comandant– general de divizie Gh. Văleanu).
Corpul 2 avea în compunere Divizia 1 infanterie, comandant – general de brigadă D.
Stratilescu, Divizia 2 infanterie, comandant –
general de brigadă I. Vlădescu şi Divizia 12

infanterie, comandant – general de brigadă Tr.
Moşoiu. Corpul 4 armată4, comandant – general de divizie Arthur Văitoianu, avea în compunere Divizia 6 infanterie (comandant –
general de brigadă N.Arghirescu), Divizia 7 infanterie (comandant – general de brigadă C.
Scărişoreanu), Divizia 8 infanterie(comandant
– general de brigadă I. Pătraşcu). În compunerea Armatei 2 române mai intrau Brigada
2 cavalerie (comandant – colonel R.
Scărişoreanu), Gruparea 1 artilerie, trupele de
geniu, transmisiuni, artilerie şi jandarmi.
Până la începerea ofensivei, Corpului 4
armată i-a fost subordonată şi Divizia 3 infanterie (comandant - general de brigadă Al.
Mărgineanu) iar diviziile 7 şi 12 infanterie au
trecut, ulterior, în rezerva Marelui Cartier
General român5.
La începutul operaţiei ofensive, situaţia
Armatei 2 române se prezenta astfel: limita
dinainte a apărăriiera cuprinsă între dealul
Arşiţa Mocanului şi localitatea Răcoasa,
având în dreapta ca vecin Armata 9 rusă, iar
la stânga Armata 4 rusă. Forţele principale ale
armatei române erau dispuse într-o fâşie cu o
dezvoltare frontală de aproximativ 37 km6.
Compunerea de luptă a Armatei 2 române
la începerea Operaţiei ofensive de la Mărăşti,
la data de 9 (22) iulie 1917, se prezenta astfel:
Corpul 4 armată cu: Divizia 6 infanterie,
compusă din7:
• Brigada 11 infanterie (regimentele 10 şi
24);
• Brigada 12 infanterie (regimentele 11 şi
12);
• Regimentul 9 vânători;
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• Brigada 6 artilerie (regimentele 11 artilerie
şi 16 obuziere);
• 1 divizion de cavalerie;
• Batalionul 6 pionieri.
Divizia 8 infanterie compusă din:
• Brigada 13 infanterie (regimentele 13 şi
25);
• Brigada 16 infanterie (regimentele 29 şi
37);
• Brigada 8 artilerie (regimentele 12 artilerie
şi 17 obuziere);
• 1 divizion de cavalerie;
• Batalionul 8 pionieri.
Corpul 2 armată cu:
Divizia 1 infanterie compusă din:
• Brigada 1 infanterie (regimentele 17 şi
18);
• Brigada 2 infanterie (regimentele 1 şi 31);
• Regimentul 1 vânători;
• Brigada 1 artilerie (regimentele 1 artilerie
şi 5 obuziere);
• 1 divizion de cavalerie;
• Batalionul 1 pionieri.
Divizia 3 infanterie compusă din:
• Brigada 5 infanterie (regimentele 4 şi 28);
• Brigada 6 infanterie (regimentele 22 şi
30);
• Regimentul 2 vânători;
• Brigada 3 artilerie (regimentele 6 artilerie
şi 15 obuziere);
• 1 divizion de cavalerie;
• Batalionul 3 pionieri. În afara acestor forţe,
Armata 2 română mai dispunea de
următoarele elemente de armată:
• Brigada 2 călăraşi cu regimentele 7 şi 9
călăraşi;
• Batalionul 17 pionieri cu 2 companii;
• 1 divizion artilerie de munte cu 2 baterii de
63 mm.;
• 1 divizion artilerie de munte cu 2 baterii de
75 mm;
• Divizionul 27 artilerie rus, cu 2 baterii de
152,4 mm, 1 baterie obuziere 150 mm, 4 ba-

terii de 120 mm, 1 baterie de 105 mm;
• Grupul 1 aeronautic cu escadrilele „Farman 2”, „Farman 6” şi 1 „Niuport”8.
În faţa Armatei 2 române se găsea Grupul
Gerok, care constituia aripa dreaptă a Armatei
1 austro-ungare, având forţe dispuse între
dealul Arşiţa Mocanului şi vârful Momâia. În
compunerea Grupului Gerok intrau Gruparea
Ruiz (2 divizii: una de infanterieşi una de cavalerie) şi Corpul 8 armată (o brigadă de
munte, o brigadă de infanterie şi două divizii
de infanterie).
În contact cu forţele Armatei 3 române se
găseau Brigada 8 munte austro-ungară
întărită cu două batalioane din Divizia 71 infanterie austro-ungară, pe un front de circa 7
km între dealurile Pietrişului şi Arşiţa (exclusiv); Divizia 1 cavalerie austro-ungară pe un
front de 7 km între dealul Arşiţa şi dealul
Mărioarei; Divizia 218 infanterie germană pe
un front de 16 km între coada văii Babei şi
exclusiv Voloşcani.
În rezerva Grupului Gerok se găsea Divizia
7 cavalerie austro-ungară. În vederea trecerii
la ofensivă, Armata 2 română a adoptat un
dispozitiv operativ pe două eşaloane, având
în primul eşalon diviziile 8, 6 şi 3 infanterie, iar
în eşalonul 2 Divizia 1 infanterie şi Brigada 2
călăraşi9.
În primul eşalon, la dreapta Armatei 2
române a fost dispus Corpul 4 armată, care
urma să execute o misiune de fixare a inamicului cu Divizia 8 infanterie, pe un front de
15 km, şi cu Brigada 11 din Divizia 6 infanterie, pe un front de 7 km. La stânga Armatei
2 române a fost dispus Corpul 2 armată, care
urma să acţioneze pe direcţia loviturii principale a armatei cu Divizia 6 infanterie (mai
puţin Brigada 11) pe un front de 3 km şi Divizia
3 infanterie pe un front de 10 km.10
În ceea ce priveşte raportul de forţe dintre
Armata 2 română şi Grupul Gerok, acesta se
prezenta astfel11:

Batalioane de infanterie

Armata 2 română
56

Grupul Gerok
28

Raport de forţe
2:1

Escadroane de cavalerie

14

36

1:2,6

Guri de foc de artilerie • dintre care
grele:

228
52

144
6

1,6:1
8,7:1

252

1,8:1

Categorii de trupe şi guri de foc

Mitraliere

448
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În ceea ce priveşte organizarea apărării
inamicului în viitoarea fâşie de ofensivă a Armatei 2 române, aceasta se baza pe două
poziţii organizate genistic din timp. Prima era
formată din centre de rezistenţă legate între
ele prin şanţuri de comunicaţie, protejate de
obstacole de tot felul şi acoperite cu foc de artilerie. Astfel de centre de rezistenţă se
găseau la poiana Coada Babei, poiana la
Încărcătoare, la cota 536 şi în localitatea
Mărăşti. Centrele de rezistenţă se bazau pe
lucrări de campanie, care în punctele
dominante aveau cupole de oţel, platforme de
tragere pentru artilerie şi mitraliere, adăposturi
pentru muniţie şi personal, reţelede sârmă
ghimpată pe 6-8 rânduri. Legătura între centrele de rezistenţă se realiza prin tranşee continue, la nivel „în picioare”. Centrele de
rezistenţă erau pregătite să ducă lupta la
încercuire. Cea de-a doua poziţie se afla la
circa 1.500 – 2.000m faţă de prima şi era
formată din sectoare discontinue de tranşee,
amenajate sumar. Terenul era format din
înălţimi dominante şi văi având orientare în
lungul frontului. Era un teren frământat,
primele două poziţii erau axate pe forme tari
de teren, care însă erau descoperite şi uşor
de identificat. De asemenea, lipsa unei poziţii
de avanposturi, ca şi terenul accidentat dintre tranşeele adverse, permitea apropierea în
ascuns a atacatorilor şi executarea atacului
prin surprindere de la mică distanţă, sau
atacul la baionetă. Conform Instrucţiunilor
operative nr. 189 din 29 mai (1 iunie) 1917 ale
Marelui Cartier General român, Armata 2
română avea misiunea să treacă la ofensivă
şi să înainteze până în valea superioară a râului Putna, să atace cu vigoare şi să
cucerească cu unităţile de flancul stâng dealul
Momâia (cota 638), pentru a înlesni astfel
acţiunea aripii drepte a Armatei 4 ruse12.
În vederea îndeplinirii misiunii, comandantul Armatei 2 române a hotărât să rupă
apărarea inamicului într-un sector de rupere
cu o dezvoltare frontală de 13 km13, între
poiana la Încărcătoare şi Mărăşti, dând lovitura principală pe direcţia: Câmpuri - Vizantea
- Negrileşti - Tulnici. Dispozitiv operativ pe
două eşaloane14. Pregătirea de artilerie va

începe la 9 (22) iulie şi va dura până la 11 (24)
iulie, când se va declanşa atacul forţelor române.
Operaţia ofensivă de la Mărăşti, cunoscută
mai ales sub numele de „Bătălia de la
Mărăşti”, s-a declanşat la 9 (22) iulie, odată
cu începutul pregătirii de artilerie, care a durat
până la 11 (24) iulie.
În zorii zilei de 11 (24) iulie, forţele principale ale Armatei 2 române au trecut la
ofensivă, acţiune care s-a desfăşurat în mai
multe etape. Astfel, în prima etapă forţele
Armatei 2 române urmau să treacă la ofensivă
şi să cucerească cu aripa stângă a armatei
înălţimile dintre valea Şuşiţei şi valea Putnei,
ieşind pe aliniamentul poiana la Încărcătoare
– Câmpurile – Vizantea – Găurile. Restul dispozitivului fixa de front inamicul, rămânând pe
loc. În cea de-a doua etapă, introducând în
operaţie rezervele, se preconiza trecerea la
ofensivă a centrului şi dreptei Armatei 2 şi
ieşirea forţelor principale pe aliniamentul
dealul Răchiţaşul Mic – Răchiţaşul Mare –
valea Sărei. În cea de-a treia etapă,întregul
dispozitiv al Armatei 2 române urma să iasă
până pe aliniamentul Arşiţa Mocanului – vârful
Războiului – dealul Slatina – piscul Cocoşilă,
imediat pantele vest Răchiţaşul.
După atingerea acestor obiective, în eventualitatea unor rezerve suficiente, se avea în
vedere continuarea ofensivei cu centrul şi
dreapta Armatei 2 până la atingerea aliniamentului vârful Clăbuc – dealurile de pe stânga
pârâului Lepşa, până la confluenţa cu Putna înălţimile de pe stânga Putnei – valea Sărei15.
Din desfăşurarea operaţiei ofensive
reţinem ca principale momente următoarele:
pregătirea de artilerie executată de artilerie
Armatei 2 române şi Armatei 4 ruse s-a
desfăşurat între 9 (22) iulie şi 11 (24) iulie. La
ora 3.5016 artileria a lungit tragerile şi infanteria a trecut la ofensivă.
Concomitent cu atacul trupelor române, a
trecut la ofensivă şi Corpul 8 armată rus
(vecinul din stânga Armatei 2 române) cu trei
divizii (14 şi 15 infanterie şi Divizia 3 trăgători
Turkestan), care trebuia să cucerească
poziţiile inamice de pe vârful Momâia (cota
630 m) şi să iasă pe aliniamentul pârâul
Vizantea – satul Iveşti.
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Atacul Diviziei 6 infanterie (comandant –
general de brigadă Nicolae Arghirescu) pentru
cucerirea poziţiei inamice de pe dealul
Încărcătoare (cota 711 m) şi de pe înălţimile
cu cotele 660 m şi 670 m nu a dat rezultatele
scontate, trupele diviziei cucerind doar
poziţiile de pe înălţimile 575 m şi 670 m, în
cursul zilei de 11 iulie.
Divizia 3 infanterie (comandant – general
de brigadă Alexandru Mărgineanu) a constituit
două grupuri de atac: Grupul de nord format
din Brigada 5 infanterie (regimentele 14 şi 18
infanterie şi 2 vânători) şi Grupul de sud format din Brigada 6 infanterie (regimentele 22
şi 30 infanterie), cu care a executat o manevră
de învăluire a poziţiilor din zona satului
Mărăşti, care au fost cucerite în cursul zilei
până la ora 10, trupele române continuând
lupta în adâncimea primei poziţii.
Concomitent, trupele ruse de la flancul
stâng al Armatei 2 române au cucerit cu Divizia 15 rusă poziţiile inamice de pe dealul
Momâia, iar cu diviziile 14 şi 3 infanterie au
cucerit localitatea Voloşcani, joncţiunea cu trupele române fiind stabilită spre sfârşitul zilei.
Prima zi a operaţiei ofensive a Armatei 2
române s-a încheiat cu un bilanţ pozitiv:
forţele armatei rupseseră apărarea inamicului
pe un front de circa 10 km, pătrunzând în dispozitivul inamic 2,5 km şi capturând 43 de
tunuri şi 1.500 de prizonieri17. În cursul nopţii
de 11 (24) spre 12 (25) iulie, generalul Friedrich
Gerok şi-a retras trupele pe aliniamentul: dealul
Arşiţa - dealul Teherale - dealurile Răchitaşului
- est dealul Teiuş (cota 826 m).
În ziua de 12 (25) iulie ofensiva Armatei 2
române a continuat. Comandantul armatei a
introdus în operaţie Divizia 1 infanterie (comandant – general de brigadă Dumitru
Stratilescu) şi a continuat atacurile cu forţele
Corpului 2 armată, inamicul retrăgându-se.
În această zi, Corpul 4 armată a rămas tot
în defensivă, continuând recunoaşterea
poziţiilor inamicului, cu forţe din Divizia 8 infanterie (comandant – general Ion Pătraşcu).
Corpul 2 a respins mai multe contraatacuri
inamice cu forţe ale Diviziei 6 infanterie, în
timp ce Divizia 1 infanterie, introdusă în primul
eşalon a cucerit mai multe puncte de

rezistenţă iar la sfârşitul zilei 12 (25) iulie a
atins aliniamentul: dealul Babei – dealul
Neagu – satul Câmpuri – satul Vizantea.
Concomitent, Divizia 3 infanterie a respins
inamicul, trecând la urmărire, ajungând în
noaptea de 12/13 (25/26) iulie pe înălţimile de
la nord de satul Părosu. Brigada 2 călăraşi
(comandant – colonel Romulus Scărişoreanu)
a început deplasarea pentru a fi introdusă în
luptă în scopul intensificării urmăririi inamicului. În această zi trupele armatei au înaintat în
medie circa 2 km.
În după-amiaza zilei de 12 (25) iulie, Marele
Cartier General a trimis Ordinul de operaţii nr.
34, prin care se ordona oprirea ofensivei Armatei 2 române ca urmarea situaţiei generale
de pe Frontul Oriental18. Generalul Alexandru
Averescu considerând aliniamentul atins de
trupele române nefavorabil trecerii la apărare,
a cerut Marelui Cartier General aprobarea să
continue ofensiva. Armata a primit aprobarea
de a continua înaintarea „încât să se poată interzice mişcarea inamicului prin valea Putnei
între Negrileşti şi valea Sărei, cât şi concentrarea forţelor sale în zona Soveja –
Rucăreni”19.
În ziua de 13 (26) iulie, Armata 2 română a
reluat ofensiva. Corpul 4 armată a cucerit cu
Divizia 8 infanterie dealul Arşiţa, ieşind pe
aliniamentul 1.500 m sud pârâul Caşin –
dealul Teherale, în timp ce Brigada 11 infanterie a înaintat până la linia dealul Teherale –
valea Şuşiţei. În fâşia Corpului 2 armată
Brigada 12 infanterie a cucerit aliniamentul:
valea Şuşiţei – Răchiţaşul Mic, iar Divizia 1 infanterie a cucerit împreună cu Regimentul 1
vânători dealul Răchiţaşul Mare, localitatea
Soveja20. Brigada 6 infanterie din Divizia 3
ajutată de Regimentul 2 vânători ce înainta pe
valea Tichirişu, a ocupat dealul Teiuşu şi
înălţimile la nord de valea Sărei. Brigada 2
călăraşi din rezerva armatei a fost adusă în
zona localităţii Răcoasa.
În luptele din ziua de 13 (26) iulie, trupele
române au înaintat pe direcţia loviturii principale circa 7 km.21
Prin cucerirea localităţii Soveja, Divizia 1
cavalerie inamică era pusă într-o situaţie
foarte critică.
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Referindu-se la luptele din această zi,
arhiducele Iosif, comandantul Grupului de armate austro-ungar aprecia: „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 păduri seculare şi munţi stâncoşi.
Am speranţa că vitejii mei husari, între care şi
fiul meu Iosif, se vor putea salva... Situaţia este
periclitată şi cu puţine şanse de salvare”22.
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În cursul zilei de 13 (26) iulie a fost
introdusă în luptă şi Brigada 2 călăraşi.
Acţiunile de luptă au continuat şi în ziua de
14 (27) iulie; până în seara zilei marile unităţi
ale Armatei 2 română au atins aliniamentul
general: dealul Arşiţa Mocanului – plaiul
Măgurei – dealul Războiului – dealul Sboina
– dealurile Tiua Neagră şi Tiua Golaşă – localităţile Negrileşti, Topeşti, Valea Sărei23.
În zilele de 15 (28) iulie până la 18 (31) iulie
luptele au îmbrăcat aspectul unor acţiuni locale pentru respingerea în continuare a
forţelor inamice şi consolidarea pe obiectivele
cucerite. Toate eforturile pentru cucerirea
plaiului Măgurei şi Măgura Caşinului s-au soldat cu un eşec, poziţiile respective rămânând
în mâna inamicului. În cursul acestor zile trupele Armatei 2 române au mai pătruns în dispozitivul inamic circa 11 km24.
Operaţia ofensivă de la Mărăşti s-a încheiat
la 19iulie (1 august) 1917, când ofensiva a
fost oprită prin Ordinul de operaţii nr. 36 al
Marelui Cartier General25.
Acţiunile de luptă la cererea comandantului
Armatei 2 române, au mai continuat până la
data de 19 iulie (1 august). La această dată,
aliniamentul atins de forţele române trecea pe
la: exclusiv Măgura Caşin (1164) – plaiul Pinului, inclusiv Sboina Neagră (1348) – valea
Lepşa, exclusiv localitatea Lepşa, inclusiv
localităţileTulnici şi Valea Sărei26.
Principalele caracteristici ale Operaţiei
ofensive de la Mărăşti au fost: durata operaţiei
ofensive – 9 zile, etape preconizate privind
desfăşurarea operaţiei – 3, dispozitivul operativ iniţial pe două eşaloane, ulterior, în cursul
ofensivei pe un eşalon cu o rezervă. Lărgimea
medie a fâşiei de ofensivă – 30 km,
adâncimea operaţiei ofensive – 28 km, ritmul
mediu al ofensivei –3 km, lărgimea sectorului
de rupere – 13 km.
În cursul luptelor, întregul efectiv al Armatei
2 române a dovedit o stare morală ridicată şi
o voinţă de luptă de nestăpânit, mergând până
la sacrificiul suprem pentru eliberarea ţării.
Însufleţirea în luptă a ostaşilor români îşi
avea rădăcinile în dragostea nestrămutată a
acestora faţă de patria mamă, de legătura lor
sfântă cu glia străbună.

La începerea operaţiei ofensive, comandantul suprem al oştirii române, regele Ferdinand I Întregitorul s-a adresat armatei
printr-un însufleţitor Ordin de zi, în care
spunea: „Scumpii mei ostaşi! Mult aşteptata zi
a sosit, când... iarăşi puteţi arăta duşmanului
vitejia românească a străbunilor noştri..., ochii
tuturor sunt aţintiţi asupra voastră; în vitejia
voastră toată suflarea românească şi-a pus
nădejdea şi credinţa nestrămutată de
victorie... Porniţi la luptă cu braţul oţelit, cu
inima sus, cu sufletul plin de dorul de biruinţă.
Purtaţi drapelele înainte. Alungaţi pe
duşmanul din pământul strămoşesc, fiţi plini
de vitejie, pilde de toate virtuţile ostăşeşti”27.
Faptele de arme ale ostaşilor români au
stârnit admiraţia şi stima unor personalităţi
internaţionale. Astfel, premierul britanic David
Lloyd George declara că ostaşul român „a
dovedit omenirii că este soldatul cel mai viteaz
din lume când i se dă posibilitatea să-şi
demonstreze această vitejie”28.
Referindu-se la această bătălie, marele istoric Nicolae Iorga nota: „După admirabile
atacuri pieptişe, în mijlocul bucuriei dârzilor
ţărani de pe coastele aspre ale muncelelor,
puternicele linii de apărare fură părăsite de
trupele inamice, care se retrăgeau în dezordine. Prima adevărată şi deplină victorie
românească”29.
Victoria obţinută de trupele Armatei 2
române la Mărăşti a fost însă plătită cu sacrificiul suprem sau rănirea gravă a unui mare
număr de militari. Astfel, pierderile suferite de
Armata 2 română între 9 (21) iulie şi 19 iulie
(1 august) 1917, au însumat: ofiţeri – 39 morţi,
90 răniţi, 1 dispărut, total 130; trupă – 2.058
morţi, 4.200 răniţi, 537 dispăruţi, total 6.795,
adică 20% din efectivul total al armatei intrat
în luptă la 11 (24) iulie30.
În ceea ce priveşte pierderile produse
numai Grupării Ruiz, ele s-au ridicat la 2.793
prizonieri, din care 32 ofiţeri şi un număr
însemnat de morţi evacuaţi de pe câmpul de
luptă în mare parte. Pierderile în material de
război produse inamicului s-au ridicat la
următoarele cantităţi: 21 obuziere de 105 mm,
18 mortiere de tranşee, 13 tunuri de câmp (77
mm), 1 tun de 105 mm, 77 mitraliere, 4
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aruncătoare de mine, 2.500 de puşti, 4 proiectoare, 3 secţii telegrafie, 84 chesoane cu
muniţii şi o mare cantitate de muniţii de artilerie şi infanterie.
Sub raportul eficienţei Operaţia ofensivă de
la Mărăşti a avut ca rezultat pe plan strategic
modificarea Planului de campanie al Puterilor
centrale pe frontul românesc, prin mutarea
direcţiei loviturii principale a Armatei 9 germane de pe direcţia Fundeni – Nămoloasa, în
dreapta râului Siret, pe direcţia Focşani–
Mărăşeşti – Adjud, fapt ce va avea repercusiuni deosebite asupra ducerii Operaţiei de
apărare a Armatei 1 române şi Armatei 4
ruse31. În plan tactic, ofensiva de la Mărăşti a
eliberat o suprafaţă de circa 500 km2 din
teritoriul ocupat de inamic, cu circa 30 de
localităţi.
În amintirea faptelor de arme ale militarilor
Armatei 2 române, după încheierea marelui
război, prin eforturile militarilor fostei armate
dar nu numai, la Mărăşti s-a creat Câmpul istoric, care între altele cuprinde şi Mausoleul
de la Mărăşti, pe plăcile căruia din marmură
albă sunt ctitorite numele militarilor români
căzuţi în aceste lupte. Tot aici îşi dorm somnul
de veci alături de ostaşii pe care i-au condus
în luptă, comandantul Armatei 2 române –
Mareşalul României Alexandru Averescu, comandantul Corpului 2 armată – generalul de
divizie Arthur Văitoianu, comandantul Diviziei
3 infanterie – generalul de brigadă Alexandru
Mărgineanu şi generalul de brigadă Nicolae
Arghirescu.
Simbol al gloriei şi vitejiei ostaşului român,
Mausoleul de la Mărăşti constituie memoria
faptelor de arme ale oştirii române pe care
fiecare militar, fiecare cetăţean trebuie să le
cunoască şi cinstească.
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Rolul Comandamentului 2 Operaţional
Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”
în Campania militară din Irak
------- General-maior (r.) profesor universitar dr. Visarion Neagoe

Demn continuator al bogatelor tradiţii ale Armatei a 2-a, Comandamentul 2
Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu” a fost creat într-un moment
important din istoria militară a poporului român: creşterea fără precedent,
numeric şi calitativ a participării contingentelor româneşti simultan în trei teatre
de operaţii, aflate, unele, la mii de kilometri de ţară: Balcanii de vest (Kosovo
şi Bosnia-Herţegovina), Irak şi Afganistan.
Nimic nou pentru acest comandament,
deoarece, fie şi numai la o succintă privire în
trecut, se observă cum Comandamentul Armatei a 2-a s-a înfiinţat, reînfiinţat, redislocat
sau transformat în alte momente de referinţă
ale istoriei naţionale: Primul Război Mondial15 august1916, al Doilea Război Mondial -23
septembrie 1939, Războiul Rece - 28 aprilie
1960, urmat de 5 aprilie1980 (mutarea în garnizoana Buzău). Prin urmare, după ce în anul
2000, Comandamentul Armatei a 2-a se
transformase în comandament operaţional de
nivel corp de armată, începând cu 1 ianuarie
2003, această structură devine Comandamentul 2 Operaţional Întrunit, căruia, prin
Dispoziţia şefului S.M.G. nr. 61/14.11.2002, i
se atribuie responsabilitatea exercitării
comenzii operaţionale naţionale asupra
contingentelor româneşti aflate în misiuni în
afara teritoriului statului român.
Fie şi numai o simplă enunţare a câtorva
elemente de noutate, în premieră pentru o
structură de conducere din Armata României,
este strict necesară pentru a reliefa rolul,
importanţa şi gradul de complexitate alacestei
misiuni pentru Comandamentul 2 Operaţional
Întrunit, astfel:
- realizarea unui stat de organizare şi a unei
structuri de comandament de tip întrunit, pe
module şi centre pe domenii;
- participarea la elaborarea unor reglementări/doctrine, manuale, instrucţiuni etc, şi
a unei noi concepţii de comandă-control;

- elaborarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor standard de operare în teatrele de
operaţii;
- conectarea cu structuri similare din armatele statelor membre NATO;
- lucrul în mediul multinaţional şi întrunit, în
cadrul coaliţiilor sau NATO;
- lucrul cu direcţii centrale, categoriile de
forţe ale armatei, cu celelalte comandamente
de armă din Armata României;
- colaborarea în probleme de evaluare a
instrucţiei, rotirea efectivelor în teatrele de
operaţii, logistic şi administrativ pentru
soluţionarea problemelor apărute în teatrele
de operaţii;
- predarea controlului operaţional/tactic
asupra trupelor proprii structurilor străine,
multinaţionale din fiecare teatru de operaţii;
- exercitarea zilnică a comenzii
operaţionale asupra structurilor din teatrele de
operaţii;
- managementul unor situaţii complexe soldate cu morţi, răniţi ori pierderi materiale.
Este evident că rolul Comandamentului
2 Operaţional Întrunit a fost imens. Ca şi responsabilitatea cu care a fost învestită comanda unităţii, comandamentul şi statul major
au avut de soluţionat probleme cu totul noi,
au trebuit să înveţe „din mers”, tot acest
mecanism de planificare, evaluare, introducere/extracţie în/din teatrul de operaţii şi să
gestioneze situaţii, să conducă trupe aflate la
sute şi mii de kilometri de ţară.
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Este motivul pentru care, alături de
mulţumirile adresate eşalonului superior S.M.G.- care a exercitat permanent comanda
naţională deplină asupra tuturor contingentelor româneşti aflate timp de aproape 10 ani
în teatrele de operaţii, să felicit comandanţii şi
şefii care au încadrat acest comandament
şi să mulţumesc ofiţerilor de stat major
care au încadrat J-urile cu adevărat profesionalism, cu mintea, dar şi cu sufletul.
Ei au reuşit în cei peste 7 ani de existenţă
în această structură să conducă peste 20.000
de oameni.
Doresc, totodată, să mulţumesc organizatorilor acestui eveniment pentru inspiraţia
de a alege ca perioadă din activitatea Comandamentului 2 Operaţional Întrunit - campaniile din Irak. Şi spun acest lucru pentru că,
într-adevăr, implicarea românească în acest
fort, la timpul respectiv, cel mai fierbinte teatru
de operaţii, a fost gestionată la nivel
operativ de la început (2003), până la sfârşit
(2009) de comandamentul nostru de la Buzău.
Referitor la contribuţia adusă de Comandamentul 2 Operaţional Întrunit la campaniile
militare din Irak, este de subliniat, în primul
rând, efortul extraordinar de deschidere a
teatrului, prin introducerea primului batalion
de infanterie, cu tehnica de luptă şi echipamentele necesare. Cu siguranţă că cei
implicaţi în această activitate nu vor uita
niciodată „podul aerian” sau pe cel „naval” de
instalare a B. 811 I. În zona Tallil, după ce în
ţară fuseseră utilizate transportul pe roţi şi pe
calea ferată.
Începea astfel, în iulie 2003, participarea la
operaţia „ANTICA BABILONIA”. Vor urma, în
continuare, din 6 în 6 luni, alte cinci batalioane
(B.26 I.; B.812 I.; B. 2 I.;B. 20 I. şi B.280 I.),
cărora li se vor alătura şi câte un detaşament
de geniu şi o companie de poliţie militară. Din
august 2006, s-a derulat faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie în Irak, care a implicat
participarea la operaţia „IRAQI FREEDOM” în
cadrul căreia Comandamentul 2 Operaţional
Întrunit a condus alte 5 batalioane (B.811 I.;
B. 495 I.; B. 32 I.; B.151 I.; B.341 I.).
Între timp, misiunea a fost amplificată prin
participarea, în perioada 20.03.2005-

03.05.2007, cu 4 companii de infanterie la
misiunea UNAMI, în cadrul Forţei de Protecţie
a misiunii de Asistenţă ONU din Irak, la Bashra.
Februarie 2009 marchează începerea celei
de-a treia operaţii din Irak - „IRAQI SUNSET”,
la care participă B. 26 I., care încheie cu
succes participarea la campaniile militare din
IRAK derulate pe durata a mai mult de 6 ani.
În această campanie, Comandamentul 2
Operaţional Întrunit a condus, într-o formă sau
alta, militari care au încadrat structuri în misiunea NATO TRAIING-IRAK, detaşamente sau
celule naţionale de informaţii, ofiţeri de stat
major din diferite structuri ale coaliţiei,
detaşamente medicale şi au coordonat activitatea celor 5 generali români care au încadrat funcţii în conducerea Coaliţiei
Multinaţionale.
Succesul misiunii româneşti din teatrul de
operaţii IRAK a fost consfinţit prin ceremonia militară desfăşurată la Arcul de Triumf de
la Bucureşti, în 29 iulie 2009.
Participarea cu aproape 8500 de militari în
aceste campanii, apreciată ca atare de importante personalităţi politice şi militare din ţări
aparţinând Coaliţiei s-a încheiat cu succes
prin repatrierea în condiţii foarte bune a întregului contingent românesc din IRAK.
Decorarea drapelelor de luptă ale mai multor
unităţi participante la misiune, inclusiv al Comandamentului 2 Operaţional Întrunit cu ordinul
„Virtutea Militară” în grad de cavaler de către
Preşedintele României a apărut ca o răsplată
binemeritată pentru efortul admirabil al militarilor români participanţi la această importantă
campanie militară de la început de secol XXI.
Sunt, toate acestea, motive să subliniez încă
o dată capacitatea organizatorică şi de conducere a Comandamentului 2 Operaţional Întrunit
care şi-a înţeles şi jucat excelent rolul în acest
mecanism complex de comandă naţională
asupra trupelor româneşti care au făcut istorie în
IRAK. Este ceea ce ne-a făcut să fim mândri de
tradiţiile istorice bogate ale Armatei a 2-a,
Comandamentului 2 Operaţional Întrunit şi Diviziei 2 Infanterie „Getica” pe care le celebrăm
astăzi.
Străjer în calea furtunilor, pp.18-19,
Anul V, nr. 10, august 2011
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Comandanţii Armatei a ll-a
în Primul Război Mondial
---------Prof. univ. dr. Petre Otu, Preşedinte al Comisiei Române de Istorie Militară
În organica armatei române până la la prima mare conflagraţie mondială a secolului
al XX-lea nu a existat eşalonul armată. Cea mai complexă structură care a funcţionat
timp de circa patru decenii a fost corpul de armată cu un număr variabil de divizii. Prin
proiectul de operaţii, cunoscuta ipoteză „Z”, în vederea intrării în acţiune s-au constituit
patru armate - I, II, III, IV, ultima fiind denumită şi Armata de Nord. Trei dintre ele,
respectiv armatele I,II, IV, au fost dispuse pe arcul carpatic, având misiunea să
pătrundă în Transilvania şi, într-o primă etapă, să ajungă pe aliniamentul râului Mureş,
scurtându-se, astfel, frontul.
Armata I a fost pusă sub comanda generalului Ioan Culcer, Armata a IlI-a, ce avea
misiunea să acopere graniţa de sud a României, a fost comandată de generalul Mihail
Aslan, iar Armata a IV-a de generalul Constantin Prezan.
Generalul Alexandru Averescu
La declanşarea mobilizării, generalul
Alexandru Averescu a primit comanda Armatei a II- a, poziţie ce l-a nemulţumit, întrucât
se aştepta să primească şefia Marelui Stat
Major, pe care o deţinuse în perioada 19111913. Marele Stat Major era condus de
generalul Vasile Zottu, iar subşef a fost numit
generalul Dumitru Iliescu, până atunci secretar general al Ministerului de Război, condus
în anii 1914-1916 de Ion I.C. Brătianu, primul
ministru al ţării. Cum generalul Zottu era
bolnav şi suspectat de legături cu Puterile
Centrale, el nu a exercitat efectiv atribuţiile
funcţiei, misiunea de a conduce armata
română în primele luni de campanie
revenindu-i generalului Iliescu. Acesta a fost
contestat, însă, de o parte de generalii şi
ofiţerii superiori, inclusiv de generalul
Averescu, astfel că autoritatea lui asupra trupelor nu era deplină.
La data investirii în funcţia de comandant
al Armatei a Il-a, Alexandru Averescu era o
personalitate recunoscută a elitei militare
româneşti. Averescu s-a născut în satul
Babele, de lângă Ismail, în sudul Basarabiei,
teritoriu retrocedat Moldovei prin Tratatul de

General Alexandru Averescu
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pace de la Paris(1856) ce punea capăt
războiului Crimeii ( 1853-1856). După studii în
localitatea natală şi Bucureşti, el s-a înscris ca
voluntar în Războiul de Independenţă (18771878), dar calităţile şi performanţele sale pe
câmpul de luptă au fost cu totul modeste,
astfel că la sfârşitul ostilităţilor, el a hotărât să
renunţe la haina militară, în cele din urmă,
s-a angajat ca subofiţer, dar nici în această
postură, nu a ieşit în evidenţă. în anii 18791881 a urmat Şcoala divizionară pentru
subofiţeri la Mănăstirea Dealu, pe care a terminat-o ca şef de promoţie. Nevoia de cadre
a determinat ca autorităţile de atunci, în baza
unei legi speciale, să acorde gradul de sublocotenent absolvenţilor acestei şcoli.
La 15 iulie 1881, Alexandru Averescu a fost
repartizat la Regimentul 1 roşiori din
Constanţa, după care a fost mutat la Regimentul 6 călăraşi din Focşani. Timp de doi ani
de zile (1884-1886) a urmat cursurile Şcolii
Superioare din Război din Torino, obţinând
rezultate foarte bune. în Italia a cunoscut-o pe
pe Clotilda Caligaris, care i-a devenit ulterior
o devotată şi discretă soţie.
Reîntors de la studii, Alexandru Averescu a
avansat în grad (căpitan-1889; maior-1894;
locotenent-colonel-1898;colonel-1901),
ocupând diverse funcţii în Marele Stat Major
sau în unităţi militare. Cea mai importantă dintre ele a fost cea de comandant (director) al
Şcolii Superioare de Război (1894-1896),
instituţie de învăţământ superior creată în
1889. Stagiul aici l-a propulsat ataşat militar
la Berlin (1896-1898), post important, întrucât
România era membră, din 1883, a Triplei
Alianţe, formată din Germania, Austro-Ungaria şi Italia. Revenit în ţară a fost numit la
comanda Regimentului 4 roşiori şi apoi a
Brigăzii 1 roşiori, iar la 10 mai 1906 a primit
gradul de general de brigadă. A fost avansat
general de divizie în aprilie 1912, iar general
de corp de armată în ianuarie 1917.
În februarie 1907 au izbucnit, în nordul
României, marile răscoale ţărăneşti. în acel
moment la putere se afla Partidul Conservator, condus de Gheorghe Gr. Cantacuzino, cu
generalul Gheorghe Mânu ministru de Război.
Depăşiţi, conservatorii au cedat locul unui

guvern liberal, în frunte cu D.A. Sturdza, la interne fiind Ion I. C. Brătianu. în această
formulă guvernamentală, generalul Alexandru
Averescu a fost impus de regele Carol I ca
ministru de Război. Cu spiritul său metodic,
Averescu a reuşit să redreseze lucrurile, fapt
ce i-a adus o primă şi importantă
recunoaştere naţională, el fiind considerat de
mulţi, ca salvator al patriei şi al dinastiei, ambele trecând printr-un moment foarte greu.
Dar, în acelaşi timp, ca urmare a acestei
acţiuni, Averescu nu a fost scutit de reproşuri
în carieră, mai ales în cea politică, şi acuze în
posteritate. În timpul mandatului său, Alexandru Averescu a promovat şi o reformă a armatei, reducând serviciul militar şi renunţând,
în parte, la structurile teritoriale, devenite
anacronice. Devenit incomod pentru liberali,
el a fost debarcat fără menajamente de Ion I.
C. Brătianu, noul lider ce l-a înlocuit pe D.A
Sturdza la şefia P.N.L.
Se părea că steaua lui Averescu pălea, dar
venirea conservatorilor la putere, îl va
propulsa în funcţia de şef al Marelui Stat
Major, pe care a exercitat-o în perioada 19111913. în această calitate, el a organizat campania armatei române la sud de Dunăre
(1913), prin care s-a pus capăt celui de-al
Doilea Război Balcanic. Din această campanie, în care armata română nu a desfăşurat
lupte, Alexandru Averescu a tras trei concluzii.
Prima dintre ele era că postura de şef al Marelui Stat Major i se potrivea cel mai bine, el
făcând eforturi pentru a reveni în fruntea acestei instituţii.În al doilea rând, a păstrat convingerea că într-un viitor război, România va
trebui să acţioneze tot la sud de Dunăre. De
aceea, în perioada neutralităţii (1914-1916),
Averescu va susţine ca lovitura principală a
armatei române să fie dată, la intrarea în
Marele Război, la sud de Dunăre, şi nu la
nord. În al treilea rând, relaţia cu principele
moştenitor Ferdinand, comandant suprem al
armatei în campania din 1913, a fost rece,
temperamentele şi caracterele celor doi fiind
diferite. Acest fapt a avut repercursiuni importante asupra carierei militare a generalului
Alexandru Averescu, după ce Ferdinand a
ocupat tronul.
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În perioada neutralităţii, Alexandru
Averescu a comandat Corpul 1 armată, cu
sediul la Craiova, iar la intrarea în război a
României a fost numit, aşa cum am precizat,
comandant al Armatei II române, dispusă între
trecătoarea Oituz şi izvoarele Argeşului.
Şef de stat major al Armatei a II-a a fost desemnat generalul de divizie Constantin Christescu, subşef al Marelui Stat Major. Cuplul
Averescu-Cristescu era cel mai valoros dintre
toate echipele ce au primit misiunea să
conducă cele patru armate române. Unii
specialişti apreciază că acest lucru a
reprezentat o greşeală, întrucât, generalul
Cristescu fiind mai îndrituit să primească comanda unui corp de armată sau chiar a unei
armate.
Cartierul general al armatei a funcţionat
mai întâi la Ploieşti, fiind mutat apoi la Băicoi.
Preluarea comenzii marii unităţi s-a realizat în
condiţii complexe, întrucât până la terminarea
mobilizării, acţiunile trupelor române, cu deosebire a grupurilor de acoperire, care au
debuşat în Transilvania chiar în noaptea
declanşării războiului (15/26 august 1916),
erau conduse de Marele Stat Major.
În ordinul de zi dat cu acest prilej, generalul
Averescu solicita trupelor din subordine „să nu
ne dăm la o parte de la orice jertfă şi să

desfăşurăm cu bărbăţie nu mai prejos de
aceea bătrânelor armate, alături de care
intrăm în această uriaşă luptă”.
Misiunea încredinţată Armatei a Il-a, prin
planul de campanie, la începutul ostilităţilor
era foarte complexă. Marea unitate era
concentrată pe frontiera muntoasă între valea
Oituzului şi izvoarele Argeşului. Avea în compunere Corpul 2 armată (diviziile 3 şi 4 infanterie), Corpul 3 armată (diviziile 5 şi 6
infanterie) şi Brigada 3 călăraşi. Forţele sale
totalizau 78 de batalioane, 12 escadroane, 71
de baterii, efectivul fiind de 120300 de oameni.
În faza acoperirii, armata avea misiunea
să-şi concentreze forţele în zonele Făgăraş,
Feldioara, Prejmer şi Braşov, de unde urma
să dezvolte ofensiva spre nord, până în valea
Mureşului Mijlociu pentru a pune stăpânire pe
aliamentul Târgu Mureş-Aiud. Din această
zonă armata ar fi acţionat, funcţie de evoluţia
luptelor, fie spre aliniamentul Cluj-Gherla-Dej,
venind în sprijinul Armatei a IV-a, fie spre
Mureşul inferior în beneficiul Armatei I.
Generalul Averescu a rămas puţin la comanda Armatei, întrucât sub efectele situaţiei
de la sudul Dunării şi în special a înfrângerii
de la Turtucaia, planul iniţial s-a modificat. El
a primit mai întâi comanda Armatei a IlI-a,
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generalul Mihail Aslan fiind demis, şi mai apoi
a Grupului armatelor de sud, cu misiunea de
o organiza o amplă operaţie împotriva Armatei
a IlI-a bulgare, condusă de generalul Ştefan
Toşev.
Manevra de la Flămânda, cum este
cunoscută această acţiune nu a fost
încununată de succes, astfel că Averescu a
revenit la comanda Armatei a Il-a pe care a
condus-o efectiv în perioada 26 septembrie
1916 până la 22 noiembrie 1917, dată la care
regele Ferdinand i-a acordat un concediu. În
toată această perioadă marea unitate de sub
comanda sa a desfăşurat o serie de operaţii
dificile şi complexe: apărarea aliniamentului
Carpaţilor de la valea Oituzului până la
izvoarele Argeşului (septembrie-noiembrie
1916); retragerea prin luptă în Moldova (decembrie 1916-ianuarie 1917); apărarea în
munţii Vrancei şi refacerea marilor unităţi din
subordine; susţinerea ofensivei de la Mărăşti,
soldată cu o reconfortantă victorie militară;
respingerea ofensivei inamicului la Oituz. De
precizat că Armata a Il-a de sub comanda
generalului Averescu a fost singura mare unitate română rămasă pe front în iama anului
1917, refacerea realizându-se concomitent cu
îndeplinirea misiunilor de luptă. În acest
răstimp, generalul Averescu a manifestat
multă preocupare pentru pregătirea comandamentelor şi trupei, a luat măsuri adecvate
situaţiei, dovedindu-se un comandant talentat,
un foarte bun organizator. Pe această bază
popularitatea lui în rândul trupei şi a opiniei
publice a crescut foarte mult, astfel că la
sfârşitul ostilităţilor se poate vorbi de, „mitul
Averescu”, ceea ce l-a propulsat drept unul
dintre liderii politici ai epocii.
Întrucât Puterile Centrale au adresat mai
multe ultimatumuri României, la 29 ianuarie/11 februarie 1918, generalul Alexandru
Averescu a format un nou guvern, cu misiunea de a negocia o pace onorabilă. La 20
februarie/5 martie 1918 s-a semnat Tratatul
preliminar de pace cu Puterile Centrale, care
fixa condiţii grele României. Câteva zile mai
târziu, respectiv la 5/18 martie 1918, guvernul
condus de Alexandru Averescu a fost obligat
să cedeze puterea, fiind înlocuit cu unul

condus de Alexandru Marghiloman, favorabil
Puterilor Centrale.
Nemulţumit, Alexandru Averescu a demisionat din armată şi a format un nou partid
politic „Liga Poporului”, (din 1920 denumirea
a fost Partidul Poporului) care îşi propunea reformarea clase politice şi a societăţii
româneşti în anii '20 ai secolului trecut,
Alexandru Averescu a fost de două ori primministru (13 martie 1920-17 decembrie 1921;
30 martie 1926-4 iunie 1927), fără a reuşi să
realizeze reformele promise. Concomitent,
imensa popularitate s-a risipit, dar el a rămas
în conştiinţa publică drept unul dintre cei mai
valoroşi comandanţi militari români. Recunoscând meritele sale pe câmpurile de
luptă ale Primului Război Mondial, regele
Carol al II-lea (1930-1940) l-a avansat pe
Alexandru Averescu, la 14 iunie 1930, la
gradul de mareşal. Ultimii ani ai vieţii au fost
marcaţi de eforturile nereuşite de a reveni în
prim planul vieţii politice româneşti.
A încetat din viaţă în noaptea de 2/3 octombrie 1938 la Bucureşti. Autorităţile au organizat funeralii naţionale, iar trupul său a fost
înmormântat la Mărăşti, locul bătăliei din iulie
1917, unde se amenajase, în anii anteriori,
prin eforturile sale şi ale colaboratorilor săi un
mausoleu şi alte monumente, menite să glorifice faptele de arme ale ostaşilor români, de
sub comanda sa.
Generalul Grigore Crăiniceanu
în perioada cât Averescu a încercat să rezolve complicata situaţie apărută pe frontul de
sud, Armata a Il-a a fost comandată de generalul Grigore Crăiniceanu (25 august-25 septembrie 1916). Generalul Crăiniceanu (1852-1935)
era ofiţer de geniu şi a urmat studiile militare superioare la Bruxelles. Era un foarte cunoscut
teoretician militar, având serioase contribuţii în
arta fortificaţiilor. A ocupat importante funcţii în
armata română: secretar general al Ministerului
de Război (1894), şef al Marelui Stat Major
(1909), ministru de război (1909-1910), comandant al Corpului 2 armată în campania din Bulgaria (1913). În perioada neutralităţii s-a
manifestat ca partizan convins al intrării
României în război de partea Antantei.
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şi de persoana care l-a numit, generalul
Crăiniceanu nu s-a ridicat la înălţimea misiunii
care i s-a încredinţat.
Revenit la comanda Armatei a Il-a, generalul Averescu scria despre starea în care a
găsit marea unitate: „Nu am nici timpul, nici
talentul necesar, pentru a reda cu condeiul,
haosul şi deprimarea care am găsit-o în
mijlocul acestei nenorocite armate. Faţă de
această situaţie, mi-am pus întrebarea dacă
voi izbuti să restabilesc ordinea?”. Din fericire,
aşa cum am subliniat mai sus, generalul
Averescu a reuşit să redreseze situaţia şi să
facă din Armata a Il-a o mare unitate cu o
stare combativă foarte ridicată.
Generalul Arthur Văitoianu
Al treilea comandant al Armatei a Il-a în
Primul Război Mondial a fost generalul Arthur
Văitoianu care a condus-o În perioada (24
noiembrie 1917-1 iunie 1918.). în perioada 24
noiembrie 1917- 3 ianuarie 1918 a exercitat şi
comanda Corpului 4 armată; la data de 3
ianuarie 1918 s-a prezentat la comanda armatei, iar la 3 februarie a fost numit comandant.

Numirea acestuia a întâmpinat serioase
reticenţe atât din partea corpului superior de
comandă, cât şi din partea oamenilor politici.
I. G.Duca, unul dintre apropiaţii premierului
Brătianu, aprecia numirea generalului
Crăiniceanu drept „o nepermisă greşală.
Făcusem împreună cu Brătianu parte din
cartierul lui Crăiniceanu, ne putusem lesne
convinge că era mai mult decât ciudat; de o
nervozitate patologică, de o incoerenţă în
hotărâri, de o lipsă de solicitudine pentru trupa
lui, de o brutalitate cu ofiţerii, care ne
înspăimântase. Şi unul şi altul ne-am întors
din Bulgaria cu simţământul că generalului
Crăiniceanu nu trebuie să i se mai
încredinţeze nici o comandă, fiindcă este incapabil să mai îndeplinească o asemenea
însemnată şi delicată acţiune. Şi iată-l acum
în fruntea unuia dintre cele mai grele comandamente! Nu pricepeam slăbiciunea lui
Brătianu, prevedeam că lucrurile se vor sfârşi
rău; din nenorocire, evenimentele trebuiau să
confirme curând pesimistele mele prevederi”.
Ulterior, într-o discuţie cu Alexandru
Marghiloman, Brătianu s-a apărat spunând că
decizia nu i-a aparţinut. Indiferent de motivaţie
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Arc peste timp - De la Armata a II-a la Divizia 2 Infanterie „Getica”
Generalul Văitoianu (25 aprilie /8 mai 1864
-17 iunie 1956, Bucureşti) s-a născut la Ismail,
într-o familie mixtă. Tătăl său, Teodor Wiethoffer era de origine germană, familia venind în
Ţara Românească din Viena. Mama sa,
Maria, provenea din familia Missir, o familie
românească din Galaţi. A mai avut un frate
Alexandru, ajuns, de asemenea, general. A
absolvit, succesiv, Şcoala militară din
Bucureşti (1882-1884) şi Şcoala de artilerie şi
geniu (1884-1886), având o carieră militară
impresionantă de la sublocotenent la general
de corp de armată. A pus tresele de sublocotenent la 1 iulie 1884, avansările ulterioare fiind
următoarele: locotenent-1 ianuarie 1887;
căpitan-10 mai 1891; maior-8 aprilie 1897; locotenent-colonel-10 mai 1904; colonel-7
aprilie 1909; general de brigadă-1 aprilie 1915.
La 5/19 decembrie 1890 s-a căsătorit cu
Olga Ciornei, fiica maiorului Ion Ciornei şi a
Elenei, familia soţiei fiind din comuna
Slobozia, judeţul Râmnicu Sărat. Cuplul a
avut patru fete (Silvia, Alisa, Olga şi Maria) şi
un băiat (Titu).
La declanşarea războiului exercita comanda
Diviziei 10 infanterie/Corpul 5 armată, dislocată
la Tulcea, acesta constituind rezerva generală
a armatei române la intrarea în război.
Ulterior, a preluat comanda corpurilor 2 şi
4 armată, ce au făcut parte din Armata Il-a,
comandată de generalul Alexandru Averescu.
În această calitate s-a distins în bătăliile de la
Mărăşti şi Oituz, soldate cu importante victorii.
în anul 1917 a fost avansat general de divizie,
iar în anul următor, 1918, general de corp de
armată.
General Averescu l-a avut sub comanda sa
mult timp în cursul războiului şi l-a caracterizat
elogios. În 1917, propunându-i avansarea în
mod excepţional la gradul de general de divizie, el scria: „Ostaş desăvârşit şi conducător
de frunte a dovedit în timpul acestei campanii
calităţi superioare de comandant. În Valea
Prahovei toate sforţările inamice de a
pătrunde pe această arteră principală s-au
prăbuşit faţă de rezistenţa energică a trupelor
de sub comanda generalului Văitoianu. În timpul retragerii, neclintit la postul său, a dovedit
o linişte sufletească şi tărie de caracter
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exemplară în situaţiile cele mai grele (....).
Personalitatea generalului Văitoianu, prezenţa sa neclintită în mijlocul trupelor, solicitudinea sa faţă de soldat au făcut ca starea
morală a acestor trupe să fie astăzi foarte
ridicată, iar starea fizică excelentă. Este iubit
de soldaţii săi ca un părinte. Calităţile acestui
general îl îndreptăţesc pe deplin să acceadă
la cele mai înalte grade ale ierarhiei militare”.
După ce a părăsit funcţia de comandant al
armatei, a fost numit inspector general de
armată şi comisar general (guvernator) al
Basarabiei (1918). După încheierea războiului
a renunţat la cariera militară, optând pentru
viaţa politică. În guvernul condus de generalul
Constantin Coandă (27 septembrie-28 noiembrie 1919) a fost ministru de interne (24 octombrie-29 octombrie 1918) şi ad-interim la
Justiţie (24-28 octombrie 1918). În perioada
19 noiembrie 1918-26 septembrie 1919 a fost
ministru de război în cabinetul condus de Ion
I.C. Brătianu. După căderea guvernului
Brătianu a exercitat funcţia de prim ministru în
perioada 27 septembrie-30 noiembrie 1919,
asigurând, concomitent, portofoliul internelor şi
interimatul la externe (27 septembrie-15 octombrie 1919). În timpul mandatului său au avut
loc primele alegeri parlamentare pe baza votului universal (2-4 noiembrie pentru Adunarea
Deputaţilor; 7-9 noiembrie pentru Senat). În
timpul guvernării liberale din anii 1922-1926 a
fost ministru de interne (19 ianuarie 1922-30
octombrie 1923) şi al comunicaţiilor ( 30 octombrie 1923 - 27 martie 1926).
După preluarea tronului de către Carol al IIlea (8 iunie 1930) a optat pentru aripa George
Brătianu, fără a mai reuşi să acceadă la vreo
funcţie guvernamentală. În 1938 a fost numit
consilier regal, susţinând regimul autoritar al
regelui Carol al II-lea. Pe această bază a fost
numit ministru de stat fără portofoliu în guvernul condus de patriarhul Miron Cristea (10
februarie 1938-6 martie 1939). În anul 1947 a
fost arestat şi întemniţat fără judecată de către
autorităţile comuniste.
Generalul Văitoianu a decedat la 17 iunie
1956, la vârsta de 92 de ani, fiind înmormântat la cimitirul Bellu. în 1968, ca urmare demersului fiicei sale Maria Maltezianu şi pe
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Generalul Văitoianu, la Varniţa,
înconjurat de ofiţeri români, francezi şi ruşi
fondul schimbării orientării politice a regimului
„Cazul Crăiniceanu” este unul simptomatic
comunist, osemintele sale au fost transferate pentru soluţia la care s-a apelat în perioada
în mausoleul de la Mărăşti, alături de coman- neutralităţii şi a primelor luni de campanie
dantul său din „Marele Război”, mareşalul care s-a soldat cu rezultate negative. Lipsa de
Alexandru Averescu.
cadre active calificate a determinat ca
oficialităţile să recurgă la practica reactivării
Concluzii
unor generali şi ofiţeri de rezervă, cărora li sîn cursul participării României la Primul a dat comanda unor unităţi şi mari unităţi sau
Război Mondial, Armata a Il-a a fost singura au primit funcţii în comandamente. Generalul
mare unitate de acest tip care a funcţionat pe Crăiniceanu este doar unul din exemple, în
întreaga perioadă a celor aproape doi ani de această categorie intrând şi generalii Vasile
beligeranţă. Ea a avut în frunte trei generali, Zottu, Ioan Culcer, Alexandru Harţei ş.a. Cei
personalităţi militare recunoscute ale timpului, mai mulţi nu au confirmat, astfel că au fost
care au făcut parte din elita epocii. Alexandru înlocuiţi rapid din funcţiile deţinute. Dar au fost
Averescu a acces la gradul de mareşal, şi mulţi alţi generali şi ofiţeri activi care nu au
deţinut de alţi doi militari - Constantin Prezan corespuns aşteptărilor, ceea ce ne permite să
şi Ion Antonescu. Demnitatea de mareşal au apreciem că ierarhia de pace este diferită de
deţinut-o şi regii Ferdinand, Carol al II-lea şi cea din timpul confruntărilor
Mihai, precum şi regele Alexandru al IuDemn de remarcat este că toţi cei trei
goslaviei, căsătorit cu Maria, fiica cuplului Fer- comandanţi ai Armatei a Il-a au îndeplinit şi
dianand şi Maria.
funcţia de ministru de război, fiecare având
Generalii Averescu şi Crăiniceanu au co- contribuţii la dezvoltarea organismului militar
mandat Armata a Il-a în campanie. Dacă românesc. Doi dintre ei, generalii Averescu şi
Averescu a confirmat alesele sale calităţi de Crăiniceanu, au fost şi şefi ai Marelui Stat
strateg şi comandant, generalul Crăiniceanu Major, organismul însărcinat cu pregătirea
a clacat în acest post de mare răspundere. operativă a armatei române.
Generalul Văitoianu a fost în fruntea Armatei
Toţi cei trei comandanţi ai Armatei a Ii-a au
a Il-a pe timpul armistiţiului şi al negocierii avut şi o carieră politică, după părăsirea serpăcii separate cu Puterile Centrale. Dar, el a viciului activ. Dacă generalul Crăiniceanu nu
comandat cu deosebit succes, divizii şi corpuri a acces la funcţii publice importante, el fiind
de armată, astfel că nu-i poate fi pusă la în- apropiat al Partidului Naţional Liberal, ceilalţi
doiala competenţa pentru această înaltă doi au deţinut funcţia de prim ministru,
poziţie.
Averescu în trei rânduri, iar Văitoianu o dată.
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Alexandru Averescu a fost creatorul unui
partid Liga Poporului, devenită, în 1920, Partidul Poporului, o formaţiune politică
importantă a scenei româneşti mai ales în
deceniul trei al secolului trecut.
Statutul de lideri politici a avut la bază
performanţele pe câmpul de luptă, opinia
publică percepându-i ca profesionişti în domeniul lor de activitate, oneşti şi integri. Numai
că aptitudinile şi calităţile dovedite în cariera
militară le-au folosit doar în parte în viaţa
politică. Aceasta din urmă are nuanţe şi
meandre la care foştii militari s-au adaptat
destul de greu, astfel că pe scena publică nu
au dobândit aceeaşi notorietate ca în viaţa
militară. De aceea, comandanţii Armatei a Ila în războiul de întregire, cum a mai fost
denumită participarea României la prima
conflagraţie mondială, au rămas în memoria
colectivă, in istoria naţională, în primul rând
datorită calităţilor şi faptelor ostăşeşti.

Galaţi, 1914; Colonel George Garoiescu, Războaiele
Balcanice 1912-1913, Editura Centrului de Instrucţie
al Infanteriei, Sfântu Gheorghe, 1935;,Titu Maiorescu,
România, războaiele balcanice şi Cadrilaterul, ediţie
îngrijită de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli,
Bucureşti, 1995; Anastasie Iordache, Criza politică din
România şi războaiele balcanice 1911-1913, Editura
Paideea, Bucureşti, 1998; Gheorghe Zbuchea, România şi războaiele balcanice. 1912-1913. Pagini de istorie sud-est europeană, Editura Albatros, Bucureşti,
1999; Daniela Buşă, Modificări politico-teritoriale în
sud - estul Europei între Congresul de la Berlin şi
Primul Război Mondial (1878-1914), Editura Paideea,
Bucureşti, 2003; Mihai Macuc, România, Balcanii şi
Europa, voi. I-II, EdituraANl, Bucureşti, 2009 etc.
7. General G.A. Dabija, Armata Română în Războiul
Mondial (1916-1918), cu o prefaţă de domnul general
de corp de armată Alexandru Averescu, volumul I, Editura IG Hertz, Bucureşti, p. 160-163.
8.Pentru episodul Turtucaia şi impactul acestui eşec
a se vedea, între altele, General Constantin Teodorescu, Turtucaia. Studiu tactic şi cauzele înfrângerii,
Braşov, f.a; Constantin Zagoriţ, Turtucaia, Bucureşti,
1939; Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de
mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol.111,
partea a-V-a (1916-1917), editor Stelian Neagoe,
Bucureşti, 1995, p. 33-38; Tutrakan epopee and the
liberation of Dobrudja, editor in chief, Peter Boychev,
Tutrakan History Museum, 2006.
9.Alexandra Averescu, Operaţiile de la Flămânda,
Bucureşti, 1924.
10. Petre Otu (coordonator), Teofil Oroian, Ion Emil,
Personalităţi ale gândirii militare româneşti, vol I, Editura Academiei de înalte Studii Militare, Bucureşti,
1997, p. 129-135
11.
Alexandra Marghiloman, Note politice, volumul II, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1992, p..40-41;
Radu R. Rosetti, Op. cit, p. 102.
12.În timpul războiului româno-bulgar din anul 1913.
13. G. Duca, Memorii, volumul III, Războiul, partea
I (1916-1917), ediţie şi indice de Stelian Neagoe,
Editura Machiavelli, Bucureşti, 1994, p.36.
14. Alexandra Averescu, Notiţe zilnice de război,
volumul 2 ,1916-1918, (Războiul nostru), ediţie
îngrijită, studiu introductiv şi note de Eftimie Ardeleanu
şi Adrian Pandea, Editura Militară, Bucureşti, 1992,
p.44.
15. Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Contemporane (în continuare sigla S. A.N.I.C), fond Văitoianu,
dosar nr.23, f. 1
16. Ibidem, f. 2
17. Ibidem, dosarnr..l,f.7
18. Ibidem, dosar nr. 23, f. 15.

NOTE:
1. România în Războiul Mondial 1916-1919, volumul 1, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1934, p,165. înaltul
Decret nr.2784 din 14(27 ) august 1916.
2. Pentru detalii privind acţiunea acestei armate şi
profilul comandantului acestuia a se vedea, Petre Otu,
Mareşalul Constantin Prezan. Vocaţia datoriei,. Editura Militară, Bucureşti, 2008.
3. General Radu R. Rosetti, Mărturisiri (1916-1919),
ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Maria
Georgescu, Editura Modelism, Bucureşti, 1997,101-104.
4. Detalii în Petre Otu, Mareşalul Alexandru
Averescu. Militarul, omul politic, legenda, ediţia a Il-a,
Editura Militară Bucureşti, 2008.
5.Pentru acest aspect a se vedea, între altele, G.
Căzan, S. Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979;
Documente Diplomatice Române, seria I, volumul
11,1883, volum realizat de Alin Ciupală, Rudolf Dinu,
Antal Lukâcs, cuvânt înainte de Mihai-Răzvan Ungureanu, ministrul Afacerilor Externe, introducere de
Rudolf Dinu, Editura Academiei, Bucureşti, 2006 etc
6. Din extinsa bibliografie aferentă subiectului
reţinem: Corvin Petrescu, Istoricul campaniei militare
din anul 1913, Imprimeria „Jockey Club”, Bucureşti,
1914; G. A. Dabija, Războiul bulgaro-turc din anii
1912-1913, Bucureşti, 1914; Locotenent-colonel C.
Şerbescu, Observaţiuni şi învăţăminte culese din
războaiele balcanice (1912-1913) din punct de vedere
politic, strategic şi tactic.
Diverse, cu 11 crochiuri în culori afară din text, pentru ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele, Tipografia, „Buciumul Român” Spiridon Gheorghiu,

Străjer în calea furtunilor, pp.8-16,
Anul IX, nr. 19, august 2016
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Mari figuri din galeria făuritorilor Unirii de la 1 Decembrie 1918

Generalul Traian Moşoiu
-------dr. Constantin I. Stan prof. Alexandru Gaiţă

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român
anul triumfului idealului naţional, anul încununării
victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii
umane şi materiale pentru făurirea statului
naţional unitar. Memorabilele momente din 1918
au făcut ca jertfa ostaşilor români în Primul Război
Mondial să nu fi fost zadarnică.

Moment istoric de o importanţă capitală
pentru istoria românească, actul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba lulia reprezintă,
totodată, o încununare a unor sforţări îndelungate şi deosebit de dureroase în lungul
chinuitei istorii a neamului nostru. Pentru unii
cu o clarviziune surprinzătoare, ce ţinea poate
de încheierea deosebită pentru noi a celui
de al doilea război balcanic, pentru alţii
premoniţional sau cu o cunoaştere în profunzimi a curgerii istoriei, ziarul emigranţilor noştri
din Cleveland - Ohio, „Românul”, scria în 1913
„Poate cât de curând decât ne aşteptăm, mai
curând decât ne închipuim, România va fi
chemată să aducă la îndeplinire năzuinţele
noastre, dezrobirea neamului românesc”1.
Alte voci, tot de pe la noi, deja angajate,
anunţau, în perioada imediat următoare,
o adevărată „avalanşă a tronurilor" din Europa. Opinia publică din ţară a avut parte,
după dureroasele pagini ale procesului
Memorandiştilor,
de
o
coagulare
nemaipomenită în jurul ideii de unitate
naţională, cultul martirului de pe câmpia de la
Turda înregistrând cote greu de atins. O ţară
întreagă va pulsa, aproape la unison, la gândul realizării visului Viteazului şi al atâtor
generaţi de români. Va veni şi euforica zi de
Sf. Maria Mare când toată românitatea

întrevedea posibilitatea dezrobirii fraţilor încă
aflaţi sub sceptre străine, dar şi amarele şi
dureroasele zile de după primele grele înfrângeri.
Retragerea civililor şi a militarilor în
Moldova, zonă rămasă neocupată, s-a făcut
în condiţii deosebit de grele. Trenurile erau
supraaglomerate, iar cei care nu s-au putut
urca în ele s-au văzut nevoiţi să parcurgă drumul pe jos. Dezordinea, debandada şi chiar
panica au apărut în multe locuri pe tragicul
traseu dinspre Moldova. Generalul Henri M.
Berthelot, şeful Misiunii Militare Franceze din
România, avea să constate această stare de
spirit în memoriile sale, publicate postum,
unde consemna că evacuarea se transformase practic într-un veritabil „exod” pe fundalul reuşitelor ofensivei inamice. Dificultăţile
erau amplificate „de inerţia completă a ruşilor,
care nu par a ţine cont de situaţie”2. Tristeţile
şi deznădejdea începeau să-şi facă tot mai
simţită prezenţa. Pe 27 noiembrie 1916,
generalul Al. Averescu, comandantul Armatei
a Il-a română, prezenta în notiţele sale publicate la apusul vieţii, situaţia tot mai gravă
existentă pe front, arătând cu sinceritate:
„Este o debandadă generală; a vedea puhoiul
de fugari, e şi dureros şi revoltător. Am pus
baraje peste tot pentru a opri pe fugari.
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după unele date, la cifra de 250.000 de
soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri, din care 100.000
morţi şi dispăruţi, aproximativ 50.000 de răniţi,
iar restul erau prizonierii sau cei rămaşi în
teritoriul ocupat. Era vorba practic de o treime
din efectivul total mobilizat. Sacrificiilor umane
li s-au adăugat şi pierderi importante în armament 290.000 de puşti (67% din total), 250 de
mitraliere (55 % din total) şi 450 de tunuri
(24% din total).8
În noile împrejurări atât de dificile se punea
cu multă acuitate problema refacerii,
reorganizării şi înzestrării armatei române cu
armament modern. Zecile de mii de răniţi au
suprapopulat spitalele din Moldova. De aceea
au fost utilizate drept aşezăminte medicale
mănăstiri şi schituri, localuri de şcoli. La Piatra
Neamţ, spre exemplu, clădirile şcolilor primare
nr. 2 şi 3 de băieţi au servit drept spitale pentru răniţi şi bolnavi. Tot în acest scop s-au utilizat chiliile mănăstirilor Neamţ, Râşca, ori
Secu.9 De asemenea la Galaţi multe şcoli au
fost folosite ca spitale. În localul Liceului
„Vasile Alecsandri” de pildă s-a mutat Spitalul
militar nr. 191, iar în clădirea şcolilor primare
de băieţi nr. 2 şi 4 de fete se găsea Spitalul
militar nr. 192. Liceul israelit din localitate a
găzduit Spitalul militar nr. 197. La Şcoala
Normală de fete funcţiona Spitalul militar englez. Un alt aşezământ spitalicesc destinat
răniţilor se afla în incinta Palatului Episcopiei
„Dunărea de Jos”.10
Reorganizarea armatei române s-a făcut
chiar de la vârf. Generalul Dumitru lliescu a
predat şefia Marelui Stat Major al armatei
române generalului Constantin Prezan. Martor al evenimentelor, I. G. Duca, membru al
guvernului condus de Ion I. C. Brâtianu şi
apropiat colaborator al preşedintelui P.N.L.,
nota în memoriile sale că: „Generalul lliescu,
care nu mai putea rămâne în fruntea oştirii şi
a cărui plecare era de altfel în principiu
hotărâtă de mult a fost îndepărtat. Brătianu a
stăruit ca generalul C. Prezan să fie numit în
locul lui”11 La rândul său, Regele Ferdinand a
fost de acord cu noua soluţie întrucât
proaspătul şef al Marelui Stat Major al armatei
române era un om echilibrat care nu intra în
panică repede. El a fost susţinut în obţinerea

Dezagregarea face progrese văzând cu ochii.
Cei care au pregătit războiul pot să se
felicite”.3
Situaţia moralului trupelor române era tot
mai precară. Soldaţii, istoviţi de luptele grele
şi de pierderile mari, de lipsa de perspectivă
şi de încredere în viitor au intrat în multe
cazuri în panică. Această situaţie era
cunoscută şi de Marele Cartier General
Român.4
O martoră a dramaticelor evenimente,
Elena Th. Emandi, înfăţişa în memoriile sale,
publicate la scurtă vreme după încheierea
războiului mondial, aceste momente tragice :
„Se strivea lumea prin gări să apuce trenurile
care veneau atât de ticsite că mureau adesea
copii înăbuşiţi şi trebuiau să ie arunce cadavrele pe fereastră (...). Drumurile şi şoselele
erau pline de covoiuri nesfârşite, de trăsuri, de
cupeuri, de care şi căruţe de toate formele şi
de toate mărimile înhămate alandala (...). Şi
mergeau bieţii fugari cât puteau de iute cu
groaza în ochi de ce văzuseră fără să ştie
unde se duc şi unde să se oprească”.5
În aceste condiţii a avut loc o suprapopulare a regiunii întrucât pe lângă populaţia
existentă au sosit peste un milion de refugiaţi
civili şi militari, laşiul a devenit capitala provizorie a României, deoarece aici s-au mutat
guvernul, Parlamentul, Casa Regală, celelalte
instituţii publice. El a cunoscut o creştere
spectaculoasă a numărului populaţiei de la
aproximativ 100.000 de locuitori la aproape o
jumătate de milion de oameni.6
Sosirea refugiaţilor a creat mari probleme
autorităţilor guvernamentale române care trebuiau să le asigure cazare, hrană şi locuri de
muncă noilor veniţi. La laşi s-a creat în acest
scop Comitetul pentru asistenţa refugiaţilor.
Posibilităţile erau însă reduse. Un asemenea
organism s-a creat şi la Galaţi sub egida
Crucii Roşii din judeţul Covurlui. În localităţile
urbane, dar şi unele comune rurale s-au întemeiat 13 asemenea comitete, ele strângând
de la populaţie importante fonduri financiare
şi produse alimentare, îmbrăcăminte, etc.7
Armata română s-a retras şi ea în Moldova.
Pierderile suferite în timpul luptelor şi retragerii erau considerabile. Ele s-au ridicat
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Generalul C. Prezan s-a confruntat cu
multe şi complexe probleme. Una din cele mai
importante a constituit-o disciplina militară
care, în timpul retragerii, începuse să
slăbească. De aceea noul conducător al
Marelui Stat Major a expediat corpurilor de
armată, în primele zile ale lui ianuarie 1917,
Ordinul nr. 8892 cerând imperios ca : „Până
la 6 ianuarie 1917, toţi ofiţerii şi soldaţii trebuie
să fie ia posturile lor. Rătăceşte prin ţară
numai cine este lipsit de suflet şi de voinţă.
Nimeni nu are dreptul să acorde permisii
sau concedii ofiţerilor şi soldaţilor. Permisiile
se acordă numai odată pentru toţi la data
când Marele Carter General va ordona”.16
În ianuarie 1917, colonelul Traian Moşoiu a
fost avansat la gradul de general de brigadă
datorită calităţilor ostăşeşti dovedite pe câmpul de luptă. La 25 ianuarie, acelaşi an, el a
primit comanda Diviziei 12 Infanterie, care
făcea parte din Corpul II Armată, condus de
generalul Arthur Văitoianu. Acesta a intrat în
componenţa Armatei a ll-a române.
Refacerea Diviziei 12 Infanterie s-a făcut
„din mers” deoarece unităţile şi marile unităţi
din armata lui Al. Averescu s-au aflat aproape
permanent pe poziţii de luptă. Ele s-au reorganizat prin rotaţie. La 22 decembrie 1916
prin ordinul nr. 1014 al Marelui Cartier General
s-a dispus ca diviziile 2,4 şi 11 infanterie să
înlocuiască pe câmpul de luptă diviziile 6, 7 şi
15 infanterie. În schimb diviziile 1, 3 şi 12 trebuiau să se organizeze treptat.17 Din păcate
s-au produs unele disfuncţionalităţi deoarece
uneori locurile de refacere a marilor unităţi
s-au schimbat. Cartierul general al Diviziei 12
Infanterie s-a stabilit mai întâi în comuna
Grajduri lângă laşi, apoi într-un sat din aproprierea oraşului Hârlău, iar în martie 1917 s-a
mutat în localitatea Varniţa. Brigăzile acestor
mari unităţi erau însă cantonate separat.
Brigada 21 Infanterie potrivit unui martor ocular, generalul Emilian lonescu, pe atunci tânăr
sublocotenent, îşi avea garnizoana de
refacere în comunele Belceşti şi Vadul Oii, la
nord de localitatea Podu lloaiei.18 Condiţiile
erau foarte grele, temperaturile erau extrem
de scăzute, aprovizionarea cu alimente,
medicamente, combustibili era deficitară.

noii funcţii şi de Regina Maria care consemna
în memoriile sale la 5/18 decembrie 1916 între
altele : „Sosii chiar în clipa dejunului. Fusese
invitat şi Prezan, căci de mult aveam o mare
dorinţă de a i se da locul pe care îi are acum:
Şef al Marelui Stat Major.
L-am găsit liniştit, energic, nicidecum
descumpănit, deşi situaţia era îngrozitor de
grea. E plin de pricepere, împăciuitor şi
împărtăşeşte părerea că trebuie făcut totul
pentru a se menţine buna înţelegere dintre armata noastră şi cea rusească. De fapt ne învoim asupra tuturor punctelor”.12
Noua schimbare de la comanda armatei
române a avut acordul generalului H. M.
Berthelot. În data de 9/22 decembrie 1916, el
scria un mesaj familiei în care arăta că l-a
făcut să plece din Cartierul General pe generalul D. lliescu „a cărui laşitate era legendară
şi înlocuindu-l în postul de şef de Stat Major
cu singurul militar care este într-adevăr capabil aici, generalul Prezan. El şi-a intrat în
funcţie de 3 zile.” 13
Generalul Al. Averescu nu a fost de acord
cu numirea generalului C. Prezan la comanda
Marelui Stat Major. El nota în jurnalul său pe
2/15 decembrie 1916 cu vădită nemulţumire
următoarele : „Chiar şi acum, când apa a trecut de gât se numeşte şef de stat major al armatei un ofiţer merituos în arma geniului, dar
care nu a servit nici măcar o zi în Statul
Major”.14 Comandantul Armatei a II-a era ofensat că nu a fost numit el în această înaltă
funcţie militară considerându-se îndreptăţit să
o preia.
Generalul D. Iliescu a cerut în data de 1 decembrie 1916 Regelui Ferdinand să rămână
sub-şeful Marelui Stat major sau să preia comanda unei armate, dar suveranul nu a acceptat nici una din variante. Şeful statului,
potrivit unui contemporan al evenimentelor, şia motivat atitudinea prin marile nemulţumiri ce
ar exista în public şi în partidele politice.
Monarhul i-a reproşat generalului Iliescu
greşeala „de a se fi înconjurat de colaboratori
mediocri şi nu de cei mai reputaţi ofiţeri din armata noastră”15. El a fost, totuşi, de acord cu
numirea acestuia ca şef al Misiunii Militare
române din Paris.
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Situaţia cea mai grea era în laşi, dar şi în alte
oraşe existau probleme. Într-un raport expediat la începutul anului 1917 de primăria
Galaţi, ministerului Agriculturii şi Domeniilor,
se afirma că „Pe zi ce trece se resimte aici
lipsa alimentelor, în curând nu va mai fi carne
şi cu toată silinţa şi stăruinţele ce facem, nu
putem aduce alimente din alte părţi deoarece
aceeaşi lipsă este şi în restul ţării, apoi o mare
dificultate mai este şi transportul care nu se
poate face din cauza evenimentelor de
acum”.19 Greutăţile erau determinate de
poziţia rigidă a Imperiului rus care dorea ca
refacerea armatei române să se facă în
Rusia. Regele Ferdinand, Ion I. C. Brătianu şi
generalul Prezan nu agreau această idee. Nici
generalul Berthelot nu era de acord cu propunerea „Stavka” (Marele Cartier general rus,
n.red.). Într-un raport înaintat superiorilor la începutul lunii ianuarie 1917, el a precizat că
procesul de refacere şi reorganizare a armatei
române trebuie să se facă pe loc.20 În cele din
urmă s-a renunţat la propunerea rusă, care
era, din mai multe motive, riscantă şi greu de
aplicat. În Moldova au fost expediate de către
aliaţi cantităţi apreciabile de armament,
muniţie şi echipament prin Rusia. Pentru trimiterea de avioane, tunuri, puşti etc. a
acţionat viitorul general, pe atunci colonel
Vasile Rudeanu din cadrul Misiunii Militare
române din Paris. El a făcut demersuri
repetate pe lângă şeful Marelui Cartier
General francez, generalul Jofrre şi pe
lângă preşedintele Aristide Briand, cărora
le-a prezentat situaţia armatei române.21
Divizia 12 Infanterie a fost dotată cu arme
moderne franceze „Lebel” de 8 mm, cu puşti
mitraliere folosite pentru prima dată de diviziile
române, cu mitraliere franceze mai performante. Din Anglia au sosit echipament şi uniforme militare. Aflat la comanda unui pluton,
din Regimentul 46/61 Infanterie, sublocotenentul Emilian lonescu afirma în memoriile
sale că efectivele au fost completate cu 2.000
de recruţi pentru întreaga brigadă „Ni s-au
adus arme noi, mitraliere St. Etienne, puşti mitraliere, grenade, măşti contra gazelor, căşti
de metal”. Acelaşi martor ocular arăta,
totodată schimbări majore s-au produs în

organizarea unităţilor căci „De la regimentul
cu trei batalioane cu patru companii de
puşcaşi, se trecea la regimentul cu trei batalioane a trei companii de puşcaşi şi o companie de mitraliere ce cuprindea două
plutoane cu patru piese, adică fiecare batalion
avea de două ori mai multe mitraIiere decât
regimentul de altă dată”.22
Divizia 27 Infanterie cuprindea 12 batalioane de infanterie cu 96 de mitraliere, două
escadroane de cavalerie, nouă baterii de artilerie T.7 (a 36 piese), două baterii de obuziere
de 105 mm şi 120 mm (a opt piese), o baterie
de 53 mm (a opt piese)23. În perioada refacerii
şi reorganizării marii sale unităţi generalul,
Traian Moşoiu s-a remarcat ca un bun comandant, preocupat permanent de dotarea ei cu
armament şi echipament. Calităţile militare ale
generalului T. Moşoiu erau evidenţiate de generalul Al. Averescu în memoriile sale cu
ocazia unei inspecţii făcute în 23 martie 1917
la Divizia 12 Infanterie „Revistă, revizuirea
unei baterii pe poziţie şi apoi dejun la divizie.
Aspectul trupelor excelent, bine sub toate
raporturile, cu moralul foarte ridicat şi foarte
voioşi. Generalul Moşoiu este un bun
soldat”.24 La rândul său, generalul E. lonescu
înfăţişa în memoriile sale întâlnirile cu generalul Moşoiu astfel: „De câteva ori ne-a vizitat
pe front comandantul Diviziei 12 (Infanterie
n.n.), generalul Moşoiu. Venea călare pe un
cal voinic, până în spatele tranşeelor, apoi
descăleca. Foarte corpolent, abia putea trece
prin tranşee, respirând aprig de oboseală.
Stătea de vorbă cu ofiţerii, cu ostaşii se arăta
apropiat de oameni. Era exigent şi ne
pretindea să urmărim cu atenţie toate
mişcările inamicului, să aflăm toate modificările de dispozitive, mişcările de trupe”.25
Divizia 12 Infanterie se afla în contact
frecvent cu inamicul. Potrivit Ordinului de zi nr.
87 din 12 aprilie 1917 „profitând de întunericul
adânc al nopţii inamicul a atacat cu două companii trei posturi înaintate ale Regimentului
62/70 Infanterie, apărate numai de un gradat
şi 8-10 ostaşi”. În schimbul de focuri care a
avut loc, doi militari români au fost ucişi, iar
trei răniţi fiind nemţi, iar pe unui dintre soldaţi,
nemţii l-au târât la ei în tranşee”.
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Imediat, comandantul Regimentului 62/70
infanterie, It. colonelul Grigore Grecescu „fără
a pierde timp pentru a nu lăsa inamicului
putinţa de a se putea întări pe poziţiile ocupate a organizat un atac viguros cu trei plutoane sub comanda locotenenţilor Constantin
Bratu, Marcu Mihalache şi sublocotenentul
Gurgescu care bine conduse de ofiţerii
respectivi şi susţinute de artilerie au reuşit să
smulgă din mâna inamicului cele trei posturi
înaintate şi a le recupera”.
În finalul ordinului, generalul T. Moşoiu
aducea viile sale mulţumiri „atât It. col. Gr.
Grecescu, subcotenenţilor C. Bratu, M. Mihalache, sublocotenentului Gurgescu cât şi
căpitanului Nicolae Mazarini, comandantul
Bateriei 1/5 obuziere, căpitanului Radu
Marinescu comandantul Bateriei 27/2
obuziere, locotenentului Gheorghe V. Moşoiu,
comandantul Bateriei 2/22 artilerie şi locotenentului Constantin Călăreanu, comandantul
Bateriei 6/32 artilerie, care a concurat la
desăvârşirea acestui frumos act de arme”.26
În unele situaţii, ostaşii diviziei Moşoiu au
acţionat împotriva jafurilor făcute de nemţi
asupra locuinţelor şi acareturilor părăsite de
localnici. Jefuitorii au fost prinşi şi capturaţi,
fiind deja sub influenţa băuturilor alcoolice.
Conducătorul acţiunii îşi aminteşte peste ani
următoarele „Friţii deja se chercheliseră cu
rachiu de Vrancea şi au exclamat Mein Gott!
Dumnezeule! Au fost legaţi fedeleş şi aduşi în
liniile româneşti(...).
Misiunile amuzante de genul vânătorilor de
prizonieri, care în treacăt fie spus ne-au
furnizat informaţii preţioase pentru care am
primit mulţumirile generalului Moşoiu aveau
să ia curând sfârşit, pentru că brigada noastră
a fost înlocuită de unităţile Diviziei 1 (Infanterie
n.n.), iar noi după o scurtă perioadă de
refacere la Adjud - am fost trimişi la
Nămoloasa”. 27
Divizia generalului Moşoiu s-a cantonat
până în data de 10 iunie1917 la Cudalbi, constiuind împreună cu diviziile 1 şi 2 roşiori precum şi cu Brigada de grăniceri rezerva
Armatei I române. Aceste trupe aveau misiunea, potrivit jurnalului de operaţii al Armatei
I „ca îndată ce Corpul 3 Armată va reuşi să

rupă frontul să intervină pentru a-i susţine
înaintarea şi a-i desăvârşi succesul.”28
Locuitorii din zona frontului i-au primit cu
bucurie pe ostaşii români. Un martor ocular
ofiţer activ în cadrul diviziei Moşoiu îşi
aminteşte după şase decenii că „Populaţia
plină de entuziasm, ne aducea în dar fiori şi
lacrimi de fericire; ceasul eliberării începuse
să sune, iar clopotele băteau cu veselie luminând zările cu marea bucurie care umplea
sufletele oamenilor”. Acelaşi participant la
evenimentele din vara anului 1917 afirma că
„Ostaşii, ofiţerii îşi manifestau fără rezerve
dorinţa de a lupta, convinşi că inamicul va
putea fi zdrobit şi nimicit că ora trecerii la eliberarea teritoriului cotropit de duşman va
suna curând”.29
La 12 iunie 1917 diviziile 7 şi 12 Infanterie
au fost transferate din ordinul Marelui Cartier
General la Armata l-a condusă de generalul
C. Christescu. Încercările generalului Al.
Averescu de a evita mutarea celor două mari
unităţi nu au avut sorţi de izbândă. El nota, de
altfel, în jurnalul său cu tristeţe „Diviziile 1 şi
22 mi-au fost luate. Totul a fost în zadar. Tot
concepţia generalului Prezan triumfă”. Comandantul Armatei a II-a mărturiseşte în continuare că „M-am despărţit cu adevărată durere
în inimă, în special de Divizia 12 de care mă
leagă atâtea amintiri, dacă nu frumoase desigur însă foarte ascunse din unele puncte de
vedere.
Nu am avut curajul a merge să-mi iau
rămas bun de la ele temându-mă să nu mă
pot stăpâni în cuvântarea de a înfiera faptul
aşa cum merită”.30
Divizia 12 infanterie s-a cantonat în zona
Negrileşti, de unde în noaptea de 10/11 iulie
1917 a fost adusă în preajma satului Iveşti. A
doua zi, pe 12 iulie, Marele Cartier General
Român a expediat un ordin comandantului Armatei I în care indica „Retragerea trupelor din
linia a 2 a şi a rezervelor (Divizia a 5-a eventual 12 şi parte din Divizia 9) la nord de Siret
se va face chiar în noaptea de 12/13 iulie,
această mişcare de retragere trebuia
terminată odată cu ivirea zorilor”.31
După ceva mai mult de o lună, diviziile 7 şi
12 infanterie revin la Armata a ll-a română.
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Contrariat de acest ordin, generalul Al.
Averescu notează în jurnalul său cu vădită
iritare la 16 iulie 1917, „Strategicienii de la
Marele Cartier General sunt adorabili prin
inconştienţa lor! Mi se redau diviziile 7 şi 12,
dar mi se impune a se ocupa sectorul Corpului 24 Armată rus, compus din trei divizii. Ceva
mai mult mi se cere ca ocuparea să o încep
cât de curând, adică înainte de sosirea diviziilor. Ele vor veni la 21 VII.
Am mers la Corpul IV Armată şi am dispus
înlocuirea Diviziei 6 de trăgători ruşi cu trupe
ce am în rezervă, la dreapta armatei.
Ni se va produce o adevărată perturbare în
distribuirea trupelor. Oamenii aceştia uită că
de abia ies dintr-o ofensivă şi că nu este acum
momentul a mă dilua pe front şi a jongla cu
unităţile.
În orice caz am dispus ca Divizia a 7-a să
meargă la extrema dreaptă în locul ruşilor. Divizia a 6-a să se intercaleze între a 7-a şi a 8a, iar Divizia a 12-a să intre în locul Diviziei 6
în sectorul Soveja”.32
În schimb, Constantin Kiriţescu pretinde în
sinteza sa dedicată războiului de întregire a
României că diviziile 7 şi 12 Infanterie au
schimbat, în dispozitivul de luptă, Corpul 40
Armată din cadrul Armatei a IX-a ruse „El a
fost scos din poziţie şi înlocuit acolo prin Armata a II-a română, care şi-a prelungit aripa
dreaptă de la Măgura Caşinului până în valea
Doftanei, aducând pe frontul său, diviziile 7 şi
12 din rezerva Armatei. înlocuirea acestor
trupe s-a făcut până la 20 iulie”.33 La rândul
său, viitorul general Al. loaniţu scria, după mai
bine de un deceniu, într-o lucrare de specialitate că „Întăririle Armatei a II-a, cu diviziile 7
şi 12 Infanterie şi întinderea frontului armatei
până în Valea Doftanei a dus la următoarea
regrupare a forţelor: în zorii zilei de 19 Vii,
Divizia a 12-a a înlocuit pe front Divizia a 6-a,
ocupând sectorul cota 1088, muntele Ciobotaru, Vârful Steiului”,34
Schimbările survenite în cadrul structurii Armatei a ll-a sunt confirmate şi de o serie de
ofiţeri combatanţi. Unul dintre aceştia, sublocotenentul de atunci Emilian Ionescu, consemna în memoriile sale că unitatea sa a
înlocuit Regimentul 24 Infanterie din Divizia a

6-a. El arată că a intrat imediat în focul luptei.
A fost trimis cu un grup de cercetaşi la Sboina
Neagră pentru a lua în stăpânire izvoarele
pârâului. Alături de soldaţii săi a participat la
misiune un copil din partea locului în vârstă de
opt ani: Şerbănică Ciobănaşu, care a căzut
însă la datorie.”35
Armata a ll-a română trebuia să mai
primească un batalion de vânători de munte
şi o brigadă de grăniceri şi avea misiunea de
a apăra frontul cuprins între Valea Doftanei,
exclusiv Răcoasa, inclusiv acoperind Valea
Trotuşului şi menţinându-se cu orice preţ pe
poziţiile ocupate.
Înlocuirea trupelor ruse aparţinând Corpului
40 Armată rus în sectorul Valea Doftanei Măgura Caşinului trebuia terminată cel mai
târziu în dimineaţa zilei de 22 iulie 1917.36
Motivul principal al scoaterii trupelor ruse
din dispozitiv l-a constituit lipsa de combativitate a acestor unităţi. Însuşi generalul ţarist
Nicolas de Monkevitz, şeful de Stat Major al
Armatei a IV-a ruse scria într-o lucrare cu caracter memorialistic, publicată la Paris imediat
după încheierea războiului, că în timp ce
forţele române s-au acoperit de glorie în
cursul bătăliei de la Mărăşeşti, iar „bravura
românească a fost minunată”, în schimb atitudinea regimentelor ruse cu deosebire a infanteriei a dovedit cu adevărat lipsa de fairplay „O divizie aproape completă a luat-o la
fugă la primul contact cu inamicul”. La rândul
său, generalul Radu R. Rosetti, pe atunci It.
colonel şi comandant de regiment, înfăţişa în
jurnalul său starea de spirit existentă în rândurile unităţilor de la răsărit astfel: „Trupele
ruseşti, cedau în faţa atacului advers. Românii
îi înlocuiau şi opreau atacul. Adversarul ataca
atunci mai la vest unde se producea acelaşi
fenomen care s-a repetat de mai multe ori”.38
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Generalul Grigore C.
Crăiniceanu
------------Maior Romeo Feraru, Comandamentul Operaţional Întrunit
Grigore Crăiniceanu (n. 20
iulie 1852, Crainici, judeţul
Mehedinţi, m. 01 octombrie
1935), fost bursier al Colegiului
„Sf. Sava”, din Bucureşti, se înscrie, în 1869, la Şcoala
militară din Iaşi, iar în 1871 la
Şcoala de ofiţeri de geniu din
Bucureşti, pe care o absolvă, în
1873, cu gradul de sublocotenent. După un scurt stagiu la
Batalionul 1 Geniu, urmează
cursurile Şcolii de Aplicaţie în
Artilerie şi Geniu din Bruxelles,
unde, timp de doi ani, îl are ca
profesor pe generalul H. Brialmont, specialist de anvergură
europeană în domeniul fortificaţiilor, care îi va marca decisiv
formaţia. În timpul campaniei
independenţei, conduce lucrările de fortificaţii pe Dunăre
(Calafat) şi în Bulgaria (Plevna,
Rahova şi Vidin), experienţă ce
îi va prilejui prima apariţie
editorială, Prima lecţie a
războiului 1877-1878, unde sesiza nevoile armatei pentru ceea
ce cade în atribuţiile geniului.
Prin calităţile personale probate prin funcţiile de comandă,
didactice şi de conducere
deţinute în arma geniului, urcă
în vârfurile ierarhiei militare:
căpitan (1879), maior (1884),
locotenent colonel (1888),
colonel (1892), general de
brigadă (1902), general de divizie (1909). Profesor de
fortificaţii la Şcoala de Aplicaţii
de Artilerie şi Geniu (1884 1891), Şcoala Superioară de
război (1883 - 1896), forjează
pe ideea că fortificaţiile
reprezintă cheia tacticei şi

strategiei
războiului,
o
importantă operă teoretică, în
care se succedă: Cursul de
fortificaţie pasageră (5 vol.,
1883), construirea cetăţilor şi
fortificarea ţărilor cu aplicaţiuni
la fortificarea României (1883),
pentru care a fost distins de
Academia Română cu premiul
Herescu-Năsturel1, Experienţă
cu cupolele la Bucureşti (1886,
în franceză), Fortificaţia permanentă actuală (Paris, 1889), Utilizarea
cetăţilor
(1889),
Geografie militară. Frontiera
Carpaţilor. Idei de apărare
(1894), Tratat de fortificaţiune
(1911), Organizarea rezervelor
armatei (1912), Despre istoria
armatei române (1912), Din istoria noastră militară în 1912 şi
1913 (1914), Despre războiul
european (1915), O luptă pentru
întregirea neamului (2 vol.,
1928-1933).
A îndeplinit misiuni importante pe linia amenajării genistice şi a colaborat la pregătirea
Planului
de
amenajare
genistică a ţării, adoptat în
1882, la construirea „cetăţii
Bucureşti” (1884 - 1900),
prevăzută cu 17 forturi şi 18 baterii intermediare, la edificarea
liniei fortificate Focşani Nămoloasa - Galaţi (trei „fronturi întărite” cu 676 guri de foc)
şi amenajarea Capului de pod
Cernavodă (1900 - 1912), unde
exista şi o cazemată cu două
etaje „tip Crăiniceanu”.2
Pentru trupele de geniu locotenent colonelul Crăiniceanu
(pe atunci comandant al R. 2
Ge. Focşani), deoarece vechile
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manuale de specialitate erau
depăşite, coordonează editarea,
în 1898, a aşa-numitei Cartea
caporalului. Primul şef al geniului
din Cetatea Bucureşti a fost
(1895) locotenent colonelul Constantin Prezan, viitorul mareşal;
în 1896, fortul Chitila, complet utilat, a fost vizitat de împăratul
Franz Josef al Austro-Ungariei şi
reprezentanţi ai puterilor străine.3
Garnizoana cetăţii cuprindea
33.000 de militari; în perioada
neutralităţii, 1914 - 1916, s-a
hotărât dezarmarea cetăţii şi a
liniei fortificate Focşani Nămoloasa - Galaţi, piesele de
artilerie din cupole şi cazemate,
montate pe afeturi, au devenit
artilerie de însoţire a infanteriei,
antiaeriene şi tunuri de munte,
iar cele „de cetate” (105, 150 şi
210 mm) au fost repartizate Capului de pod Turtucaia şi
s-au constituit primele trei regimente de artilerie grea.4
Funcţiile pe care le-a ocupat
generalul Gr. Crăiniceanu au
mai fost inspector general al
geniului (1904 - 1907). Şef al
Marelui Stat Major General
(01.04.1907 - 01.11.1909), ministru de război (1909 - 1910).
Ca recunoaştere a meritelor
ştiinţifice şi contribuţiei sale la
dezvoltarea gândirii şi artei
militare naţionale, în special
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asupra fortificaţiilor, Academia Română, la 18 mai
1911, îl alege între membrii săi titulari, prilej cu
care, modest, se pronunţă în discursul de
recepţie: Onoarea pentru mine este nemărginită
şi vă mulţumesc din inimă, asigurându-vă de
recunoştinţa mea. Dar socotesc că nu atât
meritele v-au îndemnat la aceasta, cât patriotismul
ce vă încălzeşte, cât marea stimă şi iubire ce aveţi
pentru Armata română. Acest motiv preţuieşte
pentru mine mai mult decât meritele mele, căci îmi
dovedeşte că toţi recunosc şi datoresc Armatei
gloria Naţiunii şi independenţa Patriei.
Trecut în rezervă la limită de vârstă (1912),
este rechemat în activitate, în vremea războiului
balcanic (1913), iar, la 26 august / 8 septembrie
1916, se încredinţează comanda Armatei a 2-a,
până la 5 / 18 septembrie, moment în care trebuie să asigure conducerea acestei mari unităţi
ofensive la nord de Carpaţi.
Deşi, iniţial, Armata a 2-a a acţionat ofensiv,
pătrunzând în dispozitivul inamic pe adâncimi
cuprinse între 70 şi 120 km, într-un ritm mediu
de 3-4 km pe zi5, conjuncturi cu totul vitrege (un
front de peste 220 km, distanţa mare, în
adâncime, dintre cele trei aliniamente succesive,
rezerva strategică inexistentă) vor pune armata
română într-o situaţie de inferioritate acută faţă
de inamic; feldmareşalul von Falkenhayn va lovi
cu marile sale unităţi pe Valea Oltului, în spaţiul
dintre armatele 1 şi a 2-a române, apoi în flancul
stâng şi centrul Armatei a 2-a, astfel încât, din
criză de timp, forţe şi mijloace, se hotărăşte
evacuarea Braşovului, rechemarea generalului
Al. Averescu la comanda Armatei a 2-a.
Marele Cartier General, în 28 septembrie / 9
octombrie 1916, cu Înaltul Ordin nr. 1855 destinat
Armatei de Nord informa că încredinţase generalului de divizie Averescu Alexandru conducerea
operaţiunilor grupului de armate format din Armata a 2-a şi Armata de Nord, căruia îi solicita
un proiect de operaţiuni pentru acest grup, în
care veţi arăta şi operaţiunile ce credeţi că trebuiesc executate de forţele din Oltenia în
legătură cu grupul d-voastră.6
Istoria militară a avut răgazul să evalueze că
eşecul de pe frontul transilvănean al trupelor comandate de generalul Crăiniceanu nu i se poate imputa integral, Marele Cartier General fiind, el însuşi,
la acele momente, ezitant şi dezorientat strategic.
Generalul Crăiniceanu a contribuit, în continuare, cu experienţa sa la fortificarea şi modernizarea liniei dintre portul dunărean şi poarta
Moldovei, Focşani.

Pentru prestaţia sa militară a fost decorat cu
ordinele româneşti „Steaua României” şi
„Coroana României”, „Virtutea militară” şi distins
cu ordine şi medalii franceze, spaniole, portugheze şi bulgare.
Anvergura sa culturală s-a evidenţiat prin
redactarea unei lucrări, importante în epocă,
Limba română în armată (1890), o analiză a terminologiei militare de specialitate, colaborări la
revistele Ostaşul (1881-1882), Revista armatei
(1883-1887) iar, din 1889, a fondat colecţia
Cercul publicaţiilor militare, în scopul realizării
unei biblioteci militare şi de cultură generală pentru cadrele armatei române.
Într-un necrolog, la 3 octombrie 1935,
Gheorghe Ţiţeica, secretarul general al Academiei Române, spunea: generalul Crăiniceanu era
un reprezentant distins al armatei, al acelei idei
sfinte de apărare naţională pe care ştia s-o
expună în lucrările sale cu competenţă şi cu
căldură... Ori de câte ori era vorba de termeni
tehnici cei mai potriviţi pentru orice specialitate
în orice discuţie privitoare la ortografie, cuvântul
plin de aprindere ostăşească al generalului
Crăiniceanu se impunea discuţiei. Era comparat,
prin competenţa profesională cu care a slujit
Academia Română, cu generalii Constantin Hârjeu şi Constantin Brătianu, demni membri al
aceluiaşi înalt for.
Note:
1. Florian Gheorghe, Mihai Popescu şi Ion
Rotaru, Prezenţe militare în ştiinţa şi cultura
românească. Mic dicţionar, Editura Militară, 1982,p.
112.
2.Teofil Oroian şi Gheorghe Nicolescu (coordonatori), Şefii Statului Major General român (18592000), Editura Fundaţia „General Ştefan Guşă”,
2001, p.60-61.
3.Petre Zaharia, Emanoil Ene şi Florea Pavlov,
Istoria armei geniu din armata română, Vol.1, Editura Militară, 1994, p.143; 146.
4.Cornel I. Scafeş şi loan I Scafeş, Cetatea
Bucureşti. Fortificaţiile din jurul Capitalei (18841914), Buzău, Editura „Alpha MDN”, 2008, p.56
5.Istoria militară a poporului român, Vol.5, Editura Militară, 1988, p.210.
6.Marele Cartier General al armatei române.
Documente 1916-1920, Editura „Machiavelli”,
1996, p.141.
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Generalul de corp de armată

Arthur Văitoianu
------------Colonel (r.) Constantin Dinu
Fiul unui german, Weithoffer, fost şef de staţie
telegrafică la Adjud şi Ismail
în timpul domnitorului Unirii,
Alexandru Ioan Cuza, Arthur
Văitoianu a îmbrăţişat, de la
început, cariera militară. A
urcat treptele ierarhiei militare (sublocotenent - 1884,
locotenent -1887, căpitan 1891, maior - 1897, locotenent-colonel - 1904, colonel 1908, general de brigadă 1915, general de divizie 1917) până la cea de general
de corp de armată (1918) şi a
fost profesor la Şcoala
Superioară de Război din
capitala României. Personalitate marcantă a vieţii militare
şi de stat, Arthur Văitoianu
s-a născut la 14 aprilie 1864,
în Ismail, în acea parte de
Basarabie, revenită la trupul
ţării, după raptul Rusiei de la
1812, prin tratatul de pace de
după războiul Crimeei (1856)
şi, din nou, înstrăinată, reintrând sub puterea vulturului
bicefal ţarist, prin subterfugiile
Tratatului de pace de la Berlin
(1878).
Îmbrăţişând de tânăr cariera
armelor,
urmează
cursurile Şcolii de Ofiţeri de
Artilerie
şi
Geniu
din
Bucureşti (1882-1884), devenind sublocotenent, în
arma geniu, apoi urmează
Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu (1886). Primii

ani ai carierei sale îi petrece
la comanda unor subunităţi
ale profilului de armă, pe
lângă corpurile 2 şi 4 armată
(1887), apoi ca ofiţer comandant în regimentele 1 şi 2
geniu (1891, 1901), dăruinduse întru-totul oştirii. Până la
declanşarea marii conflagraţii, ofiţerul Văitoianu a ocupat
funcţii în învăţământul militar
(instructor la Şcoala Fiilor de
Militari din Iaşi - 1897) şi
administraţia militară (în Ministerul de Război - 1907),
comandant al Brigăzii 11 Infanterie - 1911. Decretarea
mobilizării generale şi intrarea în luptă a României de
partea forţelor Antantei îl vor
găsi pe Anthur Văitoranu la
comanda Diviziei 10 Infanterie, purtând gradul de general de brigadă.1
În Operaţiunea „Flămânda”, concepută de generalul
Alexandru Averescu, pentru
forţarea Dunării, generalul de
brigadă Arthur Văitoianu, comandantul Diviziei 10 infanterie, este cooptat în fruntea
unei comisii, ce avea misiunea să întocmească programul lucrărilor pregătitoare şi
să urmărească execuţia acestora, astfel încât operaţia
forţării fluviului să se realizeze
în cele mai bune condiţii.2
După tentativa nereuşită
de forţare a Dunării şi de a
crea un cap de pod în spatele
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Armatei a 3 - a bulgare în Dobrogea (Operaţia Flămnânda), este transferat pe Valea
Prahovei (septembrie 1916),
revenindu-i misiunea de a
apăra sectorul dintre cota
1130 şi Vama Strunga.
Bătălia din această zonă,
desfăşurată timp de 43 de
zile, desfăşurată împotriva
unui adversar superior în armament şi tehnică, în condiţii
grele de teren şi meteorologice, au zădărnicit planul inamicului de a pătrunde la nord
de Carpaţi prin trecătoarea
Predeal, impunând agresorilor, prin vitejie şi acerbă
rezistenţă, un ritm mediu de
înaintare de 235-255 metri în
24 de ore, adică, per totalul
confruntării, un câştig în teren
de 10-15 km.3
Aflat în fruntea „Grupului
Predeal” (Diviziile 10 şi 21 Infanterie din Armata a 2-a),
dând dovadă necontenit de
iniţiativă, pricepere şi curaj,
reuşeşte să se menţină pe
frontul cuprins între Pichetul
Susaiul şi Vama Strunga, în
pofida repetatelor asalturi
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executate de Corpul 39 german de rezervă,
comandat de generalul Staabs. În urma valului de asalturi şi a disfuncţionaliltăţilor create
de nerespectarea contractelor asumate de
forţele aliate, se repliază odată cu întreaga
Armată Română, luptând pe aliniamente succesive pe valea Timişului, la Râşnov, Predeal
(30 septembrie / 13 octombrie - 10/23
octombrie 1916), sud Azuga şi în cele din
urmă pe poziţiile cuprinse între Unghia Mare
- Valea Cerbului - cota 1420 (11/24 octombrie
- 11/24 noiembrie 1916). Forţele germane şi
austro-ungare au fost oprite pe Valea
Prahovei, neputând străpunge apărarea
armatei române pe direcţia generală
Bucureşti.

În încercarea de a opri înaintarea forţelor
Puterilor Centrale se încearcă lucrări de
fortificaţii în estul Munteniei şi sudul Moldovei
(acestea având în vedere şi protejarea căii
ferate Buzău - Brăila, importantă pentru
aprovizionarea armatelor române şi ruse),
generalul Al. Averescu a încredinţat comanda
trupelor aflate pe văile Buzăului şi Nişcovului
generalului Arthur Văitoianu, care a alcătuit,
sub comanda colonelului Stan Constantinescu, o ariergardă compusă din regimentele
3 vânători, şi 28 infanterie „Radu Negru",
întărită cu o serie de baterii de artilerie. Ea
luptă cu inamicul la Pârscov, Predeşti,
Vispeşti şi Cislău (la 28 noiembrie/11 decembrie 1916).4

Regele Ferdinand şi generalii Averescu şi Văitoianu
analizând situaţia frontului la Grozăveşti
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O ultimă mare rezistenţă
va constitui-o bătălia de la
Râmnicu Sărat (67/19 decembrie-14/27
decembrie
1916), unde, în dispozitivul de
apărare al forţelor românoruse, avea dispozitiv şi
Grupul „Râmnic", comandat
de generalul Arthur Văitoianu,
de la muntele Furul până la
Racoviţeni (10 km distanţă de
Râmnicu Sărat).5(...)Timp de
patru zile s-au desfăşurat
lupte câncene la extrema
dreaptă a Grupului „Râmnic"
(în fâşia Diviziei 3 infanterie),
unde au atacat forţe din Corpul alpin bavarez. După o
rezistenţă îndârjită, care a
cerut mari sacrificii, trupele
române au fost silite să se
retragă.(...)
În
sectorul
central al frontului, trupele
ruse, cedând terenul, au
evacuat,
Regele Ferdinand şi generalii Averescu şi Văitoianu
analizând situaţia frontului la
Grozăveşti.
În ziua de 14/27 decembrie, localitatea Râmnicu
Sărat,
determinând
retragerea generală în direcţiile
Focşani şi Brăila şi, odată cu
aceasta, încheierea „bătăliei
de la Râmnic". Paradoxal,
prin Înaltul Decret 199, din 15
martie 1917, generalului de
divizie Anton Denikin, viitor
comandant alb gardist în
războiul civil din Rusia, i se
conferă
Ordinul
„Mihai
Viteazul” clasa III, Pentru
destoinicia cu care a condus
apărarea poziţiilor la sud de
Râmnic în zilele de 9-18 decembrie 1916 reuşind să
oprească înaintarea inamicului.6

Au urmat înfruntări, pe alte
aliniamente, în condiţiile în
care generalul Erich von
Falkenhayn, comandantul Armatei 9 germană, urmărea
forţarea văii Siretului şi ocuparea Focşanilor, confruntări
intrate în istoria militară sub
denumirea generică „bătălia
de la Focşani şi Siret”,
desfăşurată la sfărşitul lui decembrie (începând cu 22 decembrie, stil vechi). Pe noul
aliniament, Armata a 2-a
română cuprindea şi Grupul
„Râmnic” (comandant: general Arthur Văitoianu) care
apăra sectorul Milcov (diviziile 12, 3, 7 şi 6 infanterie) şi
Grupul Mannerheim (viitorul
mareşal finlandez, adversarul
sovieticilor din al Doilea
Război Mondial, n.m.), care
apăra
sectorul
Vrancei
(Soveja, Năruja, Zăbala) cu 5
mari unităţi (Divizia 1 infanterie, Brigada 7 mixtă, 2 divizii
cavalerie ruse - 12 şi
Tuzemna - şi Brigada 5
călăraşi).7 Până pe 31 decembrie 1916/13 ianuarie
1917, în urma unor lupte
îndârjite,
unde
trupele
române au avut pierderi ce au
urcat până la 15% din efectivele angajate, se va stabiliza
frontul de la porţile Moldovei.
Generalul Văitoianu va participa, în iarna şi primăvara lui
1917, la opera de refacere a
oştirii române, fiind avansat
totodată la gradul de general
de divizie.
În timpul bătăliei de la
Mărăşti (24 iulie - 1 august
1917), aflat la comanda Corpului 2 Armată (28 decembrie
1916 - 1 august 1917 şi
folosind cu pricepere diviziile
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3 şi 6, în fâşia cuprinsă între
cota 643 - Valea Suşiţei, constituite ca forţă de manevră
dispusă la aripa stângă a Armatei a 2-a, generalul
Văitoianu reuşeşte, începând
cu 11 iulie 1917, să silească
inamicul (Grupul Ruiz) să se
retragă pe aliniamentul cota
805
Valea
Lepşei,
confluenţa Lepşei cu Putna.
La Oituz (26 iulie / 8 august
- 9/22 august 1917), Corpul 2
armată, de sub comanda
generalului de divizie Arthur
Văitoianu, cu diviziile 12 (comandant: general de brigadă
Traian Moşoiu), 1 (comandant: general de brigadă Dumitru Stratilescu) şi 3
infanterie (comandant: general de brigadă Alexandru
Mărgineanu), ocupa fâşia
cuprinsă între inclusiv Sboina
Neagră şi Satul Valea Sării,
unde realiza joncţiunea cu
trupele din flancul drept al
Corpului 8 din Armata 4 rusă.8
A primit frontal asalturile diviziilor 70 honvezi, 117 şi 225
infanterie în sectorul Vf.
Cireşoaia, Valea Slănicului,
Dealul Caşin, Răchitaşul Mic,
reuşind să reocupe terenul
pierdut de Armata a 2-a pe
înălţimile ce dominau Văile
Oituzului si Slănicului. În
luptele de la Cireşoaia şi
Coşna, Batalionul de Vânători
de Munte a atacat companiile
de honvezi din Divizia 70 infanterie austro-ungară, capturând 400 de prizonieri.
Când, la 30 octombrie/12
noiembrie 1917, Batalionul de
Vânători de Munte a fost
transformat în regiment, sub
comanda prinţului moştenitor
Carol (viitorul rege), generalul
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Major, Serviciul Istoric, propunea Ministerului
Apărării Naţionale să trimită Muzeului „Marelui
Război” din Paris un număr de 59 de
fotografii, între care figurau cele ale M.S.
Regele Ferdinand I, M.S. Regina Maria,
A.S.R. Principele Carol, Generalul Averescu
Alexandru, General Prezan Constantin,
General Grigorescu Eremia,
Generalul Văitoianu Arthur, General
Cristescu Constantin, General Mărdărescu
Gheorghe.11 Acelaşi serviciu, propunea, pe 7
decembrie 1938, trimiterea către Muzeul Militar din Varşovia, alături de uniforme militare,
ordine şi decoraţii de război române, acelaşi
set de fotografii ale generalilor, ofertă ce se
făcea, în 1940, Muzeului Militar din Praga, în
1941, Muzeului din Atena, în 1942, Muzeului
„Zeughaus” („Arsenal”, n.m.) din Berlin şi
Muzeului din Istambul, în 1943, Muzeului din
Sofia şi din Lisabona.12 Semn că, şi după ciuntirile succesive ale României Mari (prin
Dictatul de la Viena şi Pactul Ribentrop-Molotov), cei care luptaseră pentru înfăptuirea ei,
aveau profil de efigie.
După o prestigioasă activitate pusă în slujba armatei şi a statului român (pe rând, ministru de Interne, Justiţie, de Război (24 X 1918
- 29 XI 1918), de Interne, Externe,
Comunicaţii (1923-1926), consilier de
Coroană),13 generalul de corp de armată
Arthur Văitoianu se stingea din viaţă, la o dată
incertă (1956, după alte surse, 1957) prea
bătrân, probabil, pentru a mai deveni deţinut
politic sub regimul „democrat popular”.
Pentru corectarea unor date biografice controversate, adăugăm. Fratele său mai mic,
generalul Alexandru Văitoianu (1866-1939),
colonel, din 1914, şi subşef al Marelui Stat
Major, a scris monografia „Gimnaziul de fii de
militari” (Craiova, 1908) şi „Zece zile în Rusia”
(Bucureşti, 1910). A căzut prizonier în război
şi a fost deportat în lagărul german de la
Stralsund; acolo, după depoziţia căpitanului
M. Bădescu, a avut o atitudine demnă şi plină
de compasiune faţă de camarazi: DOMNUL
COLONEL VĂITOIANU Este singurul domn
ofiţer superior care a văzut just lucrurile în
lagăr şi care a înţeles pe ofiţeri în toate
suferinţele şi nevoile lor.(...) Este singurul

Arthur Văitoianu, comandantul Corpului 4
armată, prin Ordinul de zi nr. 9, din noiembrie
1917, adesându-se vânătorilor, arăta: În scurtul timp în care Batalionul de vânători de
munte s-a găsit pe front sub ordinele mele, a
dat dovadă de bravură şi dispreţ faţă de
moarte, atât în tranşee, cât şi în atac (...);
cinste trupei, ofiţerilor şi comandantului.9
Prin Ordinul de zi nr. 256 din 6 februarie
1918, preia comanda Armatei a 2 -a, pe care
o va deţine până la începutul lunii mai 1918,
când se trece la demobillzare.
Odată cu demobilizarea armatei, generalul
Văitoianu se despărţea de vitejii ostaşi ai
munţilor, cerându-le: Duceţi cu voi inima şi sufletul meu. Ori unde veţi fi, reamintiţi-vă de
acela care v-a iubit ca un adevărat părinte şi
de care vă despărţiţi astăzi, lăsându-l plin de
mândrie, dar şi cu durerea în suflet, durere
împărtăşită şi de voi.
După terminarea războiului, în condiţii grele
şi lipsuri de tot felul, a îndeplinit diferite funcţii
în administraţia de stat, printre care: ministru
ad interim al Justiţiei (1918), ministru de
Război şi de Interne (1918, 1922-1923),
preşedinte al Consiliului de Miniştri (1919),
ministru secretar de stat la Departamentul
Comunicaţiilor (1923-1926), ministru de stat
(februarie-martie 1939). Între altele, în funcţia
de ministru de război, generalul de corp de
armată Arthur Văitoianu, înaintează regelui
Ferdinand un raport în care cerea: Introducerea în armată a stilului calendaristic gregorian a devenit o necesitate impetuoasă pentru
evitarea erorilor şi confuziilor, atât în reglarea
raporturilor de serviciu
cu
autorităţile
militare ale Puterilor Aliate, cu care cooperăm,
cât şi în relaţiile cu populaţiile din Transilvania,
Bucovina şi celelalte provincii locuite de
români, unde se lucrează, cum se ştie, numai
cu stilul nou, afară de Basarabia.10 Drept
urmare, prin Înaltul Decret Nr. 341, din 24
ianuarie 1919, regele hotărăşte: Art. I - Cu începere de la 1/14 februarie 1919 se introduce
în armată stilul calendaristic gregorian pentru
orice corespondenţă cu autorităţile militare
sau civile.
Ca o dovadă a prestigiului de care se
bucura, amintim că, în 1935, Marele Stat
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domn ofiţer superior care a
avut totdeauna cea mai
demnă atitudine şi asupra
căruia n-a existat decât
admiraţie
din
partea
noastră.14
S-a stins din viaţă la 9
aprilie 1939, dată pe care
autorii volumului „Scut pentru
ţară” au atribuit-o, ca moment
al trecerii în cele veşnice, lui
Arthur Văitoianu.
Note:
1.
Dimitrie Rusu, Nicolae Livinţ, Didi Miler şi Eugen
Mavriş, Scut pentru ţară.
1916-1996. Opt decenii de la
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române,
Editura
„Porto
Franco”, 1996, p.179.
2.
România în anii
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Vol.1, Editura Militară 1987,
p.367.
3.
Ibidem, p. 400.
4.
Constantin I. Stan,
Buzăul şi Rm. Sărat în anii
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Buzău,
Editura
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5.
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Eugen Ichim, Ordinul
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Generalul de corp de
armată Nicolae Ciupercă
-----------------Maior Romeo Feraru, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Viitorul comandant al Armatei
a
2-a,
Nicolae
Ciupercă, s-a născut, la 20
aprilie 1882, la Râmnicu
Sărat, într-o familie modestă;
după ce absolvă în urbe
şcoala primară şi cursul inferior al liceului, se înscrie la
1896 în Şcoala fiilor de ofiţeri
din Iaşi, al cărei şef de
promoţie devine în 1900.
Îmbrăţişând cariera armelor
urmează Şcoala de ofiţeri de
Infanterie şi Cavalerie din
Bucureşti,
unde
se
evidenţiază, încă o dată, şef
de promoţie, în 1902. Este
repartizat, cu gradul de sublocotenent, la Regimentul 9 Infanterie Râmnicu Sărat, mai
apoi la Regimentele 30 Muscel (locotenent, 1907), R. 34
Constanţa (căpitan, 1911, şi
R. 36 „Vasile Lupu”, 1912)
În războiul de întregire
naţională, maiorul Nicolae
Ciupercă este şef al Biroului
Operaţii al Armatei II-a, sub
comanda
generalului
Averescu. Pentru meritele
sale
în
pregătirea
şi
desfăşurarea bătăliei de la
Mărăşti a primit Odrinul
„Coroana României” în grad
de ofiţer, „Croix de Guerre” şi
„Steaua României” în grad de
de cavaler (în 1917 este
avansat locotenent-colonel).
În perioada interbelică urcă
treptele ierarhiei militare,

numit în diverse funcţii şi, în
1930, este avansat la gradul
de general de brigadă, cea
mai înaltă dintre funcţiile
deţinute fiind aceea de comandant al Corpului 3 Armată
(1937), ocazie cu care
primeşte gradul de general
de divizie.
Loialitatea, înaltul civism şi
simţul nestrănutat al datoriei
îl determină să demisioneze
din funcţia de ministru secretar de stat la Departamentul
Apărării Naţionale, la scurt
timp după numire (14 octombrie 1938 - 1 februarie
1939), ca urmare a faptului că
nu a fost de acord cu schimbarea destinaţiei unor fonduri
din bugetul armatei.1
În urma izbucnirii celui de
al Doilea Război Mondial prin
atacarea Poloniei de către
Germania, la 1 septembrie
1939, Marele Stat Major
decretează
mobilizarea
generală, constituindu-se, în
aceste condiţii, şi comandamentul Armatei a 2-a, în garnizoana
Bucureşti:
„Cu
începere de la 12 septembrie
a.c. (1939), a luat fiinţă Armata II, conform Ordinului
Marelui Stat Major nr. 12251
- se precizează în Raportul
nr. 98/19 septembrie 1939,
adresat de comandantul
acesteia, generalul de divizie
Nicolae Ciupercă, ministrului
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apărării
naţionale
-,şi
funcţionează pe zona ei de
concentrare. Avem onoarea a
vă ruga a aproba ca şi pentru
personalul activ şi de rezervă:
ofiţeri, subofiţeri, funcţionari
civili ce încadrează comandamentul Armatei II, care
activează continuu pentru
bunul mers al operaţiilor şi
serviciilor, să li se acorde de
la data de mai sus cuvenita
alocaţie de hrană prin D.M.
nr. 787 din mai a.c.2
Preconizându-se probabilitatea unei agresiuni concentrice asupra României, se
urmăreşte realizarea unui
„Front de sud” care să contracareze posibilul atac al
forţelor bulgare, estimat la
valoarea a 7 divizii, motiv
pentru care Armata a 2-a,
formată din corpul 2 Armată şi
diviziile 30, 4 şi 32 infanterie
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îşi mută comandamentul la Constanţa. Rapturile succesive din vara anului 1940
determină o reconfigurare a Armatei a 2-a, la
30 iunie 1940, în componenţa acesteia intrând: Corpul 2 Armată, Divizia 1 Grăniceri, Diviziile 4, 9 şi 10 Infanterie, Brigada 7 Cavalerie
şi Detaşamentul „Dunărea”, la 10 septembrie,
după readucerea comandamentului la
Bucureşti (Diviziile 3, 4, 11 şi 13 Infanterie),
adăugându-se şi Corpul 3 Armată, cu comandamentul la Buzău (Diviziile 5, 6, 9 şi 15 Infanterie).
Conducătorul
statului,
Ion
Antonescu, în ideea de a crea „o armată mică,
dar puternică”, la 22 septembrie 1940,
desfiinţează Armata a 2-a.
La 3 iunie 1940, când i se încredinţează
conducerea Armatei 4, generalul Nicolae
Ciupercă se adresează subordonaţilor:
Venind în capul acestui însemnat comandament aduc cu mine un suflet cald, un
simţământ de împlinire a datoriei dezvoltat în
cel mai înalt grad, o energie neînfrântă şi rog
pe fiecare din voi, de la cel mai umil soldat
până la cel mai mare comandant, să mă ajute
în sarcina grea, dar frumoasă pe care Majestatea Sa Regele, şeful suprem al oştirii mi-a
încredinţat-o: apărarea gliei strămoşeşti din
blajina provincie basarabeană. Am credinţa
nestrămutată că ostaşii Armatei 4 sunt

însufleţiţi de aceleaşi sentimente ca şi mine,
comandantul lor, şi că în piepturile voastre
bate sufletul oştenilor lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt, care ani de zile au fost străjerii neclintiţi
ai hotarelor de răsărit ale Moldovei. La 28
iunie 1940, la cel de al doilea ultimatum sovietic, când armata română va trebui să evacueze Basarabia, generalul Nicolae Ciupercă
va acţiona hotărât şi energic pentru redresarea moralului comandanţilor şi aducerea
materialelor militare dincoace de Prut, nu fără
a remarca exigent, la 6 iulie, că această
operaţie a scos la iveală lipsuri în pregătire şi
slăbiciuni morale, pe care dacă nu le
îndreptăm vom pierde totul, între acestea
figurând situaţii inadmisibile, anume acelea de
a se ajunge la unităţi dezarmate şi batjocorite
de populaţia străină, cu ofiţeri insultaţi, fără ca
să se dea o ripostă imediată, cu orice risc, aşa
cum poruncea buna tradiţie militară. Între
cauze, cele mai multe imputabile ofiţerilor, era
şi una care amintea de faptul că acest comandant nu se îndepărtase de obârşie, ţăranul devenit oştean: lipsa de legătură sufletească
între ofiţeri şi trupă, fiindcă disciplina slabă şi
încrederea slabă nu au putut să depăşească
îndemnurile răuvoitoare de a lăsa armele şi
pleca. Se cerea „propagatorilor de panică” să
predea comenzile care le deţineau.

Generalul locotenent Nicolae Ciupercă (al cincilea din stânga)
în mijlocul unui grupde ofiţeri români şi germani (august 1941)
Sursa: /www.ww2incolor.com/
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Construcţia podului peste Prut (1 iulie 1941)
Sursa: /www.ww2incolor.com/
După intrarea României în război, Armata
4 avut misiunea de a elibera centrul şi sudul
Basarabiei, lucru de care s-a achitat cu
onoare, dar, datorită unor directive fie ale conducerii „centrale” române, fie ale germanilor,
înfăptuite cu mai multe jertfe decât ar fi fost
impuse de ofensivă. În Ordinul de zi nr. 25 bis,
din 9 septembrie 1941, dat de comandantul
Armatei 4, aproape la o lună de la începerea
ofensivei, se arăta respectul pentru spiritul de
sacrificiu al combatanţilor: Regimentul 10
Vânători din Divizia 15 Infanterie de sub comanda colonelului Halunga Raul, în luptele
din zilele 3, 5 şi 6 iulie 1941, la forţarea Prutului şi atacul asupra dealului Oneşti şi Sărăţeni
a făcut minuni de vitejie.
Atacând eroic a străbătut lunca Prutului,
lată de 4-5 km, plină de mlaştini, sub o ploaie
torenţială şi sub focul puternic al artileriei şi infanteriei duşmane, şi a reuşit prin ocuparea
puternicelor rezistenţe inamice de pe dealul
Sărăţeni - Obileni Vechi şi la Corbi, să
deschidă întregului corp de armată calea de
pătrundere pentru recucerirea Basarabiei.

13 ofiţeri, 6 subofiţeri şi 250 trupă morţi,
care şi-au vărsat sângele pentru reuşita înaltei
acţiuni de luptă, arată cu prisosinţă spiritul de
sacrificiu şi vitejia fără seamăn a acestui eroic
regiment.3 Ulterior, bravura aceluiaşi ofiţer şi
a trupei sale îl vor determina pe generalul
Nicolae Ciupercă, în chiar ziua când trebuia
să predea comanda armatei, să revină: în
Basarabia şi Ucraina a luat parte la luptele de
la Buldinovka Alimanul (Ajalîc) comandând
eroic un batalion din Regimentul 10 vânători
şi unităţi de cavalerie descălecate, cauzând
inamicului pierderi mari.
În ziua de 28 august 1941, fiind trimis să
restabilească o situaţie critică şi să ia comanda unui detaşament compus din infanterie şi cavalerie, cade vitejeşte sfărâmat de
un obuz, la cota 59 sud-vest Bujalîc (Ucraina)
la atacul Odessei.
Pentru faptele sale de arme de care a dat
dovadă acest ofiţer, ordon citarea prin ordin
de zi a Armatei a colonelului Halunga Raul,
comandantul Regimentului 10 Vânători.4 Armata 4 a dat, la 7 iulie 1941, şi prima jertfă din
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cel de al Doilea Război Mondial, un ofiţer cu
gradul de colonel, Gheorghe Niculescu, din
Regimentul
12
Dorobanţi,
avansat
„post-mortem” la gradul de general de brigadă
şi decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a
III-a.5
Încă din 19 iunie 1941, generalul ion Antonescu, „comandantul de căpetenie”, prin ordinul de operaţii nr. 19, redistribuie armatele
3 şi 4 şi divizii componente ale acestora, astfel
încât prima menţionată intră în compunerea
Armatei 11 germane; Armata a 4 -a română a
avut, spre exemplu, în luptele pentru eliberarea sudului Basarabiei, şi Divizia 10 infanterie, comandată de generalul Octav
Georgescu, care făcea parte din Armata a 2 a din Dobrogea. Subordonarea către germani,
mai apoi crearea unui Grup de armate “Ion
Antonescu", o structură de operetă creată mai
mult pentru opinia publică, fără nici o iniţiativă
operaţională sau o decizie, care era, după
Constantin I. Kiriţescu, o titulatură mai mult
onorifică întrucât conducerea strategică a
operaţiilor armatelor germane şi române pe
Frontul de Sud-Est o aveau Înaltele Comandamente germane6, a înăsprit relaţiile dintre
generalul Ciupercă şi viitorul mareşal.
La 14 august, Hitler îi cerea lui Ion Antonescu să angajeze în operaţiunile de la est
de Nipru unităţile de cavalerie şi de munte
(subordonate Armatei 11 germană) şi Divizia
blindată, iar la 17 septembrie acesta îşi trimitea acordul cu privire la angajarea în continuare a respectivelor unităţi care, la acea
dată, aveau un efectiv de 2774 ofiţeri, 2086
subofiţeri şi 69840 trupă. Armata a 4-a este
agajată în Crimeea, în bătălia sângeroasă
pentru Odesa. Lupta dincolo de frontiera
firească a ţării, fără o miză proprie, în condiţii
extrem de grele, înregistrează o scădere de
moral, pe care comandantul o înregistrează:
Aproape toate diviziile noastre din primul
eşalon se găsesc la limita posibilităţilor ofensive: limită morală şi fizică. Brutus Coste, fost
consilier al Legaţiei Române din Lisabona,
arăta, în 1943,: Poporul român şi armata sa
au intrat în război contra Rusiei pentru singurul scop al recâştigării a ceea ce ne fusese
furat prin ameninţare cu forţa. Pentru a pune

capăt umilirii ce au suportat-o în urma deciziei
guvernului lor de a capitula fără vărsare de
sânge, românii au resimţit moraliceşte necesitatea de a lupta pentru recâştigarea
pământului ce aparţinea de drept României.
Procedând astfel ei nu s-au gândit nicicând să
participe la vreo cruciadă ori la vreo campanie
mondială de o asemenea natură; ei au conceput războiul lor contra Rusiei ca o acţiune
militară purtată pentru recâştigarea a două
provincii româneşti pe care ei fuseseră gata
să le apere prin forţa armelor cu un an mai devreme şi, de asemenea, pentru eliberarea a
două milioane de ţărani români, a căror viaţă,
sub ocupaţia sovietică, fusese o lungă serie
de persecuţii, deportări şi ucideri în masă
(numai într-un singur an de ocupaţie, peste
300000 de români din Basarabia dispăruseră
prin forţă).
Trebuie adăugată încordarea continuă între
români şi germani, în numai o lună de la
declanşarea campaniei din Est; este de consemnat faptul că, în faţa acestui simptom, comandantul Armatei 4 române, generalul
Nicolae Ciupercă, intervenea, în august 1941,
la Marele Cartier General pentru a cere comandamentelor germane să ordone să
înceteze măsurile vexatorii pentru ostaşii
români(...); să înceteze abuzurile semnalate
ce se fac de trupele germane, în caz contrar,
trupele să procedeze conform legilor militare,
întrebuinţând armele. Ostaşul român care se
va lăsa dezarmat va fi aspru sancţionat.7
Analizând „grandoarea şi amărăciunea
unei victorii”, aceea de la Odesa, istoricii militari au arătat că, în condiţiile date, conducerea operaţiei la nivelul comandamentului
Armatei 4, au cântărit trei factori: concepţia
Comandamentului de Căpetenie şi a Marelui
Cartier General (prevăzând, pe rând, „luarea
din mişcare”, „atacurile generale” şi „asediul
incomplet”; situaţia terenului (deschis, fără
acoperiri şi fragmentat de limanuri); tăria dispozitivului inamic (trei linii fortificate, un efectiv
de 80.000-90.000 de oameni, supremaţie
aeriană şi sprijin naval). Cu atât mai mult este
salutar faptul că generalul Nicolae Ciupercă
are meritul de a fi avertizat pe superiorii săi
că sovieticii sunt pregătiţi să se opună cu
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încrâncenare, ca şi ideea de a ataca inamicul
pe frontul stâng, între Dalnik şi Tatarca, întrun loc vulnerabil, plasat la cea mai scurtă
distanţă în linie dreaptă de Odesa.8
În 9 septembrie 1941, generalul Nicolae
Ciupercă şi şeful său de stat major, Nicolae
Pălăgeanu, sunt înlocuiţi de la comanda Armatei 4, ce lupta în zona fortificată a oraşuluiport Odesa, la iniţiativa lui Antonescu, sub
motivaţia „lipsei de spirit ofensiv”. În mod formal, nu i s-au adus reproşuri de
incompetenţă, mareşalul elogiindu-i chiar activitatea prin ordin de zi pe armată, iar Regele
Mihai decorându-l cu Ordinul „Mihai Viteazul”
clasa III-a, pentru devotamentul, abnegaţia şi
energia cu care a comandat în situaţii foarte
grele Armata 4, în intervalul 22 iunie la 9 septembrie 1941.9
Ordinul de zi nr. 14 din 9 septembrie al comandantului Armatei 4, cu ocazia predării
comenzii, este elocvent pentru starea de spirit
a acestuia: Dragi ostaşi ai Armatei 4! V-am
făgăduit, la intrarea noastră în război, că voi
da putinţa să ştergeţi urmele înjosirii pe care
duşmanul secular al Neamului Românesc o
făcuse Oştirei anul trecut şi să răscumpărăm
pământul sfânt al lui Ştefan cel Mare, Basarabia Română. După sângeroase lupte suntem
Stăpânii Basarabiei. Nu vom putea stăpâni
însă cu adevărat frumos şi roditor pământ
până ce duşmanul nu va fi îngenunchiat. La
porţile Odessei sunteţi numai la un pas de
acest ţel! (...) împrejurările fac să nu vă pot
întovărăşi şi pe această ultimă voastră
stăruinţă..
Plecând din fruntea voastră, mă închin cu
cucernicie la memoria sfântă a celor ce şi-au
jertfit viaţa pentru marea şi scumpa noastră
cauză şi vă mulţumesc din tot sufletul, de la
soldat la general, pentru devotamentul cu
care m-aţi ascultat şi urmat.
Înainte cu Dumnezeu ostaşi ai Armatei 4!
Dreptatea este cu noi.10
Un memoriu al fostului comandant către
ministrul de Război, datat 23 septembrie,
arăta a fi fost „silit “ să-şi înainteze demisia din
armată „din cauza gravelor jicniri” ce i le-a
adus conducătorul statului; la 13 noiembrie
1941 a fost trecut în rezervă.

Ruptura de Antonescu a avut loc, după propria-i mărturisire, în august, când a refuzat să
dea curs solicitării, făcută prin generalul
Gheorghe Gheorghiu, de a redacta o
scrisoare către comandamentul german, prin
care să ceară îngăduinţa şi „onoarea de a
continua mai departe operaţiunile la cot cu
armata germană”; răspunsul expediat generalului Gheorghiu preciza: „Regret, o astfel de
scrisoare nu pot face pentru simplul motiv că
eu personal sunt contra operaţiunilor de aşa
mare amplitudine din partea armatei noastre,
care nu este armată mondială sau
europeană.”
În toamna lui 1944, va solicita generalului
Mihai Lascăr reactivarea, dar este refuzat
pentru „a nu încuraja apetiturile altor
demisionaţi”.
În primăvara anului 1946, sub impresia
samavolniciilor sovietice şi a abandonului în
care occidentalii păreau a ne lăsa, va intra în
organizaţia „Graiul Sângelui”, condusă de profesorul Ion Vulcănescu, socotită de autorităţi
a fi „de tip fascist, paramilitar”, şi, pentru
destabilizarea regimului „democrat-popular”
ar intenţiona să recurgă la „răscoală armată”.
Dintre militari, în această organizaţie politică
şi militară mai făceau parte generalul Aurel
Aldea, colonelul Ioan Gradin, maiorul Constantin Lăţea, generalul Ion Mihăescu,
colonelul Ion Tobă (zis Hatmanul, din Buzău).
Din 1948, după ce generalul Aurel Aldea a
fost arestat, generalul Nicolae Ciupercă a fost
numit comandantul militar al organizaţiei.
În paralel şi în aceeaşi subversivitate exista
organizaţia Mişcarea Naţională de Rezistenţă,
între ai cărei conducători se afla şi amiralul
Horia Măcellariu; după căderea acestei reţele
şi arestarea câtorva din proprii membri de
către securitate, s-a pus problema ca „Graiul
Sângelui”, să se autodizolve sau să îşi
înceteze temporar activitatea. Aceastor prudente variante Nicolae Ciupercă li s-a opus,
cum atestă memoriile lui Constantin Lăţea,
spunând: Vom intra în puşcărie, să se ştie că
n-am vrut ca România să devină o Republică
a Uniunii Sovietice. Au fost ridicaţi, acuzaţi de
„crima de uneltire contra ordinii sociale” iar Tribunalul militar Bucureşti, Secţia 2-a, prin
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sentinţa din 11 iulie 1950, i-a condamnat la ani
gei de temniţă; capii acestui „lot” au primit
pedepse exemplare: Ion Vulcănescu - 25 de
ani de muncă silnică şi 10 ani degradare
civică, generalul Ion Mihăescu 20 de ani de
muncă silnică şi zece ani degradare civică
(militarul şi-a sfârşit zilele, fără a-şi împlini
sorocul, la 22 octombrie 1957, în penitenciarul
de la Văcăreşti). Tot la Văcăreşti, în aprilie
1949, a fost ucis de către gardieni generalul
Radu Korne, cum atestă şi fostul locotenent
Ion Pantazi. Fiul generalului Constantin Pantazi, fost ministru de război decedat în închisoarea de la Râmnicu Sărat, în 1956, el
însuşi „absolvent” a 16 ani de temniţă politică,
va consemma în memoriile sale: Se pomeneau lucruri îngrozitoare despre ceea ce se
petrecuse în acest reduit numai cu un an mai
înainte. Maromet, directorul închisorii, care
fusese portar la primăria de Galben sau
Verde, împreună cu gardienii, şeful lor fiind
Ivănică, veneau şi strigau: “Coloneii şi generalii să iasă afară". Apoi se puneau cu
ciomegele pe ei până îi lăsau laţi. În aceste
condiţii înfiorătoare a fost ucis unul dintre cei
mai viteji şi distinşi ofiţeri pe care i-a avut Armata Română, generalul Radu Korne.11
Regimul de exterminare fizică a secerat spornic din toate loturile (oameni politici, intelectuali, militari, preoţi, muncitori şi ţărani, supuse
prigoanei şi carceralităţii.
Generalul Nicolae Ciupercă nu a compărut
în faţa completului de judecată anticipată şi de
porunceală, întrucât nu a supravieţuit perioadei de cercetare, decedând pe 25 mai
1950, în Spitalul central nr. 1 al penitenciarului
Văcăreşti; diagnosticul de pe actul de verificare a morţii indica: „scleroză cerebrală, sindrom Parkinson, miocardită, azotermie”. În
memorialul său de serviciu, de-a lungul unei
cariere militare, se adunaseră caracterizări din
cele mai elogioase: „ofiţer capabil, laborios şi
conştiincios”, cu „simţul onoarei şi curajul militar cerut de cariera sa”, un „om de caracter”,
„inteligent cu o judecată admirabilă”, „exemplu
de probitate sufletească, demn cu superiorii şi
părintesc cu inferiorii”, „de o modestie care
aproape că nu se întâlneşte la nimeni în vremurile noastre”. Toate aceste calităţi îl făceau

indezirabil regimului politic ce fusese adus pe
tancurile sovietice. Printr-un nedrept şi ironic
paradox, generalului i-a reuşit ultima retragere, aceea în lumea celor drepţi.
Note:
1.
Dimitrie Rusu, Nicolae Livinţ, Didi
Miler şi Eugen Mavriş, Scut pentru ţară. 19161996 - Opt decenii de la înfiinţarea Armatei a
2-a române, Editura „Porto Franco”, 1996,
p.181.
2.
Idem, p.135;
3.
Jipa Rotaru, Alesandru Duţu şi Florica
Dobre, Campania din Est în ordine de zi
(1941-1944), Vol.1, Editura „Metropol”1993, p.
64.
4.
Idem, Vol 2, Editura „Metropol”, 1995,
p.48.
5.
Dorin Gheorghiu, Ion Cioară şi
Gheorghe Tudor- Bihoreanu, Armata a IV-a
“Transilvania" la 80 de ani, Cluj- Napoca,
Editura „Dacia”, 1996, p. 248.
6.
Idem, p.202.
7.
România în anii celui de al Doilea
Război Mondial, Vol.1, Editura Militară, 1989,
p. 377; 473.
8.
Jipa Rotaru, Octavian Burcin,
Vladimir Zodian şi Leonida Moise, Mareşalul
Antonescu la Odessa. Grandoarea şi
amărăciunea unei victorii, Editura „Paideea”,
1999, p. 80.
9.
Alesandru Duţu şi Florica Dobre,
Drama generalilor români (1944-1964), Editura Enciclopedică, 1997, p. 80.
10.
Jipa Rotaru, Octavian Burcin,
Vladimir Zodian şi Leonida Moise, Op. cit.,
p.141.
11.
Ion Pantazi, Am trecut prin iad, Sibiu,
Editura „Constant”,1992, p. 59.
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Generalul
C. Constantinescu-Claps
-----------Emil Niculescu

Constantin Constantinescu-Claps, general de armată (n. 1884, Beceni, judeţul
Buzău - m. 1961, Bacău). Absolvent al şcolii militare de artilerie şi geniu (1905) şi al
Şcolii Superioare de Război (1920). La începutul
războiului, în 1941, a comandat Corpul 11 armată în
acţiunile militare pentru eliberarea părţii de sud a
Basarabiei, apărând Nistrul în zona Valul lui Vodă, pentru care este evidenţiat de generalul Nicolae Ciupercă,
şi în operaţia Armatei 4 de la Odesa, pe direcţia TatarkaOdesa. S-a remarcat în timpul acţiunilor din Stepa
Calmucă, în sud de Stalingrad (septembrie-decembrie
1942), în pofida faptului că acestea s-au soldat cu înfrângerea marilor unităţi române. La 10 februarie 1943 a
demisionat din armată, fiind trecut în rezervă. Arestat, la
17 septembrie 1951, şi închis la Văcăreşti şi Jilava. La
20 noiembrie 1954 a fost condamnat la 15 ani muncă
silnică pentru aşa-zise crime de război. În urma „cererii
de îndreptare”, a procurorului general, Tribunalul
Suprem l-a declarat nevinovat, fiind eliberat la 26
septembrie 1955.
Însolitul cognomen al generalului buzoian
duce cu gândul, pentru cei care au mai prins, în
perioada şcolarităţii, penarul cu toc de scris, la
una dintre mărcile faimoase de peniţe se numea
„klaps”, ştiam că e, parcă, ceva pe nemţeşte,
dar nu şi ce semnifică. În virtutea acestei
informaţii lacunare, poţi fi tentat să crezi că
„porecla” generalului derivă dintr-o pasiune, cu
totul accentuată, pentru caligrafie, dintr-o
pedanterie a spiritului cancelaristic. Departe
de realitatea ce a generat o mult mai
„romantică” în resorturile ei. Relatând despre
campania Armatei 4 române în Est, aflată
sub comanda generalului ConstantinescuKlaps, Titus Gârbea precizează: De ce „Klaps”?
De Bobotează, la Constanţa, în prezenţa
Regelui Carol I, s-a aruncat crucea în apă.
Comentându-se cine ar putea s-o scoată pe
acel ger, un tânăr sublocotenent s-a aruncat
în apă cu tot echipamentul, inclusiv sabia.

Surprins, Regele a comentat: „Er mist ein Klaps
haben” (Trebuie să aibă ceva sărit la cap). Era
vorba tocmai de acest general, pe atunci sublocotenent.1
S-a remarcat, prin competenţă şi bravură,
încă din timpul celui de al Doilea Război Balcanic (1913), când era în Regimentul 12 Artilerie, unitate cu care a participat la campania
ofensivă din Transilvania, 1916, unde a fost
decorat cu Ordinul „Coroana României” cu
spade în gradul de cavaler; în bătăliile din 1917
îl aflăm, la Măgura Caşin, în funcţiile de comandant de baterie şi de divizion. Va îndeplini mai
mule funcţii importante, în perioada interbelică,
astfel: comandant al Regimentului 4 Artilerie
grea (1925-1933), al Brigăzii 7 Artilerie (19331935) şi al Diviziei 12 Infanterie (1937-1939);
devine comandantul corpurilor de armată 10
şi 11 (octombrie 1939-noiembrie 1941). În perioada ocupării de către U.R.S.S. a Basarabiei

105

Portrete de lideri militari
şi a Bucovinei de nord, a asigurat retragerea
Corpului 10 Armată din nordul Bucovinei. După
intrarea României în cel de-al Doilea Război
Mondial i se va da comanda sectorului de luptă
de pe cursul inferior al Prutului, contribuind la
eliberarea părţii de sud a Basarabiei şi la
apărarea Nistrului pe sectorul Vadul lui Vodă.
Pentru modul în care s-a achitat de aceste
însărcinări, comandantul Armatei 4, generalul
Nicolae Ciupercă consemna: Generalul Constantinescu a condus corpul de armată cu multă
destoinicie (...) cauzând indirect retragerea
forţelor bolşevice între Limanul Nistrului şi lacul
Suhoz. (...) Îl consider ca foarte bun comandant
de corp de armată care se distinge prin devotament deosebit şi printr-un optimism preţios.
Cu un deceniu mai în vârstă decât Pamfil
Şeicaru, fostul sublocotenent de rezervă în
războiul reîntregirii, cavaler al Ordinului „Mihai
Viteazul”, gazetarul şi polemistul de după
război, generalul, prin obârşia buzoiană
comună, va fi cunoscut, în campanie sau perioada interbelică, pe directorul ziarului „Curentul”, şi chiar a legat o trainică prietenie cu
acesta. Astfel se explică geneza unora dintre
romanele lui Cezar Petrescu, coleg de redacţie
cu Şeicaru, atât la „Hiena”, cât şi la „Gândirea”,
cum nota, în amintirile din exil, cel de pe urmă:
Zaharia Duhu din „Comoara Regelui
Dromichet” şi din „Aurul negru”, a existat, se
numea Ghiţă Brăescu din comuna Beceni,
judeţul Buzău. Era unchiul generalului Constantin Constantinescu, fost comandant al armatei a IV-a din campania contra Rusiei
sovietice. I-am vorbit lui Cezar Petrescu de
acest moşnean care, în copilărie, mă fermecase
cu poveştile lui despre daci şi mă surprinsese
pornirea lui împotriva romanilor. Cezar Petrescu
mă ascultase cu interes. Cum mă duceam des
la Beceni, l-am rugat să mă întovărăşească.
A pretextat ceva şi n-a mers. După ce au apărut
cele două romane, le-a trimis cu dedicaţie lui
Ghiţă Brăescu. Mai târziu a mers cu mine la
Beceni ca să-şi cunoască în carne şi oase
eroul.2 Cele două romane, apărute în 1931,
respectiv 1934, au între personaje luptători
idealişti, combatanţi pentru o cauză nobilă (sau
deja pierdută – cum era dacismul, după Hasdeu
şi Nicolae Densusianu, cu a sa „Dacie
preistorică”), nestrămutaţi în temeiurile drepte
ale credinţei lor. Această prietenie avea să
aibă repercursiuni nefaste asupra unor proprii

atitudini cum şi a carierei sale militare. Conduita
generalului buzoian, în calitate de comandant
al Armatei 4 (noiembrie 1941- februarie1943),
pe frontul din Est, este reflectată şi în conţinutul
câtorva ordine de zi. Astfel, la 28 noiembrie
1941, în Ordinul de zi nr. 56 pe Armata 4,
citează Ambulanţa şi autosanitarele Diviziei 14
Infanterie care, în luptele din faţa Odesei, au
tratat şi evacuat peste 5000 răniţi ai Diviziei 14
şi alţi 5000 de răniţi de la unităţile vecine, prizonieri şi populaţie civilă.3 A avut nenorocul
să conducă Armata 4 în una din cele mai grele
situaţii, în Stepa Calmucă, la sud de Stalingrad, în faţa unui inamic cu o superioritate
zdrobitoare în număr şi tehnică, în special
tancuri. În 10 decembrie 1942, va cita în ordin
de zi pe armată, pentru ajurorul dat, în luptele
grele duse din 2 noiembrie, Escadrila 16
observaţie şi Escadrila 14 legătură, iar după o
zi, Divizia 8 cavalerie care a întârziat înaintarea
inamicului şi a dat răgaz trupelor noastre să se
reconstruiască pe poziţii succesive.4
Înainte de a se confrunta cu cruda, dramatica
iarnă rusească, comandantul Armatei 4, nu
pare, după jurnalul generalului Constantin
Sănătescu, să fi fost lipsit de un optimism condamnabil; în 25 decembrie1942, aflat la Vodino,
Sănătescu notează: Crăciunul! – Cel mai trist
din viaţa mea. (...) După masă sunt iar singur în
camera mea şi răsfoiesc ziarele cu data de 9
decembrie. Îmi atrage atenţia un articol de fond
scris de Pamfil Şeicaru în „Curentul”, prin care
preamăreşte pe G-al Constantinescu (comandantul Armatei a IV-a). Nimic de mirare, prieteni
fiind şi din acelaşi sat. Dar cum vine această
laudă tocmai acum? Armata a IV-a a fost adusă
în august şi comandamentul nu a avut nici o
întrebuinţare până în ultimele zile din noiembrie,
când rămăşiţele trupelor ce luptau la sud de
Stalingrad au fost puse sub comanda acestei
armate. Generalul Constantinescu, plictisit de
anonimatul ce domnea înjurul său, a trimis o
telegramă direct mareşalului, prin care spunea
că trupele sale, după zece zile de lupte grele,
au încheiat cel mai răsăritean front românesc şi
sunt cu gândul la Mareşal. O telegramă în termeni linguşitori, dar al cărei tâlc era: vedeţi că
sunt şi eu pe aici; oare n-ar fi momentul să-mi
dea şi mie „Mihai Viteazul”? Într-adevăr generalul Constantinescu a reuşit să iasă din anonimat, fiindcă toate ziarele i-au publicat telegrama
cu caractere mari, iar „Curentul” îi consacră
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articolul de fond de care am pomenit. La ora
actuală de ce nu revine G-al Constantinescu cu
vreo telegramă? Fiindcă trupele sale sunt
complet sfărâmate – şi inexistente. Nu
telegramă de linguşire trebuia să trimită, ci
telegramă de protest, în care să arate situaţia
tragică în care ne-a vârât Mareşalul.5
Demisia lui Costantinescu-Claps, la 10
februarie1943, spune multe despre modul său
de autoevaluare după înfrângerea de la Stalingrad. Nici gazetarul Şeicaru nu va mai
avea atitudini optimiste faţă de operaţiunile
de pe Frontul de Est, după acest moment de
cotitură în desfăşurarea războiului.
Mărturii ale acestei durabile prietenii sunt
furnizate şi de unii din locuitorii evrei ai
Bacăului, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, când puseuri antisemite se mai iveau,
când şi când; Marius Mircu narează:
preşedintele evreilor din Iaşi, S.C. Cristian, „încurajat de articolul din ziarul „Curentul”
(„Regăsirea omeniei”,de Pamfil Şeicaru, n.m.)
s-a prezentat la redacţia lui Pamfil Şeicaru, şi
i-a expus primejdia care îi ameninţase pe
evreii din Moldova. Pamfil Şeicaru (care tocmai
căuta să-şi procure „mărturii de omenie”) „la
rândul său, s-a adresat generalului Constantinescu-Claps, care-l avusese în subordine pe
generalul M.Racoviţă (şeful regiunii Bacău,
n.m.). Iată discuţia dintre cei doi generali, aşa
cum mi-a relatat-o S.C. Cristian: - Domnule general Racoviţă, nu trebuie să execuţi ordinele
mareşalului Averescu pentru înfiinţarea de
ghetouri. Nu trebuie să execuţi un ordin – în
calitate de comandant suprem, cu răspundere
pentru zona ta, unde eşti suveran – fără să
examinezi dacă este realizabil, şi dacă este în
interesul general al ţării. Eşti dator să raportezi
că nu e bine să faci ghetouri. Când vor veni
răspunderile – şi vor veni! – nu vei invoca argumentul că ai executat un ordin superior! Tu vei
răspunde!
După un moment de reflecţie, generalul
Racoviţă i-a răspuns.- Ai dreptate! Nici nu mă
gândesc să execut ordinul! Voi comunica ministrului de război că nu pot înfiinţa ghetourile.6
Cu toate partipris-urile „deponentului”
mărturisirii, la adresa lui Pamfil Şeicaru, rămâne
certă dovada de echilibru şi compasiune, faţă
de cei prigoniţi, a generalului. Care, desigur,
la acel moment, nu era singurul care să nu
mai creadă că „războiul sfânt” are tot mai puţine

şanse de a fi şi victorios. Colonelul Radu Dinulescu (n.1898, Cândeşti, jud Buzău – m.
1984), ataşat millitar la Helsinki, transmitea
către Bucureşti, la 9 februarie 1944, poziţia
mareşalului Mannerheim, comandantul trupelor
finlandeze şi aliat al Germaniei: În general,
Hitler a cerut trupelor sale mai mult decât
puteau da, şi la un moment dat acesta poate
avea consecinţe. Referitor la situaţia politică,
mareşalul admite că se observă o ezitare din
partea Aliaţilor în ceea ce priveşte începerea invaziei sau efortul ce fac în Italia. Pare semnificativ, de asemenea, că nu se repetă
bombardamentele asupra regiunii petroliere de
la noi, totuşi se arată sceptic. Eu cred că sprijinul ce putem aştepta de la anglo-americani
este iluzoriu. Aceştia fac jocul lui Stalin.
Manevra politică a lui Stalin din ultimele zile este
menită să anihileze unele idealisme ce se
manifestă în America şi să dea argumente
conducătorilor anglo-americani spre a convinge
pe cei ameninţaţi să nu se mai opună
tendinţelor de expansiune sovietice. Astfel,
dacă Europa se găseşte astăzi în pericol de a fi
bolşevizată, toată vina cade asupra angloamericanilor. Aceştia trebuiau să lase pe Hitler
să se măsoare singur cu Stalin. Din acest duel
este probabil că ambii ar fi ieşit obosiţi şi Hitler
ar fi trebuit să mai pună apă în vinul său (referitor la pretenţiile de hegemonie în Europa),
şi situaţia Europei era mai bună.7 S-ar putea
spune că Radu Dinulescu a fost profet pentru
ţara lui, chiar din Finlanda.
Pamfil Şeicaru însuşi, după înfrângerea de
la Stalingrad, pe măsură ce frontul se apropia
şi armatele Axei se „retrăgeau strategic” pe
aliniamente dinainte întărite, pierduse optimismul iniţial, văzând tot mai clar dezastrul spre
care se îndreaptă ţara, pericolul ca umbra
Kremlinului să bată până la Bucureşti. La o
întâlnire a gazetarilor şi scriitorilor la „Hanul cu
tei”,unde se aflau: Ion Vinea, Mihai Fărcăşanu,
lider al tineretului liberal şi Gh. JurgeaNegrileşti, autorul unor sagace şi pline de
farmec
memorii,
directorul „Curentului”
jetează, indignat de inerţia celor care minimalizau iminentul cataclism politic al României:
-Degeaba se laudă Churchill că nu e cioclul Imperiului Britanic, el este ce nu vrea să fie, după
cum astăzi Hitler este groparul poporului german. „Anglia e gata să lupte până la ultimul soldat străin”...e o butadă des repetată astăzi de
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anglofilii noştri. Dar creieraşul lor anemic nu-i
ajută pentru a digera faptul istoric crud, autentic. Fiindcă, domnilor, pentru ca istoria să se
poată repeta,trebuie în mod fatal să aibă momente iniţiale unice, deunde porneşte repetiţia.
Aşadar nu mi-e teamă să spuncă Anglia luptă
până la ultimul ei soldat pentru a crea imperiul
lui Stalin... ca şi Statele Unite dealtfel!Să nu
uităm că Şeicaru vorbea nu în ’50 sau ’60, ci în
vara anului’44.8
Memorialistul înţelege că, astfel cum, în
Primul Război Mondial, imperiul lui Lenin s-a
ivit cu complicitatea occidentalilor, tot aşa se
profilează, mult mai ameninţător, hegemonia
europeană a succesorului acestuia: Din ceaţa
viitorului – ca să vă răspund înacelaşi stil - a
continuat cel care era considerat „un Talleirand
al Balcanilor” – se ridică o umbră uriaşă,
înspăimântătoare, a lui Stalin, a marelui
câştigător. Îl studiez, îl urmăresc de ani de
zile. Până să fac abstracţie de legendă şi să
ajung la realitate a trebuit să citesc munţi de
cărţi. Am procedat la fel cu Hitler, cu Musolini,
cu Roosvelt, cu Churchill. Primii doi sunt afară
din discuţie. Rămâne Roosvelt – un paralitic imbecilizat de diverse convingeri mai mult sau mai
puţin mistice – şi Churchill. O fi el beţiv –
vorbesc de Churchill – dar asta nu-l împiedică
să fie lucid şi să realizeze că Goebbels are
dreptate! E groparul Imperiului Britanic. Dar nu
numai atât. Printr-o împletire diabolică a
împrejurărilor, el vede – şi aici e drama lui – cum
a ajuns complicele lui Hitler în ridicarea Imperiului sovietic. Degeaba râdeţi. În clipa de faţă
se făureşte cel mai mare imperiu din câte a
cunoscut umanitatea. Unde se va opri? Asta
mă interesează personal. La Berlin, la Viena
sau la Paris? Poate că fugind de aici ar fi mai
cuminte să mă topesc în imensitatea Braziliei,
a Americii de Sud.
Era apocaliptică viziunea naţionalistului
care se exila?; un minim bilanţ arată că, dintre
cei ce se aflau la masă, Mihai Fărcăşanu va
fugi, în 1947, după ce publicase, în 1946,
sub pseudonimul Mihail Villara, romanul
„Frunzele nu mai sunt aceleaşi”, iar Ion Vinea
va face puşcărie politică.
Din Spania, la numai trei zile după
„insurecţia armată”, în 26 august 1944, Şeicaru
îi scria generalului C. Constantinescu-Klaps,
preşedintele Consiliului de administraţie al
„Curentului”: Dacă lupta a fost pierdută, nu

înseamnă că a fost nedreaptă cauza. Aş vrea
ca evenimentele să-mi dovedească netemeinicia temerilor mele şi aş fi fericit, chiar cu preţul
unei existenţe pribege pentru restul vieţii, să nu
fi avut dreptate şi o colaborare cu Rusia
sovietică să fie posibilă, România păstrându-şi
întreaga ei suveranitate...Mă despart cu
tristeţe de acest ziar căruia i-am închinat 17
ani de pasiune, de muncă, de credinţă...Şi
renunţând, eu servesc aceeaşi cauză
românească.9 Zadarnice speranţe, la 20 septembrie 1944 imprimeria ziarului „Curentul” a
fost ocupată de autorităţile sovietice care,
culme a ironiei şi cinismului (forţei), vor imprima
acolo „Buletinul Armatei Roşii”, în timp ce
locuinţa lui Pamfil Şeicaru, din strada Anghelescu nr.39, a fost rechiziţionată de către nou
apărutul Front al Plugarilor, mai apoi, servind de
domiciliu noului ministru al agriculturii, omul lui
Petru Groza, Romulus Zăroni. Aceasta deşi, la
plecare, Şeicaru lăsase intreprinderea unui
consiliu din care făceau parte generalul Constantinescu Claps, Ion Vinea, Romulus Dianu şi
Lorin Popescu. Pe Romulus Dianu, îl va întâlni,
în 1949, la Zarca (Aiud), fostul deţinut buzoian
Teodor Duţu, care îi va fi coleg de celulă; despre
acest „internat” al noului regim, memorialistul
consemnează: Romulus Dianu fusese ziarist,
redactor între altele la ziarul „Curentul” şi avea
vreo 50 de ani. Era arestat de vreo patru ani,
fiind condamnat încă din 1945 în lotul ziariştilor,
la 20 de ani de d(etenţie) gr(ea). Toţi cei din
lotul său fuseseră condamnaţi pentru activitatea de gazetar, învinuiţi că au contribuit , prin
scrisul lor, la la incitarea poporului român la ură
şi război împotriva U.R.S.S. şi acomunismului, participând prin toată activitatea lor la
dezastrul ţării.10 Relaţiile generalului Constantinescu-Claps cu Pamfil Şeicaru, condamnat la
moarte, în contumancie, funcţia sa militară pe
frontul din Est, au cântărit mult la încercarea
de anulare a sa, de exmatriculare din societate, prin mijloacele atât de la îndemână epocii:
condamnarea politică. Iniţial este „ridicat”, la 15
august1949, din rezidenţa sa de la Bacău, fiind
învinuit că ar fi avut legături cu fostul Partid
Naţional-Ţărănesc. Realitatea este că, la fosta
imprimerie a lui Şeicaru, în anii 1944-1946,
adică până la suspendarea de către comunişti,
s-a tipărit ziarul ţărănist „Dreptatea”, sub
direcţia lui Nicolae Carandino, încă unul dintre
cei care minimalizaseră mesajul gazetarului
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buzoian: La despărţire, Şeicaru mi-a propus să
plec cu el şi cu Puiu Dumitrescu (fostul secretar
al lui Carol al II-lea) care era de faţă. De ce să
plec? De ce să fug? Propunerea lui mi se părea
echivalentă, în acea clipă, cu a lui Al Capone
sau a lui Dilinger dacă ei mi-ar fi propus să
fugim că „vine poliţia”. Nu numai că mă
simţeam „nevinovat”, dar, cu ani în urmă, luptasem constant pe poziţii de stânga. (...) Dar
Şeicaru insista. Enervat, la un moment dat i-am
tăiat-o scurt, la care, cu maniera lui brutală,
m-a apucat de guler şi mi-a spus: „Vezi tu, mă!
De cravata asta o să te spânzure într-o zi
comuniştii. Şi atunci o să-ţi aduci aminte de
mine! Dar o să fie prea târziu!”11 Desigur, şi
Vinea şi Carandino erau de stânga, de cea
socialistă, tradiţională, iar nu comunistă; cel
de al doilea, incriminat în „lotul Tămădău”
(când, la îndemnul lui Maniu, a vrut să plece, a
nimerit într-o cursă organizată de autorităţi) va
fi şi el încarcerat, şi după mulţi ani, va avea, în
prelungirea condamnării, domiciliu obligatoriu,în
Bărăgan, în satele special „amenajate”. Chiar şi
în privinţa modei, pronosticurile lui Şeicaru se
vor adeveri, în bună măsură: cravata va fi
abolită, gulerul va fi răsfrânt peste revere, iar
pălăria burgheză va ceda în locul şepcii proletare. În ce priveşte colaborarea generalului C.
Constantinescu-Claps cu organul de presă al lui
Iuliu Maniu, aici mărturia lui Carandino denotă
că, în urma bramburelii, de după lovitura de
palat, s-a produs un fel de „rechiziţie”, cam
în spiritul bolşevic al „eliberatorilor” sovietici: Intreprinderile „Curentul” se aflau în plină
anarhie. În virtutea dreptului revoluţionar am
confiscat depozitul de hârtie, am luat comanda în tipografie şi...am găsit un administrator, pentru noul ziar care urma să apară. (...)
Avioanele germane bombardau oraşul. Nu se
ştia încă rezultatul loviturii de stat. Am comunicat redacţiei transformarea „Curentului familiei”
(o subredacţie a trustului „Curentul”, n.m.) în
redacţia „Dreptăţii”. Generalul va fi eliberat la
1 septembrie sub consemnul unei clauze de
amnezie/discreţie: a semnat un angajament că
nu va divulga nimănui locul unde fusese reţinut.
La 17 septembrie 1951, reînchis, preventiv,
la Văcăreşti, sub acuzaţia că ar fi ordonat executarea şi apoi spânzurarea a patru partizani
ruşi, la Iaska; în apărarea sa generalul depune
în instanţă lucrarea „Patru ani de urgie – notele
unui evreu din România”, în care se menţiona

atitudinea umanitară pe care o avusese faţă de
populaţia civilă, inclusiv faţă de cea evreiască,
precum şi scrisoarea generalului Vorobiev,
prin care generalui R. I. Malinovski, comandantul Frontului 2 ucrainian, interzicea trupelor sovietice „ca
în
gospodăria
generalului
Constantinescu Constantin, din raionul Bacău,
să se facă confiscarea şi rechiziţionarea produselor şi inventarului.12
Condamnarea la 15 ani de temniţă grea, din
30 mai 1955, va fi revizuită şi, prin Decizia
nr. 1057 a Tribunalului Suprem, acuzatul
Constantinescu Constantin, zis Claps, a fost
achitat.
Este eliberat la 26 septembrie 1955. Generalul s-a stins din viaţă, în 1961, la Bacău. În
exil, Pamfil Şeicaru a supravieţuit până în 1980.
Note:
1. Doi generali de excepţie. În viziune proprie
(Titus Gârbea şiG.D. Marinescu), Editura “V.
Cârlova”, 997, p. 53.
2. Pamfil Şeicaru, Scrieri din exil. Figuri din lumea
literară, Vol.1,Ediţie îngrijită şi prefaţată de
I.Oprişan, Editura „Saeculum I.O.”,2002, p. 426.
3. Jipa Rotaru, Alesandru Duţu şi Florica
Dobre,Campania din Est în Ordine de zi (19411944), Vol.2, Editura „Metropol”, 1995, p.139.
4. Florica Dobre şi Alesandru Duţu,Campania din
Est în Ordine de zi (1941-1944), Vol 4, Editura
„Vasile Cârlova”, 1997, p. 38-39.
5. Jurnalul generalului Sănătescu, ediţia 2, Editura „Humanitas”,2006, p.95.
6. Marius Mircu, Oameni de omenie la vremuri
de neomenie, Editura „Hasefer”, 1996, p. 50-57.
7. Alesandru Duţu, Lenuţa Nicolescu şi Alexandru Oşca, Ataşaţii militari transmit(1938-1944), Editura „Europa Nova”, 2001, p.328.
8. Jurgea-Negrileşti, Troica amintirilor. Sub patru
regi, Editura „Cartea românească”, 2002, p.344.
9. Dinu C. Giurescu, Uzurpatorii. România. 6
martie 1945 – 7 ianuarie 1946, Editura „Vremea
XXI”, 2004, p. 265.
10. Teodor Duţu, După 50 de ani. Amintiri despre
cei care nu maisunt, Vol.1, Buzău, Editura „Alpha
MDN”, 1999, p,.272
11. N. Carandino, Nopţi albe, zile negre.
Memorii, Editura „Eminescu”, 1992, p. 251.
12. Alesandru Duţu şi Florica Dobre, Drama
generalilor
români
(1944-1964),
Editura
Enciclopedică, 1997, p.84.
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Generalul maior Ion Dândăreanu
-------Locotenent-colonel (r.) Ion Lahovari
La împlinirea a 95 de ani
de la înfiinţarea Armatei a
2-a, voi încerca să fac o
scurtă evocare, a unuia dintre
comandanţii acesteia, generalul Ion Dândăreanu.
Amintesc, mai întâi, pe
scurt, evenimentele petrecute în urmă cu mai mult de
30 de ani, în luna aprilie 1980,
care mi-au prilejuit întâlnirea
cu acesta, sub a cărui
comandă am lucrat aproape
10 ani, exact perioada cât
dânsul s-a aflat la conducerea
Armatei a 2-a, 1980-1990.
Începând cu 5 aprilie 1980,
pe
baza
hotărârilor
eşaloanelor superioare, ia
fiinţă Comandamentul Armatei a 2-a dislocat în garnizoana Buzău, având ca zonă
de responsabilitate Moldova
şi Dobrogea. În după-amiaza
zilei de 4 aprilie 1980, a sosit
în garnizoana Buzău, venind
de la Bucureşti, din fostul comandament al Armatei a 2-a,
un detaşament precursor, în
rândul căruia mă aflam.
Acesta a luat în primire
spaţiile din cadrul unităţii de
topogeodezie, unde comandamentul îşi va desfăşura
temporar activitatea până în
1982, luând măsuri pentru
primirea celorlalte cadre, ce
vor sosi treptat până în 15
aprilie din alte garnizoane.
La 16 aprilie 1980, ministrul apărării naţionale, îl
instalează în garnizoana
Buzău, în funcţia de comandant al Armatei a 2-a, pe
general-maior Ion Dândăreanu,

cel ce va marca şi influenţa
benefic activitatea acesteia.
Ion Dândăreanu s-a născut
la 20 octombrie 1925, în comuna
Frăţeşti,
judeţul
Giurgiu, provenind dintr-o
familie de ţărani. Urmează
cursurile liceului în oraşul
Giurgiu, cu rezultate foarte
bune. Se orientează spre
cariera armelor, pe care o începe prin admiterea la Şcoala
militară de ofiţeri de artilerie
din Sibiu. Pregătindu-se cu
temeinicie şi perseverenţă,
obţine, şi aici, rezultate deosebite, având „concurenţa”
unor colegi la fel de capabili
şi ambiţioşi; promoţia ce a absolvit această şcoală la 30
decembrie 1949, a fost
denumită, ulterior, „de aur”
sau „a celor 15 generali”.
Repartizat în garnizoana
Bucureşti, după trei ani de
activitate merituoasă, în
1952 este ofiţer-elev al Academiei Militare, arma infanterie, la terminarea căreia
este numit în funcţie în garnizoana Sinaia. Din 1957 este
promovat la comandamentul
armatei de la Cluj. În perioada 1965-1970 a fost
numit în conducerea Brigăzii
de Vânători de Munte de la
Braşov, revenind în garnizoana Cluj, la comandamentul armatei în anul 1970.
Parcurge mai multe etape,
trecând prin diverse funcţii,
ajungând şef de secţie, apoi
înlocuitor al şefului de stat
major al armatei. Tot în
această perioadă, urmează
110

cursul postacademic din
cadrul A.M.G. Parcurge toate
treptele ierarhiei militare, şi,
în anul 1989, este avansat
general-maior. O carieră
bazată pe multă muncă, devotament şi dăruire pentru
instituţia militară, care l-a recomandat a fi numit comandant al Armatei a 2-a.
Revenind la constituirea
comandamentului Armatei a
2-a şi numirea generalului Ion
Dândăreanu în funcţia de comandant, au urmat, la timp
scurt, activităţi la prima
vedere simple, dar destul de
delicate şi complexe, făcute
de multe ori sub presiunea
termenelor de execuţie şi mai
ales cu cadre provenite din
unităţi şi mari unităţi diferite. A
fost nevoie o conducere
fermă şi unitară, asigurată
prin competenţa, profesionalismul şi exigenţa sa.
Prin activitatea desfăşurată
direct cu şefii de secţii dar şi
cu multe categorii de
personal, comandantul s-a
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informat personal de problemele apărute în
activitatea secţiilor şi compartimentelor, dar şi
în starea de spirit şi în viaţa oamenilor, luând
rapid şi eficient măsuri de soluţionare. S-a
reuşit ca, până în noiembrie 1981, când s-au
numit locţiitorii comandantului, să se realizeze
şi finalizeze etapa de organizare, structurare
şi încadrare pe funcţii a comandamentului.
A izbutit să impună subordonaţilor un stil de
muncă unitar, eficient şi exigent şi, în acelaşi
timp, să le rezolve şi multe probleme personale şi familiale (din luna august-septembrie
1980 începuse repartizarea de locuinţe şi mutarea primelor familii în garnizoană).
A urmat îndeplinirea planului pregătirii pentru luptă în cadrul marilor unităţi şi unităţi din
subordine, pregătirea pe linie de mobilizare şi
executarea aplicaţiilor.
De neuitat sunt pregătirile, antrenamentele
şi unele dintre marile aplicaţii desfăşurate în
perioada 1980-1989, în legătură indisolubilă
cu personalitatea militară a generalului Ion
Dândăreanu, desfăşurate sub directa coordonare a secţiei operaţii cu aportul întregului
personal al unităţii.
Din cele aproximativ 30 de aplicaţii
desfăşurate în această perioadă amintesc:
prima aplicaţie cu trupe, în august 1982,
desfăşurată în zona Carpaţilor Orientali şi de
Curbură, cea demonstrativă, din mai 1983, cu
trecerea unui regiment mecanizat peste
Dunăre, în zona Galaţi-Carcaliu, cea din vara
lui 1986, din Bărăgan; aplicaţiile „Siret-88”,
„Nehoiu-88”, „Dorna-89” şi cele desfăşurate
pe litoral sau în Delta Dunării. La acestea sar adăuga aplicaţia strategică „Carpaţi-85”
condusă de ministrul apărării naţionale, unde
la două din cele trei etape ale aplicaţiei, cu
ocazia prezentării variantei de hotărâre
adoptată de comandant, au participat
ministrul şi şeful Statului Major General, care
au apreciat deciziile ca juste. Amintesc cele
două exerciţii demonstrative prezentate de
Armata a 2-a, în vara anului 1988, la
Borduşani şi Cernavodă-Feteşti, ce au angajat forţe multiple, pregătiri materiale şi eforturi
din partea participanţilor.
Concomitent cu preocupările pentru
îndeplinirea sarcinilor curente ale unităţii, în

perioada 1980-1982, o prioritate a generalului
Ion Dândăreanu a constituit-o construirea
noului local al comandamentului Armatei a 2a. Nu era zi să nu treacă pe şantier, să discute
cu şeful de lucrări, să verifice modul de
execuţie şi să stabilească măsuri, intervenind
direct la eşaloanele superioare pentru asigurarea materialelor şi a forţei de muncă, necesare. S-a reuşit finalizarea acestuia şi
mutarea în „casă nouă” în ianuarie 1983.
Referitor la capitolul construcţii s-a implicat în
refacerea şi modernizarea altor clădiri din
garnizoană cu destinaţie socială sau culturală.
Mă refer într-o primă fază la reabilitarea şi renovarea generală (consolidarea) clădirii Casei
Armatei, ridicată în 1926 şi care păstra
amintirile anilor şi a efectelor seismelor ce o
afectaseră considerabil (practic mai puţin de
50% din capacitate era funcţională). Şi-a
asumat reparaţia generală, redecorarea
interioară şi dotarea, introducerea încălzirii
centrale şi altele. De asemenea, policlinica
militară, ce funcţiona în clădirea fostei case a
subofiţerilor, cu spaţii mici, insuficiente, a fost
mutată în localul actual, obţinut prin negocieri
cu organele locale. Ulterior, a fost reabilitată
şi transformată în restaurant militar.
Amintind de Casa Armatei, vreau să
menţionez, din multitudinea de acţiuni şi
activităţi, pe care comandantul Armatei a 2-a
le-a iniţiat sau la care a participat direct. În perioada de început a avut ideea, balurilor pentru cadre şi familii, desfăşurate periodic,
pentru recreere dar şi pentru a ne cunoaşte
mai bine între noi, pentru a lega prietenii de
familie, pentru a suda mai bine colectivul comandamentului. Balurile şi revelioanele devenite tradiţionale, atrăgeau un număr foarte
mare de cadre şi uneori şi invitaţi, astfel că în
multe situaţii, cererile depăşeau capacitatea
sălilor noastre. La Casa Armatei (ulterior Cercul Militar Buzău), a avut periodic întâlniri cu
diferite categorii de militari: cu promoţiile nou
sosite în garnizoană, cu veteranii de război,
cu soţiile cadrelor militare, pentru cunoaşterea
şi rezolvarea unor probleme familiare etc. A
participat la majoritatea spectacolelor festive
aniversare de la Casa Armatei sau
desfăşurate pe alte scene din municipiu, de
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formaţiile artistice ale acesteia, în colaborare
cu muzica militară de garnizoană şi Ansamblul
artistic al armatei. Referitor la activitatea cultural-artistică, a înfiinţat, în Buzău, un ansamblu artistic al armatei, care să poată organiza
turnee cu spectacole de divertisment sau
tematice, în garnizoanele subordonate în teritoriu, în tabere de instrucţie, în campanii
agricole, deziderat realizat în iulie 1987, concomitent cu înfiiţarea muzicii militare a comandamentului Armatei a 2-a.
La Cercul Militar erau detaşaţi militari cu
termen redus, absolvenţi ai unor instituţii superioare de artă, ce ne ajutau în pregătirea,
creşterea calităţii şi atractivităţii spectacolelor.
O altă pasiune personală încadrată şi-n
necesităţile comandamentului a constituit-o
sportul şi activităţile legate de acesta. S-a axat
pe două direcţii: activităţile sportive de masă,
organizate în garnizoană şi-n unităţile armatei
şi concursurile sportive şi aplicativ-militare
desfăşurate cu faze pe mari unităţi, armată şi
Ministerul
Apărării
Naţionale;
apoi
performanţele sportive în competiţiile
naţionale ale A.S.A. Buzău ce fiinţa în statul
anexă al comandamentului armatei, din 1980.
E de amintit primul teren de tenis de câmp cu
zgură, realizat în primii 2 ani, chiar în faţa
vechiului cămin de garnizoană, prin munca
efectivă a cadrelor militare tinere, în timpul

liber, sub directa îndrumare a sa. Apoi concursurile sportive, cu fază la nivel M.Ap.N., de a
căror pregătire, antrenament şi cantonamente, s-a interesat îndeaproape, dând
dispoziţii pentru asigurarea nevoilor de tot
felul pentru lotul armatei, şi recompensând
mereu rezultatele foarte bune şi campionii armatei.
Privitor la Clubul sportiv A.S.A. Buzău, era
prezent la toate meciurile de pe teren propriu
cât şi-n deplasare, mereu la curent cu problemele şi nevoile loturilor. A intervenit de
multe ori la clubul sportiv „Steaua” Bucureşti
pentru aducerea unor sportivi de performanţă
ca Vigu, Chifu şi alţii.
În anul 1990, după mai bine de 40 de ani
de
muncă,
generalul-locotenent
Ion
Dândăreanu este trecut în rezervă,
desfăşurând activităţi specifice în cadrul
Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere; participă la unele activităţi semnificative
organizate
şi
conduse
de
Comandamentul Armatei a 2-a.
S-a stins din viaţă la 13 noiembrie 2005,
fiind înmormântat la Cimitirul Eroilor, un om de
o rară probitate morală şi de o aleasă ţinută
profesională.
Străjer în calea furtunilor, pp.20-21,
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Generalul locotenent inginer
Ştefan Guşă
-----------General (r) Niculae Spiroiu
L-am cunoscut pe viitorul general Ştefan
Guşă în octombrie 1957. Reuşiserăm la
concursul de admitere la Şcoala Militară de
Ofiţeri de Tancuri şi Auto din Piteşti. Venea de
la Buzău, unde absolvise cel mai bun liceu
teoretic din localitate, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Timp de trei ani am urmat cursurile
şcolii de ofiţeri pe care le-am absolvit la 20
august 1960. Pe timpul studiilor, Ştefan a avut

cele mai bune rezultate la învaţătură dintre
colegii de aceeaşi specialitate. Ceea ce m-a
impresionat încă din primele săptămâni de
şcoală la el a fost o mai rar întâlnită îmbinare
a aspectului şi aptitudinilor fizice cu cele intelectuale. De regulă, tinerii foarte buni la
învăţătură, cu performanţe intelectuale ieşite
din comun cum se dovedise el, sunt mai fragili
fizic. Ştefan era înalt, svelt, „bine făcut”. Radia
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energie. Remarcabil gimnast la aparate, ne
uimea executând gigantica la bara fixă.
Făcea faţă cu nonşalanţă la eforturile fizice
la care eram supuşi cu programe foarte dure
în primele luni de şcoală militară. Nu
pregeta să-şi ajute colegii cu o generozitate şi
o loialitate rar întâlnite, motiv pentru care era
respectat şi nu era invidiat de nici unul dintre
ei. Avea asupra lor un ascendent moral carei conferea o autentică autoritate. Trecerea
timpului, atât în şcoală cât şi ulterior când am
făcut serviciul ca ofiţeri în garnizoana Piteşti
şi când am redevenit colegi ca studenţi ai
Academiei Tehnice Militare, nu a făcut decât
să confirme calităţile enumerate mai sus.
Avea o inteligenţă vie şi spirit creator în aplicarea normelor operativ-tactice regulamentare, găsind în acest fel soluţii inedite care
purtau amprenta personalităţii sale acolo
unde alţii mergeau pe stereotipuri. A
dovedit excepţionale calităţi de pedagog şi de
operator. Avea un scris frumos şi ordonat,
documentele de stat major elaborate de el
având o remarcabilă claritate de fond şi de
formă. Știa să planifice, să organizeze şi să
conducă lupta sau operaţia ca nimeni altul. Nu
admitea cosmetizarea dispozitivelor sau a
acţiunilor. O aplicaţie la eşalon Armată, cu
dublă partidă, condusă de Guşă era război
curat.
La generalul Ştefan Guşă fermitatea, simţul
datoriei, asumarea fără echivoc a răspunderii,
exigenţa cu el însuşi dar şi faţă de
subordonaţi şi colaboratori, aparenta duritate
în spatele căreia se ascundea o profundă
înţelegere pentru problemele general
umane ale celor din subordine, cinstea şi
corectitudinea erau trăsăturii definitorii ale
personalităţii. În relaţiile interumane cu şefii şi
subordonaţii nu făcea deosebiri. Pentru el „un
om era egal un om”, indiferent că era mecanic
conductor de tanc ori mare şef. De aceea era
stimat şi iubit de toţi cei cu care venea în contact. Simţul onoarei şi demnităţii militare, stilul
abrupt de abordare a problemelor în
discuţie, impulsivitatea sa nativă i-au adus
uneori necazuri,atât înainte, cât şi în decembrie 1989 şi după. Câteva exemple se impun.
Prin 1982 când era comandantul Diviziei de

tancuri de la Târgu Mureş şi participa la o
importantă convocare cu cadrele superioare
de comandă la Academia Militară,
în
prezenţa ministrului apărării, colonelul Guşă
făcând ostentativ notă discordantă n-a scandat numele lui Ceauşescu, limitându-se să
aplaude. La plecare, ministrul Olteanu s-a
oprit la el şi l-a apostrofat: „Ce Guşă, te
jenezi să participi la crearea atmosferei de
entuziasm...?“ Răspunsul lui prompt: „Consider că uniforma militară impune o anumită
sobrietate în manifestări şi în comportament“.
În 1988 era şef al Marelui Stat Major. Un prieten comun, la care ţineam foarte mult, multiplul campion de motociclism Mihai Dănescu,
fusese victima unui accident în urma căruia i
se amputase un picior. Era necesar să fie
trimis în RF Germană pentru a i se
confecţiona o proteză. Ne trebuia valută vest,
imposibil de obţinut în codiţiile de atunci. Mi-a
spus să fac un raport. S-a dus cu raportul la
ministrul Milea şi nu s-a lăsat până n-a obţinut
toate aprobările. Prin 1992, când generalul
rus Lebed spunea că ocupă Bucureştiul cu Armata 14-a în 6 ore, l-am întrebat pe Ştefan,
care era Comandantul Armatei de la Buzău,
ce şanse de ripostă avem? Răspunsul lui a
venit prompt: daţi-mi proiectile perforante
tip săgeată şi nu ajunge nici pâna la Siret. Om
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Portrete de lideri militari
puternic şi prieten pe care te puteai bizui în
orice împrejurare. Făcut pentru cariera de comandant, de conducător. Inspira încredere
celor din jur şi celor pe care-i comanda. Am
fost colegi, mi-a fost şef când era la Marele
Stat Major, i-am fost şef când eram ministru,
dar tot timpul, indiferent de poziţia noastră
relativă, comportamentul său a fost egal:
disponibil, atent şi prevenitor când mi-a fost
şef. De o loialitate ireproşabilă ca subordonat.
Patriotismul său era clocotitor. Îmi spunea
uneori că pentru el contează trei elemente, indiferent de ordinea în care le aşezi: credinţa
în Dumnezeu, Ţara şi Mama sa, pe care o diviniza. În octombrie 1991, pe timpul acţiunii
de reamplasare a Mormântului Ostaşului
Necunoscut pe vechiul loc din Parcul
Libertăţii, în calitate de Comandant al Armatei
a 2-a a organizat manifestări cultural-educative excepţionale în Buzău – unde cortegiul a
făcut popas o noapte - şi pe tot traseul parcurs
de la Mărăşeşti.
Prestaţia în funcţia de şef al Marelui Stat
Major a fost exact ce trebuia pentru perioada
respectivă. S-a opus cât a putut extinderii
participării armatei la lucrări în economie. A
forţat, dar cu succes limitat, modernizarea şi
eficientizarea MStM-ului. Îl nemulţumea şi-l îngrijora situaţia de la Direcţia Operaţii, neavând
încredere în planurile operative elaborate de
conducerea închistată şi plină de morgă
sterilă a acesteia. Era preocupat de situaţia
care s-ar fi creat în cazul unei crize sau agresiuni atipice îndreptate împotriva ţării, în
condiţiile dotării precare cu mijloace de
comunicaţie şi de război radio-electronic şi a
lipsei de informaţii corecte la nivelul ofiţerilor
în legătură cu situaţia politico-militară reală
din zona noastră geografică. A apreciat
corect că un ofiţer neinformat poate să cadă
uşor pradă diversiunii. Consecinţele se
cunosc. Din păcate, prestaţia generalului
Ştefan Guşă în fruntea MStM a fost prea
scurtă, limitată de regimul politic totalitar şi
obstrucţionată de conservatorismul celor
câţiva generali care lucrau de decenii în
MStM. Rolul jucat în decembrie 1989 a fost pe
ansamblu pozitiv, deşi a fost atipic pentru un
şef de Mare Stat Major. Nu avea ce căuta la

Timişoara. Până la schimbarea sa abuzivă din
funcţie, a sugerat decizii care,dacă ar fi fost
acceptate de CFSN s-ar fi evitat pierderile
inutile de vieţi omeneşti de după 22 decembrie, iar diversiunea ar fi fost pusă sub control.
A cerut să se interzică zborul oricăror aeronave militare sau civile. Nu a fost ascultat. Un
avion civil TAROM şi un elicopter militar au
fost doborâte în condiţii neelucidate nici până
în prezent. A cerut să fie închise graniţele,
porturile
şi
aeroporturile,
măsură
elementară în orice situaţie de criză. Nu a fost
ascultat. A cerut să fie retrase grupurile de
revoluţionari de pe străzi pentru ca armata să
poată acţiona nestingherită împotriva diversiunii. Nu s-a acceptat. Când generalul Militaru
a cerut în ziua de 23 decembrie - deşi nu
avea nici o competenţă – ajutor antitero de la
sovietici, a intervenit ferm la Statul Major al
Forţelor Armate Unite ale Tratatului de la
Varşovia şi la Statul Major al Armatei Ungare,
să nu se trimită niciun fel de „ajutor militar”,
spunându-le acestora şi asigurându-şi CFSNul că Armata Română este în măsură să rezolve situaţia creeată în ţară.
După
decembrie 1989, activitatea Generalului
Guşă a fost conformă cu întreaga sa conduită
S-a adaptat noii situaţii şi la comanda Armatei
a 2-a a creat o structură operativ-strategică
puternică, aptă să descurajeze acţiunile
destabilizatoare din zona de responsabilitate,
care cuprindea inclusiv judeţele Harghita şi
Covasna.
Din nefericire pentru el, pentru familie şi
pentru Armata Română, cu toate eforturile
făcute pentru a-l salva, un cancer de
plămâni l-a răpus la o vârstă la care ar mai fi
putut să facă mult pentru reforma din domeniul militar la care el visa încă de când era şef
al MStMj.
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Generalul locotenent
dr. Cornel Paraniac
-----------General de brigadă dr. Lucian Foca
General locotenent dr.
Cornel PARANIAC s-a
născut la data de 29 iunie
1950, în oraşul Comarnic
(judeţul Prahova). După absolvirea, în anul 1969 (ca
şef de promoţie), a Liceului
Militar „Dimitrie Cantemir” din
Breaza, a urmat cursurile
Şcolii Militare de Ofiţeri Activi
de Artilerie din Sibiu, fapt ce a
reprezentat cu adevărat începutul carierei militare, aşa
cum a ţinut să precizeze
este instituţia căreia îi treci
pragul cu un aer încă de copil
şi pe care o părăseşti ca
bărbat adevărat, fiind avansat
la gradul de locotenent la 23
august 1972. A absolvit apoi
ca şef de promoţie Academia
Militară, obţinând ulterior titlul
academic de doctor în ştiinţe
militare.
La repartiţie, a ales garnizoana Ploieşti, la Centrul de
Pregătire al Cadrelor din Artilerie, iar după absolvirea
Academiei Militare, garnizoana Brăila, unde a activat
nouă ani, iniţial în calitate de
comandant de divizion, şef de
stat major de regiment şi apoi
comandant.
A urcat rapid în ierarhia
militară, fiind numit succesiv:
şeful operaţiilor, şef de stat
major
la
Inspectoratul
General al Artileriei, comandant al Brigăzii 8 Artilerie
Mixtă (9 ianuarie 1990 - 23

ianuarie 1991), şef al Artileriei
Trupelor de Uscat şi locţiitor al
şefului de stat major al Forţelor
Terestre pentru pregătire
de luptă şi învăţământ.
La data de 1 mai 1997,
generalul Cornel Paraniac a
fost numit în funcţia de comandant al Armatei 1 din
Bucureşti, apoi de la 1 august
2000, după ce Comandamentul Armatei 1 s-a transformat
în Comandamentul Corpului 1
Armată Teritorial, a rămas la
conducerea acestuia.
În perioada 15 ianuarie
2001 - 1 decembrie 2004,
generalul-maior (cu 2 stele)
dr. Cornel Paraniac a îndeplinit funcţia de comandant
al
Comandamentului
2
Operaţional Întrunit „Mareşal
Alexandru Averescu” (noua
denumire a Armatei a II-a),
din Buzău. A fost înaintat la
gradul de general-locotenent
(cu 3 stele) la 15 octombrie
2004.
La data de 1 decembrie
2004, generalul Paraniac a
fost numit în funcţia de
reprezentant militar la NATO
şi UE în Reprezentanţa
Militară a României la NATO
şi UE (Bruxelles, Belgia), îndeplinind această misiune
până la 12 decembrie 2007
când este rechemat în ţară. A
fost trecut în rezervă la data
de 29 iunie 2008, după 41 ani
de carieră militară.
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Generalul Paraniac este
autor a peste 30 de studii,
analize, articole apărute în
diverse publicaţii româneşti
şi în străinătate, precum şi a
7 lucrări de cercetare aplicate
pe
probleme
specifice
instituţiei militare.
De asemenea, a fost decorat
cu numeroase ordine şi medalii.
Duminică, 5 octombrie
2008, în urma vizitei la casa
părintească din Comarnic, de
care s-a simţit legat o viaţă
întreagă, a suferit un infarct,
ulterior încetând din viaţă în
seara aceleaşi zile, la spitalul
din Sinaia.
Dacă printr-o minune ar fi
fost posibil ca generalul Paraniac să fi fost astăzi printre noi
ar fi putut spune despre sine:
Am încercat permanent să
fac totul cât mai bine!
Străjer în calea furtunilor,
p.24, Anul V, nr. 10,
decembrie 2011

Simbioza dintre Armată şi Biserică

Biserica şi Cimitirul Eroilor
din Buzău
---------Colonel dr. Mircea Tănase, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii Speciale, Buzău

Un voluminos manuscris aflat la Direcţia judeţeană Buzău a Arhivelor
Naţionale, filiala Buzău, aparţinând profesorului Constantin Dumitrescu1, ne
oferă informaţii deosebit de valoroase despre aşezămintele religioase ale
oraşului şi judeţului Buzău. Am ales pentru acest prim număr al revistei câteva
referiri la Biserica şi Cimitirul Eroilor din Buzău. Dorim să mulţumim conducerii
instituţiei şi profesorului Alexandru Gaiţă pentru sprijinul acordat în studierea
acestui fond arhivistic.
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După cel de-al doilea
război balcanic, deşi nu au
luat parte la acţiuni militare
decisive, foarte mulţi militari
români au murit din cauza
epidemiei de holeră. Parte
dintre aceştia au fost
înmormântaţi şi la Buzău, în
cimitirul Sfântul Gheorghe,
situat la marginea de răsărit a
oraşului, lângă bariera Brăilei.
În primăvara anului 1914,
ofiţerii şi trupa Regimentului 8
Buzău au luat iniţiativa
ridicării unui monument în
memoria camarazilor lor morţi
în acest război. Acest monument, în fapt o cruce mare din
piatră, frumos ornamentată,
pe un postament, a fost ridicat prin subscripţie publică, la
acest efort financiar participând cu mult elan cetăţenii
din oraşul şi judeţul Buzău.
În timpul Primului Război
Mondial, armata germană şia îngropat aici ostaşii morţi, în
memoria cărora a ridicat, de
asemenea, două monumente. Foarte mulţi ostaşi
români morţi în acest război
au fost înmormântaţi la Siriu,
unde a fost creat după război
un cimitir al eroilor şi s-a ridicat şi un monument, prin
strădania generalului Traian
Epure, cel care comandase
cu succes Regimentul 3
Vânători din Divizia 6 Infanterie pentru apărarea Văii
Buzăului (motiv pentru care
contemporanii l-au supranumit „Apărătorul Văii Buzăului”) şi care, ulterior, a
comandat Brigada 3 Infanterie din Divizia 2 Infanterie a
Armatei 2 a generalului
Averescu, cu care a participat
la luptele din Moldova.

Avansat general la 10 mai
1918, i s-a încredinţat comanda Diviziei 2 Infanterie,
aflată în Basarabia, pe linia
Nistrului, şi apoi, de la 8 septembrie 1920, comanda Diviziei 5 Buzău, până la 1
aprilie 1929, când a fost trecut la pensie. Generalul Traian Epure s-a implicat activ la
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ctitorirea Bisericii şi Cimitirului
Eroilor din Buzău.
Divizia 5 Infanterie a fost
marea unitate care şi-a avut
garnizoana în oraşul Buzău
după Primul Război Mondial.
După cum menţionează profesorul
Constantin
Dumitrescu în manuscrisele
păstrate de Arhivele Statului

Simbioza dintre Armată şi Biserică
Buzău, serviciul religios al diviziei a fost înfiinţat la 1
noiembrie 1924, soldaţii participând la slujbele religioase
la bisericile din oraş. Din
dorinţa de a participa în
grupuri compacte la aceste
slujbe, comanda unităţii a
hotărât ca slujba religioasă să
se facă iniţial în manejul Regimentului 7 Artilerie şi apoi în
sala de mese a aceluiaşi regiment şi în cea a Regimentului 8 Dorobanţi.2
După ce Domeniile Militare
au refuzat să cedeze o magazie de scânduri pentru a fi
amenajată în vederea oficierii
serviciului religios, cadrele
garnizoanei au hotărât să-şi
clădească propria biserică
prin subscripţie publică,
colecte şi alte acţiuni filantropice. Din comitetul constituit în acest scop în seara
zilei de 6 ianuarie 1926, au
făcut parte soţiile unor ofiţeri
cu funcţii importante în
garnizoană, printre care
putem aminti: Masinca Anastasiu (general Benone Anastasiu) - preşedintă, Steluţa
Gavriliu (general Gavriliu),
Smaranda Epure (general
Traian Epure), Valeria Şahim
(colonel Şahim), Aurelia
Vişeanu (colonel Vişeanu),
precum şi preotul diviziei,
căpitanul Matei Popescu.
Primii bani care au intrat în
acest fond au fost cei 25.000
lei din colecta făcută pe front
de către ofiţerii şi soldaţii
Regimentului 8 Dorobanţi,
care intenţionaseră să ridice
un monument eroilor din regiment căzuţi pe câmpul de
luptă la Doaga-Mărăşeşti. Alţi
25.000 lei s-au strâns din

donaţia făcută de cadrele şi
ostaşii Diviziei 5, prin cedarea
benevolă a soldei pe o zi. De
asemenea, o importantă
sumă de bani a fost strânsă
prin liste de subscripţie
publică în tot judeţul Buzău,
tombola şi balul din seara de
2 februarie 1928 din localul
Primăriei, alte donaţii făcute de
diferiţi cetăţeni din oraş şi judeţ.
La aceşti bani s-au adăugat şi
cei 25.000 lei pe care i-a donat
Ministerul de Război. Cei
800.000 lei care s-au strâns în
total au fost suficienţi pentru
ridicarea şi sfinţirea bisericii,
celelalte lucrări urmând a fi
făcute mai târziu.
Piatra de temelie a acestui
sfânt locaş a fost pusă pe
data de 4 iulie 1927, pe
terenul donat de Ministerul de
Război, la marginea de vest a
oraşului, în zona cazărmilor,
lângă şoseaua spre Ploieşti.
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Lucrările au fost supravegheate îndeaproape de
generalul Traian Epure, comandantul Diviziei 5 Infanterie.
Catapeteasma a fost
pictată gratuit de Elena Dobrovici, în memoria fratelui ei,
căzut pe front.
Sfinţirea bisericii a fost
făcută în ziua de 25 martie
1929, de sărbătoarea Bunei
Vestiri, de către episcopul
Stroe al armatei şi episcopul
Ghenadie al Buzăului, în
prezenţa unui numeros public. După sfinţire şi cuvântul
episcopului armatei, a vorbit
comandantul Corpului 5
Armată de la Braşov. Cele
două plăci de marmură din interiorul bisericii amintesc pe
cei 220 ofiţeri eroi, alte 80 de
tablouri amintind de cei 6.600
ostaşi eroi ai Diviziei 5. În
memoria tuturor acestor eroi
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ai neamului, hramul bisericii a fost fixat pentru
prima duminică după Rusalii, în “Duminica tuturor sfinţilor.”
În 1930 au fost terminate şi celelalte lucrări
ale bisericii, iar în 1938 pictorul Titel Benea ia făcut pictura.
După cum spune autorul acestor
însemnări, „vrednici de cea mai înaltă
recunoştinţă sunt toţi cei care au ostenit pentru a se face acest sfânt locaş. Între toţi însă
meritul cel mai mare îl are generalul Traian
Epure care a făcut aceasta convins că
pregătirea adevărată a ostaşului pentru jertfă
nu e suficientă decât atunci când este pregătit
şi sufleteşte. De aceea, toţi membrii comitetului au ales această zi care a coincis cu ziua
ieşirii la pensie a sufletului acestei opere, generalul Traian Epure.”3
În cea ce priveşte Cimitirul Eroilor, situat în
curtea Bisericii Eroilor, trebuie arătat că
iniţiativa constituirii lui au avut-o tot militarii.
După Primul Război Mondial, cimitirele eroilor
din judeţul Buzău, la fel ca cele din toată ţara,
au fost lăsate uitării, reabilitarea lor fiind
începută după constituirea Societăţii „Cultul
Eroilor”. Cel care a luat iniţiativa creării unui
cimitir al eroilor în oraşul Buzău a fost generalul Nicolae Uică, succesorul generalului Traian Epure la comanda Diviziei 5 Infanterie, şi
care era preşedintele filialei locale a Societăţii
„Cultul Eroilor”.
Fondurile necesare au fost strânse din
contribuţia locuitorilor oraşului Buzău şi din
fiecare comună a judeţului. Construcţia cimitirului s-a făcut după planul locotenentcolonelului Dumitru Vasiliu.
În acest cimitir au fost aduse monumentele
ridicate în cinstea ostaşilor căzuţi în campania
din 1913, precum şi cele două monumente
ridicate de germani în timpul Primului Război
Mondial şi au fost aşezate în cele patru părţi
ale cimitirului. Aici odihnesc 9653 eroi, din care
1786 sunt necunoscuţi. Din aceştia, 753 sunt
germani, 744 austrieci şi unguri, 134 români,
136 bulgari şi ruşi, 14 turci şi 5 italieni.4
Împrejmuirea cimitirului, pe o distanţă de
200 m este făcută din plăci de beton pe care
sunt reprezentate medaliile Crucea de Război
şi Trecerea Dunării.

La ceremonia de inaugurare a cimitirului,
care a avut loc la 2 octombrie 1931, au
participat, în afară de armata din garnizoană,
un numeros public şi membri ai asociaţiei
„Virtutea Militară de Război”, precum şi
înalte oficialităţi ale vremii: Episcopul
Ghenadie Niculescu al Buzăului, generalul
Ştefănescu Amza, ministru de război,
generalul Marcel Olteanu, inspector al
Armatei.
În cuvântul său, generalul Ştefănescu
Amza a subliniat, printre altele: „...cu o pioasă
reculegere şi plini de smerenie, asistăm astăzi
la sfinţirea unuia dintre aceste cimitire ale
eroilor. [...] Ca ministru al Apărărei, felicit
călduros pe domnii comandanţi care s-au
perindat la comanda Diviziei a V-a din acest
oraş şi ne-au dat acest frumos cimitir al
eroilor, care este un monument al sentimentelor noastre de recunoştinţă şi pietate
pentru cei care au căzut pentru ţară. [...] Şi
voi, ostaşi ai armatelor inamice, care şi voi aţi
murit pentru patriile voastre, vărsându-vă sângele pe pământ străin, departe de ai voştri, şi
pe care puterea neînfricată a morţii v-a strâns
laolaltă, amici şi inamici, dormiţi-vă în linişte
somnul de veci şi fiţi încredinţaţi că poporul
român ştie să cinstească virtuţile, chiar când
sunt ale inamicilor, şi primeşte cu pietate
osemintele voastre în pământul sfânt şi
generos al României."5
La rândul său, primarul oraşului Buzău a
menţionat: „Populaţia oraşului Buzău mulţumeşte domnului general Traian Epure,
domnului general Uică şi preotului căpitan
Matei Popescu pentru lăudabila lor iniţiativă,
stăruinţă şi faptă şi în acelaşi timp mulţumeşte
şi tuturor celor care au contribuit la ridicarea
în marginea oraşului nostru a acestui monument de o nepreţuită valoare morală şi de o
rară frumuseţe.”6
După 1948, când instituţia clerului militar a
fost desfiinţată, Biserica Eroilor a devenit
biserică de parohie. Cu toate acestea, sentimentul că ea aparţine oştirii a dăinuit în
permanenţă. Constituirea, în prelungirea
Cimitirului Eroilor, a unui cimitir al ostaşilor
sovietici nu a făcut decât să întărească
această stare de spirit.
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- Morminte ale militarilor germani;Unul dintre monumentele ridicate de germani în 19171918 în cimitirul Sfântul Gheorghe şi care a fost adus
apoi în Cimitirul Eroilor;
Astăzi, Biserica şi Cimitirul care oraşul nu poate decât să
Eroilor străjuiesc în conti- se mândrească. Rămâne ca
nuare ieşirea din partea de acest colţ încărcat de istorie
vest a oraşului şi împreună cu să redevină ceea ce a fost
vechile cazărmi ale Regimen- în
perioada
interbelică,
tului 7 Artilerie Buzău, în care, un spaţiu cu profunde
în prezent, se află Batalionul semnificaţii spirituale pentru
47 Comunicaţii şi Informatică, oştirea română, în general, şi
dau măreţie acestui ansam- pentru garnizoana Buzău,
blu arhitectonic şi istoric cu în special. Faptul că aici

odihnesc laolaltă eroi români,
germani, austrieci, unguri,
bulgari, turci, italieni şi sovietici nu poate decât confirma
faptul că, în faţa lui
Dumnezeu, toţi sunt egali şi
au dreptul la acelaşi respect
din partea noastră, a celor
pentru care s-au jerfit, indiferent de care parte a baricadei
au luptat.
Note:
1. Arhivele Statului, Filiala
Buzău, Colecţia de manuscrise
Constantin
Dumitrescu, pachetul IX, voi.
VIII, p. 415419.
2. Ibidem, p. 222.
3. Ibidem, p. 223.
4. Ibidem, p. 452
5. Ibidem, p. 454
6. Ibidem.
Străjer în calea furtunilor,
pp.23-26, Anul I, nr. 1,
august 2007

Slujba religioasă la Cimitirul Eroilor din Buzău, cu ocazia funerariilor
generalului Traian Epure (arhiva Constantin Dumitrescu)
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Ierarhi buzoieni
căzuţi eroic pe
frontul de est
-------Viorel Frîncu, Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu”

Odată cu declanşarea operaţiunii „Barbarossa”, din noaptea de 22
iunie 1941, în rândurile unităţilor militare ale Armatei Române s-au
regăsit şi numeroşi teologi din Eparhia Buzăului, care s-au dovedit, prin
vrednicia ostăşească şi spiritul de jertfă ce i-a însoţit permanent pe câmpurile de luptă, demni să înscrie în cartea neamului pagini memorabile.
În confruntările deosebit de grele cu Armata Roşie, pentru apărarea
credinţei strămoşeşti şi pentru reîntregirea vechilor hotare răpite de
sovietici de la Patria-mamă, încă din primele lunii ale războiului, au
căzut, eroic, numeroşi buzoieni, printre care şi teologi ce schimbaseră
odăjdiile preoţeşti pe uniforma militară.
EROI AI REGIMENTULUI 8 DOROBANŢI
Primul dintre ierarhii care au căzut eroic, la
începutul celui de-al Doilea Război Mondial,
pe Frontul de Est, a fost sublocotenentul în
rezervă Ioan Pătraşcu din Regimentul 8
Dorobanţi Buzău. Născut în anul 1909, în
satul Vispeşti (jud. Buzău), într-o familie de
harnici gopodari, acesta urmează cursurile
Seminarului „Chesarie”, îar în 1931 se înscrie
la Facultatea deTeologie din Bucureşti pe care
a absolvit-o, obţinând diploma de licenţă cu
menţiune maximă. Îşi satisface serviciul militar
la Regimentul 8 Dorobanţi, după care
urmează concentrările din anii 1939 şi 1940.
Dovedind calităţi deosebite, Ioan Pătraşcu
urmează cursurile şcolii militare de ofiţeri din
Bacău, iar la 29 iunie 1940 este avansat la
gradul de sublocotenent.1 Încă din prima clipă,

când conducătorul statului a lansat celebra
chemare - „Ostaşi, Vă ordon: Treceţi Prutul !”
-,tânărul ofiţer a primit comanda unui pluton
din cadrul Companiei de cercetare a Regimentului 8. Pe 5 iulie, Divizia 5 Infanterie
română, din Corpul 54 german, din care făcea
parte şi unitatea sublocotenentului. Ioan
Pătraşcu, a trecut Prutul şi a luat poziţie pe
flancul drept al acestuia, iar pe 7 iulie grosul
forţelor diviziei a ajuns şi el la frontiera din
1940, în dreptul oraşului Moghilev. După ce
Compania de cercetare şi-a îndeplinit misiunea de recunoaştere, Regimentul 8 a primit
ordin de atac pe direcţia Zgărdeşti-Mândreşti,
având misiunea de a cuceri liziera estică a
zonei. Atacul a fost dat cu două regimente în
linie, în timp ce al treilea era situat în spatele
aripii stângi. Iată cum descrie George Gh.
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Pâslaru, reporter de război, ultima luptă la
care a luat parte slt. Ioan Pătraşcu: „Pe axul
de atac al regimentului – în direcţia lizierei
estice a satului Zgărdeşti – Compania III luptă
în formă de triunghi cu fârful înainte. La baza
triunghiului se află plutonul I şi III, iar în vârf
plutonul II comandat de sublocotenentul de
rez. Pătraşcu Ion. Înaintarea îi este, însă,
imposibilă. Câteva cuiburi de arme automate
inamice silesc compania să rămână ţintuită la
teren. În curând se identifică amplasamente
de mitraliere ruseşti. Cele trei puşti mitraliere
ale plutonului sublocot. Pătraşcu Ioan îşi
concentrează focul în această direcţie, în
vreme ce artileria duşmană varsă o ploaie de
foc şi schije. Voind să vadă efectul armelor
sale, sublocot. nu ţinu seama de urgia ce se
deslănţuia în jur şi plin de îndrăzneală se
ridică în picioare, aruncându-şi privirea
înainte. Dar, dintr-un pom apropiat, un glonţ îl
lovi şi-l răpuse pentru totdeauna.” 2
În aceeaşi zi, la ora 14,00, Regimentul 8
Dorobanţi Buzău cucerea satul Zgărdeşti, în
timp ce Regimentul 32 Infanterie „Mircea”
respingea trupele sovietice la est de
Mândreşti şi din pădurea Gliceni.
Despre actul de curaj şi spiritul de
sacrificiul al tânărului ofiţer, comandantul regimentului său scrie către familia îndurerată:
„Cu durere vă aducem la cunoştinţă că
Sublocotenentul Pătraşcu Ioan a murit luptând eroic, în ziua de 8 iulie 1941, în luptele
de la Zgărdeşti. Împărtăşim, deopotrivă, durerea Dumneavoastră şi vă asigurăm că
memoria lui va fi neştearsă în amintirea camarazilor, iar numele lui va figura pentru
totdeauna în cartea eroilor acestui regiment şi
al neamului, căci cei ce mor pentru Ţară vor fi
mereu pildă generaţiilor viitoare.”3
Pe data de 27 iulie 1941, Adolf Hitler îl
contactează pe generalul Ion Antonescu şi
solicită sprijinul armatei române de a continua
operaţiunile militare la est de Nistru, obiectivul urmărit fiind cucerirea oraşului Odessa,
important port maritim, nod feroviar şi bază
pentru decolarea bombardierelor sovietice.
Deşi ideea angajării armatei române în aceste
operaţiuni nu a găsit un ecou favorabil în
opinia publică românească, generalul An-

tonescu a acceptat cererea germană, la 30
iulie, iar la 3 august Armata 4 română,
comandată de generalul de corp de armată
Nicolae Ciupercă, originar din Râmnicu
Sărat, a început să treacă Nistrul.4
La 14 august 1941, încercuirea oraşului
Odessa era un fapt împlinit, dar pentru
cucerirea acestuia s-au dat mai multe asalturi
sângeroase, la unul dintre acestea participând
şi tânărul ierarah buzoian Dumitru L. Ioniţă,
plutonier T.R. în Regimentul 8 Dorobanţi.
Născut în anul 1912, în comuna Ţinteşti, din
judeţul Buzău, Dumitru L. Ioniţă a fost crescut
în atmosfera cucernică a Bisericii, dragostea
pentru slujirea preoţească determinându-l ca,
în toamna anului 1924, să se înscrie la
Seminarul din Buzău. Dotat cu o inteligenţă desosebită, urmează cursurile
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, iar după
absolvire se înscrie la doctorat. Evenimentele
războiului îl surprind în plină şi rodnică
pregătire a examenelor anului al II-lea de doctorat, dar o boală chinuitoare îl ţintuieşte, mai
multe săptămâni, într-un spital militar. 5
După însănătoşire, la începutul lunii august
1941, plt. T.R. Dumitru Ioniţă se află angrenat
cu unitatea sa în luptele pentru cucerirea
Odessei, cele mai înverşunate confruntări
desfăşurându-se în perimetrul localităţii
Dalnik, unde Armata Roşie opunea o
puternică rezistenţă. „Aici (la Dalnik n.n.) inamicul s-a îngropat în linii defensive, puternic
susţinute şi bine dotate cu tehnică militară.
Susţinuţi pe mare, sovieticii pompau zilnic pe
linia frontului noi trupe care serveau drept
carne de tun. Erau trupe bine echipate şi
înzestrate din belşug cu armament de diverse
tipuri şi cu muniţie corespunzătoare. Excelau
în branduri de mare calibru de 110 mm şi
katiuşe”, îşi aducea aminte sublocotentul buzoian Ovidiu I. Teodoru.6
Un alt ofiţer buzoian, sublocotenentul în
rezervă Ion Iftimie, învăţător în viaţa civilă, comandant de pluton în Regimentul 8 Dorobanţi
Buzău, relatează despre aprigile confruntări
de la Dalnik: „În jurul datei de 15 septembrie
suntem lângă Dalnik, la 9 km de Odessa.
Dalnik rămâne în lupta pentru cucerirea
Odessei o tragedie românească”.7
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Aici se află şi plt. T.R. Dumitru Ioniţă, în
seara de 16 septembrie. „Teologii buzoieni se
caută, se anunţă şi se întâlnesc cu toţii la
căderea nopţii. Îşi dau însărcinări unii altora,
pentru ca supravieţuitorii să le aducă la îndeplinire ultimile dorinţe. Momentul este
solemn. Se îmbrăţişează în tăcere şi se
despart, mergând fiecare la unitatea sa”, scrie
preotul Gogu E.Sârbu.8
A doua zi trupele române şi germane pornesc un atac furibund asupra Dalnikului. Ioniţă
este rănit la picior de o schijă şi i se propune
evacuarea, dar refuză să plece în spatele
frontului. Se pansează şi se reîntoarce printre
ostaşii săi. Iată cum descrie fostul director al
ziarului “Acţiunea Buzăului”, George
Gh.Pâslaru, fapta eroică a ierarhului buzoian:
„Plutonierul T.R. Ioniţă Dumitru comanda un
pluton de puşcaşi din compania a 7-a. (...)
Ruşii pun în bătae aruncătoarele şi pământul
este scormonit la fiecare metru. Ostaşii sunt
surprinşi de acest foc şi nu mai pot înainta nici
un pas. Cu toate acestea, plut. Ioniţă ştie săi îmbărbăteze şi aruncându-se înaintea trupei
la 20 metri, se apropie din ce în ce de linia
rusească. Lupta este disperată şi presiunea
românească din ce în ce mai mare. Plutonul lui Ioniţă depăşise cu mult pe celelalte şi
acum ameninţa serios inamicul, pregătinduse cu lupta pentru grenade. Un proiectil se
sparse, însă, la o jumătate de metru de plutonierul Ioniţă, iar o rafală de mitralieră îi
sdrobi pieptul. Când a fost scos de pe poziţie,
degetele drepte îi erau înţepenite pe grenada,
pe care nu mai avusese timp s’o arunce”.9
Astfel au luptat şi au murit, pe meleaguri
îndepărtate, cei doi ierarhi care au îmbrăcat
uniforma militară, dar care au purtat permanent în sufletul lor, dragostea pentru ţară şi
credinţa poporului român.
OPERAŢIA „ODESSA” – TRAGEDIA
ROMÂNEASCĂ
După eliberarea părţilor centrale şi sudice ale Basarabiei, Armata 4 română, în
componenţa căreia se afla şi Divizia 5 infanterie, a desfăşurat, între 8 august şi 16 octombrie 1941, Operaţia „Odessa”, într-o zonă
care reprezenta o importantă poziţie
strategică sovietică, flancul sudic al frontului.

Ofensiva a început, în 8 august, cu forţele
Corpului 5 armată, care a închis, la 11 august,
cu Divizia blindată, spaţiul dintre limanurile
Kjujalnik şi Adjalâk, interzicând retragerea
forţelor sovietice spre nord şi est. Întâmpinând
o puternică rezistenţă, generalul Nicolae
Ciupercă reia, la 18 august, ofensiva armatelor române, reuşind, după patru zile de
lupte grele, să ajungă în faţa celei de a doua
poziţii de rezistenţă inamică.10
Aici a acţionat şi Regimentul 12 Dorobanţi, din
care făcea parte şi sublocotenentul în rez.
Constantin D. Ceauşel, originar din comuna
Vadu Paşii. Născut într-o familie de plugari, la 28
februarie 1913, acesta se înscrie, în anul 1925,
la Seminarul Teologic din Buzău, dovedindu-se
un harnic elev şi un model pentru ceilalţi.
Deşi era destul de tânăr, consătenii îi purtau un
sincer respect, mai ales că, în vacanţe, era un
priceput cântăreţ în strana bisericii din comuna
natală. În vara anului 1928, Prea Sfinţitul Episcop
Ghenadie, făcând o vizită canonică la biserica
din Vadu Paşii şi găsindu-l pe tânărul seminarist
la strană, l-a întrebat despre cuprinsul slujbei din
acea zi, iar răspunsurile acestuia l-au mulţumit
peste măsură.11
Constantin Ceauşel termină cursurile seminarului, în iunie 1933, şi se înscrie la
Facultatea de Teologie din Cernăuţi, iar în
1936 obţine titlul de licenţă. În timpul
studenţiei, s-a impus în posturi de conducere, ajungând vicepreşedinte al societăţii
culturale „Junimea”. Se căsătoreşte în 1934,
iar serviciul militar îl satisface la Regimentul
12 Dorobanţi. Trăieşte întreaga dramă a armatei române izgonită din Basarabia şi
umilinţele la care au fost supuşi militarii,
propunându-şi să-şi răzbune camarazii.
În toamna anului 1940, este numit şi
funcţionează ca profesor suplinitor la şcoala
de meserii din comuna Săpoca (jud. Buzău),
iar în martie 1941, primeşte ordin de concentrare. Ia parte la cele mai aprige confruntări cu ruşii, la cele mai sângeroase
lupte din Basarabia, care s-au dat în aşa-numita bătălie de la Ţiganca ori Dealul Epureni,
când a fost respins un contraatac sovietic şi a
înaintat până la Cota 126. Din apropiere de
Fălciu, trimite părinţilor săi, la 21 iunie,
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următoarea scrisoare testament: „Sunt singur
cu plutonul meu izolat într’un sat de pe malul
Prutului... E jale: ieri a trebuit să asist la evacuarea locuitorilor cari au plecat în grabă nu
ştiu unde... Probabil că vor veni vremuri, timpuri mai grele, însă nu îmi este frică. M’am
anunţat ca voluntar pentru misiunea aceasta
care nu este deloc uşoară. Şi m’am anunţat
să merg eu, ştiind că victoria aceea este mai
mare, pe care o capeţi cu mai multe greutăţi
şi sacrificii. O voiu căpăta, desigur, pentru că
am ostaşi instruiţi de mine, băeţi foarte buni,
cu cari merg la sigur spre isbândă. Dumnezeu
îmi va ajuta să înfrâng cu uşurinţă greutăţile
ce le presimt şine vom vedea iarăşi...”12
La 8 iulie, este rănit uşor, dar merge mai
departe, până la Nistru, când, pe braţul Tramciuc, barca lui se răstoarnă, dar scapă teafăr.
Participă la luptele de la Iaska şi Biellavka, în
Ukraina. Superiorul său, căpitanul Uzum, îl
propune pentru decorare cu ordinul „Mihai
Viteazul”. Este rănit pentru a doua oară, la 18
august, dar rămâne, în continuare, în fruntea
plutonului său. În ziua de 21 august, se afla la
un post înaintat de observaţie, la Freudenthal, în apropierea Odessei, când un glonţ
vrăjmaş răpune viaţa eroului buzoian. Este
înmormântat într-un sat de pe malul Nistrului
pentru ca jertfa lui să străjuiască, peste
veacuri, la hotarele României Mari.
La aceeaşi operaţie „Odessa” ia parte şi
sublocotenentul în rezervă Dumitru Gh.
Popescu, din Regimentul 9 Dorobanţi Râmnicu Sărat, unitate suboronată Diviziei 5 infanterie. Născut în comuna Popeşti (Rm.Sărat),
în anul 1912, alegea calea preoţească,
asemenea tatălui său, absolvind Facultatea
de Teologie din Chişinău. Ia parte, încă de la
începutul războiului, la toate bătăliile cu inamicul sovietic, pentru eliberarea Basarabiei,
aducând la îndeplinire misiuni dintre cele mai
grele. Participă activ la operaţiunile militare de
la Ungheni, Bălţi, din codrii Orheiului, la
eliberarea Chişinăului, oraşul studenţiei sale,
trece Nistrul şi, împreună cu plutonul comandat de el, luptă cu vrăjmaşul baricadat în
Odessa. În toiul luptelor, este rănit grav în
torace, iar brancardierii fac eforturi disperate,
sub focul inamic, să-l transporte la primul post

de ajutor, dar o nouă ploaie de schije abătută
peste poziţiile româneşti îl ating, în timp ce se
afla pe brancardă. Este înmormântat la cimitirul eroilor din satul Dubinov (Transnistria)
alături de camarazii săi căzuţi pentru Credinţă
şi Patrie.
Pentru cinstirea jertfei lor, în ziua de 16
noiembrie1941, în prima duminică, după începerea cursurilor noului an şcolar la seminar,
s-a oficiat un parastas la biserica „Neguţători”
de către părintele prof. C. Minculescu,
împreună cu spiritualii Seminarului.
Note:
1. Horia Constantinescu, Teologi buzoieni
căzuţi în războiul sfânt. În: „Îngerul”, an XIII,
nr. 7-12/1941, p. 476.
2. George Gh. Pâslaru, Drumuri de sânge.
De la Prut la Odessa, Editura „Muguri”,
Bucureşti, 1941, Tipografia „Acţiunea
Buzăului”,p. 154.
3. Idem.
4. Cornel I. Scafeş, Horia Vl. Şerbănescu,
Armata Română 1941-1945, Editura RAI,
Bucureşti, 1996, pp. 24-25.
5. Preot Gogu E. Sârbu., Teologi buzoieni...
În: „Îngerul”, an XIII,nr. 7-12/1941, p. 468-469.
6. Ovidiu I. Teodoru, Destin încrâncenat.
Prizonier de război în U.R.S.S. 1942-1948,
Bucureşti, 2002, p. 31.
7. Ion Eftimie, Amintiri (manuscris aflat în
posesia familiei, f. 17), apud dr. Constantin I.
Stan, Buzoieni şi râmniceni în bătălia de la
Odessa (august – octombrie 1941), În: „Mousaios”, Vol. X, Buzău,2005, pp. 139-140.
8. Preot Gogu E. Sârbu, Op. cit. p. 469.
9. George Gh. Pâslaru, Op. cit., p. 138.
10. Alesandru Duţu, Florica Dobre, Loghin
Leonida, Armata Română în al Doilea Război
Mondial 1941-1945. Dicţionar enciclopedic,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p.
307.
11. Preot Gogu E. Sârbu, Op. cit. p. 471.
12. Idem, p. 472.
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O biserică frumoasă şi
mântuitoare
-------Preot militar Alexandru Tudose, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Orice lăcaş de rugăciune închinat lui Dumnezeu este o jertfă de laudă, dar şi un prinos
de recunoştinţă adus Sfintei Treimi. Despre
Biserică mărturisim că Tatăl a zidit-o, Fiul a
întărit-o, Duhul Sfânt a înnoit-o.
Biserica Militară cu hramul „Pogorârea
Duhului Sfânt” este rodul minunatei conlucrări
dintre geniul uman şi puterea tainică a lui
Dumnezeu. Deziderat mai vechi, biserica
maramureşană este o lucrare săvârşită, în
câţiva ani şi fără odihnă, la care şi-au adus
contribuţia oameni dedicaţi, oameni milostivi,
oameni înzestraţi şi meşteri iscusiţi. Este rodul
eforturilor conjugate ale unor oameni frumoşi
la suflet, atât militari, cât şi civili, fără a căror
susţinere proiectul ar fi avut şanse infime de
materializare.

Purtat în timp, prin stări de agonie şi extaz,
proiectul construirii Noii Biserici Militare cu
hramul Pogorârea Duhului Sfânt din garnizoana Buzău avea să prindă contur, demonstrând că unitatea, devoţiunea şi răbdarea
sunt valori care ne aşează într-o stare de normalitate existenţială, de a fi împreună lucrători
între noi şi împreună lucrători cu Dumnezeu.
Starea de agonie aş explica-o printr-un epilog rostit la una dintre şedinţele Consilului Director al Fundaţiei „Mareşal Alexandru
Averescu”, la 7 octombrie 2008, citez (de G.
Coşbuc): „Dacă voieşti să fii cuminte/ Cu un
picior tu stai pe loc,/ Cu celălalt mergi înainte./
Decât să plângi că n-ai noroc/ Şi c-ai greşit un
pas, mai bine/ Cu amândouă stai pe loc”. Iar
starea de extaz printr-o cugetare a lui Victor
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Hugo: „Nici o armată nu va putea stopa o idee
căreia i-a venit timpul să fie împlinită.”
Lăsăm scris pentru cei prezenţi şi viitori o
bucată din foaia de parcurs a Bisericii Militare
şi vom merge cu detalii conform literei scripturilor. Construirea Bisericii noastre cunoaşte,
aşa cum am spus mai sus, un proces de
durată; Dumnezeu a cuprins şi va cuprinde în
acest plan o seamă de oameni, fiecare cu
darul său: unii cu puterea de voinţă, alţii cu
ideile, cu munca, cu finanţele, ori ...
Cel care a dat startul acestui proiect a fost
generalul locotenent Florian Pinţă, în iunie
2007. Domnia sa voia o nouă biserică militară,
după câţiva ani de cramponare pe seama
retrocedării Bisericii Eroilor, construită în perioada interbelică.
A răspuns, la vremea respectivă, pentru, la
acest proiect, aproximativ 80% din personalul
militar şi civil din garnizoana Buzău. Cu
migală au început să se strângă fonduri şi să
se pună bazele unei fundaţii non-profit. Astfel,
patrimoniul iniţial al Fundaţiei Biserica Militară
„Pogorârea Duhului Sfânt” era, la 12 ianuarie
2009, 67.556 lei şi a ajuns la 2 decembrie, la
105.752 lei prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe salarii, donaţii ş.a.
Generalul maior Dan Ghica-Radu a semnat
Raportul prin care se aproba construirea Bisericii, precum şi înfiinţarea Fundaţiei Biserica
Militară „Pogorârea Duhului Sfânt”, la 9 decembrie 2009. După semnare, mi-a lăsat o
vorbă plină de duh: Părinte, va trebui să aveţi
foarte multă răbdare. Nu o dată, ci de mai
multe ori, mi-am adus aminte că generalul
Ghica intuia greutăţile ulterioare.
Generalul maior Visarion Neagoe a dinamizat acest proiect, care avea urcuşuri şi
coborâşuri cam dese. În fine, domnia sa a
semnat Nota de Fundamentare şi ... cu Dumnezeu înainte!
După o serie de şedinţe în cadrul Fundaţiei
Biserica Militară „Pogorârea Duhului Sfânt”,
Consiliul Director a votat construirea lăcaşului
de cult pe actualul amplasament, cu aprobarea comandantului Diviziei 2 Infanterie.
Nu-i pot uita aici pe cei de la Direcţia
Domenii şi Infrastructuri Militare din Bucureşti
care ne-au consiliat şi îndrumat: cu cât mai

repede, cu atât mai bine! Pomenire
recunoscătoare şi pentru anonimii serviciului
cazarmare şi ai U.M. 01454 Buzău. Aceleaşi
gânduri şi pentru toţi truditorii din garnizoană,
cu specială amintire pentru cei din U.M. 01671
Buzău.
... Românii au multe păcate, foarte
păguboase; sunt păcatul trufiei şi al
originalităţii. Amin!
În 2011, generalul de brigadă Nicolae Ciucă
a găsit un teren pregătit şi având bunăvoinţă
şi putere, a aprobat turnarea fundaţiei din
beton, lucrare isprăvită în 60 de zile. Cu tact
militar şi chiar pastoral, a reuşit să deschidă
unele uşi şi suflete; toate au însemnat o
imensă sursă de energie pentru proiect.
În prima parte a anului 2012, printr-un furnizor de lemn din Maramureş, s-au achiziţionat
18 mc stejar, 36 mc grinzi de răşinoase, de
diferite grosimi şi lungimi, 27 mc corni (200
bucăţi, aproximativ 2 km de lemn) şi draniţă.
Din judeţul Buzău au provenit grinzile de
răşinoase pentru pereţi, care pot fi văzute
până la nivelul de sus al ferestrelor. O cantitate impresionantă de grinzi de molid clasa A
(42 mc) a fost debitată în localitatea Brezoi,
judeţul Vâlcea, şi s-a folosit pentru nivelul superior al lăcaşului de cult.
Proiectul construcţiei a fost realizat de arhitectul Ovidiu Ciorna din Baia-Mare, în anul
2010. Meşterii lemnari, originari din Bârsana,
au reuşit să creeze, dintr-o impresionantă
cantitate de lemn, o construcţie frumoasă şi
mântuitoare, adevărată capodoperă a stilului
maramureşan.
Lăcaşul este impresionant prin stilul arhitectural, atipic pentru oraşul Buzău. Totuşi,
orăşelul Mizil şi garnizoana Focşani au aşa
ceva. Bisericile maramureşene şi-au câştigat
prin supleţea şi eleganţa lor unice, tot mai mult
renume în ţară şi în lume, după anul 1990. Un
motiv ar fi că arta sculpturii lemnului ne ajută
să trecem dincolo de monotonia zidului.
Meşterul Manole a fost reprezentat la
Buzău de ucenici speciali, constructori: Bârsan Vasile (fiu), Bârsan Vasile (tată), Rus
Ştefan, Husar Vasile, Rujinschi Ioan, Iepan
Vasile, şi sculptori: fraţii Ioan şi Petru Batin.
Toţi poartă nume de sfinţi. Dumnezeu i-a
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înzestrat şi cu harul cunoaşterii ştiinţelor
exacte, geometria şi fizica, fără să fi învăţat
vreodată teoria acestor ştiinţe. Chertarea bârnelor, secretele turnului, combinaţia contrafiselor, folosirea meşteşugită a scripetelui,
sunt doar câteva noţiuni pentru aplicarea celor
două ştiinţe.
Meşterii din Întreprinderea Individuală Bârsan L. Petru, având un cult înnăscut al muncii
au trudit doar 90 de zile lucrătoare, fără
pauză. Au încheiat lucrările de şantier cu 40
de zile mai devreme! Startul lucrărilor s-a dat
la 28 octombrie 2013 şi s-au încheiat la 4 martie 2014. Muncitorii au lucrat ca nişte eroi pe
toate tipurile de vreme, numai afară, unii la
înălţime, cocoţaţi pe schele, chiar şi sub cod
roşu de ninsori şi ger. Nu s-a lucrat duminica
şi de sărbători religioase!
Biserica are o suprafaţă totală de 190 mp.
Aria locuibilă este de 170 mp. Tălpile sunt din
stejar 30/20 cm, grinzile pătratului (cum spun
maramureşenii) sunt din răşinoase şi au
grosimea 30/30 cm. Ferestrele sunt din stejar
şi au fost lucrate de unul dintre cei mai buni
gemari din Bârsana. Bârnele de la pereţi au
gosimea 16/22 cm şi sunt prinse la capete
printr-un sistem inteligent lucrat de chertare,
iar unele sunt îmbinate între ele prin aşa numita gură de lup. Cuiele din stejar constituie
inelul de legătură dintre bârne. Acest sistem
disciplinează bârna, care nu o ia nici la stânga
nici la dreapta, nici în interior, nici în exterior.
Distanţa iniţială lăsată între bârne are o
singură logică: coborârea să fie controlată.
Construcţia s-a realizat în mare parte cu lemn
foarte verde, asta ar fi dus la căscarea
îmbinărilor şi ar fi ieşit la iveală în timp o lucrare inestetică. Lemnul lucrează uşor şi
acest proces natural de lipire este atent monitorizat şi verificat pe o perioadă de 5 ani. Astfel, în intervalul 20 martie-mai 2014, lăcaşul
de cult a coborât din înălţime cu cm, (de la
31,26 m la 30,99 m)... şi încă lucrează.
Suprafaţa acoperişului are peste 700 mp
pentru care a fost nevoie de peste 63000
bucăţi de şindrilă bătută în 3 straturi. Modelul
este coadă de rândunică. Crucile sunt din
inox, în număr de 5, şi respectă proporţiile dintre înălţimea bisericii şi cerinţele înălţimii unei

cruci. Crucea mare are 3 m şi este luminată pe
timp de noapte de 3 lămpi de balizare. În vârful
ei tronează PDA-ul, sistemul de protecţie contra
descărcării tensiunilor atmosferice.
Elementele tradiţionale maramureşene, importate în zona noastră şi imortalizate în arhitectura pridvorului de la intrare şi pe cei şase
stâlpi de susţinere din pronaos şi naos, au
fiecare semnificaţia sa. Astfel, funia împletită
(răsucită) reprezintă infinitul, sensul spre viaţa
veşnică. Crucea încadrată într-un cerc puţin
adâncit este principalul semn creştin nelipsit
din repertoriul de motive şi simboluri, având
legătură cu mărturisirea credinţei. Rombul
mare si rombul mic (biscuitele) au forma unui
fagure de miere şi explică starea de belşug. Nu
lipsesc elemente din lumea animală, şi anume
colţii de lup, ca semn de protecţie şi scut.
Aşadar, această construcţie se adaugă palmaresului foarte bogat al acestor dibaci
meşteri care au ridicat peste 20 de biserici în
România şi Basarabia. Însă, după mărturisirile
lor, Biserica Militară de la Buzău reprezintă o
ctitorie specială prin dimensiunea sa şi prin
oportunităţile puse la dispoziţie, de la folosirea
lemnului din abundenţă şi la discreţie până la
promptitudinea solicitărilor care nu au fost
deloc puţine. Recunosc şi mărturisesc că
Dumnezeu şi câţiva sfinţi grabnic ajutători nu
au fost neutri pe timpul lucrărilor. Fară suportul Lor şi al oamenilor cu predispoziţie
(devoţiune) bisericească nu s-ar fi realizat
această
catedrală
militară
în
stil
maramureşean! Jurnalul acţiunilor zilnice a
consemnat aproape totul!
Dacă pentru maramureşeni este un act de
genială creaţie, pentru oamenii în uniformă
este un act de credinţă, de dorinţă de mântuire şi de reprezentare militară într-o formă
creştină şi ortodoxă.
Ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii
profesionişti şi personalul civil contractual din
garnizoana Buzău, au adus obolul lor personal pentru construirea acestui lăcaş de cult
militar. Aliaţii noştrii au fost / sunt şi vor fi pompierii şi jandarmii buzoieni.
Un suport valoros, care a completat eforturile noastre, a sosit întotdeauna la timp şi din
partea Consiliului Judeţean Buzău (70.000
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lei), a Arhiepiscopiei Buzăului
şi Vrancei (22.500 lei), precum şi din partea unui număr
însemnat de anonimi din societatea civilă care au făcut
acte de implicare şi donare cu
smerenie. Unele gesturi sunt
şi rezultatul unor promisiuni
depuse în faţa lui Dumnezeu!
Doar la americanii din Kandahar, cu ajutorul cărora am
construit în 2005 biserica
românească, am mai văzut
această mare şi mântuitoare
virtute: smerenia!
Nu au lipsit curbele de
sacrificiu financiar suportate
cu stoicism spre finalul
lucrărilor şi după aceea. Ajutorul a venit de astă dată din
interiorul instituţiei militare
printr-un împrumut de 22.000
lei din partea Fundaţiei
„Mareşal
Alexandru
Averescu”, printr-o sponsorizare de 10.000 lei din
partea Asociaţiei Soţiilor de
Cadre Militare, filiala Buzău,
precum şi din alte împrumuturi cu sume mai mici de bani.
Aşezată la răscrucea unor
mari artere de circulaţie din
oraşul
Buzău,
Biserica
Militară
domină
prin
frumuseţea arhitectonică şi
poate să devină un punct de
atracţie religioasă şi turistică

a zonei. De la 14 aprilie a
primit binecuvântarea mică
de sfinţire din partea
Înaltpresfinţitului
Părinte
Ciprian,
arhiepiscopul
Buzăului şi Vrancei, iar de
atunci se slujesc servicii religioase
în
duminici
şi
sărbători. Casa Domnului
este deschisă tuturor oamenilor!
Deschisă tuturor credincioşilor, biserica militară doreşte
şi poate să fie un lăcaş de
reculegere sufletească, un
autentic loc de rugăciune
pentru tot sufletul care arde
de dorul Tatălui Ceresc, atât
pentru militarul aflat la datorie, cât şi pentru omul asaltat
de vacarmul cotidian, dornic
de linişte, în vecinătatea lui
Dumnezeu. Motto-ul nostru
este: Nu este vorba că venim
la biserică, ci este vorba că
venim la Viaţă (în Hristos).
Lucrul continuă. Urmează,
la timpul rânduit, o poartă de
acces maramureşeană pentru care avem lemnul necesar, dar şi amenajarea unei
zone perimetrale cu verdeaţă,
flori, arbuşti etc. aşa cum
cere designul exterior pentru
acest tip de construcţie. Prin
grija şi implicarea domnului
general de brigadă Lucian

Foca, comandantul Diviziei 2
Infanterie, putem spune că
aceste năzuinţe se vor
realiza. Tot la vremea potrivită
de Dumnezeu vom continua
finisajele interioare prin
îmbrăcarea pereţilor cu vată
minerală şi lambriu etc.,
precum
şi
amplasarea
instalaţiei electrice şi termice.
Timpul este un aliat preţios, în
cazul nostru fiind nevoie de
aşezarea controlată a structurii întregii Biserici.
Ne călăuzim în continuare
după îndemnul Sf. Apostol
Pavel: Fiţi împreună lucrători
cu Dumnezeu (I Corinteni 3,
9) şi toate se vor îndeplini. Cu
atitudine corectă, voinţă şi interes, iată câteva şoapte care
conduc spre oportunitate,
spre aventurarea într-o lume
pe care poţi să o transformi.
Paralel cu dorinţa de a crea
frumuseţi exterioare, să avem
pasiunea de a înnoi continuu
şi interiorul sufletului nostru.
Amintesc că toată lucrarea
Bisericii se face în prezenţa
Sfintei Treimi: a Tatălui, a
Fiului şi a Sfântului Duh.
Vom folosi în continuare
aceeaşi schemă piramidală:
în vârf rugăciunea - cheia
succesului, la mijlocul ei
munca voluntară, şi în partea
de jos ajutorul economic,
sursa de energie şi mişcare.
Bunul Dumnezeu să
binecuvânteze şi să răsplătească darul pe care fiecare
l-a jertfit pe altarul Său cel
Sfânt!

Străjer în calea furtunilor,
pp.9-12,
Anul VII, nr. 15, iunie 2014
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Duhovnici militari buzoieni
în campania pentru întruparea
României Mari
-----------Emil Niculescu, colonel Liviu Corciu
Ordinul Marelui Stat Major nr. 3451, din 29
octombrie 1915, a reglementat atribuţiile
preoţilor în armată, între ca acestea fiind o
grea şi sfântă sarcină ca, cu cuvântul şi fapta
să ţină aprinsă făclia credinţei în popor, precum şi în inimile ostaşilor noştri, care în zilele
grele vor fi chemaţi să se jertfească pentru
binele şi mărirea patriei şi a neamului. Confesorii regimentelor vor desfăşura o vie activitate pastorală, pe timpul mobilizării, vor
binecuvânta trupa la părăsirea garnizoanei,
vor cuvânta asupra însemnătăţii momentului,
vor încuraja oşteanul înainte de luptă, vor sta
la postul sanitar regimentar, pentru a
alina, alături de medic, durerea răniţilor,

învederându-le că icoana durerilor şi
suferinţelor este însuşi Mântuitorul Hristos(...)
iar semnele şi rănile căpătate în război rămân
cele mai frumoase podoabe ale unui ostaş.
Duhovnicul se îngrijea de armătura morală a
trupei şi aceasta era constantă valabilă pe
toate câmpurile de luptă ale primei conflagraţii
mondiale, cum au observat cercetătorii istoriei
vii a acesteia: Religia de război nu este numai
un element major al culturii de război, ci şi, fără
a fi vreun paradox, dublul ei element constitutiv prin consimţământ - pentru Dumnezeu şi
pentru patrie deopotrivă - şi prin refuz, cel al
unui pacifism mergând uneori până la
denunţarea războiului ca un semn al păcatului.

Serviciu religios pe front, Vamiţa 1917
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Lucrurile stau la fel pentru toate popoarele
beligerante: „Dieu est de notre cote”, „God
with un ”, „Got mit uns ”. A crede în Dumnezeu
şi a crede în patria ta sunt două lucruri adesea
de nedespărţit; nu înseamnă că toţi au fost
credincioşi ori, încă mai puţin, practicanţi; în
schimb este limpede că valorile spirituale binele, răul -, ca şi vocabularul lor - mistica
luptei, uniunea sfântă - au alimentat
reprezentările bărbaţilor şi femeilor convinşi
că participă la o adevărată cruciadă. O
cruciadă mai întâi înrădăcinată în secolul
precedent, în timpul căruia s-au născut diferite
forme de cult patriotic. Căci în secolul al XIXlea naţiunile s-au sacralizat pe cât s-au
naţionalizat religiile.1
Vom aduna, în chip de pioasă rememorare,
însemnări despre confesorii militari buzoieni,
care au însoţit regimentele buzoiene şi râmnicene, trenurile militare şi ambulanţele altor
unităţi, angajându-se cu tot devotamentul în
campania 1916-1918, care, pentru români, a
însemnat lupta pentru întregire naţională,
pentru adunarea între aceleaşi hotare a celor
„de un neam şi de o lege” dar răzleţiţi sub
stăpâniri străine. Misiunea preoţilor noştri militari nu era una uşoară, nici „atuurile” propagandei inamice nu erau de ignorat, exista
chiar un „consens” în această direcţie: Război
al dreptăţii, război drept. Toţi beligeranţii sunt
convinşi de formidabilul adevăr al cauzei lor.
Se bat pentru „mica lor patrie şi marea lor patrie”, în pasiunea lor hotărâtă, dacă nu
entuziastă, se amestecă dragostea pentru cei
apropiaţi lor şi dragostea pentru Pământul lor,
reprezentat prin tot atâtea simboluri: steaguri,
cântece, poeme învăţate la şcoală sau în
armată2.
Fiecare considera că se află de partea cea
bună a baricadei, contrafortul moral se alinia
sub aceeeaşi simbolistică, fie catolici,
protestanţi sau ortodocşi: Crucea uneşte pe
toţi luptătorii, prieteni şi duşmani, creştini şi
necreştini. Dacă pe câmpurile de bătălie nu
se alinia numai semnul lui Isus, se alinia şi el,
prin imitaţie, şi asta la toţi beligeranţii. Fixarea
într-o formă a amintirii morţilor din război
încearcă să creeze viaţă din moarte. Este
logic ca în societăţile cu dominantă creştină,

mesajul creştinismului, al sacrificiului şi al învierii, să fi coincis perfect cu acest efort, până
la a i se supune aproape în întregime.
Revelatoare, din acest punct de vedere,
sunt rândurile, din 5 octombrie 1916 ale poetului erou sublocotenent Constantin T. Stoika,
(n. 1892, Buzău - m. 25 octombrie 1916),
combatant în defileul Oltului; asupra unui prizonier german din vânătorii alpini, s-a găsit
următorul inventar: pe lângă fotografii intime
şi scrisori familiale, carnetul unui soldat sârb,
fiindcă luptase şi în Serbia, semnul de metal
al identităţii, un memorator franco-german,
fiindcă luptase şi la Verdun, o hartă cu
graniţele ţării noastre (...) un carnet de
însemnări zilnice, din care am văzut că la 1
octomvre numai au sosit în munţii noştri
vânătorii alpini germani - şi o carte de
rugăciuni (Constantin T. Stoika, Însemnări din
zilele de luptă, Editura Militară, 1977, p. 132).
Iconomul Const. Nazarie, devenind protopop al Preoţilor din Armată, asimilat cu
gradul de colonel, alcătuieşte, în cel de al
doilea an de neutralitate, un set de instrucţiuni
necesare acestora, care vor intra în vigoare
abia în octombrie 1916, precum şi 10
cuvântări menite a da preoţilor un model de
felul cum trebuie să vorbească Trupei în
diferite ocaziuni şi situaţii de război, tipărite pe
propriile-i speze, deşi ele erau de un folos real
şi Ofiţerilor, acestea sunt: 1. Ce înseamnă a fi
soldat', 2. Drapelul, 3. De ce trebuie să
ascultăm de superiori', 4. La ce foloseşte
omului şi ostaşului ajutorul lui Dumnezeu', 5.
Trezia şi militarul, 6: Vorbire la declararea de
război', 7. Vorbire înainte de a începe lupta',
8. Vorbire la câştigarea de victorie; 9. Vorbire
de încuragiare în caz de perdere de luptă', 10.
Vorbire la înmormântarea unui ostaş în vreme
de război.3
Una dintre primele jertfe a războiului a fost
preotul Jugureanu Gh, de la Regimentul 72
Infanterie Mizil, garnizoană care se afla, pe
atunci, între graniţele judeţului Buzău; acesta
a însoţit regimentul în campanie până la 23
Noembrie 1916, pe ziua căderii Bucureştilor,
când a căzut prizonier în satul Tăncăbeşti.
Neclintit de la datorie, îndeplinind cu cel mai
mare devotament două servicii: pe cel de
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duhovnic sufletesc al fiecărui bolnav şi pe cel
de medic al fiecărui rănit, fiindcă n-a fost luptă
în care să nu însoţească pe medici, până la
cea mai înaintată linie de foc, şi n-a fost
acţiune tactică, fără ca el să nu se găsească
la postul de prim ajutor, lucrând la olaltă cu
medicii regimentului pentru pansarea
numeroşilor răniţi. Este un preot plin de
sănătate şi cu belşug de inteligenţă, ştiind ca
prin desele sale cuvântări să însufleţească
tineretul nostru ofiţeresc, de care este aşa
iubit. Este cult şi înzestrat cu cele mai frumoase calităţi patriodice, dând dovezi multiple
de abnegaţiune şi sacrificiu (Col. Fărcăşanu)4
Se află pe lista celor 24 de preoţi dispăruţi (prizonieri sau morţi).
Regimentul 48 Infanterie Buzău, format din
rezervişti şi încadrat cu ofiţeri activi, îl are
preot militar pe Anghelescu A. (născut la
Mlăjet-Buzău), ce va însoţi trupa încă de la
forţarea trecătorilor spre Transilvania: a plecat
cu regimentul la Brad, în Transilvania. La 8
septembrie, în vederea luptei din 9 septembrie, oficiază Tedeum în fiecare batalion. La
Batalionul III inamicul a tras cu obuze asupra
poziţiei noastre, şi, deşi obuzele cădeau în
jurul Sfinţiei sale, arată mai mult curaj şi sânge
rece, continuînd serviciul, ceea ce inspiră
soldaţilor mult curaj. La toate luptele (cele din
preajma Sibiului şi defileul Oltului, n.m.) Sfinţia
sa se găseşte în apropiere, dând ajutorul său
spiritual răniţilor. în zona de refacere (satul
Deleni, lângă Hârlău, n.m.), când tifosul exantematic făcea ravagii, Sfinţia sa fără grijă de
moarte, mergea din infirmerie în infirmerie,
împărtăşind şi căutând a îndulci ultimele momente ale bolnavilor (Lt. Colonel Iliescu).
A luat parte la toate luptele şi greutăţile. Zilnic în mijlocul soldaţilor, a contribuit la ridicarea moralului trupei. A desfăşurat o
activitate rodnică şi de toată lauda (Lt. Colonel
Popescu, Negreanu).
L-am văzut întotdeauna la datorie în
tranşeele cele mai înaintate şi sub bombardament vrăjmaş. Munceşte sufleteşte asupra întregului regiment (Colonel Nedeleanu).
Tot în Regimentul 48 a servit şi preotul
Mironescu P.I.( din Ţigăneşti -Tecuci) din ale
cărui referinţe se desprinde faptul că vârsta

l-a inclus printre cei demobilizabili: bun preot,
îşi execută cu multă conştiinţă serviciul. In timpul când regimentul era pe zona de refacere
a suferit de tifos exantematic, acest preot şi-a
dat toate silinţele a corespunde grelelor
însărcinări ce era chemat să le execute. Pe
front a stat la trenul regimentar, fiind şi cam
debil, ceea ce l-a făcut să solicite şi să i se
aprobe demobilizarea pe 1 noiembrie 1917,
înainte de vreme(Colonel Rotaru6, Despre
confesorul Bocănescu C. de la (Regimentul)
8 Infanterie (Buzău) sunt referinţe dintre cele
mai elogioase, între caracterizanţi figurând şi
generalul Gheorghe Razu, comandantul Diviziei a 5-a: este rezistent şi sănătos, fizic
plăcut. Serviciul religios îl face cu multă
evlavie.
Posedă distincţiunea, claritatea şi cucernicia, calităţi atât de rare şi necesare unui preot.
Posedă o vastă cunoştinţă a ştiinţelor morale
şi psihologice, graţie cărora poate da o
adevărată impulsie morală celor demoralizaţi.
În lupte a fost tot timpul la postul de prim ajutor, dând astfel dovadă destul de vie de înaltul
său simţ patriotic şi al datoriei. Pe timpul
reorganizării, cu ocazia epidemiei de tifos
exantematic, a fost nedezlipit de bolnavi, contribuind într-o măsură foarte largă la reabilitarea moralului bolnavilor. Îl calific de
confesor distins şi eminent, cu calităţi morale
demne de imitat şi laudă pentru întregul cler
bisericesc (Colonel Voicescu). Menţin în totul
părerile comandantului său (Colonel Lişcu,
General Razu). A dat probe de un devotament
desăvârşit. A ridicat tot timpul moralul trupei
prin exemplul şi vorba sa. Devotat, curajos şi
energic, se pune în evidenţă fiind exemplu de
datorie şi devotament (lt. Colonel Cibuchi). A
fost propus a fi avansat maior.7 Preotul a fost
avansat la gradul de căpitan asimilat, la 15
iunie 1917, şi decorat cu Crucea „Meritul Sanitar” clasa a II-a8.
Regimentele buzoiene, plus Regimentul 9
Infanterie şi Regimentul 32 se aflau sub comanda Diviziei a 5-a. Preotul căpitan Matei
Popescu, de la Ambulanţa Diviziei a 5-a,
raportează, la 22 noiembrie 1917, Protoieriei
preoţilor din armată: împreună cu d-l medic
şef al Diviziei a 5-a am vizitat toate
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regimentele de infanterie de pe front,
mergând până la prima linie, pentru a face o
constatare „de visu ” a stării sanitare a trupelor, cu care ocazie am avut mici convorbiri
edificatoare. În curând vom face acelaşi lucru
la artilerie şi celelalte unităţi. La Nicoreşti, am
amenajat o biserică pentru soldaţi, unde
servim sfânta liturghie trei preoţi din armată.
(...) Imediat am făcut un cor, executând toate
cântările Sf. Liturghii, după diferiţi autori. La
fiecare duminică şi sărbătoare se ţin predici
religios-morale-patriotice. De conivenţă cu dl medic şef, am hotărât a înfiinţa o şcoală pentru a învăţa carte pe soldaţi şi a face lecţii
catihetice. Deja s-au împărţit câteva catehisme.9
Duhovnicul ambulanţei de la divizie fusese
avansat căpitan, la 15 iulie 1917, şi decorat
cu „Coroana României” cu spade în grad de
cavaler10.
Regimentul 7 Artilerie Buzău, la 15 noiembrie 1917, dislocat la Nicoreşti, beneficiază de
asistenţa preotul Matei Popescu, care,
împreună doi preoţi locotenenţi de la Brigada
5 Artilerie şi Spitalul Mobil 15, a creat un centru cultural. Între cele realizate se înscrie, în
vederea Sfintelor Sărbători, o colectă de 1000
de lei, de la ofiţeri şi trupă, pentru orfanii de
război. Într-o dare de seamă se amintea: în
sobor de trei am făcut diferite servicii pe front,
în faţa trupei, acolo unde s-a putut aduna şi
anume: în ziua de 27 decembrie 1917, la
Cosmeşti din Vale: Regimentul 7 Artilerie, la
29 decembrie, la Mărăşeşti: Regimentele
9 şi 7 Artilerie; în ziua de 4 ianuarie 1918,
la Hanul lui Cincu: Regimentul 7 Artilerie,
în ziua de 3 ianuarie, la Dobrineşti: Regimentele 17 şi 19 Artilerie. După fiecare
serviciu s-au ţinut cuvântări cu caracter religios patriotic.
Azi, 6 ianuarie 1918, după săvârşirea
solemnă a Sfintei liturghii, în procesiune am
mers la locul unde erau strânse trupe ale
unităţilor noastre în frunte cu dl. Comandant
al Diviziei 5-a - general Razu - săvârşind
sfinţirea apei, după care s-au dat onorurile
militare cuvenite. După-amiază am mers cu
botezul la Cosmeşti din Deal, unde erau Regimentele 7şi 19 Artilerie".11

Preotul Regimentului 9 Infanterie RâmnicuSărat, Spiridon Mândrescu, adresează o,
„jalbă” către Reverendissimul Protoieriei de
armată, într-un limbaj plin de farmec
cronicăresc, în care evocă bătălia de la
Mărăşeşti şi pagubele înregistrate în trusa sa
de cleric de campanie: Deşi am fost în greaua
cumpănă a morţii de atâtea ori, ba chiar a fi şi
în prinsoare la duşman, Dumnezeu a avut
grijă de mine. Acum în urmă, spre sfârşitul
lunii iulie, divizia noastră având a se împotrivi
duşmanului, în regiunea Cosmeşti-Mărăşeşti,
s-a făcut multă moarte şi prăpăd, căci oastea
noastră îndârjindu-se a stat la luptă cu tot
trupul şi sufletul ei. In seara zilei de 1 august,
vrăjmaşul îndoindu-şi puterile şi aruncănduse asupră-ne cu foc, fier şi fumuri
înăbuşitoare, a stropşit biata noastră oaste pe
loc, îngropănd-o în şanţuri dărâmate.
Cu această ocazie un capăt al şanţului în
care mă adăposteam fiind atins, mi-a acoperit
şi sfârtecat geanta cu Sf. Antimis, cutiuţa cu
Sf. împărtăşanie şi carnetele de identitate ale
soldaţilor şi corespondenţa.(...)
De aceea Reverendissime Părinte Protoiereu, având neapărată trebuinţă de un nou
Sf. Antimis, vă rugăm să binevoiţi a interveni
spre a mi se trimite un altul. E mare lucru serviciul divin aici între ostaşi”12. A fost avansat la
gradul de căpitan asimilat, la 1 iulie 1917.
Preotul Nicolaescu D. confesorul de la
Regimentul 3 Vânători, fost slujitor al bisericii
din Cătiaşu (Chiojd), primeşte o suită de binemeritate elogii, între semnatari numărându-se
şi viitorul general Traian Epure, supranumit
„apărătorul văii Buzăului”: e cetăţean convins
şi conştient, pătruns de credinţa în izbânda
neamului. Mai toţi oamenii Regimentului 3
Vânători fiind din Prahova, erau îndreptaţi
către adventism. Graţie muncii neobosite a
acestui distins preot şi nenumăratelor sale
predici explicative, ţinute soldaţilor chiar în
vâltoarea luptei, cum a fost cazul în luptele din
Transilvania, în care ocazie cu crucea în
mână dădea binecuvântare ostaşilor, a putut
înlătura această delăsare de la credinţă şi datorie. După intrarea în ţară m-a putut seconda
excelent şi a contribuit la reculegerea
soldaţilor.
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Ceremonie funerară, Varniţa 1917
Pe lângă că este preot desăvârşit, este şi
un bun cunoscător al istoriei neamului. În
predicile bisericeşti a pus întotdeauna, cu o
mare măiestrie, legătură între chestiunile
bisericeşti şi cele ale istoriei neamului, dând
ostaşilor o dulce şi sănătoasă hrană
sufletească (col. Epure). Este un preot distins
din toate punctele de vedere (maior
Bădulescu)”13. A fost avansat la gradul de
căpitan asimilat, la 15 iunie 1917, şi distins cu
„Coroana României” cu spade în grad de cavaler.
De pericolul sectei adventiste vorbeşte şi
protoiereul Const Nazarie (ea fiind contra
războiului şi, deci, a intereselor ţării,
propovăduind că Maica Domnului opreşte a
da cu puşca şi cu tunul)-, acest fenomen defetist a fost „contracarat” cu ajutorul preoţilor
şi dându-se câteva pilde de Curţile Marţiale,
prin osândirea vinovaţilor.14
Cunoscător temeinic de carte şi cercetător
al istoriei locale, D. Nicolaescu a realizat o lucrare de licenţă, încă inedită - „Preoţii şi bisericile Chiojdului din Bîsca” (1935), din ale
cărei pagini cităm: Chiojdul din Bîsca are un

neam întreg cu ramificaţii în tot satul, numit
Izbăşoiu, urmaşi ai „iuzbaşilor peste
dărăbanţii” veacurilor apuse. Pe o evanghelie
din biserica veche din Chiojd, este menţionat
faptul că, pe 19 sept. 1770, căpitanul Dumitru
Costeacu a fost tăiat de turci. Cunoscând rostul ostăşesc al steagului de la Chiojd, această
notiţă ne întăreşte credinţa că, în războiul dintre ruşi şi turci (1768-1774) dorobanţii de la
Chiojd au fost de partea ruşilor, în frunte cu
neamul Cantacuzinilor. În ce priveşte istoria
modernă a ţării, adăuga pe răbojul jertfelor: în
războiul de independenţă de la 1877, Chiojdul
are mulţi viteji la Plevna, din care au căzut
patru eroi. În războiul de întregire a ţării (19161918), Chiojdul a urmat pilda strămoşilor,
dând 521 de luptători pe toate fronturile. Au
murit vitejeşte 110, iar 11 au rămas invalizi”15.
În ziarul „Sfatul Sătenilor”, editat de
învăţătorul D. Serbescu-Lopătari (1 octombrie
1919), sub titlul Pentru cei căzuţi în războiu,
se semnala că în Plaiul Buzăului, cu sediul la
Nehoi, a luat fiinţă sfatul pentru pomenirea
eroilor ţinutului Buzăului, cu scopul de a ridica
un „Monument al Eroilor judeţului Buzău", pe
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vîrful Nehoiu şi Nehoiaşu, a realiza un cimitir
al eroilor şi a face colecte pentru orfanii şi
văduvele de război. Primul pe lista de
subscripţie era Pr. Nicolaescu Nehoiu Lei
1000. Putem considera această iniţiativă din
zona montană a Buzăului ca pe una de
pionierat.
În Europa interbelică, fenomenul era de
mare frecvenţă, motivaţia fiind: Monumentele
închinate morţilor din comune, precum şi
monumentele parohiale sau ale corporaţiilor,
înfăţişează nume cărora nu li se cunosc
trupurile, osuarele adăpostesc trupuri cărora
nu li se cunosc numele.16
Preotul Stătescu, C. (din Pârscov-Buzău),
arondat la Ambulanţa Diviziei a 13-a, primea,
la „fişa postului”, următoarele aprecieri: Pe
zona de reconstituire, pe lângă îndatoririle
avute ca preot al ambulanţei, a servit şi la cele
14 spitale ale garnizoanei, dintre care 6
cu
exantematici, unde a desfăşurat o
activitate rodnică. A fost nelipsit din
spitalele de contagioşi. A fost totdeauna
contamina teribila boală, de oarece a
propoveduit ori şi unde, nu numai
unde era spălat şi dezinfectat (Dr., indescifrabil).
Cu ocazia luptei de la Mărăşeşti a dovedit
curaj, cu dispreţ de moarte şi mare dragoste
de ţară, sfinţenie, neţinănd seamă de nici un
pericul; adevărat apostol”17. Între referenţi, şi
generalul I. Popescu.
Confesorul
Tudorache
Iordache
(născut/sau preot de mir la Golojana, Râmnicu Sărat) din Regimentul 1 Vânători a luat
parte la toate operaţiunile din timpul refacerii.
Deşi în vârstă, a fost întotdeauna neobosit. Cu
ocazia epidemiilor a dat un frumos exemplu
de devotament, îngrijind bolnavii, căzând bolnav prin contaminare. Cu ocazia ultimelor
lupte a urmat regimentul cu aceeaşi activitate,
aducându-i frumoase servicii. A luat parte şi
la luptele de la Mărăşeşti, unde şi-a făcut
îndeajuns datoria, stând veşnic printre soldaţi,
îndemnăndu-i cu fapta şi cuvântul. E cinstit şi
demn. Regimentul a contat întotdeauna pe
serviciile sale. (Lt. Colonel Oprescu). Cuvinte
de preţuire exprimă despre el şi colonelul
Cihoski, viitorul general.18

Preotul Stănescu R.N. (Spătari-Buzău),
repartizat la Ambulanţa Diviziei a 8-a, a dat
mângâiere şi întărire sufletească celor peste
12000 recurtentă, după mărturia lt.
col.Stănculescu18; a fost avansat la gradul de
căpitan asimilat, la 1 ianuarie 1918.
Confesorul de la Ambulanţa Diviziei a 6-a,
Ionescu Gh, (Cemăteşti, Buzău), are calităţi
alese, intrucţie solidă şi predicator distins. A
ridicat moralul trupelor. A înfruntat toate
peliculele formaţiei, nedându-se la o parte. A
mers pe câmpul de luptă la ridicarea şi
pansarea răniţilor, la parte, alături de medici,
la căutarea bolnavilor, ajutându-i şi
susţinându-i. E foarte harnic, stăruitor şi ordonat. A ştiut să capete stima şi încrederea tururor, notează doctorii Pătraşcu şi Marosin.
Este născut pentru viaţa de apostolat,
foarte grabnic în îndeplinirea datoriei de preot
şi de om al binelui. Este patriot. Totdeauna
împăciuitor, adaugă lt. col Theodorescu şi
generalul Arghirescu.20 A fost decorat cu
Crucea „Regina Maria”, clasa a Il-a.
Preotul Mihăilescu Gr. (Boldu, RâmnicuSărat,), de la Spital Mobil nr. 12, bun şi inimos,
şi-a îndeplinit serviciul cu sârguinţă şi multă
dragoste de soldat, cît a urmat regimentul
(Colonel Geroianu). A dezvoltat o activitate
neîncetată, atât în ce priveşte serviciul divin,
cât şi ca activitate pastorală. A influenţat mult
în bine starea sufletească a soldaţilor, dezvoltând spiritul de abnegaţie şi sacrificiu pentru Patrie. Este un exemplu moral şi un demn
ostaş al creştinismului. Este cult, inteligent
harnic, aplicând prin muncă continuă,
cunoştinţele sale de teologi. Acest portret era
creionat de către doctorul Baculescu,
colonelul Buzătescu şi maiorul Damian21.
Referitor la preoţii ce au însoţit trupele
române în Basarabia, generalii Istrate şi
Răşcanu îi calificau drept adevărate perle,
pentru contribuţia lor duhovnicească; totuşi,
într-un referat către M.C.G., din 30 aprilie
1918, protopopul Nazarie nota un nărav mai
vechi în grad decât Moş Teacă: Urâtul obicei
al înjurăturilor de lucruri sfinte, răspândit din
nenorocire în poporul nostru şi cu deosebire
în armată, dela soldat până la sferile de sus,
produce o impresie penibilă asupra Românilor
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Ambulanţă militară pe front
Basarabeni, care rămân pur şi simplu
scandalizaţi, ei neavându-l; de aici necesitatea unor măsuri pentru salvgardarea prestigiului moral al armatei. Un recensământ al
preoţilor militari din campania 1916- 1918
înregistrează ca mobilizaţi 252, din care 46 au
fost demobilizaţi din diverse motive; dintre cei
rămaşi, 25 au fost daţi ca dispăruţi şi prizonieri, dintre care 5 morţi, 6 au fost răniţi, iar
147 s-au avansat la gradul de căpitan asimilat, încă 5 fiind propuşi pentru avansare, dar
schimbarea comandanţilor a făcut să nu
obţină la vreme foile calificative, demobilizarea aflându-i la gradul de locotenent. La
trupele din Basarabia au rămas mobilizaţi 40
de preoţi.
Gradul lor de perfecţionare preoţească era:
135 licenţiaţi în teologie, 10 absolvenţi ai
Facultăţii de Teologie, 70 cu seminarul complet, restul cu diverse clase seminariale.
Au obţinut decoraţii româneşti şi străine, în
campania 1916-1918 şi 1919-1920, nu număr
de 61 de duhovnici militari, ce au fost distinşi
cu Crucea „Mihai Viteazul” clasa a III-a,
„Crucea comemorativă”, „Steaua României”
cu spade în grad de cavaler, „Coroana

României” cu spade în grad de cavaler,
Crucea „Regina Maria” clasa a Il-a, Crucea
„Meritul Sanitar” clasa a II-a (româneşti), Ordinul
„Sfânta Ana” clasa a Il-a şi clasa a III-a cu spade,
Coroana „Sfântul Satanislas” clasa a III-a şi a I
V-a (ruse) şi „Crucea de Război” (franceză).
Iconomul Const. Nazarie sugerează că armata, adunare de forţe individuale, ţinute
strâns printr-o disciplină de fer, nu se cade să
lase ca viaţa de cazarmă, prin monotonie,
plictis, supusă capriciului unei rutini ce nu
suferă schimbare, în care supunerea oarbă la
porunci cu rost, şi de multe ori la ordine de
bun plac, ci are misiunea să devină o şcoală
model, care va avea în fiecare an peste 30000
de elevi maturi. Elementul prin care vede
posibilă această transformare benefică este
preotul, care prin creşterea, educaţia şi
instrucţia care i se dă, are capacitatea de a fi
îndrumător autorizat aproape în toate
manifestările vieţei. Fiindcă, dacă armata dă
soldaţilor comandanţi pentru mişcările corpului, să i se dea comandant şi pe preot pentru
mişcările sufletului, acesta ar fi, în condiţiile
unei vieţi mecanice, stereotipe şi rutiniere, o
suflare de moralizare, de înviorare, de variaţie
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plăcută şi folositoare, de instruire şi educare,
ar fi ceea ce e sarea în bucate. Ar constitui, în
acelaşi timp, o punere în racord a simbolurilor
cu propovăduitorul lor: La noi, sfânta Cruce
împodobeşte drapelele Armatei, lipseşte
numai Preotul, singurul în drept şi autorizat a
vorbi despre semnificaţia ei şi despre darurile
nepreţuite ce decurg pentru omenire şi
atârmată din viaţa şi învăţătura Celui ce s-a
răstignit pentru ea.22
Din 1924, se introduce clerul militar şi în
garnizoana Buzău. Nu avem o evidenţă cu
preoţii militari din campania 1916-1918 care
s-au reactivat. Şi aceştia, care aveau dramatica experienţă a războiului, dar şi cei ce vor
rămâne preoţi mireni, la sate şi oraşe, vor
avea o grea misiune, aceea de a consola pe
cei atinşi de „cercurile durerii”, generate de
pierderea celor dragi pe câmpurile de luptă
sau atinşi de nemiloasele epidemii care au
bântuit în acea perioadă. Estimarea numărului
de persoane în doliu în cadrul societăţilor care
au trecut prin conflict pare o întreprindere
aproape irealizabilă: statisticile de care dispunem-fără să mai vorbim de beligeranţi pentru care nu se cunoaşte nici o cifră sigură,
precum Rusia după 1917 - nu iau în considerare îndoliaţii, ci persoanele cu drepturi dintre ascendenţii şi descendenţii dispăruţilor.
(...) în 1920, în Germania erau 525000
văduve de război, în Italia 200000, în Franţa
600000 iar în Marea Britanie 240000. Se
poate considera că aproximativ 30% din cei
morţi în Marele Război au lăsat în urmă
văduve de război: pentru ansamblul
beligeranţilor, este vorba de aproximativ
3000000 de femei. Orfanii sunt mai mult de
1000000 în Germania, 760000 în Franţa,
350000 în Marea Britanuie şi România,
300000 în Italia.23 „Anturajul” unui mort din
primul „cerc” ar de minimum 10 persoane şi
maximum 20 din familia restrânsă, „cercu-rile
de doliu” fiind, uneori, chiar mai largi.
De unde şi dificultatea misiunii de
duhovnic, în urma hecatombei, la care şi regatul României Mari şi-a avut partea sa de
eroism şi de jertfe.
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alcătuită de Alex. Oproescu şi Simona Raţi,
Buzău, Editura ,Alpha MDN”. 2015, p.53.
16.
Stephane Audoin Rouzeau şi Annettre Beker, Op. cit., p.245.
17.Iconomul Const Nazarie, Op. cit.,p. 65
18.Iconomul Const Nazarie, Op. cit., p. 68.
19. Idem, p.72.
20. Idem, p.75;104.
21. Idem, p.78-79.
22. ldem,p.93-96.
23. Stephane Audoin Rouzeau şi Annettre
Beker, Op. cit., p. 262-263.
Străjer în calea furtunilor, pp.31-37,
Anul IX, nr. 19, august 2016
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Luminaţi-vă faţa!

Parfum de epocă

Cercurile militare de altădată

-------Locotenent-colonel Constantin Dinu
În România cercurile militare au fost create după Războiul de Independenţă, fiind o prelungire a modelului militar francez. Ele funcţionau în principalele garnizoane ale ţării şi aveau
rolul de interfaţă între armată şi societatea civilă. Unele dintre ele dispuneau chiar de un local
propriu, iar conducerea lor revenea comandantului garnizoanei, care avea, de regulă, cel mai
mare grad militar.

U

n aspect deosebit de interesant
în privinţa construirii cercurilor militare, la sfârşitul secolului XIX şi începutul celui următor, a fost solidaritatea
ofiţerilor de atunci pentru realizarea acestui
gen de edificiu. Peste tot în ţară, fondurile
necesare realizării cercurilor militare au fost
constituite din donaţii, în special subscripţii şi
cotizaţii ale ofiţerilor, precum şi din subvenţii
de stat şi împrumuturi rambursabile. În
majoritatea garnizoanelor, contribuţiile ofiţerilor au fost de circa 80%. Cele mai atractive
evenimente erau balurile militare. După
războiul de independenţă, se organizau reuniuni militare în amintirea participării la luptele
din sudul Dunării, dar şi cu ocazia principalelor sărbători religioase: de Crăciun, de Anul
Nou, de Paşti sau când se dădea în folosinţă
o cazarmă nouă. Iniţiativele locale au început
să fie din ce în ce mai multe, aşa că, mai
târziu, se organizau baluri şi cu alte prilejuri:
de mărtişor, când unitatea împlinea un număr
de ani de la înfiinţare (25, 50, 100 de ani) sau
cu prilejul venirii unei noi promoţii de ofiţeri în
garnizoană (aşa-numitul „bal al bobocilor”).
Ofiţerii tineri erau luaţi în primire de cei mai în
vârstă, care aveau obligaţia să organizeze un
eveniment monden
pentru cunoaşterea
realităţilor din garnizoană şi pentru
apropierea lor. În
fapt, balurile organizate de cercurile
militare
erau
o
formă de relaţionare
a corpului ofiţeresc
cu societatea civilă.

Multe căsătorii ale ofiţerilor s-au realizat prin
intermediul acestor petreceri şi multe
căsnicii s-au destrămat tot ca urmare a
acestor ceremonii. Ofiţerii veneau de obicei în
uniformă, deşi ea nu era obligatorie, pentru că
ţinutele oficiale, de gală, impresionau şi
atrăgeau ochii sexului frumos. Balurile
ofiţerilor erau cele mai râvnite, deoarece aici
se făcea de obicei intrarea în lume a tinerelor
din protipendadă sau din clasa mijlocie a
oraşului. Intrarea în lume a acestora se petrecea pe la 15 ani, iar familia care avea o fată
depunea multă muncă pentru a o introduce la
un bal. Pregătirea se făcea cu cel puţin un an
înainte, acest lucru însemnând angajarea
unui profesor de dans, a unei croitorese
pentru toaletele domnişoarelor, aspecte de
care se ocupau mamele sau mătuşile.
Treaba tatălui, cu un an înainte, era să facă
rost de o invitaţie la balul ofiţerilor. La o
asemenea petrecere selectă nu putea participa oricine, pentru că aceste invitaţii la bal
erau acordate celor cu o stare materială
bună: ofiţerii se puteau căsători numai cu o
fată care avea o zestre corespunzătoare
pentru a-l întreţine. O tânără săracă sau cu o
avere modestă nu avea nici o şansă să se
căsătorească, decât în cazul în care ofiţerul
avea el însuşi o avere suficientă. Muzica, de
regulă, era cea a armatei, care, desigur, nu
cânta numai marşuri, ci dimpotrivă, avea un
program muzical foarte variat. Adeseori se
apela şi la formaţii civile de muzică; aveau loc
chiar şi unele spectacole artistice date de
artişti din garnizoană sau aduşi din altă parte.
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SOS Cercul Militar Buzău

Lăcaş de păstrare şi cultivare
a tradiţiilor militare

--------Colonel dr. Mihai Goia, Comandamentul 2 Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”, Buzău
Altădată era ceva obişnuit pentru buzoieni ca, atunci când treceau pe lângă ferestrele
Cercului Militar din localitate, să audă muzică. Exista în permanenţă cineva care trebuia să
facă repetiţii. Atunci, clădirea din strada Independenţei nr. 24 era un centru cultural al militarilor
activi sau în rezervă, cărora, nu de puţine ori, li se alăturau şi persoane civile din localitate.
Documentele vremii ne arată că primele
cercuri militare din ţara noastră au luat
fiinţă în ajunul războiului pentru independenţă, din 1877-1878. De pildă, Cercul Militar
al Ofiţerilor din garnizoana Bucureşti a
luat fiinţă la 15 decembrie 1876, statutul său
de funcţionare fiind votat în şedinţele
adunării
generale
a
ofiţerilor
din
această garnizoană. Deşi înfiinţate încă din
anul 1876, calitatea de persoană juridică
le-a fost recunoscută abia în anul 1896.1

Recunoaşterea acestei calităţi le-a dat posibilitatea să poată fi reprezentate legal în
faţa instanţelor judecătoreşti, să încheie acte
legale, să primească donaţii etc. În garnizoanele mai mici, cercurile militare au luat
naştere mai târziu şi la date diferite. Până în
anul 1906 luaseră fiinţă cercuri militare în 18
garnizoane ale ţării, printre care se numără şi
cele din Buzău şi Râmnicu Sărat.2
Una din problemele importante de rezolvat
pentru buna funcţionare a cercurilor
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Generalul Gheorghe
Spirescu, comandant
al R. 7 Art. şi fondatorul Cercului Militar
al Ofiţerilor

militare a fost aceea a localului în care acestea aveau să
funcţioneze. Toate cercurile
au început prin a funcţiona
în localuri închiriate, însă înmulte
cazuri
condiţiile
necorespunzătoare împiedicau îndeplinirea în bune
condiţii a scopurilor pentru
care fuseseră înfiinţate. De
aceea, construirea unui
local propriu a devenit o
problemă prioritară pentru
toate
cercurile
militare.
Primele localuri proprii ale
cercurilor militare au fost construite la Constanţa (cu fonduri primite de la stat) şi la
Câmpulung-Muscel
(prin
cotizaţia ofiţerilor).3 Treptat,
în decursul anilor, şi-au construit localuri proprii şi celelalte cercuri militare, printre
care şi cel din garnizoana
Buzău. „Odată pe săptămână, toţi ofiţerii garnizoanei
se adunau pentru conferinţe
la cercul militar din oraş (n.n.
Buzău). Către
sfârşitul
epocii, locotenent-colonelul
Spirescu (comandantul Regimentului 7 Artilerie n.n.) luă
iniţiativa să se construiască
un local propriu pentru cercul
militar în localitate. În acest

>>
Instrucţie la tunuri în
anul 1900. Regimentul
7 Artilerie a luat fiinţă
la 1 aprilie 1883 în
Focşani (Decret 829
/08.04.1883), iar la 1
aprilie 1892 a fost
mutat în garnizoana
Buzău.
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scop, încă din timp, începu
să adune fonduri. Nu numai
ofiţerii, dar chiar reangajaţii
activau pentru aceasta pe
toate căile. Astfel, reangajaţii
Regimentului 7 Artilerie
dădură câteva baluri şi
serbări al căror venit se
vărsă în folosul cercului militar. Îndată ce Spirescu fu
avansat colonel, deveni
preşedintele cercului militar
din garnizoană. În această
calitate desfăşură o activitate
intensă pentru completarea
acestor fonduri. Nimic nu-i
scapă în acţiunea aceasta. În
fine, prin intervenţia lui, se
obţinu un fond de 50.000 lei
de la Minister.”4
Şi astfel cu fondurile
strânse
prin stăruinţa
colonelului Spirescu începu
ceva mai târziu construcţia
localului cercului militar al
ofiţerilor din Buzău aşa cum
se vede şi azi. Aşadar,
colonelul Gheorghe Spirescu
poate fi considerat ca fondator al Cercului Militar al
Ofiţerilor din Buzău. Vom
nota că, pentru o garnizoană
ca Buzău, această clădire
poate fi considerată monument istoric, ce-i face cinste.

Cercurile Militare

Cercul Militar al Ofiţerilor (Casa Armatei)
din str. Independenţei. Imagine din 1916
Continuăm cu mărturii de mai
târziu, din vara anului 1946,
găsite în memoriile lăsate de
preotul garnizoanei Buzău de
atunci, pr. maior Dumitrescu
H.Marin, astfel: „În ziua de 20
iulie 1946 să se dea la Cercul
Militar din Buzău, un bal chermeză, cu organizarea
căruia se va ocupa pr. maior
Dumitrescu H. Marin”. În luna
martie 1914 se pune temelia
noului local în strada
Independenţei (Carol I), care
s-a construit din cotizaţiile
ofiţerilor şi o subvenţie dată
de către: Ministerul de
Război, Casa Oştirii şi Banca
Naţională a României”. După
modelul Cercului Militar de
ofiţeri, în scopuri asemănătoare a fost construit şi Cercul
Militar al Subofiţerilor din garnizoana Buzău, în 1921, în
strada Gării. Asistăm în anul
1912 la crearea unei reţele
de biblioteci la cercurile militare pe care, ca o dovadă
a continuităţii, ore găsim şi
astăzi aproape la fel. Bibliotecile militare erau împărţite la
vremea respectivă în şase
categorii. Biblioteca Cercului
Militar din Buzău era de categoria a III-a, Buzăul fiind
reşedinţă de divizie, iar cea

de la Râmnicu Sărat de categoria a V-a, garnizoana fiind
reşedinţă de regiment. De la
început,
toate
cercurile
militare şi-au organizat câte
o bibliotecă, ale căror fonduri de cărţi, variabile de la
cerc la cerc, s-au mărit pe
măsură ce au trecut anii. În
anul 1942 toate cercurile
militare au fost contopite
într-o
singură
instituţie
centralizată denumită „Casa
cercurilor militare din România”. O dată cu aceasta,
calitatea de persoană juridică
acordată cercurilor militare
înceta, şi toate drepturile şi
obligaţiile acestora treceau
asupra acestei instituţii.
Această situaţie a dăinuit
până la 1 octombrie 1946,
când „Casa cercurilor militare” a fost desfiinţată, iar
cercurile militare şi-au recuperat personalitatea juridică
acordată în temeiul legii din
29 ianuarie 1912. Instituţia
„Cercul Militar” din garnizoana Buzău a funcţionat în
clădirea actuală din anul
1914 cu o întrerupere în perioada septembrie 2001 iunie 2002. Asemănător oamenilor şi clădirile îmbătrânesc. În decursul vremii, ca
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În 1927, gazeta
„Vocea Buzăului”,
nr.15/4.12.1927,
anunţa că, pe 10
decembrie 1927,
va avea loc solemnitatea de
deschidere a
Cercului Militar
Buzău, complet
renovat; se anunţa
participarea la
ceremonie a
generalului
Aristide Razu,
inspector al Geniului, fost comandant
al Regimentului 8
Infanterie Buzău şi
al Brigăzii a X-a
Buzău (până
la1916). La 11
decembrie 1927,
„Vocea Buzăului”
revenea cu
informaţia că
solemnitatea de
inaugurare s-a
amânat pentru
data de 21 ianuarie
1928.
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urmarea vechimii sale, a unor deficienţe de
întreţinere, dar şi a efectelor calamităţilor
naturale, imobilul a suferit numeroase
deteriorări. În perioada septembrie 2001 iunie 2002, lăcaşul tradiţional al oştirii din
Buzău a fost temporar închis, în scopul
studierii structurii de rezistenţă, valoarea de
expertizare pentru determinarea gradului de
risc seismic ridicându-se la suma de
107.492.237 lei vechi (10.749,22 RON). În
această perioadă, Cercul Militar a funcţionat
în clădirea Comenduirii Garnizoanei Buzău.
La solicitarea Cercului Militar şi a conducerii
garnizoanei Buzău, dl. inginer Viorel
Constantinescu, în calitate de expert în
construcţii edilitare, a răspuns cu deosebită
solicitudine realizând, gratuit, expertiza şi
proiectul de reabilitare a edificiului lucrării în
valoare de peste 100.000.000 lei. În urma
expertizei, clădirea a fost încadrată în clasa
de risc seismic II, primind avizul pentru
desfăşurarea activităţilor în interiorul acesteia
începând cu luna iunie 2002. Deoarece la
nivelul structurilor abilitate din Ministerul
Apărării fondurile de care se dispunea erau insuficiente, comandantul garnizoanei de atunci
a constituit, împreună cu toţi comandanţii de
unitate din garnizoană, un comitet de colectă
de fonduri băneşti, astfel încât la sfârşitul
anului 2004 s-au realizat lucrări la acoperişul
clădirii în valoare de 314.271.090 lei vechi. În
anul 2005 a luat fiinţă Fundaţia „Mareşal
Alexandru Averescu” având ca obiectiv principal acţiunea de reabilitare a clădirii Cercului
Militar, fundaţie care numără astăzi 643 de
membri. Actualul comandant al garnizoanei (şi
preşedinte al Fundaţiei „Mareşal Alexandru
Averescu"), urmând exemplul predecesorilor,
a decis să continue iniţiativa privind reabilitarea Cercului Militar Buzău. Cu ocazia ultimei şedinţe a fundaţiei (aprilie 2007),
Comitetul Director a luat hotărârea de a se
continua demersurile pentru realizarea
lucrărilor de reparaţii. Astfel, se încearcă să
se adauge o nouă filă la strădania celor care
au iniţiat şi a celor care au dat continuitate
peste vremuri acestui lăcaş de cultură şi
educaţie ostăşească. Clădirea Cercului Militar
Buzău, monument istoric şi de arhitectură,

DECIZIA MINISTERIALĂ NR. 516 DIN 27
SEPTEMBRIE 1912
DECIZIA MINISTERIALĂNr. 516 din 27
septembrie 1912 relativă la
recunoaşterea personalităţii morale a
nouă cercuri ofiţereşti şi a unuia de
subofiţeri
Având în vedere dispoziţiile legilor decretate
sub nr. 376 şi 2392 din 1912 şi18 din 29
ianuarie şi 21 aprilie 1912 precum şi în
Monitorul Oastei, partea regulamentară nr.
6 şi 13 din 1912, care prevăd recunoaşterea
prin decizii ministeriale a personalităţii
morale şi de subofiţeri (...). Decid, pe
temeiul sus - menţionatelor legi se
recunoaşte calitatea de persoană morală
cercurile militare ofiţereşti din FOCŞANI,
PITEŞTI,
PLOIEŞTI,
BUZĂU,
CONSTANŢA, TULCEA, TECUCI, BÂRLAD
ŞI CÂMPULUNG, precum şi cercului militar
de subofiţeri din garnizoana FOCŞANI.
MINISTRU DE RĂZBOI
General de divizie I. ARGENTOIANU
Fond R.S.EM. 1273, cd. 32
edificiu reprezentativ, cu valoare de simbol al
instituţiei ARMATA în municipiul Buzău, constituie locul unde istoria, arhitectura, cultura şi
arta se împletesc în mod firesc, spre înnobilarea şi înălţarea sufletească a oamenilor. Am
scris aceste rânduri cu sprijinul doamnei
Luminiţa Giurgiu de la Serviciul Arhive al
Ministerului Apărării, precum şi a profesorului
Alexandru Gaiţă de la filiala Buzău a Arhivelor
Statului. Le mulţumesc pentru colegialitatea
lor generoasă.
Note:
1. Înaltul decret nr. 1612, publicat în Monitorul Oficial nr. 288 din 31 martie 1896.
2. Căpitan Simionescu, Cercurile Militare,
Bucureşti, 1906.
3. Căpitan Simionescu, Op. cit., p. 7
4. D. Şerbescu – Lopătari, G.I. Stoiceanu,
Regimentul 7 Artilerie, Cinzeci de ani de viaţă,
însemnări, povestiri şi fapte trăite, Tipografia
„Dacia”, 1935 – Buzău.
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Ofiţer, ofiţeraş ...
În statutul de început al cercurilor militare erau
prevăzute şi scopurile principale ale funcţionării
acestui club:
- strângerea legăturilor de camaraderie între
ofiţerii de toate armele şi toate gradele, între
ofiţerii activi şi cei în rezervă;
- punerea la dispoziţia ofiţerilor şi membrilor de
familie a unui local propriu, în care să-şi poată
dezvolta educaţia cultural-artistică, să-şi
îmbogăţească cunoştinţele generale şi de specialitate sau să-şi poată petrece în mod util,
plăcut şi reconfortant timpul liber;
- stabilirea legăturilor între familiile ofiţerilor,
precum şi între acestea şi societatea civilă. Acest
ultim paragraf avea o ţintă precisă: în acea
perioadă, fetele de condiţie modestă alergau să
se mărite cu bărbaţi în uniformă, nu pentru că
erau frumoşi, tandri şi deştepti, ci pentru că
aveau bani. Fie că erau „gagişti” (membri în uniformă, fără grad, ai fanfarei militare, denumire de
la care s-a ajuns la termenul „gagiu“ - mi-am luat
un gagiu – gagist), fie că erau ofiţeri ai armatei,
în epocă circula, printre fetele de măritat,
următorul catren: „Ofiţer / ofiţeraş / o fi ţăran / o fi
cioban / da’ are bani”. Cine ştie?! Poate că şi asta
a dus la interzicerea căsătoriei dintre un ofiţer şi
o fată fără dotă.
Străjer în calea furtunilor, p.15,
Anul I, nr. 1, august 2007

REPERE ISTORICE - 1911: din iniţiativa colonelului
Gheorghe Spirescu, în cadrul
unei conferinţe a ofiţerilor din garnizoana Buzău, se naşte ideea
construirii unui local propriu
pentru cercul militar din localitate;
- 1912: prin Decizia Ministerială
nr. 516 din 27 septembrie 1912
se recunoaşte personalitatea
morală a cercului militar ofiţeresc
din garnizoana Buzău;- 1914: la
declanşarea primului război mondial construcţia cercului militar
este definitivată;
- 1982-1986: după cutremurul
din 4 martie1977, clădirea este
supusă unor lucrări de renovare,
restaurare şi consolidare, la
iniţiativa comandantului garnizoanei, general-maior Ion
Dîndăreanu.

Cercul Subofiţerilor a fost construit în 1921, pe strada Gării. Astăzi funcţionează ca
Restaurant Militar. Imagine din 2002
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Căpitanul Grigore Ignat, între mitul
sacrificiului şi simţul datoriei
----------------------------Colonel Liviu Corciu, Divizia 2 Infanterie „Getica”

Românii au rezistat până la moarte pe Cota 100. Un batalion din Regimentul 51 şi-a pierdut toţi ofiţerii, inclusiv pe căpitanul Grigore Ignat, care, atunci
când trăgătorii lui au căzut, a început el însuşi să tragă cu mitraliera.
Descoperirea, după bătălie, a trupului său ţinând în continuare strâns arma
a făcut din el unul dintre cei mai vestiţi eroi români ai războiului.
Glenn Torrey, România în Primul Război Mondial
Povestea căpitanului Grigore Ignat, poate
ar fi rămas necunoscută, ca multe alte fapte
de eroism remarcabil şi anonim, dacă nu ar fi
fost un cumul de factori şi conjuncturi favorabile promovării ei la nivel naţional.
A fost mai întâi scrisoarea1 comandantului
Diviziei 13, generalul Ioan Popescu, adresată
văduvei căpitanului Grigore Ignat, Geta
Enăşescu, pentru a-i remite medalia Mihai
Viteazul, cea mai înaltă decoraţiune de război,
şi în care-i relatează desfăşurarea luptei de la
Cota 100.
A urmat întâlnirea acesteia cu poetul
botoşănean Constantin Cucu, care era şi publicist2, şi care a mediatizat povestea
căpitanului şi a eroismului său în lucrarea Glorioasa epopee română a Marelui Război de
Întregire 1916-1918. Lucrarea, tipărită în anul
1924 pe cheltuiala proprie a poetului popular,
a fost distribuită masiv, inclusiv în armată3,
eroului de la Răzoare fiindu-i dedicate versuri
înălţătoare, cu un mare impact asupra contemporanilor:
Tu ai luptat cu abnegare
Străpuns de zeci de baionete,
Iar moartea ta la parapete
Opri năpraznica vâltoare
Din lanţuri grele ne-ai scăpat
Cu jertfa ta fără de nume
Şi ne-ai făcut stăpâni pe lume
O, bravule Maior Ignat!2

Aceste demersuri, prezenţa lui Grigore
Ignat în Botoşani înainte de război, căsătoria
lui cu o botoşăneancă dintr-o familie bună,
fiică de proprietari de moşii, şi mai ales puterea de simbol a gestului eroic în sine, au
influenţat desemnarea lui ca simbol al
eroismului botoşănenilor în prima mare
conflagraţie mondială, astfel încât, în vara
anului 1929, în Piaţa Carol din Botoşani, avea
să fie dezvelit monumentul Compania de mitraliere maior Ignat, în atac, în semn de respect
şi recunoştinţă, faţă de cei care au înfăptuit
România Mare cu atâtea jertfe şi sacrificii.
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Istorie şi cultură
Iată de ce, mărturisesc că am ezitat a scrie
despre caracterizările consemnate de şefii
ierarhici în memoriul original al căpitanului
Grigore Ignat, deoarece nu sunt deloc
măgulitoare. Am gândit că pot fi acuzat de
oportunism, de dorinţa de a ieşi în evidenţă pe
un subiect sensibil, de intenţia de a băga băţul
prin gard, într-un atac asupra unei valori
naţionale. Împotriva unui mit.
M-am decis însă, după ce am citit cartea
dedicată lui de către Victor Mocanu, apărută
la Editura Militară, în anul 1967, şi după ce am
observat că perioada şcolii militare, unde
tânărul cadet Grigore Ignat nu s-a adaptat rigorilor cazone, cerând chiar să plece,5 este
singura menţiune a vreunei neconformităţi
comportamentale, a vreunei slăbiciuni, a vreunei trăsături menite a-i scoate în evidenţă
latura umană a omului Grigore Ignat, firescul
personalităţii sale complexe, cu bune şi cu
mai puţin bune. Restul e tăcere. Adică
sunt scoase în evidenţă doar aprecierile de la
vârsta unei relative maturizări, când trecuse
prin patru regimente, dobândise suficientă
experienţă, iar ca vârstă se îndrepta spre 30
de ani. Şi se pregătea să se însoare.
Din păcate, dincolo de multe informaţii
valoroase oferite în carte, accentul se pune pe
latura propagandistică, ce atinge punctul culminant în scena finală, demnă de un scenariu
de tragedie greacă - viteazul ofiţer se
prăbuşeşte peste mitralieră, cu mâna
încleştată pe trăgaci, şi în timp ce ochii i se
închid, aude într-o străfulgerare, de departe,
strigătele de „Ura” ale ostaşilor noştri care
porniseră la contraatac.6 Deci, deşi e mort, el
încă mai trage, iar simţurile încă îi
funcţionează, bine poate nu la nivel maxim,
dar cel puţin auzul, după ore de
bombardament infernal, şi după ce trăsese cu
mitraliera de se înroşise ţeava, tot mai
funcţionează....
Probabil că, dacă ar mai fi fost adăugat şi
un ultim gând al eroului, ceva de genul, parcă
ăştia strigă ura prea de departe..., scena ar fi
câştigat şi mai mult în dramatism....
Dincolo de tonul ironic, în reciprocitate faţă
de glodul propagandistic în care a fost tăvălit
gestul eroic, la finalul lecturii am avut

convingerea că dacă ar fi existat în 1917 Partidul Comunist, Grigore Ignat ar fi fost prezentat cel puţin ca fiind membru simpatizant. Asta
în timp ce aprecierile consemnate în memoriul
ofiţerul îl arată mai mult ca pe un tânăr inteligent, sensibil şi rebel, trăsături şi atitudini
taxate în consecinţă: nu are judecata formată
sau nu are destul bun simţ.
Credeţi că prezentarea adevărului golgoluţ, a aprecierilor şefilor ierarhici la adresa
tânărului sublocotenent de 21 de ani, i-ar fi
afectat imaginea ori ar fi influenţat în vreun fel
percepţia colectivă a sacrificiului său de mai
târziu?
- Aaa, a fost deci pedepsit cu arest? Atunci
nu se mai pune....Ştiţi noi cinstim numai eroii
fără prihană,...numai Feţii Frumoşi, cu părul
pieptănat şi cu 10 la matematică!
Credeţi că gestul său de a alege moartea,
alternativei de a se retrage de la Cota 100, ar
fi mai puţin valoros acum, dacă s-a aflat că în
primul an de carieră militară nu se străduia
suficient la studiu spre a-şi înmulţi
cunoştinţele profesionale? Sau dacă s-a aflat
că la vârsta de 21 de ani, când abia ieşise
pe soldă, singura lui avere, se gândea la
petreceri?
Care dintre noi, la vârsta aceea, nu se gândeau cam......... la aceleaşi lucruri?
Oameni buni, omul ăsta a fost pe bune!, ca
să folosesc o expresie a tinerilor de azi. S-a
bucurat de tinereţe şi de viaţă, şi probabil a
spus lucrurilor pe nume, într-un regiment de
infanterie cu ştaif, unde orice deviere
atitudinală ori comportamentală trebuia
anihilată. Iar când a fost să lupte, a luptat!
Până la capăt, aşa cum nu am ştiinţă să fi
făcut vreunul din cei care-l criticau spunând
că nu are simţul datoriei.
Şi ca să fiu sincer până la capăt, mai este
un motiv pentru care acum, în preajma
comemorării centenarului acestei bătălii, a
acestui gest extraordinar, eroic în adevăratul
sens al cuvântului, săvârşit de nişte oameni
cât se poate de obişnuiţi, am considerat că
am datoria de a vorbi liber de orice constrângeri ori prejudecăţi. Acela că, la comemorarea
a 200 de ani, e posibil să nu mai fiu în
măsură...
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Biografie
Vom încerca în cele ce urmează să
prezentăm tinerilor cine a fost căpitanul Grigore Ignat şi mai ales, de ce merită el şi oamenii lui a fi pomeniţi de către generaţiile de
astăzi, care încă îi mai descoperă,
amintiţi în treacăt, prin manualele de istorie.
Născut la 2 august 1889 la Bârlad, fiul lui
Enache (decedat), de profesie poliţaiu7 şi al
Elisabetei, cu domiciliul în Bârlad, plasa Tg.
Simila, judeţul Tutova, cadetul Grigore Ignat
intra la data de 1 septembrie 1908 pe porţile
Şcolii Militare de Infanterie, pe care a terminat-o doi ani mai târziu, cu media 6,09, clasificat pe poziţia 104 din 125 de cursanţi.8
La 1 iulie 1910, prin Înaltul Decret nr.2382
este avansat sublocotenent, iar la 1 august
1910 se prezintă, după un binemeritat
concediu, la Regimentul Cantemir nr.12, cu
garnizoana în oraşul său de domiciliu.
Iată cum era caracterizat, în mod succint de
către instructorii din şcoala militară, la capitolul note şi relaţiuni generale:
Talie naltă. Conformaţiune bună. Are 8
clase de Liceu. Avere numai solda.
Deşi aprecierile instructorilor nu au fost cele
mai elogioase, capitolul aptitudini fizice, pare
să fi fost unul din punctele sale forte:
Are prea bune aptitudini fizice.Ţinuta bună;
sănătos şi foarte rezistent. Călăreşte bine.
Mai departe, la criteriul Capacitate:
Inteligent, judecă bine; nu destul de ordonat în acţiunile sale. Nu pune destulă silinţă la
studiu, şi Aptitudini militare:
Are nevoie de mai multă vioiciune, agerime
şi energie, precum şi de oarecare îndrumări.
Comandantul regimentului observă că se
arată activ în serviciu şi cu putere de muncă.
(...) A luat parte la concentrările din August şi
Septembre cînd am văzut că comandă(!) şi
conduce bine plotonul la eserciţiu. În acelaşi
registru, comandantul Brigăzii 13 Infanterie,
generalul Prezan, notează sec: Ofiţer din
promoţia anului 1910. Nu-l cunosc.
După numai un an de activitate
profesională în cadrul Regimentului Cantemir
nr.12 din Bârlad, sublocotenentul Ignat
reuşise „performanţa” de a-şi petrece

revelionul 1910/1911 în arest, fiind pedepsit
de către comandantul regimentului cu 5 zile,
începând cu data de 29.12.1910, pentru că a
făcut scandal cu 2 civili beţi în local public.
Nu am găsit informaţii suplimentare despre
acest subiect, aşa că, cu riscul de a
dezamăgi, nu-l voi aborda.
Aprecierile comandanţilor pentru primul său
an ca ofiţer, erau în aceeaşi notă critică, cu
menţiunea că îi sunt recunoscute totuşi aptitudinile fizice foarte bune. Comandantul regimentului nota:
E inteligent, judecata încă neformată; n-are
destul bun simţ; nu destul de ordonat în
acţiunile sale; nu se aplică destul la studiu
spre a-şi înmulţi cunoştinţele profesionale.
Aptitudinile militare sunt în desvoltare;
n-a instruit mulţumitor recruţii; a lipsit mult
de la Şcoala unităţilor Regimentului, precum
şi de la diferite eserciţii de aplicaţiune pe
teren.
Fără a deveni subiectivi, subliniem că pentru perioada în care a fost întocmită evaluarea, 1 noiembrie 1910 – 31 octombrie 1911,
sublocotenentul Ignat beneficiase de numai 2
permisii, de una, respectiv 8 zile, la un interval
de 6 luni distanţă una de cealaltă. Nu la fel
arată situaţia absenţelor din motive medicale,
ce totalizează 59 de zile într-un interval de 6
luni, din aprilie şi până în noiembrie, având
drept cauză diferite afecţiuni precum gastrită,
cistită şi chiar un adeno-flegmon inghinal
stâng f. voluminos, după cum consemnează
medicul unităţii,9 afecţiune care-l ţine departe
de activitatea militară aproape 40 de zile, la
Spitalul Militar Iaşi.
Tot la categoria absenţelor este menţionat
şi un episod mai puţin elogios, petrecut în timpul manevrelor regale din toamna anului
1911, când efectivele regimentului erau dislocate între Roman şi Paşcani, iar tânărul ofiţer,
aflat la comanda unui detaşament de soldaţi
cu misiunea de a face gardă la penitenciarul
din Târgu Ocna, nu se ridicase la înălţimea
misiunii încredinţate, dacă e să ne luăm după
frustrarea ce răzbate din tonul evaluatorului,
activitatea sa lăsând mult de dorit.
Şi mai departe, concluziile comandantului
de regiment:
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Trebuie ţinut deaproape şi supravegheat
necontenit spre a-şi face datoria cum trebuie;
caracter slab şi lesne influinţabil; predispus la
petreceri şi vieaţă dezorânduită.
Singur, comandantul eşalonului superior,
Brigada 13 Infanterie, deşi părea în asentimentul subordonatului său, notează într-un
registru mult mai permisiv:
Ofiţer încă nou (...) are nevoie de îndrumare. Se va nota mai târziu, când se va putea
aprecia mai bine.
În următoarea perioadă evaluată, 1 noiembrie 1911 – 31 octombrie 1912, au loc
schimbări majore în comportamentul sublocotenentului Ignat, care pare chiar a se fi
„cuminţit”, cu toate că nu se simte o ameliorare şi în tonul aprecierilor comandantului de
regiment, care-l caracterizează din nou: nu-şi
dă silinţa a-şi înmulţi cunoştinţele. Aptitudinile
militare nu îndestul de dezvoltate.
În data de 8 Noiembrie 1911 reuşeşte din
nou „performanţa” de a fi pedepsit de comandantul de regiment, tot cu 5 zile de arest, de
această dată pentru portul neregulamentar al
ţinutei, iar o lună mai târziu, pe 12 decembrie
1911, este pedepsit de către comandantul Diviziei a VI-a Infanterie, cu 15 zile închisoare
pentru greşeli în serviciu şi societate faţă cu
prescripţiunile regulamentare şi demnitatea
militară.
Această severă sancţiune disciplinară,
aplicată direct de către comandantul de divizie, nu avea legătură cu perioada evaluată,
ci era consecinţa modului în care îşi îndeplinise misiunea de la penitenciarul
Tg.Ocna, din septembrie 1911, după cum
scrie chiar comandantul de regiment:
Educaţiunea militară lasă de dorit, mai ales
când nu e supraveghiat deaproape, cum a
fost cazul anul trecut când a fost trimis cu un
detaşament la penitenciarul T.Ocna, comiţând
greşeli în serviciu şi în societate, pentru care
a şi fost pedepsit.
Nu cunoaştem ce fapte anume au atras
sancţiunile disciplinare şi aprecierile critice la
adresa tânărului ofiţer, şi nici nu ne-am propus
aici să abordăm latura psihologică a comportamentului unui tânăr de 19 ani, orfan de tată,
repartizat, probabil în calitatea sa de unic

întreţinător de familie, în oraşul în care domicilia, şi unde, fiind cunoscut de concitadini,
putea fi lesne observat, poate chiar şi cu un
ochi mai critic, în toate ipostazele vieţii de zi
cu zi.
În ciuda tuturor aprecierilor critice, se
întrevăd şi primele semne de recunoaştere a
potenţialului tânărului ofiţer de numai 22 ani,
alături de preocupări specifice vârstei:
Îndeplineşte bine serviciul când e ţinut
deaproape; altfel se gândeşte mai mult la petreceri.
Se ameliorează substanţial şi situaţia
absenţelor de la program, numai 2 pentru motive medicale, totalizând 9 zile, nicio zi de permisie, în schimb 18 zile de concediu acordate
de către acelaşi comandant de divizie care-l
pedepsise anterior.
În schimb rămâne foarte critic tonul comandantului eşalonului superior:
Nu se aplecă la studiu pentru a-şi completa
cunoştinţele. Aptitudini militare slabe..(...)
Aplecat prea mult spre petreceri, se gândeşte
prea puţin la serviciu şi la instrucţia sa
personală. Nu are sentimentul datoriei. Nu are
spiritul militar cuvenit. În ce priveşte sentimentul demnităţii a lăsat de dorit. Conduită
uşoară, are nevoie de a fi controlat
deaproape. Sarcinile le îndeplineşte neglijent
şi fără exactitate, are nevoie de impulsiune şi
supraveghere continu, deşi pare a-i
recunoaşte potenţialul:
Bune aptitudini fizice, resistent pentru campanie. Inteligent(...). A luat parte la aplicaţiuni
şi manevre cu plutonul unde condus şi
supraveghiat a putut fi destul de bun. Educaţia
militară neformată.
Schimbarea atât de dorită de şefii ierarhici,
inclusiv a comportamentului tânărului ofiţer,
este legată de un eveniment administrativ ce
pare a fi avut un impact major în viaţa şi în
cariera sa militară, şi anume mutarea acestuia
din garnizoana de domiciliu, în baza Înaltului
Decret nr. 5041 din 1 decembrie 1912, la
Regimentul „Radu Negru” nr.28, pe atunci cu
garnizoana la Piteşti.
Urmând unei perioade de doi ani de
aprecieri critice şi sancţiuni disciplinare, venite
din partea unor şefi ierarhici care considerau
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că nu va putea avansa în ierarhia militară, în
absenţa unei „îndreptări” imediate, mutarea la
Piteşti pare mai degrabă efectul unui act disciplinar, decât al unui act de voinţă liber
consimţit, al tânărului sublocotenent.10
La 23 iunie 1913 este mobilizat la partea
activă a batalionului de rezervă al regimentului, constituit sub denumirea Regimentul 44
Rezervă, cu care ia parte la campania celui
de-al doilea război balcanic, până la 24 august, acelaşi an.
Aprecierile comandantului Regimentului 44
Rezervă faţă de activitatea depusă în această
perioadă, deşi nu sunt tocmai elogioase, lasă
totuşi să se întrevadă, din nou, potenţialul
„subiectului”:
Are aptitudini fizice. Capacitatea şi
educaţiunea militară mediocre. Nu destul de
conştiincios în serviciu(...). Recomandăm a fi
supravegheat şi mai de aproape, căci îndreptându-se va putea deveni un bun oficer.
Comandantul Brigăzii 23 Infanterie,
eşalonul superior, scrie la rândul său:
Ofiţer sănătos, care ţinut de aproape va
putea deveni un bun ofiţer.
Dar prima şansă, prima mână întinsă în
carieră tânărului Grigore Ignat aparţine comandantului Regimentului „Radu Negru”
nr.28, colonelul Popovăţ, care, faţă de activitatea depusă de tânărul ofiţer în perioada 1
noiembrie 1912 – 31 octombrie 1913, nota:
Este inteligent însă nu se ocupă a-şi mări
cunoştinţele spre a-şi completa instrucţia
militară. Este mutat în acest regiment (...) din
Regimentul Cantemir nr.12 unde nu a avut
bune purtări. În acest regiment s-a condus
însă destul de bine, fără a da ocazie la plângeri sau alte nemulţumiri.(...) În speranţa că
pe viitor se va îndrepta sunt de părere că
„Merită a înainta” (a fi avansat – s.n.).
Şi comandantul Brigăzii 23 Infanterie
Rezervă, colonelul Lambru, îi acordă o şansă
de promovare:
Oficerul n-a dat loc la nemulţumiri pe cât
îmi pot aduce aminte, nici nu mă încumet
însă a-l caracteriza cu siguranţă. [Având] În
vedere însă că nu l-am remarcat
defavorabil, cred ca şi şeful de regiment că
poate înainta.

Tot ca o premieră în carieră se poate interpreta şi faptul că, în anul 1913 nu înregistrează
nicio absenţă de la program şi nu primeşte nicio
sancţiune disciplinară.
La 1 octombrie 1913, Grigore Ignat este
avansat locotenent şi, cu aceeaşi dată, se
mută mai aproape de casă, în baza Înaltului
Decret nr.585, în Regimentul Botoşani nr.37.
În decembrie 1913 îl regăsim în calitate de
cursant al Şcolii Speciale de Infanterie şi
Administraţie din Bucureşti, al cărui comandant era la acea vreme locotenent-colonelul
Alexandru Sturdza,11 clasându-se al 27-lea
din 128 de cursanţi, un rezultat excelent pentru un tânăr ofiţer care nu primise decât
aprecieri nefavorabile din partea superiorilor
săi de până atunci, şi mai ales, un rezultat de
natură a confirma încrederea în potenţialul
său pe care i-o acordase, cel dintâi, comandantul Regimentului „Radu Negru” nr.28.
La începutul anului 1914, urmează cursul
de mitraliere din cadrul Şcoalei de Tragere a
Infanteriei, fiind caracterizat de comandantul
şcolii, maiorul Alexiu, ca punctual şi atent la
serviciu, acesta considerând premonitoriu:
I se poate încredinţa comanda secţiei de
mitraliere.
La 1 aprilie 1914, în baza Înaltului decret
nr.1159, este mutat în Regimentul nr.77 Infanterie din garnizoana Botoşani. În acestă
perioadă are loc revirimentul carierei locotenentului Ignat, în acest regiment şi în această
garnizoană.
Poate întâmplător ori, dimpotrivă, determinant pentru personalitatea sa tumultoasă, tot
aici la Botoşani se va căsători peste aproximativ doi ani cu Geta Enăşescu.12
Să fi fost dragostea ori pragul maturităţii argumentele care l-au „cuminţit”?
Către sfârşitul anului 1914, comandantul
regimentului Regimentul nr.77 Infanterie, în
asentimentul comandantului eşalonului superior, Comandamentul 4 Teritorial, nota:
Capacitate:Ofiţer inteligent.Cu instrucţie militară suficientă. Judecă bine.Se exprimă clar.
Se ocupă pentru a-şi spori instrucţia militară.
Educaţie militară: Destul de pronunţată. Are
bune sentimente de patriotism. Iubeşte cariera. Este disciplinat. Bun camarad.
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Îndeplinirea serviciului: Este conştiincios şi
punctual. S-a achitat prea bine de toate îndatoririle sale.(...)
Rezultatele obţinute în instruirea şi conducerea unităţei ce o comandă: În timpul
concentrării a comandat compania de mitraliere. Compania fost bine instruită, a dat
bune rezultate la tragere.(...) Oamenii erau
bine echipaţi şi cu ţinuta îngrijită. La marşuri
şi la manevre n-a avut oameni rămaşi în
urmă. Cu metodă şi tact la instrucţie şi la conducerea companiei pe câmpul de manevră. Îl
cred destul de capabil a comanda şi instrui o
companie. Notează pe subalterni cu
pătrundere şi dreptate.
Pentru anul 1915 aprecierile sunt cu
adevărat elogioase:13
Foarte sănătos. Rezistent. Sobru, vioi, fizic
agreabil. Încalecă prea bine şi-i place foarte mult
călăria. Ofiţer foarte inteligent. Cu judecată
sănătoasă. Cu cultură militară şi generală
suficientă.Studios. Spirit vioi şi ager.
Energic, serios, hotărât. Judecă bine
situaţia. Ia hotărâri bune. Are ochiul câmpului.
Spirit de iniţiativă pronunţat. Instructor prea
bun. Cu metodă şi cu răbdare. Recruţii companiei pe care o comandă sunt prea bine
instruiţi. Devotat ofiţer. Prea bun camarad.
Este ultima apreciere de serviciu a
ofiţerului. La 26 martie 1916, locotenentul
Grigore Ignat semnează raportul adresat comandantului Regimentului 51 Infanterie, de
unde deducem că deja se mutase mai
aproape de casă, la Galaţi, raport prin care
solicita
aprobare
pentru
încheierea
căsătoriei:14
Dorind a mă căsători cu D-şoara Getta
Enăşescu, am onoare a înainta actele notate
pe contra pagină, rugându-vă să binevoiţi a
interveni locului la drept pentru a mi se
aproba această căsătorie.
Oricine ar avea curiozitatea să facă o
comparaţie între cea dintâi evaluare, a anului
1910/1911 şi aceasta din urmă, ar putea
vedea transformarea semnificativă petrecută
în comportamentul şi atitudinea profesională
a acestui tânăr, în numai cinci ani.
Şi ar mai vedea cât de subiectivă şi
impersonală poate fi o caracterizare, ca

instrument al politicii de personal, în situaţia
în care nu există aplecare faţă de problemele
reale ale celui evaluat, situaţie cu atât mai
gravă în cazul unui tânăr, aşa cum era cazul
tânărului sublocotenent Ignat, văzut de comandantul companiei sale din şcoala
militară:15
Inteligent, serios. (...) cu personalitate şi
demnitate. Temperament sanguin şi foarte impresionabil, se consideră jignit de cea mai
mică şi neînsemnată observaţie.
O singură menţiune mai este înscrisă în
memoriul ofiţerului, după avansarea la gradul
de căpitan, la 1 noiembrie 1916, ca o culme a
ironiei faţă de caracterizarea acelor şefi
„exigenţi” care concluzionaseră că nu are
simţul datoriei: şters din controale fiind mort
pe câmpul de luptă extr.de moarte (certificat
de deces – s.n.) No.355/917.
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Cota 100
Fără discuţie, România anului 1917, ce tocmai încerca să uite dezastrul campaniei din
toamna anului precedent şi ravagiile epidemiilor din iarna ce tocmai trecuse, avea nevoie
de exemple mobilizatoare, de natură a motiva
soldaţii şi a ridica moralul trupelor. Exemple
care, alături de reformele anunţate la
Răcăciuni de regele Ferdinand şi de dorinţa
aprigă de răzbunare a ţăranului-soldat, să contribuie la consolidarea noii armate şi implicit,
la o rezistenţă cât mai îndelungată în bucata
de ţară rămasă. Care începea de la Mărăşeşti.
Pe frontul de la Mărăşeşti, Divizia 13 ocupa
un sector de circa 6 km, având limitele între
pădurea La Răzoare şi şoseaua naţională
Focşani, Mărăşeşti, Adjud, cu misiunea de a
apăra sectorul încredinţat,16 a asigura integritatea poziţiei şi a opri orice atac inamic.
Linia defensivă a Diviziei 13 nu era
completă, dar era bine susţinută de artilerie.
Celor 13 baterii româneşti li se adăugau 12
ruseşti, care rămăseseră după plecarea Corpului VII rus – în total 25 baterii pentru un
front de 5 km.17
Regimentul 51/52 Infanterie din care făcea
parte şi căpitanul Grigore Ignat ocupa poziţia
centrală în dispozitivul defensiv al Diviziei 13,
pe un front de 2 km şi 200 m, dispus pe
direcţia loviturii principale, mergând de la
colţul de Sud Est al pădurii La Răzoare, până
la punctul unde întâlnea comunicaţia
Mărăşeşti – Adjud.

Regimentul era dispus cu batalioanele I şi
II în linia I-a, iar din cadrul batalionului al III-lea
o companie forma rezerva de regiment, în timp
ce restul batalionului III forma rezerva brigăzii.
Aceste rezerve erau eşalonate la 1 - 2 km
înapoia liniei I-a a regimentului.
Cu toate că poziţia fusese ocupată de 5
zile, mai precis în noaptea de 31 iulie către 1
august, din cauza focului inamic nu se putuse
lucra decât noaptea, aşa că abia linia I-a a
tranşeelor era mai completă şi cu profil normal, în timp ce linia susţinerilor (a rezervelor
– s.n.), era săpată numai pe anumite porţiuni,
iar reţele de sârmă nu se făcuseră decât în
faţa poziţiilor regimentului învecinat, 47 Infanterie.18
Vorbind despre teren, în faţa poziţiei de
rezistenţă a regimentului acesta era acoperit
de vii şi culturi de porumb,19 ceea ce îngreuna
observarea şi dădea inamicului, în absenţa
avanposturilor,20 posibilitatea de a se apropia
în ascuns.
În ziua de 6 august 1917, după un formidabil bombardament inamic ce a durat aproape
3 ore, la ora 09.30 infanteria germană a fost
observată înaintând prin lanurile de porumb
înalte de doi metri, având grosul forţelor îndreptat către centrul Diviziei 13-a, cam la
punctul de legătură dintre regimentele 47/ şi
51/52 infanterie, adică latura de Sud a pădurii
La Răzoare.
Obiectul atacului inamic – cum s-a constatat mai târziu din ordinul de atac al Regimentului 28 Infanterie
bavarez găsit asupra unui
prizonier – era de a pune
stăpânire pe Cota 100, de
unde să întoarcă întreaga
apărare a Mărăşeştilor.
În centrul dispozitivului
defensiv germanii au reuşit
să rupă linia întâi a Diviziei
13 şi să pătrundă în sectorul Regimentului 51/52 pe
o fâşie de 1 km adâncime şi
2 km lăţime.
Regimentul 51/52 a luptat cu eroism şi disperare,21
cu puştile, cu baionetele
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sau corp la corp. Batalionul II a fost complet
distrus, iar Batalionul I a avut foarte mari
pierderi. Prin spărtura făcută, trupele inamice
au înaintat către Cota 100, aflată spre Est,
cucerirea ei oferind inamicului posibilitatea
încercuirii Mărăşeştilor şi a unei mari părţi a
Armatei I.
Un martor ocular al episodului de la Cota
100, generalul colonel (rtr.) Constantin
Popescu, pe atunci tânăr sublocotenent, comandant al unei baterii de artilerie din Regimentul 3 Obuziere Râmnicu-Sărat, aflat în
acea zi în observatorul său instalat pe bazinul
metalic din via Negroponte, poziţie din care
putea vedea foarte bine desfăşurarea luptei,
ca într-un film panoramic, descrie faptele:22
Către ora 11.00, întreaga linie I a diviziei e
în mâna inamicului.
Rezerva batalionului 1 din Regimentul 51
(compania 1 - s.n.) cu o companie de mitraliere încearcă să stopeze coloana inamică,
dar fără succes căci numărul mare al atacatorilor a zdrobit contraatacul român.
Şi în rapoartele ulterioare ale regimentului23
este confirmată ocuparea de către inamic a
poziţiilor din linia I, şi de asemenea, încercarea de contraatac cu Compania 1:
În acest timp inamicul reuşise a intra în
pădurea Răzoare24 şi din această parte căuta
a învălui aripa dreaptă a Regimentului 51/52
Infanterie.
Când căpitanul Săndulescu Cristea, comandantul batalionului 1, văzând acestă
intenţiune, lasă pe adversar să iasă din
pădure, se aruncă la contraatac cu compania
1 din rezerva batalionului, susţinut în mod
eroic de căpitanul Grigore Ignat, comandantul
Companiei 4 mitraliere, care personal mânuia
mitraliera.
Elementul de noutate relevat în acest raport este faptul că atacul german nu a venit
din faţă, dinspre poziţiile companiilor 2 şi 3,
aflate în linia I, poziţii care erau deja ocupate
de inamic, ci dinspre dreapta (NV), în termeni
de specialitate din flanc, dinspre pădurea La
Răzoare, ameninţând direct, în ordinea dispunerii pe teren: punctul de comandă al Batalionului 1, flancul drept al rezervei de batalion
şi dincolo de ele, la câteva sute de metri, Cota

100. Aşa se explică faptul că acest contraatac,
de nivel companie, a fost condus personal de
către comandantul de batalion, prilej cu care
acesta a şi fost rănit.
După cum se poate vedea şi pe schiţă, la
momentul atacului german ce ameninţa punctul de comandă al Batalionului 1 dinspre
pădurea La Răzoare, căpitanul Grigore Ignat
se afla în apropiere, dispus în flancul drept al
poziţiilor Companiei 1, aflată în rezervă, unde
probabil că se retrăseseră şi cei ce mai
supravieţuiseră în linia I, şi care rămăsese
practic singura poziţie de rezistenţă între atacatori şi Cota 100.
Iată cum prezintă Constantin Kiriţescu
episodul:
O luptă sălbatecă, pe viaţă şi pe moarte se
va da pentru stăpânirea Cotei 100, pe care e
stabilită a doua linie de apărare română. Dar
compania de mitraliere a batalionului e aici,
căpitanul Grigore Ignat îşi aşezase mitralierele într-o tranşee, adunase în jurul său
sfărâmăturile batalionului şi organizase
rezistenţa.25
Mai departe, raportul regimentului redă
sfârşitul rezistenţei eroice:
Atacul dat de inamicul organizat în pădurea
Răzoare şi la mică distanţă de liniile noastre,
a fost de o înverşunare fără margini.(...)26
Căpitanul Grigore Ignat în acest contraatac
cade mort cu mâinile încleştate pe mitraliera
sa.
Cu toată jertfa eroică a căpitanului Grigore
Ignat şi a oamenilor săi, cu toată înverşunarea
contraatacurilor date de rezervele de batalion
şi de regiment, atacul german nu a putut fi
respins.
Rezervele au intervenit în acţiune
contraatăcând, şi au reuşit, prin lupte
sângeroase corp la corp, să menţină apărarea
pe linia 2-a (linia susţinerilor), pe tot frontul
regimentelor 51 şi 50, afară de zona de
pătrundere, unde inamicul se găsea încă în
înaintare, cu toată intervenţia rezervelor din
zona respectivă.27
Abia contraatacul rezervelor de divizie, al
Batalionului II/Regimentul 48/49 Infanterie
Buzău şi al Batalionului I /Regimentul 51/52
Infanterie vor reuşi să oprească atacul şi să
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transforme această situaţie aparent fără
ieşire, într-o victorie răsunătoare.
În raportul înregistrat cu nr.7772 din
08.08.1917, comandantul Diviziei 13 Infanterie confirmă faptul că, văzându-se depăşite
poziţiile din linia I, şi nemaifiind vreme a se interveni succesiv cu rezervele, s-au împins
dintr-odată toate rezervele brigadelor şi
Diviziei, iar rezultatul n-a întârziat să apară.
La capitolul pierderi Regimentul 51/52 Infanterie a înregistrat cele mai mari dintre toate
regimentele diviziei, 26 ofiţeri şi 1388 grade
inferioare.
Deşi există un acord unanim faţă de faptul
că şi după moarte căpitanul Grigore Ignat a
rămas legat de mitraliera sa, paradoxal, nu
există o variantă unanimă privind cauza morţii
sale, un alt aspect contoversat, profund afectat la rândul său de propagandă, şi faţă de
care sunt vehiculate mai multe variante. Una
dintre acestea este glonţul care i-a străpuns
inima,29 conform celor consemnate în interviul
luat lui Constantin Grigoriu, o alta este că a
murit străpuns de zeci de baionete - La postul
său căpitanul Grigore Ignat străpuns de zeci
de baionete, cade îmbrăţişând ţeava înroşită30
- conform variantei istoricului Constantin
Kiriţescu, în timp ce în Înaltul Decret Regal de
conferire a ordinului Mihai Viteazul, în
scrisoarea adresată soţiei acestuia şi în raportul întocmit de regimentul său ulterior (darea
de seamă) nu se precizează.
A fost decorat, post-mortem31 cu ordinul
militar Mihai Viteazul, cls.III.: Căpitan Grigore
Ignat din Regimentul nr.51/52 de infanterie,
Pentru vitejia şi avântul fără de seamă cu care
a luptat cu compania de mitraliere în lupta de
la Răzoare, la 6 August 1917, unde aflânduse cu compania la centrul Diviziei 13-a, pe
unde trupele germane reuşise a pătrunde, a
rămas neclintit pe poziţie secerând valurile
germane până la respingerea completă a
vrăjmaşului, după care a fost găsit mort cu
eroica sa companie acoperiţi aproape de
trupurile inamicului ucişi.
Dar pe lângă cele două decoraţii consemnate în memoriu, este vorba despre medalia
Avântul Ţării32 şi ordinul Mihai Viteazul, clasa
a III-a, căpitanul Grigore Ignat mai fusese

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

În documentarea noastră asupra acţiunilor
militare din data de 6 august 1917, am căpătat
acces, prin amabilitatea Centrului de studii şi
păstrare a arhivelor istorice Piteşti, la un
foarte interesant document Darea de seamă
asupra luptei de la Răzoare din 6 august 1917
în ce priveşte acţiunea Regimentului 51/52
Infanterie,39 lucrare care relevă amănunte
foarte importante şi uneori contradictorii faţă
de ceea ce s-a prezentat pe acest subiect.
Cea dintâi situaţie contradictorie se referă
la subordonarea sublocotenentului Grigoriu şi
părerea unanim acceptată că ar fi făcut parte
din compania căpitanului Grigore Ignat. În
documentul
menţionat
anterior
este
prezentată ordinea de bătaie a regimentului,
înainte şi după bătălie, din care rezultă că
sublocotenentul Grigoriu a fost încadrat la comanda plutonului 2 în Compania a 8-a mitraliere, comandată de cpt.Virgil Mironescu.40
În mod logic, dacă nu făcea parte din compania căpitanului Ignat, nu putea avea nici
calitatea de ultim supravieţuitor al acesteia.
Mai mult, acelaşi raport întocmit după bătălie
generează cea de-a doua situaţie contradictorie, care se referă la faptul că a existat un
singur ofiţer supravieţuitor al bătăliei din
compania de mitraliere a căpitanului Grigore
Ignat, în persoana sublocotenentului Ion
Scoruşanu,41 comandantul plutonului 1 mitraliere, în vârstă de 20 de ani, de loc din comuna Ianca, judeţul Brăila, de profesie ofiţer
activ.
Ca urmare a faptului că la sfârşitul luptelor,
din toţi ofiţerii Batalionului I mai rămăseseră
doar doi, sublocotenentul Scoruşanu a preluat
comanda companiei constituite din resturile
Batalionului I, iar sublocotenentul Chiriacescu
Nicolae, funcţia de comandant de pluton în
această companie.
Următoarea situaţie contradictorie este
generată de mărturia sublocotenentului
Grigoriu, consemnată în arhiva radio:42
Acum tunurile duşmane bat cu turbare
asupra companiei noastre ca într-un infern
de apocalipsă. Un obuz cade la flancul
stâng, aruncând în aer mitraliera cu servanţii
sfârtecaţi. Apoi, o altă piesă are aceeaşi
soartă, când moare şi elevul plutonier Rale
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Emil, comandantul Secţiei a II-a. Şi, una
câte una, mitralierele noastre tac. Servanţii
sunt ucişi unul după altul. Nu mai sunt alţii
să-i înlocuiască! Şi la piesa 1 şi la piesa 2
trăgătorii cad ucişi. Moment critic, disperat.
Căpitanul Ignat sare la piesa 1 şi eu la piesa
2. Mitralierele se înroşesc din nou deşirând
la benzi ce fac mormane de cartuşe trase.
Coloanele inamice se apropie totuşi mereu,
târâş, din toate părţile! Căpitanul Ignat
mânuieşte mitraliera cu măiestria instructorului ce fusese, la Centrul de instrucţie al Diviziei
a XIII-a, pe timpul refacerii armatei noastre în
Moldova. Mitraliera sa, ca şi mitraliera mea,
zbuciumate din tot sufletul lor de oţel erup mai
aprig, întrecându-se mitraliera maestrului cu
a mea, fostul său elev; dar moartea ne pândea şi pe noi din clipă în clipă…
Căpitanul Ignat Grigore cade ucis cu capul
pe mitralieră, cu degetul încleştat pe trăgaci,
aşa îl îngheţase moartea de glonţul ce-i trecuse prin inimă. Şi eu sunt zvârlit în aer de un
obuz, cu mitraliera la care trăgeam, cu hainele
rupte de pe mine, dezbrăcat de suflul exploziei cad leşinat, plin de sânge, numai în
cizme. Totuşi am fost singurul din companie,
supravieţuitor din acel treper [!] de foc.

Pentru a înţelege de ce aceste susţineri
sunt cel puţin contradictorii cu cele consemnate în Darea de seamă...., sunt necesare
câteva precizări.
Analizând comparativ cele consemnate în
lucrare, atât cu schiţa ataşată, cât şi cu alte
documente aflate în fondul arhivistic al Regimentului 51/52 Infanterie, reiese că dispozitivul companiei de mitraliere a căpitanului
Grigore Ignat nu a fost unul unitar şi compact,
ci secţiile acesteia au fost distribuite
subunităţilor de infanterie, în centrul dispozitivului şi pe flancuri, atât celor din linia I-a, cât
şi celor din linia susţinerilor (a rezervelor –
s.n.), care se găsea la 2-300 m mai în spate
faţă de linia principală.
Companiile de mitraliere ale regimentului
au fost distribuite, pe secţii, atât companiilor
de infanterie din linia I, cât şi celor eşalonate
în adâncimea dispozitivului defensiv, care formau rezervele de batalioane şi de regiment.
Conform ordinei de bătaie a regimentului,
adoptată în dispozitivul defensiv din acea zi,
răspândirea subunităţilor de mitraliere, organizate pe secţii, a fost următoarea:
a) Compania 4 Mitraliere (cpt.Grigore Ignat)
în sectorul Batalionului 1 din care făcea parte,
cu secţia locotenentului Ion
Scoruşanu, comandantul plutonului 1 mitraliere la Compania a 2-a, dispusă la joncţiunea
cu Regimentul 47/72 Infanterie
şi secţia locotenentului Alexandru Mazăre, comandantul plutonului
2
mitraliere
la
Compania a 3-a.
În sprijinul Companiei a 1-a,
dispusă în eşalonul secund, ca
rezervă a batalionului, era
secţia elevului plutonier Emil
Ralea, pe flancul drept, iar cea
a elevului plutonier Mircea
Patriciu la flancul stâng al
subunităţii. Căpitanul Grigore
Ignat, nu a fost dispus în linia I,
ci în sprijinul Companiei 1 Infanterie, aflată, după cum se
poate observa pe schiţă, în
eşalonul secund; ca poziţie,
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acesta se afla în apropierea punctului de
comandă al Batalionului 1, situat înapoia
colţului de sud est al pădurii La Răzoare, nu
departe de Cota 100.
b) Compania a 8-a Mitraliere (cpt.Virgil
Mironescu) în sectorul Batalionului 2 din care
făcea parte, cu secţia plutonierului Jean
Poitvin în sectorul Companiei a 7-a, la flancul
drept, şi cea a sublocotenentului Constantin
Grigoriu,
comandantul
plutonului
2
mitraliere, în sectorul Companiei a 6-a, la
flancul stâng.
În sprijinul Companiei a 5-a, dispusă în
eşalonul secund, ca rezervă a batalionului,
secţia elevului plutonier Spiridon Jora, pe
flancul stâng, iar secţia sublocotenentului Victor Mironescu, pe flancul drept al subunităţii,
în apropierea Cotei 100.
Cea de-a treia companie de mitraliere a
regimentului a fost împărţită, de asemenea,
între compania din rezerva de regiment (compania a 9-a) şi companiile ce formau rezerva
de brigadă (companiile 10 şi 11).43
Această distribuţie a secţiilor de mitraliere
are şi criticii săi, care consideră că barajul astfel realizat, deşi suficient de dens, avea o
lacună, şi anume faptul că aproape toate
armele automate, care făceau parte la
alcătuirea lui, erau aşezate în apropierea
primei tranşee sau între aceasta şi linia
susţinerilor, aşa că această linie odată
răsturnată de tragerea de preparaţie sau
străpunsă, atacul nu mai întâlnea foc organizat până la rezerve.44
Toate companiile de mitraliere ale regimentului, împărţite pe secţii, fuseseră date în sprijinul companiilor de infanterie din linia I şi din
rezervă, urmând a executa sprijinul de foc în
funcţie de misiunile acestora, de rezistenţă ori
contraatac.
Prezenţa căpitanului Grigore Ignat în
apropierea Cotei 100, care se afla în
adâncimea apărării regimentului era dictată
de două elemente de ordin tactic.
Pe de-o parte necesitatea de a beneficia
de o poziţie de unde să poată coordona
intervenţia cu foc în sprijinul Batalionului 1, şi
de unde să fi putut interveni, la rândul său, în
sprijinul defensivei.

Cel de-al doilea argument tactic este dat de
poziţia punctului de comandă al Batalionului
1, din care făcea parte, şi care era în
apropiere.
Pentru acei dintre dumneavoastră care nu
au avut curiozitatea de a merge pe acele
locuri, de a bate cu piciorul fostele poziţii ale
Regimentului 51/52 şi mai ales Cota 100,
precizăm faptul că între flancul stâng al Batalionului 2, unde se afla slt. Constantin Grigoriu, dispus în apropierea Cotei 93, în
proximitatea şoselei Mărăşeşti-Adjud, şi flancul drept al Batalionului 1, unde se afla
cpt.Grigore Ignat, dispus dincolo de Cota 100,
la câteva sute de metri est de colţul pădurii La
Răzoare, nu există legătură de vedere.
După cum se poate observa şi pe schiţă,
cei doi ofiţeri erau dispuşi la limitele, stângă şi
dreaptă, ale poziţiei defensive a regimentului,
şi după cum am mai spus, fără a avea
legătură de vedere, datorită distanţei, de 2200
metri, dar mai ales a diferenţei de nivel dintre
cele două poziţii defensive.
Acest aspect, în aparenţă minor, vine în
contradicţie cu mărturia slt. Constantin Grigoriu înregistrată în Arhiva de istorie orală,45 în
care acesta povesteşte cum îl vedea pe
căpitanul Ignat executând foc cu mitraliera sa,
şi cum au luptat împreună pentru Cota 100.
O altă mărturie în contradicţie cu cele consemnate în Darea de seamă, este aceea că
slt. Constantin Grigoriu nu putea lupta alături
de căpitanul Grigore Ignat.
Căpitanul Ignat sare la piesa 1 şi eu la piesa
2. Mitralierele se înroşesc din nou deşirând la
benzi ce fac mormane de cartuşe trase. (...) Mitraliera sa, ca şi mitraliera mea, zbuciumate din
tot sufletul lor de oţel erup mai aprig, întrecânduse mitraliera maestrului cu a mea, fostul său elev;
dar moartea ne pândea şi pe noi din clipă în
clipă…
În darea de seamă a Regimentului 51/52
Infanterie se consemnează, în schimb,
altceva şi anume că, sectorul Batalionului 2,
unde se afla Grigoriu a fost cel dintâi cucerit
de valurile de atacatori, sprijiniţi de artilerie,
mitraliere şi aruncătoare de mine, care se
apropiaseră de linia de rezistenţă la adăpostul
viei şi a culturilor agricole. Sublocotenentul
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Grigoriu fusese scos din luptă cu cel puţin o
oră înainte de atacul Cotei 100 de către germani:
În acest contraatac a căzut jertfa datoriei
sublocotenentul Grigoriu din compania a 8-a
mitraliere, care tot timpul a mânuit personal
mitraliera.47
Sectorul Batalionului 1 unde era poziţionat
căpitanul Grigore Ignat a fost atacat ulterior,
în jurul orei 11.40, iar contraatacul Companiei
1 Infanterie pe care Ignat o sprijinea cu foc, a
avut loc şi mai târziu.
La ora când se întâmplau toate acestea slt.
Grigoriu, conform propriilor mărturii, era rănit
la cap, inconştient şi deja în curs de evacuare
spre Focşani.
În final, considerăm inoportună dezvoltarea
acestui subiect aici, lămurirea acestor
contradicţii nefăcând obiectul articolului.
Ca o concluzie, nu Cota 100 în sine, ci
susţinerea cu foc a poziţiei defensive a regimentului, a fost misiunea principală a companiilor de mitraliere din acea zi, ipoteză
confirmată de împărţirea lor în mod echilibrat
tuturor subunităţilor de infanterie.
Apărarea Cotei 100 a devenit vitală în
economia frontului Armatei I, numai ca urmare
a evoluţiei defavorabile a evenimentelor din
sectorul Regimentului 51/52 care s-a repliat şi
a rezistat pe linia a II-a, concomitent cu
menţinerea lizierei pădurii La Răzoare de
către Regimentul 47/72 Infanterie, ceea ce a
determinat inamicul să schimbe direcţia de
atac spre sud est.
Pe Cota 100 nu putea lupta toată compania
căpitanului Grigore Ignat. Acesta fusese
distribuită, pe secţii, celorlalte companii, aşa
cum am arătat aici. Faptul că au murit toţi
militarii companiei de mitraliere, se datorează
faptului că secţiile de mitraliere erau ţinte
predilecte ale artileriei inamice, poziţiile lor
fiind răsturnate, odată cu poziţiile liniei I, încă
din faza pregătirii atacului.
Unii au căzut prizonieri, aşa cum a fost
cazul sublocotenetului Alexandru Mazăre, comandantul plutonului 2 mitraliere, mulţi au
murit, aproape toţi, cum am arătat, dar nu toţi
în acelaşi loc şi în acelaşi timp, mai bine zis
nu în aceeaşi fază a luptei. Nu pe Cota 100,

pe care nu era niciun sistem defensiv, ci în
apărarea ei, în poziţiile rezervei de batalion,
care erau în apropiere, în riposta faţă de
atacul din flancul drept, ce fusese dat dinspre
pădurea La Răzoare.
Cert este că această companie nu a mai
existat după terminarea bătăliei şi reorganizarea regimentului. Din trei companii de mitraliere, câte erau înainte de bătălie, au mai
rămas câteva secţii, ce au fost grupate întruna singură.
Dacă apărarea Cotei 100 ar fi fost
considerată de la bun început primordială în
sistemul defensiv al regimentului, probabil că
acest fapt ar fi fost consemnat în raport, ca
principala misiune de rezistenţă, iar schiţa ar
fi înfăţişat toate cele trei companii de mitraliere dispuse în jurul acesteia, eventual în
lucrări de fortificaţii pregătite din timp.
Cât a durat rezistenţa companiei?
Nu v-aţi pus niciodată întrebarea: Şi totuşi,
cât a rezistat căpitanul Grigore Ignat şi camarazii lui pe Cota 100 în acea zi?
O informaţie ca asta, în contextul abordat
aici nu are nicio valoare, şi în acelaşi timp este
extrem de preţioasă...Da, paradoxal, acesta
este răspunsul corect! Totul sau nimic, în
acelaşi timp.
Fiindcă o dată ce a luat decizia de a rezista
acolo şi de a nu se retrage, timpul nu a mai
avut nicio valoare, în perspectiva morţii, şi în
acelaşi timp, fiindcă fără acel timp câştigat,
sacrificiul lui nu ar mai fi primit valoarea pe
care i-a dat-o victoria.
Nu am reuşit să determinăm exact cât
anume a rezistat căpitanul Grigore Ignat şi camarazii lui pe Cota 100, în ciuda cercetărilor
făcute. Poate nu le-am făcut corect, poate că
nu le-am făcut unde trebuie....
Majoritatea lucrărilor studiate, unele iremediabil afectate de „microbul” propagandei,
susţin până la sosirea rezervelor Diviziei 13,
sau descriu scene ca aceea despre care am
mai vorbit, cu strigătele de Uraaa! ale
soldaţior din batalioanele de contraatac, pe
care căpitanul Grigore Ignat le aude, ca într-o
străfulgerare, înainte de a muri...
Bun, dar cât anume ? O oră ? O jumătate
de oră?...Mai puţin de atât ?
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Singura referire despre perioada exactă sau
măcar aproximativă, am găsit-o într-o lucrare a dr.
Laurenţiu Chiriac:47
Vreme de câteva minute, inamicul a fost
ţinut în loc de compania de mitraliere a
căpitanului bârlădean Grigore Ignat. Rând pe
rând s-au produs contraatacurile rezervelor
de regiment şi de brigadă: companiile 9, 10 şi
11 din Batalionul 3. Întârzierea provocată
inamicului de eroica companie de mitraliere şi
de contraatacurile celor trei companii din
Regimentul 51/52 Infanterie a permis Diviziei
13 să-şi aducă în zona Pădurii Răzoare
rezervele şi să contraatace înaintarea
inamicului spre Cota 100.
In memoriam
Am căutat în demersurile noastre să
aducem în atenţia contemporanilor nu numai
numele căpitanului Grigore Ignat, ci numele
tuturor subordonaţilor săi căzuţi în acea zi,
încercare din păcate nereuşită până în
prezent. Nu am descoperit situaţia nominală
a celor căzuţi la Mărăşeşti în ziua de 6 august
1917, de fapt am găsit numai situaţia cu
ofiţerii, gradele inferioare fiind, probabil luaţi
în evidenţă la număr, şi diverse documente
administrative de scădere a echipamentului.
Subiectul pierderilor materiale, deşi oarecum prozaic şi aparent lipsit de respect în
contextul momentului eroic în discuţie, oferă,
prin cifrele şi categoriile de echipament consemnate în tabel, nu numai o imagine a
pierderilor acelei zile ale companiei de mitraliere, dar şi o imagine a felului în care era
dotată cu echipament şi materiale o subunitate a armatei române, acum o sută de ani.
Unul dintre aceste documente administrative ne-a atras în mod deosebit atenţia, şi
anume un proces verbal, datat 23 august
1917, întocmit de către căpitanul Virgil
Mironescu,48 comandantul companiei 2 Mitraliere (compania a 8-a în organica regimentului – s.n.), la rândul său un supravieţuitor al
bătăliei, din care putem deduce amploarea
pierderilor suferite în acea zi.
Redăm mai jos textul documentului, impresionant prin faptul că, cel puţin imediat după
bătălie, aspectele administrative prevalau faţă

de numeroasele jertfe de sânge, ce se pare
că deveniseră un lucru obşnuit.
Astăzi, anul una mie nouă sute
şaptesprezece, luna August în 7.
Noi, Căpitanul Mironescu Virgil, comandantul companiei a 2-a mitraliere din Regtul (regimentul – s.n.)51/52 Infanterie; am constatat
următoarele:
În ziua de 6 August 1917, în lupta de la
Mărăşeşti, pădurea Răzoare au rămas pe
câmpul de luptă oameni complecţi echipaţi,
fără a fi ridicaţi, fie că au fost morţi, răniţi şi cei
luaţi în viaţă luaţi prizonieri, deoarece inamicul
a ocupat poziţiunea unde compania a rezistat
până la unul fără a o părăsi; constituind astfel
un caz de forţă majoră.
Numărul oamenilor şi efectelor cu care au
fost echipaţi se vede în tabelul de mai jos numeric.
Pentru care am încheiat prezentul proces
verbal spre cele legale.
Tabelul conţine 5 rubrici: micul echipament,
îmbrăcămintea, marele echipament, unelte
portative, armătura (armament – s.n.), şi are
ca bază de calcul un număr de 79 de militari
înregistraţi ca pierderi în efective, fără a fi
nominalizaţi.
Astfel, la rubrica micul echipament sunt
date la scădere, printre altele, 79 buc. semne
de identitate, 79 perechi de ciorapi de bumbac
şi 79 măşti, dar şi 158 cămăşi, 158 izmene şi
acelaşi număr de ştergare. De remarcat faptul
că soldaţii români încă mai erau echipaţi cu
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obiele, nişte bucăţi de pânză ce se înfăşurau
pe laba piciorului, care îndeplineau rolul ciorapilor, fiind scăzute pe tabel 113 perechi.
Rubrica îmbrăcămintea din tabel, ne relevă
modul în care erau echipaţi soldaţii companiei, mixtura de echipament românesc şi
rusesc fiind generat de lipsurile specifice perioadei de refacere prin care regimentul tocmai trecuse.
Astfel, se consemnează pierderea a 67
mantale verzi şi a 12 mantale ruseşti, total 79,
a 5 perechi pantaloni verzi şi 74 perechi pantaloni ruseşti, 79 bluze (probabil vestoane –
s.n.) verzi, 79 jambiere şi 75 de căşti. La capitolul încălţăminte se poate observa o mai
mare uniformitate, 104 perechi de bocanci, 29
perechi de opinci şi 8 perechi de cizme.
Nici la rubrica marele echipament lucrurile
nu stau diferit, predominând raniţele şi
cartuşierele ruseşti, dar fiecare soldat pare să
fi avut gamelă, sac de merinde şi cort.
Cea mai importantă categorie de materiale
care se prezintă uniform ca dotare este cea a
armamentului individual, fiind consemnate
pierderea a 68 arme Lebel,49 md.1886, de
producţie franceză şi a 4 mitraliere.
S-ar putea concluziona astfel că soldatul
român care a luptat la Mărăşeşti, la pădurea
Răzoare, era echipat neuniform, având atât
echipament provenit din depozitele aliaţilor
ruşi, cât şi uniforma iniţială a trupelor de infanterie, avută la începutul campaniei, fiind în
schimb dotat integral cu căşti metalice50 şi armament de producţie franceză. Şi numai
parţial, cu opinci.

Răspunderile.
În căutarea unei analize corect şi
obiectiv realizate cu privire la acest
eveniment, fără balastul propagandei
anilor din urmă, fără dorinţa de a
prezenta eroismul cu orice preţ, uneori
chiar cu preţul veridicităţii, am găsit un
studiu asupra bătăliei de la Mărăşeşti, în
integralitatea ei, curs ce era predat
ofiţerilor-cursanţi în cadrul Şcolii Superioare de Război, în anul 1941.51
Parcurgând acest material am constatat cu plăcută surprindere că, pentru
prima dată, nu era vorba decât despre
tactică şi istorie militară, o analiză
profesionistă şi imparţială, care spunea lucrurilor pe nume.
Adică spunea că la Mărăşeşti s-ar fi putut
rezista şi mai bine decât s-a rezistat, că s-ar fi
putut muri şi mai puţin decât s-a murit, că ar fi
putut curge şi mai puţin sânge decât a curs...
Şi mai ales, spunea că nu numai inamicul,
în ura lui înverşunată împotriva României, şi
nu numai lipsurile de tot felul, au contribuit la
străpungerea frontului în sectorul Diviziei 13,
ci au mai pus umărul la asta şi o oarecare
defectuoasă dispunere în teren a trupelor, o
slabă colaborare între artilerie şi infanterie,
dar mai ales contraatacurile planificate să
acţioneze izolat şi cu forţe slabe, deci destinate dinainte eşecului, cu sărmani tineri soldaţi
şi ofiţeri timişi la moarte sigură de lipsa de
pregătire, ca să nu zic incompetenţa unora
care, ulterior, şi-au împărţit decoraţiile. Între ei.
Se vorbeşte despre barajele din faţa limitei
dinainte a apărării:
(...) în faţa şi interiorul zonei de oprire, nu
s-au organizat decât: barajul principal, utilizând organele de foc din linia principală şi
numai în câteva locuri, unde se putea trage
prin intervale şi cu organele de foc din
susţinere.
Nu a existat nici baraj pregătit în faţa sau interiorul zonei de oprire, deoarece, după cum am
arătat, acţiunea rezervelor de batalion şi de regiment a fost prevăzută numai pentru contraatac.
Barajul principal a avut continuitate pe întregul front. Densitatea a fost însă mică,
deoarece, deşi ca trupe găsim un batalion pe
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1 km, totuşi armele automate au fost
întrebuinţate aproape exclusiv în trageri de
front şi nu şi în flancări.(...).
Durabilitatea acestui baraj a fost apoi
diminuată din cauza micii (în sensul de
insuficientă –s.n.) eşalonări în adâncime a organelor de foc. Deşi, în special pe flancuri,
exista posibilitatea unei suficiente eşalonări,
organele de foc au fost totuşi strânse pe o
bandă de teren de circa 50 m adâncime (pe
linia principală şi dublura ei), astfel încât neutralizarea lor, prin tragerile din pregătirea şi
sprijinul atacului, a fost uşor obţinută, producându-se goluri mari în baraj.
Organele de foc de pe linia de susţinere, deşi
nu interveneau toate în barajul principal, au fost
şi ele cu uşurinţă neutralizate de artileria inamică
şi asaltate odată cu organele de foc din linia
principală, deoarece depărtarea de 150-200 m
de această linie era prea mică.
Şi despre artilerie:
Nu s-au pregătit asemenea trageri în interiorul poziţiei şi nici trageri în vederea contraatacurilor.
Nefiind cunoscută coordonarea focurilor artileriei cu barajul infanteriei, artileria nu a
întărit prin tragerile studiate, barajul infanteriei
pe porţiunile esenţiale din front sau acolo
unde infanteria nu putea trage.
Împrăştiindu-şi focul pe întreg frontul, n-a
realizat decât o densitate slabă (300 m front
de baterie) şi o acţiune independentă de a infanteriei.
Faţă de importanţa sectorului din centru, de
greutăţile de a se organiza aci un baraj puternic de focuri de infanterie, acţiunea artileriei
ar fi trebuit fi pregătită pentru a completa lipsurile, mărind totodată densitatea de focuri din
această zonă.
Gruparea de ansamblu şi-a împărţit focul
pe întreg frontul diviziei, fără a constitui un
eşalon de foc care să marcheze efortul în vreo
parte a sectorului.(...)
Artileria de sprijin direct susţine cu focuri retragerea R.47 şi 50 Inf. Div. II/23 A. şi III/3 Art.
(din Div.10) îngreuiază mult înaintarea inamicului pe sectorul R.47 Inf.
Acest sprijin lipseşte însă pe frontul R.51
Inf. Div. unde I/23 Art. (gr. spr. direct centru),

găsindu-se la orele 9 când începe atacul
inamic, în curs de deplasare din Via Rujinsky
unde fusese puternic bombardat, spre V.
Zabrauciorului, nu poate sprijini cu focuri
apărarea R.51 Inf.
Şi, în sfârşit, despre contraatacuri:
Înaintarea inamicului nu poate fi oprită nici
prin contraatacurile rezervelor de regiment şi
brigadă.
Slabe ca forţe (câte o companie) intervenind izolat, acţiunea lor nu se face simţită.
La dreapta R.51 Inf. are loc episodul cu comp.
de mitr. a Bat.I/51, de sub comanda Cpt. Ignat
Gr., care fu complet distrusă. Căpitanul, ofiţerii
şi trupa au murit eroic.
Binenţeles că această analiză nu a avut
vreun ecou în percepţia opiniei publice,
datorită accesului restrâns, fiind destinată,
aşa cum am mai spus, instruirii viitorilor
comandanţi. Ca aceştia să înveţe din greşelile
înaintaşilor lor. Şi nu schimbă cu nimic poziţia
căpitanului Grigore Ignat în galeria eroilor
neamului, ba chiar îi mai conferă, eventual,
încă o calitate, aceea de victimă a propriilor
comandanţi.
În concluzie, în dispozitivul defensiv al Regimentului 51/52 Infanterie, constituit în
dimineaţa zilei de 6 august 1917, compania
căpitanului Grigore Ignat, ca structură a regimentului, nu avea o poziţie proprie, stabilită în
mod premeditat, un dispozitiv defensiv propriu, alături de misiunea aferentă, cu alte cuvinte, nu avea o poziţie de apărat.
Drept consecinţă, expresia folosită
frecvent, căpitanul Grigore Ignat şi compania
lui de mitraliere au primit misiunea de a apăra,
cu orice preţ, Cota 100, nu este în conformitate cu adevărul istoric. După cum am arătat
aici, nu Cota 100 a fost obiectivul principal al
secţiilor de mitraliere din organica companiei,
ci sprijinul cu foc al subunităţilor de infanterie,
în sistemul defensiv, conform misiunilor acestora.
Cota 100 a devenit ulterior un obiectiv de
apărat, ca urmare a cursului defavorabil al
luptei şi a fost apărată de ce mai rămăsese
din compania de mitraliere, precum şi de
sfărâmăturile batalionului pe care căpitanul
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Grigore Ignat le adunase în jurul său. Reiese
că cei care au murit alături de el pe Cota 100,
în acea tranşee nu aparţinea numai companiei de mitraliere, ci şi altor subunităţi,
probabil din Batalionul 1.
În al doilea rând nu au murit toţi militarii
companiei de mitraliere, sublocotenentul Ion
Scoruşanu fiind un exemplu în acest sens,
chiar dacă piesele de mitralieră au fost printre
ţintele predilecte ale pregătirii de artilerie, şi
urmând acelaşi raţionament logic, nu toţi au
murit pe Cota 100.
Avem convingerea că în acest moment aspectele inedite scoase la iveală, precum şi
concluziile noastre, pe care sper că am reuşit
să le prezentăm într-o logică firească a lucrurilor şi exclusiv având ca argumente documente, iar nu opinii personale, nu vor schimba
percepţia societăţii faţă de acest sacrificiu. Nu
asta ne-am propus şi nu ăsta este rostul articolului de faţă, ci să spunem lucrurilor pe
nume acum, la centenar. Să facem un simplu
exerciţiu de liberă exprimare, în beneficiul
adevărului istoric, după cum spuneau unii clasici în viaţă, cu speranţa că istoria Primului
Război Mondial va fi rescrisă având la bază
onestitatea, buna credinţă, respectul,
echidistanţa, obiectivitatea, profesionalismul
şi dreapta judecată. Pe temelia adevărului istoric.
Acest articol nu se vrea un atac împotriva
unui mit consacrat şi nici nu încearcă să
denigreze, să banalizeze ori să minimizeze
gestul suprem al unor oameni, cuvânt ce
reprezintă de fapt ideea de bază a lucrării de
faţă.
Căci am încercat să surprindem aici doar
nişte oameni obişnuiţi şi faptele lor extraordinare. Liber şi deschis, fără eroi din născare
ori eroi din convingere, predispuşi genetic la
sacrificiul suprem. No kamikaze.
Am considerat că a prezenta adevărul din
jurul un erou naţional, aşa cum este Grigore
Ignat, la aproape 100 de ani de la faptele care
l-au consacrat, îi poate elibera imaginea
acestuia de orice balast propagandistic şi îi
poate oferi personalităţii sale valoarea autenticităţii. Ceea ce, credem noi, nu este deloc
puţin.
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Scrisoarea este publicată integral în revista
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2. Ibidem
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CONTRIBUŢIA TRUPELOR DE GENIU
ÎN CAMPANIA DIN ANUL 1917
(Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz)
------------Locotenent-colonel Cristian Cîrjău, Batalionul 96 Geniu Bucureşti
„Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă
pe câmpul de bătaie pentru întregirea neamului”.
Monumentul Eroilor Genişti din Bucureşti, statuia „Leul”
1. Reorganizarea şi pregătirea armei
geniu, după campania din anul 1916
Anul 1917 a adus modificări în ceea ce
priveşte reorganizarea armei geniu în cadrul
procesului de refacere a armatei române,
după greaua încercare din campania anului
1916, atât în organizarea structurilor de
comandă-control, cât şi în organizarea
forţelor, împărţite în specialităţi militare.1
Inspectoratul general al geniului (în perioada 1917-1918 Inspector general al geniului a fost Gl.div. Raşcu Ioan2), prin noua
denumire şi compunere, a devenit cu
adevărat pricipalul element de concepţie, organizare şi conducere tehnico-tactică şi de
asigurare materială a armei.
La divizii, comandantul batalionului de pionieri răspundea acum de toate unităţile de
geniu aflate sub comanda diviziei, cât şi de
activitatea serviciului de geniu care îi era
subordonat.3
Unităţile şi subunităţile de geniu aveau o
multitudine de specialităţi, cele mai importante
dintre acestea fiind pionieri, pontonieri şi poduri uşoare, telegrafie, căi ferate, aerostaţii şi
proiectoare, tracţiune automobilă.4
Pentru reorganizarea trupelor de geniu,
s-a procedat la o simplificare a modului de organizare, fapt ce a dus la o creştere calitativă
a modului de executare a sarcinilor specifice.
Întrucât, în prima parte a campaniei din
anul 1916 se dovedise că misiunea de cea
mai mare amploare a armei geniu a constituit-

Gl.div. Ioan Raşcu, Inspector
General al Geniului 1917-1918
o organizarea poziţiilor de apărare (executarea lucrărilor de fortificaţie), misiune care
era în mod special a unităţilor de pionieri, dar
şi a unităţilor de infanterie, artilerie, ba chiar
şi de cavalerie, la Huşi s-a înfiinţat o Şcoală
de fortificaţie,5 atât pentru ofiţerii de geniu, cât
şi de infanterie. La această şcoală s-a executat un poligon anexă – un centru de rezistenţă
realizat după cele mai noi principii ale
fortificaţiei de poziţie – pentru a cărei realizare
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au muncit 500 de pionieri şi personalul Batalionului pionieri cetate.6
În perioada 20 februarie - 1 iunie 1917, au
fost organizate 15 cursuri diferite, la care au
participat sute de ofiţeri, pe parcursul a 19
serii.
Cursul de fortificaţii de la Huşi a avut un succes deosebit, faima şcolii răspândindu-se în întreaga armată.
2. Acţiunile trupelor de geniu în bătălia
de la Mărăşti (11-19 iulie 1917)
La începutul lunii iunie, pe baza planului
elaborat de Înaltul comandament al frontului
român, având în frunte pe regele Ferdinad,
s-au stabilit acţiunile viitoare ale Armatelor 1
şi 2 române. Armata 2 română, comandată de
generalul Alexandru Averescu, urma să treacă
la ofensivă de la Mărăşti, începând cu data de
9 iulie, în devans faţă de lovitura principală
pregătită în sectorul Armatei 1 române, în
zona Nămoloasa. Obiectivul acestei acţiuni
era ruperea apărării inamicului între cota 711
Încărcătoarea şi Răcoasa, pentru a ajunge în
valea Putnei. Lărgimea fâşiei Armatei 2 era
circa 37 km, în eşalonul întâi găsindu-se trei
divizii (D. 8, 6 şi 3 I.), iar D. 1 I. în rezervă.
Fiecărei divizii din primul eşalon îi revenea un
front mediu de 12 km.7
Pe parcursul lunii iunie şi începutul lunii iulie,
pe frontul Armatei 2 s-au făcut diferite pregătiri
pentru începerea ofensivei şi pentru asigurarea
succesului. S-au întocmit ordine de operaţii,
instrucţiuni şi rapoarte operative, recunoaşteri
diferite, restructurări de dispozitive, transporturi
de oameni, tehnică şi materiale. Pe lângă toate
acestea, s-au executat lucrări genistice
diferite.8 Astfel s-a executat o poziţie organizată
pe două linii, una principală şi una de oprire.
Lucrările genistice executate, erau bine adaptate la teren şi acoperite cu reţele de sârmă pe
mai multe rânduri de pari, dar poziţia, în
ansamblul ei era dominată de inamic.
La pregătirea şi pe timpul ducerii ofensivei
de la Mărăşti, au participat: B. Pi. ale D. 1, 3,
6 şi 8 I., B. 17 Pi. al A. 2,9 Cp. 2 şi 4 Telegrafie,
Posturile T.F.F. nr. 7, 8, 9 şi 10. Către sfârşitul
bătăliei, o dată cu intrarea în compunerea A.
2 a D. 7 şi 12 I. au primit unele misiuni şi batalioanele de pionieri ale acestora. Celelalte

unităţi de geniu ale armatei (Grupul de pontonieri de râuri, companiile 2 şi 4 cantonieri,
batalioanele de lucrători ş.a.) nu au îndeplinit
misiuni legate nemijlocit de luptele de la
Mărăşti.10
Odată cu venirea primăverii anului 1917, a
început executarea lucrărilor genistice, cu
eforturi deosebite întrucât în zona respectivă
terenul este puternic frământat şi acoperit,
lucrări necesare pentru pregătirea operaţiei
ofensive de la Mărăşti a Armatei 2. Acestea,
după cum scrie generalul G.A. Dabija,11 au
fost următoarele:
„În vederea ofensivei de la Mărăşti, a fost
nevoie de multe şi grele pregătiri. Astfel:
a) S-a construit o cale feratată îngustă în
prelungirea celei de la Bâlca, pe valea Bâlca,
Muşinoaiele, făcându-se depozite de pietriş
în spate;
b) S-a îmbunătăţit drumul Muşinoaiele Verdea,
astupându-se cu fascine şi pietriş,
porţiunile dificile;
c) S-a deschis un drum nou cu o lărgime de
8-10 m, de la poziţia principală până la
mănăstirea Muşinoaiele, pe D. Ţigăncei;
d) S-au deschis drumuri noi pentru artilerie,
în spatele poziţiei bateriilor, amenajându-se
pantele mari etc. [...];
e) S-a dat o deosebită atenţie legăturilor, în
special cu unităţile de la aripi şi cu diviziile
ruse ale Corpului 8 armată rus. În acest scop
s-au dublat liniile telefonice [...];
f) S-au făcut pieţe de adunare, depozite de
materiale, de pari ascuţiţi, de sârmă ghimpată,
de hrană, de apă, s-au făcut depozite de
muniţiuni de infanterie, de artilerie şi de unelte. S-au pus tăbliţe indicatoare pretutindeni.”
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După cum se constată, principalele misiuni
care au revenit trupelor de geniu au fost: amenajarea căilor de comunicaţii (drumuri şi căi
ferate înguste) atât în spatele trupelor proprii
cât şi în dispozitivul acestora, asigurarea
legăturilor necesare (de telefonie), completarea poziţiilor ocupate de trupe cu unele
lucrări de fortificaţii.
Aprovizionarea trupelor aparţinând Armatei
2 trebuia făcută folosind comunicaţia de pe
valea Trotuşului. Însă legăturile dintre aceasta
şi trupe, în mod special cu cele aparţinând C.
2 A., se făcea cu mare greutate deoarece
acestea nu corespundeau nevoilor şi nu erau
practicabile pentru vehiculele militare. Ca urmare, din timp, s-a luat măsura să fie amenajate drumurile: Valea Zăbrăuţului, Dealul Tisei,
Dealul
Mare,
Muncelul;
Coţofăneşti;
Muşinoaiele, Verdea; Caiuţ, Haloşul, spre
Feţişoara.12
Batalioanele de pionieri aparţinând D. 1 şi
3 I., din compunerea C. 2 A., au fost destinate
pentru executarea comunicaţiilor necesare
(şosele şi căi ferate înguste).
La calea ferată şi şoseaua de pe valea
Zăbrăuţului13 s-a lucrat timp de două luni şi
jumătate. Întrucât a fost necesară executarea
unui mare volum de lucrări de terasamente
pentru calea ferată îngustă, în afara de
unităţile de pionieri, au mai participat şi prizonieri, precum şi miliţii.
După realizarea drumului de pe valea
Zăbrăuţului, s-a trecut, cu majoritatea companiilor de pionieri, la executarea unor noi
drumuri de rocadă şi de pătrundere, necesare
pentru aprovizionări şi pentru manevrele bateriilor de artilerie în poziţiile de tragere. Tot în

această perioadă, secţia de poduri a B. 1 Pi.
a executat un pod pe piloţi peste râul Trotuş,
la Coţofeneşti, cea de la B. 2 Pi., un pod de
lemn peste Siret, în dreptul satului Răcătău
(Bacău), secţia de poduri a B. 8 Pi. a reparat
podurile de cale ferată îngustă către Oneşti,
Caşin, construind şi un pod nou şi consolidând un altul pe şoseaua din valea
Haloşului, spre Suseni.14
În vreme ce subunităţile de pionieri şi cele
de poduri erau angajate la realizarea unei
reţele corespunzătoare de drumuri, subunităţile de telegrafie se preocupau de realizarea
unor legături sigure, atât între diferite
eşaloane, între infanterie şi artilerie, cât şi la
vecini.
În legătură cu executarea lucrărilor de
fortificaţii, trupele aflându-se de timp îndelungat pe poziţiile de apărare, se aprecia că
lucrările existente erau suficiente. Având în
vedere însă că pe întregul front poziţiile ocupate de trupele noastre erau în dezavantaj
faţă de cele ale inamicului, încă din luna
ianuarie 1917 s-au luat măsuri pentru organizarea unei a doua poziţii pe Dealul Mare, cota
774, sud Pralea. Această poziţie a fost făcută
de trupele de pionieri, pe un frig îngrozitor, îndurând cele mai mari lipsuri de echipament şi
hrană, alternând munca istovitoare cu
puţinele clipe de odihnă în colibe improvizate
din ramuri de brad.15
De asemenea, tot pionierii sunt cei care au
executat adăposturile de la posturile de
comandă şi observatoarele acestora.
Adăposturile de la P.C. erau stratificate (lemn,
pietriş, pământ), fie în galerie. Pentru ca infanteria să fie în măsură să execute şi singură

Pod de plute peste Siret
- Hanul Conachi, iulie 1917 -

Reţele de sârmă române şi duşmane
- Răcoasa, martie 1917 163
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asemenea adăposturi pentru propriile ei
nevoi, la unele divizii (de exemplu D. 1 I.
situată în raion la Bârsăneşti) s-au executat
cursuri speciale în acest sens, sub conducerea pionierilor.
Pe lângă toate aceste lucrări de apărare,
trupele de geniu au mai executat diferite
lucrări pentru asigurarea traiului (lucrări de
cantonare sau bivuac, alimentări cu apă, băi,
staţii de deparatizare ş.a.) dintre care bivuacul
D. 1 I. de pe valea Zăbrăuţului, captările de
apă de la Coţofeneşti şi Angheleşti-Păuneşti,
băile cu apă caldă şi abur de la Pralea,
Coţofeneşti, Varniţa şi Bârsăneşti.16
Urmare a ordinelor comandanţilor şi a
prevederilor manualelor pentru luptă din acele
vremuri, orice palmă de pământ cucerită de la
inamic trebuia fortificată şi prevăzută cu reţele
de sârmă. Aşa că prevăzător, pentru nevoile
de ducere a luptei s-au pregătit materiale pentru obstacole de sârmă (sârmă ghimpată şi
pari de reţea gata ascuţiţi) necesari
consolidării terenului cucerit.
Pe timpul ducerii ofensivei, batalioanele de
pionieri ale diviziilor 1, 3, 6 şi 8 I. au fost
întrebuinţate – în principiu – astfel: companiile
de pionieri, repartizate la brigăzile şi regimentele de infanterie – câte 1, 2 plutoane de
pionieri la un regiment – pentru a le însoţi pe
timpul executării atacului şi menţinerea în
rezervă, la dispoziţia diviziei, a unui pluton;
secţiile de telegrafie, poduri uşoare şi proiectoare, menţinute la dispoziţia diviziei, în vederea
executării
misiunilor
specifice
(telegrafie, poduri) sau a unor misiuni auxiliare
(secţia de proiectoare); detaşamentul de parc,
pentru aprovizionarea trupelor cu unelte şi
materiale de geniu, precum şi inventarierea
materialelor de geniu capturate şi transportul
acestora în dispozitivul propriu.

Subunităţile de pionieri au executat
următoarele misiuni concrete: crearea
breşelor prin reţelele de sârmă (care au necesitat şi intervenţia pionierilor folosind fie foarfecele de tăiat sârma,17 fie explozivul),
întoarcerea poziţiilor şi consolidarea terenului
cucerit; amenajarea drumurilor şi repararea,
refacerea podurilor; amenajarea punctelor de
comandă; executarea distrugerii lucrărilor de
artă, pe direcţiile de contraatac ale inamicului.
În afara acestora, trupele de geniu au mai
executat: asigurarea legăturilor (prin secţiile
de telegrafie); aprovizionarea trupelor cu
materiale de geniu; strângerea, transportul şi
depozitarea materialelor de geniu provenite
din captură.18
3. Trupele de geniu în bătălia de la
Mărăşeşti (24 iulie – 21 august 1917)
Bătălia de la Mărăşeşti, a doua mare confruntare desfăşurată pe frontul român în campania anului 1917, a constituit, prin amploare,
complexitate şi consecinţele ei imediate, unul
din momentele de maximă tensiune ale
războiului purtat de români.
La mijlocul lunii iulie 1917, ofensiva
proiectată pentru Armate 1 română, pe
direcţia Nămoloasa, în cooperare cu forţele
ruseşti (Armatele 4 şi 6 ruse), a fost
suspendată, concomitent cu oprirea înaintării
victorioase a Armatei 2 române în zona
Mărăşti. Situaţia de ansamblu a frontului a
determinat însă comandamentul superior să
renunţe la ofensivă şi, cu toate succesele
obţinute de Armata 2 de la Mărăşti, Armata 1
a trebuit să rămână în apărare. La 24 iulie sa declanşat operaţia ofensivă a Armatei 9 germane, împotriva forţelor Armatei 1 române, şi
s-a desfăşurat până la 21 august 1917. După
29 zile de lupte, ofensiva germană nu a reuşit
decât să împingă apărarea noastră cu 8-12

Cp.Pi.Rz. executând şanţuri de comunicaţii
în adâncimea frontului, 1917

Militar genist în tranşee căptuşită cu fascine,
1917
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km, fără ca Siretul să
fie trecut, fapt ce ar fi
dus la întoarcerea
frontului Moldovei.19
În bătălia de la
Mărăşeşti, s-a văzut
că principiile fortificaţiei de poziţie învăţate
pe
timpul
cursurilor predate în
Şcoala de fortificaţie
de la Huşi, prin care
trecuseră 232 ofiţeri ai
Armatei 1 (3 generali,
121 ofiţeri superiori şi
108 ofiţeri inferiori) şiLucrările de fortificaţie executate la Mărăşeşti, 1917
au arătat pe deplin
valabilitatea, aceasta văzându-se în avanta- de apărare, lucrându-se zi şi noapte. Cred
jele oferite de fortificaţia de poziţie, în faţa că toată lumea s-a convins de adevărul
principiului Muncă multă, sânge puţin, muncă
atacatorului.
În ceea ce priveşte trupele de geniu, la puţină, sânge mult. În acest scop, diviziile
acestă mare bătălie au participat20 7 B. Pi. di- trebuie să aibă întotdeauna pari gata făcuţi
vizionare (14 Cp. Pi.), 1 B. Pi. de armată (3 pentru a-i bate imediat şi întinde sârmă”.23
Multitudinea tranşeelor şi poziţiilor, continuCp. Pi.), 1 B. Po.R. (3 Cp.), 2 Cp. C.F., secţii
(posturi de telegrafie) fără fir, coloane şi de- itatea liniilor, compartimentarea poziţiilor, compozite de materiale. Efectivul acestora se binarea cu multă iscusinţă a obstacolelor de
cifrau la 9400 oameni (170 ofiţeri şi 9231 sârmă cu focul sunt câteva trăsături caractetrupă), dintre care, marea majoritate a fost ristice ale lucrărilor de fortificaţii realizate la
dată de batalioanele de pionieri (6201 oa- Mărăşeşti.
Exceptând poziţia de la Putna, pierdută de
meni, adică 68,7%), urmând în ordine, pontonierii (1277 oameni), unităţile de căi ferate trupele ruseşti încă din prima zi de ofensivă, pe
(820 oameni) şi trupele de telegrafie şi T.F.F. direcţia principală de interzis au fost prevăzute
patru poziţii de apărare. Dintre toate poziţiile de
(738 oameni).21
Trupele aparţinând batalioanelor de pionieri apărare, cea mai puternic organizată a fost cea
au executat misiuni specifice luptei de de pe aliniamentul pădurea Răzoare,
apărare: executarea lucrărilor de fortificaţie, Mărăşeşti, care, de fapt, a şi constituit principala
pregătirea şi executarea distrugerilor, între- stavilă împotriva inamicului.
În cursul bătăliei de la Mărăşeşti, geniştii
ţinerea şi repararea drumurilor, construcţia podurilor, asigurarea legăturilor, executarea unor români au pregătit şi executat următoarele
lucrări de baracamente pentru trupele din lucrări de distrugeri: podul metalic de peste
Siret de la Cosmeşti24 (de cale ferată şi de
rezervă şi unele misiuni strict infanteristice.
Lucrările de fortificaţie executate au avut o şosea) distrus în noaptea de 2/3 august de
mare contribuţie la oprirea ofensivei inamicu- către B. 5 Pi., staţiile de cale ferată Mărăşeşti
lui. Comandantul Armatei 1, generalul Gri- şi Panciu distruse de Cp. 4 C.F., în cooperare
gorescu,22 a acordat o mare atenţie executării cu B. 9 Pi. În plus au fost pregătite pentru dislucrărilor de fortificaţie. La data de 4 august, trugere, fără a fi nevoie a fi distruse: staţiile
în ordinul nr. 2569 adresat C. 5 A., preciza: C.F. Adjud; toate podeţele de pe şoseaua
„De îndată ce trupa se opreşte pe o poziţie, naţională, între Modruzeni şi Pufeşti; podurile
trebuie să înceapă imediat punerea ei în stare de peste Siret de la Ciorani şi Roşcani şi
podul C.F. Arămoasa, de pe Zăbrăuţi.25
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Referitor la asigurarea legăturilor, la fel ca
şi în bătălia de la Mărăşti baza sistemului de
transmisiuni, începând de la corpul de armată
în sus, a constituit-o legătura telegrafică,
folosindu-se reţeaua teritorială telegrafică
existentă. De la corp de armată în jos, baza
sistemului de transmisiuni a constituit-o
legătura telefonică.
Deşi bătălia de la Mărăşeşti a fost o
apărare pe poziţie, totuşi o caracteristică a
acesteia a constituit-o continua manevră de
forţe, înlocuirea unei mari unităţi cu altele, caracterul activ al apărării, astfel încât şi
realizarea legăturilor telefonice necesare s-a
făcut cu mari eforturi cerute din partea secţiilor
de telegrafie de la divizii. Este suficient credem să arătăm că, de exemplu, numai secţia
de telegrafie a Diviziei 9 a întins şi întreţinut
peste 120 km circuit telefonic.
Datorită deselor schimbări de unităţi şi mari
unităţi, pentru ca legătura telefonică să nu
sufere, în cadrul bătăliei de la Mărăşeşti s-a
adoptat soluţia ca circuitele realizate să
rămână pe loc, fiind preluate de unităţile nou
venite, urmând a se face între unităţile
de telegrafie numai unele mişcări de materiale, pentru ca dotarea lor să nu aibă de
suferit.

Deoarece legătura armată-corp de armată,
sau armată-M.C.G. a funcţionat în cele mai
bune condiţii prin folosirea mijloacelor cu fir,
activitatea mijloacelor T.F.F. pentru realizarea
legăturilor radio a fost redusă. În schimb trebuie
evidenţiată
activitatea
intensă
desfăşurată pentru descoperirea posturilor
T.F.F.
străine
şi
interceptarea
radiotelegramelor emise de acestea. Se
remarcă cu această ocazie înaltul grad de
profesionalism la care ajunsese personalul de
serviciu, Postul 4 T.F.F. reuşind să cunoască
posturile germane, care îşi schimbau continuu
indicativul, după particularităţile de emisie ale
manipulatorului.26
Pentru asigurarea trecerilor peste râul
Siret, a acţionat Grupul de pontonieri al A.1,
format din Cp. 1, 2 şi 4 Po., executându-se
poduri la Ionăşeşti, Piscul Corbului şi
Ciorani.27
Se poate spune că bătălia de la Mărăşeşti
a constituit, şi pentru arma geniu, un bun prilej
de a pune în practică unele elemente noi,
rezultate din ideile aduse de Misiunea militară
franceză şi că victoria strălucită obţinută de
Armata 1 în luptele înverşunate împotriva
feldmareşalului Mackensen, unul dintre cei
mai străluciţi comandanţi ai armatei germane,

Subunitate de pionieri care repară un pod pasager în zona Oituz, 1917
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se datorează în egală măsură şi pionierilor,
transmisioniştilor, pontonierilor şi trupelor de
căi ferate.28
4. Trupele de geniu în bătălia de la Oituz
(26 iulie – 29 august 1917)29
La fel ca şi pe timpul pregătirii şi
desfăşurării operaţiilor din cele două mari
bătălii, Mărăşti şi Mărăşeşti, trupele de geniu
au executat diferite misiuni în sprijinul forţelor
luptătoare participante în bătălia de la Oituz,
care au fost în general următoarele: executarea lucrărilor de fortificaţie, tranşee şi accesorii în cadrul poziţiilor de apărare, lucrări
de adăpostire necesare la punctele de
comandă sau pentru nevoi medicale şi de trai;
repararea
şi
întreţinerea
drumurilor;
construcţia podurilor; executarea distrugerilor;
asigurarea legăturilor.
În ceea ce priveşte executarea lucrărilor de
fortificaţie, se observă cu uşurinţă concepţia
cu totul nouă (faţă de toamna anului 1916) de
întrebuinţare a subunităţilor de pionieri,
folosite cu precădere pentru executarea
adăposturilor (pentru puncte de comandă,
posturi de prim ajutor etc.) sau a lucrărilor de
accesorii (obstacole de sârmă) în cadrul
poziţiilor realizate de infanterie.
Majoritatea pionierilor, împreună cu secţiile
de poduri, au fost întrebuinţate la repararea şi
întreţinerea drumurilor, amenajarea unor drumuri de coloană pentru artilerie şi a drumurilor
de samare, specifice terenului muntos în care
s-au desfăşurat acţiunile de luptă, precum şi
la construcţia, repararea sau consolidarea podurilor de pe drumurile date sau menţinute în
circulaţie.
Distrugerile s-au executat în special pe
valea Suşiţei şi valea Doftanei. Reţinem
preocuparea pentru folosirea mijloacelor
explozive şi folosirea unor procedee de distrugere adecvate obiectivelor de distrus. Astfel, drumul Lepşa, Soveja, drum greu, cu
multe serpentine, a fost distrus, la 31 iulie de
echipele de distrugeri organizate de B. 12 Pi.
„Efectul a fost atât de mare – se arată în jurnalul de operaţii al acestui batalion – încât,
după declararea prizonierilor, inamicul nu a
putut face repararea decât în 6 zile.” Podurile
fiind de lemn, au fost distruse prin foc.

Epilog
Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz au
rămas înscrise în cartea de aur a poporului
român ca unele din gloriile nepieritoare ale
neamului românesc. Prin contracararea
acţiunilor ofensivei germane, armata română
a demonstrat în faţa întregii lumi capacitatea
organizatorică
şi
de
conducere
a
comandanţilor, vitejia legendară a soldatului
român, faptul că folosind şi aplicând cu ingeniozitate principiile fortificaţiei de poziţie, o
armată instruită şi dotată nu poate fi învinsă.
La obţinerea acestor victorii, o contribuţie
de seamă şi-au adus-o şi trupele de geniu.
Recunoaşterea acestei contribuţii, cea mai
bună dovadă de ce au însemnat trupele de
geniu, spre exemplu, în grelele lupte defensive de la Mărăşeşti o constituie ordinul de zi
dat de generalul Eremia Grigorescu, prezentat integral în rândurile de mai jos:30
Ordin de zi nr. 105 din 19 septembrie
1917
Pentru a răsplăti munca, devotamentul şi
sacrificiul de sine pus în serviciul neamului, de
bravii ostaşi ai Armatei 1, cu care am stăvilit
năvălirea vrăjmaşului şi am distrus faima
căpeteniei lui, care se dădea de neînvins,
aduc laudele şi mulţumirile mele trupelor de
pionieri, telegraf şi pontonieri, primele pentru
executarea la timp şi în bune condiţiuni a
stavilei formată de fortificaţiunile de câmp, cu
care au întărit frontul luptătorilor; celor de al
doilea, pentru că prin o muncă neobosită de
zi şi noapte au asigurat legăturile telegrafice
şi telefonice între diferite comandamente şi
trupe; iar celor din urmă, pentru că prin podurile, rampele şi drumurile cu care au legat
cele două maluri ale Siretului, au asigurat
regulata funcţionare a transporturilor de
subzistenţă şi muniţiuni din tot felul.
În mod deosebit, aduc mulţumirile mele inspectorului de geniu care a condus şi
supravegheat toate lucrările tehnice şi
căpitanilor Cristescu Petre, Moldoveanu Ion,
Romanescu Nicolae şi locotenentului
Chiţescu Nicolae din Batalionul de pontonieri
care, neclintiţi de la postul lor, sub ploaia de
proiectile, au desăvârşit lucrările cu care au
fost însărcinaţi.
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Acest ordin se va distribui trupelor Armatei 1.
Dat astăzi 19 septembrie 1917 la cartierul
Armatei 1 din Bârlad.
Comandantul Armatei 1,
General de divizie Grigorescu”.
În rezoluţia pusă de inspectorul general al
geniului din Marele Cartier General, generalul
de divizie Ioan Raşcu, pe raportul Armatei 1,
prin care înainta acest ordin de zi, se afla
scris: „Se va trece în istoricul armei geniu”.
Note:
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Contribuția armatei române
la realizarea unirii Basarabiei
cu România
-------------------- General-maior Gheorghiță Vlad, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Realizarea României Mari la 1 decembrie
1918, prin reunirea tuturor provinciilor locuite
de români, nu a fost doar împlinirea unui vis
de secole al întregii nații române, ci și un moment culminant al unui întreg efort politic,
diplomatic și militar, desfășurat de o întreagă
generație de excepție în condiții extrem de dificile, generate de o conflagrație mondială, cu
care Europa și întreaga lume nu se mai confruntase până la acel moment.
Pentru România a fost un adevărat miracol.
După o campanie militară dezastruoasă
(1916), în urma căreia teritoriul îi este aproape
în întregime ocupat (mai puțin Moldova),
Guvernul român este obligat să încheie un
umilitor tratat de pace cu Puterile Centrale
(Pacea de la Buftea - București, 7 mai 1918)
prin care: retroceda Dobrogea de Sud (Cadrilaterul), Bulgariei, ceda Austro-Ungariei
controlul absolut asupra tuturor trecătorilor din
Carpații Orientali și Meridionali, iar
Germaniei îi concesiona pentru 90 de ani
toate exploatările petroliere și controlul exporturilor prin portul Constanța. De asemenea,
teritoriul Dobrogei trebuia să fie ocupat și controlat de către armatele germane și bulgare
până la încheierea unei noi înțelegeri, la
sfârșitul războiului, care să vizeze cedarea
către Bulgaria a întregului teritoriu dintre
Dunăre și Marea Neagră (mai puțin un coridor

de-a lungul căii ferate Fetești-Constanța care
să asigure accesul României la Marea
Neagră prin portul Constanța, controlat exclusiv de către Germania).
Chiar dacă tratatul a fost ratificat de Parlamentul României, el nu a fost promulgat
niciodată de către regele Ferdinand, ceea ce,
în opinia noastră, a permis reintrarea
României în război cu mai puțin de 24 de ore
înainte ca Germania să se recunoască învinsă
și să semneze Armistițiul la 11 noiembrie 1918.
Mai mult, revoluția rusă din martie 1917,
care a condus la dezintegrarea efortului de
război al marelui aliat de la răsărit, a făcut ca
planurile operativ-strategice pe frontul de est
ale Antantei să fie susținute exclusiv, logistic
și militar, numai de către Armata Română și,
din acest punct de vedere, victoriile de la
Mărăști, Oituz și Mărășești, din vara anului
1917, trebuie a fi și mai mult valorizate.
În memoriile sale, generalul Henri
Berthelot*, șeful Misiunii Franceze în România, menționa: „...cel mai mult ne îngrijorează
senzația că, în Rusia lucrurile se îndreaptă
către o completă debandadă. Proviziile de
hrană necesare armatelor ruse nu mai sosesc
și trupele sunt alimentate exclusiv din
resursele românești. Și dacă rechizițiile s-ar
face în mod rezonabil! (de către armata rusă
pe teritoriul Moldovei-n.a.) dar adeseori e

*Henri Mathias Berthelot (1861-1931), general al armatei franceze, șef de stat major al comandamentului suprem al trupelor franceze pe frontul de vest, în Primul Război Mondial, în campania din 19141916. În luna octombrie 1916 este detașat în România (ajunge în țară la 15 octombrie) ca șef al Misiunii
Franceze destinată consilierii decidenților politico-militari ai Regatului României pentru reformarea, înzestrarea și pregătirea Armatei Române. Pentru contribuția sa a fost decorat cu toate clasele ordinului militar
„Mihai Viteazul”: ex. Clasa a II a - „pentru destoinicia și neobosita muncă ce a depus cu ocazia
reorganizării armatei române în anul 1917 – decretul nr. 612 din 12 martie 1918” și clasa I a – „pentru
avântul cu care a condus operațiile de trecere a Dunării în 1918, contra trupelor inamice ce ocupau
Muntenia – decret nr. 3490 din 18 octombrie 1929”.1
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vorba pur și simplu despre jafuri, iar resursele
sunt irosite după bunul plac ... coabitarea cu
rușii devine din ce în ce mai fragilă și
problematică; la 16 decembrie, comitetul
bolșevic și-a făcut cunoscută intenția de a
aduce o Divizie rusă la Iași. Generalul Prezan
a răspuns că nu este un lucru dezirabil și că
la nevoie se va opune cu armele trimiterii de
trupe rusești la sediul guvernului român; trupele ruse care vor să se retragă în Rusia vor
avea de urmat un itinerar bine determinat;
toate actele de jaf vor fi considerate ca fiind
comise nu de trupe aliate ci de bandiți ...”.2
Astăzi nu mai este niciun secret faptul că
Rusia bolșevică dorea dezintegrarea totală a
României prin împărțirea sa între Austro-Ungaria, Rusia și Bulgaria, mai ales că situația
la acel moment părea ideală pentru
declanșarea unei revoluții roșii în România:
- Armata Română rămăsese singură în fața
trupelor germane, cu un deficit major în ceea
ce privește resursa umană și materialul de
război (muniție, armament, echipamente);
- condițiile atmosferice foarte grele din iarna
1917-1918, coroborate cu toate greutățile
aferente războiului (foametea și epidemiile de
tifos exantematic si febră recurentă), au sporit
exponențial nemulțumirile populației civile;
- dezertarea în masă a soldaților ruși, care
în afara faptului că punea în pericol operația
militară, se dădeau la jafuri, violuri, crime,
sporind insecuritatea populației civile.
În luna noiembrie 1917, din ordinul lui
Lenin, un grup de aproximativ 80 de activiști
comuniști conduși de Simion Grigorievici
Rosal, președintele sovietului din Kronstadt
(cunoscut agitator bolșevic), este trimis în
România pentru a pune bazele unei republici
bolșevice conduse de Cristian Racovschi și

Mihai Gheorghiu-Bujor. Aceștia erau doi
cunoscuți comuniști, foști deținuți în închisoarea de la Iași pentru acțiuni subversive
la adresa statului român și eliberați în forță la
1 mai 1917 cu sprijinul soldaților ruși și manifestanților comuniști. Ulterior, fugari la Odessa,
aceștia au condus Înalta Comisie pentru combaterea contrarevoluției române și ucrainene –
organ plenipotențial al sovietelor comisarilor
poporului din Petrograd.
Misiunea grupului subversiv consta în principal în eliminarea autorității comandamentului rus condus de generalul Dimitri Grigorovici
Scerbacev în conducerea unităților ruse de pe
teritoriul României, asasinarea familiei regale
române și instalarea unui regim comunist.3
Acțiunea planificată de la Moscova a fost
dejucată de autoritățile române la data de 21
decembrie 1917, „la Iași, când sovietul de
soldați al unui corp de armată rusesc a voit să
aresteze familia regală română, să-i facă de
petrecanie și să proclame republica, generalul
Rasoviceanu (colonel la acea dată – n.a.) pe
atunci comandantul Regimentului 9 Vânători,
însoțit doar de un pluton de soldați a intrat în
sala unde își țineau
soldații sovietul și i-a
arestat. Erau 300 de delegați care n-au
îndrăznit să opună rezistență ofițerului”.
Puciștii au fost predați trupelor ruse, fidele
generalului Scerbacev și executați în aceeași
zi.4
În Moldova de peste Prut, aceeași situație
tensionată cu tulburări sociale și anarhie. Pe fondul dezintegrării administrației Imperiului Țarist
Rus și având la bază dreptul popoarelor la autodeterminare, la 2/15 decembrie 1917 Sfatul
Țării proclamă oficial Republica Democratică
Moldovenească* (președinte fiind ales Ion
Inculeț), însă aceasta era „complet expusă,

* Pe fondul izbucnirii revoluției bolșevice la Petrograd și manifestării tot mai pregnante a tendințelor de autodeterminare a popoarelor încorporate în cadrul imperiului rus care se dezintegra, în Basarabia au loc congrese ale soldaților, învățătorilor, preoților și țăranilor care solicitau desprinderea provinciei de imperiu și
constituirea unui stat independent. La 21 noiembrie/4 decembrie 1917 reprezentanții naționalităților care
locuiau în Basarabia și cei ai mișcărilor politice nou înființate au decis în cadrul unui congres extraordinar
constituirea Sfatului Țarii, organul suprem de conducere a noii formațiuni statale. La 2/15 decembrie Sfatul
Țării proclamă Republica Democratică Moldovenească în compunerea Republicii Federative Rusești, însă
această republică nu exista. Noua republică se va confrunta foarte curând cu devastările, crimele și toate
atrocitățile produse de soldații ruși bolșevizati aflați în retragere de pe frontul de sud-est. Mai mult, Rada
ucraineană - parlamentul Republicii Ucrainene - acționează tot mai frecvent, inclusiv prin mijloace militare, în
vederea încorporării Basarabiei în noul stat ucrainean. ( n.a.)
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prinsă între Rusia și Ucraina, fiecare dintre acestea urmărindu-și propriile interese în Basarabia”.5
Demersurile privind autonomia Basarabiei
„aveau să atragă și o contrareacție din partea
militarilor și funcționarilor ruși, sprijiniți puternic de presa și guvernul rus. Mai mult, Ucraina
emitea și ea pretenții teritoriale asupra
Basarabiei în întregime sau asupra unor părți
ale acesteia”.6 Începând cu anul 1917, pe fondul izbucnirii revoltei bolșevice și încheierii
păcii separate dintre Rusia și Puterile Centrale, armata rusă intră în dezintegrare,
părăsind în degringoladă pozițiile de luptă anterior ocupate, pe frontul de est și sud-est. Prizonierii de război austro-ungari sunt eliberați
și lăsați să se descurce pe cont propriu, mai
ales că deveniseră o povară pentru unitățile
de detenție, în noile condiții când chiar și
aprovizionarea trupelor proprii nu se mai realiza. Este și situația militarilor de naționalitate
română care aleg în mare număr să se alăture
fraților din România, să lupte pentru eliberarea teritoriului național de trupele germane
și ulterior pentru realizarea idealului național,
Unirea tuturor teritoriilor locuite de români.
Aceste detașamente de voluntari au fost grupate într-un Corp al Voluntarilor Ardeleni în
garnizoana Hârlău și încorporați în Armata
Română începând cu noiembrie 1917 (n.a.).
În aceste condiții, la 22 decembrie 1917/3
ianuarie 1918, Sfatul Țării solicită intervenția
Armatei Române în vederea stabilizării
situației interne și a respinge eventualele
atacuri din exterior.
Inițial, Ministerul de Război decide trimiterea în sprijin a unui detașament de militari
voluntari ardeleni (aprox. 1000 militari) aflat
în tranzit de la Kiev către România, însă
acesta este atacat în gara Chișinău de către
trupele RUMCEROD** - filiala Odessa și
câteva unități militare ruse bolșevizate.

Ulterior, Consiliul de Miniștri (Guvernul
României) hotărăște, la 4/17 ianuarie 1918,
trimiterea în Basarabia a nou înființatului Corp
6 Armată, sub comanda generalului Ion Istrati,
compus din Diviziile 11 și 13 Infanterie, Diviziile 1 și 2 Cavalerie, Regimentul 5 Călărași și
2 Escadrile de aviație, trupe care în acțiunile
ulterioare vor fi sprijinite de către flota
maritimă, flotila de operații și trupele de
siguranță din Delta Dunării.
Trupele române au trecut Prutul în vederea
îndeplinirii misiunii încredințate conform ordinului de operații nr. 7255*, de „restabilire a
ordinei în zona Basarabiei și de asigurare a
bunului mers al trenurilor care vin cu provizii
pentru front” pe ruta Odessa-Chișinău-Iași, în
următoarea succesiune:
• 8/21 ianuarie1918 – Divizia 1 Cavalerie –
comandant gl. Mihail Schina, a trecut Prutul
pe la Țuțora și a fost concentrată în zona Bălți,
Lipcani, Secureni, Moghilev, Bădiceni,
Soroca, Orhei. Garnizoana militară a Diviziei
a fost cantonată la Bălți.
• 10/23 ianuarie 1918 – Divizia 11 Infanterie
–
comandant gl. Ernest Broșteanu, a trecut Prutul pe la Leova cu Bg. 22 Infanterie și
Ungheni cu Bg. 21 Infanterie și a fost
concentrată în zona Călărași, Chișinău, Bender. Garnizoana militară a Diviziei a fost
cantonată la Chișinău.
• 11/24 ianuarie 1918 – Divizia 13 Infanterie
– comandant gl. Ion Popescu, a trecut Prutul
pe la Vadul lui Isac cu Regimentul 48 Infanterie (Buzău) - Detașamentul Prut și Oancea
cu Regimentul 47 Infanterie (Ploiești) Detașamentul Bolgrad și a fost concentrată în
zona Cetatea Albă, Sărata, Tătărăști, Ismail,
Bolgrad. Garnizoana militară a Diviziei a fost
cantonată la Bolgrad.
• Divizia 2 Cavalerie – comandant gl. Petre
Greceanu, a trecut Prutul pe la Fălciu/Leaova

** RUMCEROD - Comitetul Executiv Central al Sovietelor Frontului Român, Flotei Mării Negre și regiunii
Odessa - organ bolșevic revoluționar creat la Odessa la 23 mai/9 iunie 1917, care a militat pentru împiedicarea
declarării independenței Basarabiei și a acționat constant, după subordonarea către grupurile armate ruse
bolșevizate (FRONT–ODEL), împotriva unităților Armatei Române, dislocate pentru stabilizarea situației din
Republica Democratică Moldovenească. Liderul formațiunii a fost activistul politic comunist Cristian Racovski, de origine bulgară. În martie 1918, Guvernul Averescu a încheiat un acord cu RUMCEROD, extrem de
controversat și contestat de către elita politică românească, privind statutul forțelor armate române în Basarabia. (n.a.)
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și a fost concentrată în zona Cimișlia, Tighina,
Căușeni, Olănești (făcea legătura între Diviziile
11 și 13 Infanterie). Garnizoana militară a Diviziei a fost cantonată la Cimișlia.
• Regimentul 5 Cavalerie, Flotila de
Dunăre, trupele din Delta Dunării, cele 2 escadrile de aviație și un detașament de jandarmi rurali au fost subordonați Diviziei 13
Infanterie.

La 13/26 ianuarie 1918, Divizia 11 Infanterie a intrat în Chișinău.
Armata Română a intervenit în Basarabia
nu ca o armată de ocupație, ci din rațiuni pur
militare, legate de logistica aprovizionării frontului românesc și pentru asigurarea liniștii sociale și economice a populației civile, numai
la solicitarea Republicii Democratice
Moldovenești.

* Marele Cartier General
17 Ianuarie 1918
Nr. 7255
Instrucțiuni cu privire la linia de purtare a trupelor detașate în Basarabia
1. În urma unei propagande răuvoitoare, bande de răufacători armați atacă trenurile cu provizii
care trec prin Basarabia spre front, depozitele create pe liniile de comunicație ale armatelor ruso-române,
precum și depozitele ce se află la producători. Astfel fiind, alimentarea trupelor aflate pe front cum și a
populației civile sunt în primejdie.
2. Pentru a pune capăt acestor neajunsuri, s-a dispus a se trimite trupe care să restabilească ordinea în zona etapelor din Basarabia și să asigure bunul mers al trenurilor care vin cu provizii pentru
front.
3. În scopul de se restabili linia de purtare a trupelor şi pentru a se înlătura eventualele neînţelegeri
între acestea şi populaţie, se prescriu următoarele:
a. trupele române vor avea faţă de populaţia basarabeană, fără distincţie de naţionalitate, o atitudine
frăţească şi demnă;
b. nu este îngăduit ofiţerilor şi trupei a se atinge, câtuşi de puţin, de persoanele sau avutul locuitorilor.
Dimpotrivă, se vor arăta binevoitori faţă de aceştia;
c. faţă însă de răufăcători sau răuvoitori, care pe ascuns sau pe faţă ar ataca prin insulte sau lovituri
populaţia paşnică, trupa sau ofiţerii – fie că aceştia s-ar găsi izolaţi sau în grup – se va proceda cu toată
asprimea;
d. aceeaşi atitudine se va păstra şi se vor lua acelaşi măsuri şi faţă de indivizi care, dintr-o pornire
criminală faţă de buna orânduială şi liniştea obştească, învrăjbesc pe unii împotriva altora sau aţâţă
populaţia împotriva armatei;
e. pentru a pune pe fiecare în cunoştinţă de cauză, prevenind astfel greşelile, se va aduce la
cunoştinţa populaţiei, prin organele administrative locale, scopul venirii trupelor române pe teritoriul
Basarabiei. Se va arăta populaţiei că ea poate vedea în sosirea acestor trupe chezăşia siguranţei vieţii
şi avutului ei, împotriva răufăcătorilor care jefuiesc, incendiază şi ucid;
f. în acest scop, în afară de paza transporturilor, trupele vor interveni, oprind jafurile şi omorurile, ori
de câte ori acestea se vor întâmpla în raza lor de acţiune;
g. cumpărăturile de tot felul, trebuitoare hranei trupelor, în afară de ceea ce se va primi din depozite,
se vor face prin buna învoială şi fără nicio presiune din partea cumpărătorului (ofiţeri, grade inferioare
sau soldaţi). Preţul cumpărăturilor se va stabili fără tocmeală. Plata se va face pe dată şi numai în
monedă rusească. Aceeaşi regulă se va observa şi la cumpărăturile ce trupa sau ofiţerii le-ar face individual pentru satisfacerea nevoilor proprii.
4. Prescripţiile de mai sus vor fi cu sfinţenie observate de trupă şi ofiţeri. Neobservarea sau încălcarea
lor, atrăgând nemulţumiri în populaţie, vor fi pedepsite cu toată asprimea.
ŞEFUL STATULUI MAJOR GENERAL
Însărcinat cu comanda Armatei Române
General de corp de armată Constantin Prezan7
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Declarația generalului Broșteanu, comandantul Diviziei 11 Infanterie, în Sfatul Țării,
este mai mult decât elocventă referitor la mandatul trupelor române pentru operațiunea
desfășurată în Basarabia:
„Țin să vă lămuresc scopul venirii armatei
românești în Basarabia. Mulți cetățeni sunt
cuprinși de bănuieli și frică pentru libertățile
lor. Trebuie să vă declar că România este întro situație prea grea și la conflicte și război de
cucerire nu se poate gândi. Ați hotărât să vă
creați o republică dar nu aveți puteri proprii, în
fiecare oraș de pe teritoriul republicii se petrec
prădăciuni și omoruri și nu le puteți împiedica.
Armatele rusești se găsesc de un an pe frontul român; aceste armate acum nu au pâine și
ea trebuie adusă din Rusia. Și iată că de
acord cu guvernul revoluționar rus s-a format
o Comisiune pentru a cumpăra cereale. Dar
pâinea cumpărată se risipea și se prăda,
membrii Comisiunii sunt arestați. Care era
ieșirea? Nu era decât una: a trimite armata
pentru paza depozitelor, transporturilor și drumurilor de fier. Iată scopul pentru care s-a
trimis și aici armata: singurul scop. De odată

cu aceasta, armata română a adus acest serviciu populației din republica voastră. Din momentul în care armata română a intrat pe
teritoriul Republicii Moldovenești, în toate
punctele prin care a trecut, reprezentanții
populației se prezentau și ne mulțumeau pentru noaptea liniștită petrecută, în Chișinău se
petrece același lucru: populația ne
mulțumește că poate trăi liniștit sub paza armatelor române. Guvernul român pune la
dispoziția dumneavoastră aceste armate care
sunt aici pentru a veni
în ajutorul
dumneavoastră. La crearea Republicii este
nevoie de forța care să garanteze viața
economică și financiară pentru formarea
tânărului stat; niciun guvern nu poate realiza
problemele care cad asupra lui, fără forța
organizatorică. Numai forța poate crea viața
liniștită în stat. Creați-vă viața dumneavoastră cum credeți și nimeni nu se va
amesteca în ea, în organizarea ei, noi nu vă
vom împiedica.” 8
Mai mult, în Declarația de Independență a
Republicii Democratice Moldovenești din 24
ianuarie/ 6 februarie 1918, Sfatul Țării sublinia:
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„Prin venirea oștirilor frățești române pe
pământul republicii noastre s-a întocmit o
stare prielnică pentru munca harnică și
orânduială pe toate ogoarele vieții. Oștile
române au venit să apere drumurile de fier și
magaziile de pâine pentru front, dar ființa lor
pe pământul nostru ajută la așezarea orânduielii în țară și de azi înainte roada muncii
fiecărui cetățean al republicii este chezășuiala
împotriva lăcomiei răufăcătorilor. Alt scop
oștile românești pe pământul republicii nu au.
Toate zvonurile, cum că românii au venit să
ne cuprindă țara și să ne stăpânească, nu se
potrivesc cu adevărul și se împrăștie de
dușmanii republicii noastre. Că oștile
românești nu ne primejduiesc neatârnarea,

slobozenia și drepturile câștigate prin
revoluție, chezășie ne sunt Franța, Anglia și
America cu mărturiile lor, precum și
declarațiile împuterniciților României”.9
Contextul politic şi geostrategic al
intervenţiei Armatei Române în Basarabia trebuie analizat în funcţie de trei elemente extrem de importante la momentul desfăşurării
evenimentelor care practic au favorizat
acţiunea:
1. incapacitatea Consiliului Directorilor
Basarabiei de a controla situaţia în nou
înfiinţata Republică Democratică Moldovenească, aceasta fiind ameninţată de presiunile forţelor bolşevice aflate în curs de
organizare pe teritoriul fostei gubernii. Incapacitatea Consiliului a fost un motiv decisiv
pentru a solicita ajutor, inclusiv din partea Guvernului României;
2. interesul major al Regatului României de
a beneficia, cu acordul reprezentanţilor Antantei, în teritoriul dintre Prut şi Nistru, de o zonă
stabilă care să asigure securitatea
comunicaţiilor şi accesul la stocurile de
armament, muniţii, alimente, etc;
3. ameninţarea, din punct de vedere al
Aliaţilor, de extindere a bolşevismului din
sudul Ucrainei, precum şi interesul Puterilor
Centrale de a flexibiliza partea română
angajată în negocierile de pace de la
Bucureşti, Buftea.10
Minunea, miracolul despre care vorbeam la
începutul articolului a început să se cristalizeze începând cu data de 27 martie/9 aprilie
1918 când, prin decizia Sfatului Ţării de unire
a Republicii Moldoveneşti cu România, se
pune piatra de temelie a idealului naţional, de
creare a unui stat unitar şi indivizibil al naţiunii
române: „în numele poporului Basarabiei,
Sfatul Ţării declară Republica Democratică
Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei
dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi
vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia
acum o sută şi mai bine de ani din trupul
vechii Moldave, în puterea Dreptului istoric şi
dreptului de neam pe baza principiului că
noroadele singure să-şi hotărească soarta lor,
de azi înainte şi pentru totdeauna, se uneşte
cu mama lor România”.
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Actul Unirii Basarabiei cu România
(27 martie / 9 martie 1918)
Foarte sugestiv, pe actul unirii se
inscripţionează efigia regelui Ferdinand I Întregitorul, a lui Ştefan cel Mare şi a lui Dimitrie
Cantemir, voievozii emblematici ai istoriei
Moldovei şi României.
Recunoaşterea internaţională a unirii
Basarabiei cu România s-a realizat odată cu
semnarea de către România, prin Take
Ionescu, a „Tratatului colectiv asupra frontierelor comune dintre statele succesoare ale
fostei Monarhii austro-ungare, la 28 octombrie
1920. Articolul 1 al acestui tratat stipula că:
„înaltele părţi contractante recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei,
cuprins între actuala frontieră a României,
Marea Neagră, cursul Nistrului de la gura de
vărsare până la punctul unde este tăiat de
vechiul hotar dintre Bucovina şi Basarabia şi
acest vechi hotar”.11
De asemenea, trebuie menționat faptul că
Rusia a fost invitată în baza articolului 9 să fie
parte a acestui tratat „îndată ce va exista un
guvern rus recunoscut de puterile contractante”.12
De ce în acest tratat care reglementa succesiunea asupra teritoriilor fostului Imperiu
Austro-Ungar? Pentru că recunoaşterea uniunii Basarabiei cu România a fost
condiţionată
de
retragerea
Armatei
Române din Budapesta13, capitala Ungariei,
ocupată la 4 August 1919 în vederea stopării
extinderii bolşevismului instaurat de către Bela
Khun cu sprijinul Moscovei.
Tratatul menţionat a fost ratificat în 1922 de
către Anglia, în 1924 de Franţa, în 1927 de
Italia și în cele din urmă de către SUA în 1933.
Japonia, o altă putere garantă, va evita s-o
facă datorită unei înțelegeri secrete cu Rusia
(încheiată în 1925 odată cu semnarea păcii în
urma războiului ruso-japonez din 1904 –
1905)14, sperând să păstreze controlul asupra
sudului insulei Sahalin, teritoriu pe care îl va
administra până la sfârșitul celui de-al Doilea
Război Mondial, când Rusia îl va recuceri
ignorând înțelegerile din 1925.
Consolidarea unirii nu ar fi fost posibilă fără
contribuţia Armatei Române, mai ales că

acţiunile propagandistice antiunionale şi
antiromâneşti desfăşurate de către bolşevicii
ruşi şi ucraineni au degenerat în incidente armate provocate de către structuri militare ale
armatei sovietice şi ale ruşilor albi de peste
Nistru, în cooperare cu grupări paramilitare locale. Revolta de la Hotin, cu ramificaţiile sale
din jurul localităţilor Otaci şi Soroca, este
foarte bine surprinsă în schema de mai jos.
Pentru o mai bună imagine a contextului,
România, după reintrarea în război de partea
Antantei (la 9-10 noiembrie 1918, cu aproximativ 24 de ore înaintea capitulării Imperiului German), se găsea angajată cu forţele armate pe
mai multe fronturi – în Transilvania, Bucovina,
Basarabia, Dobrogea, iar în zona de sud, în
Muntenia, în operaţia de restabilire a
administraţiei române.
Referitor la Basarabia şi Bucovina, având în
vedere acţiunile ostile venite din stânga şi
dreapta Nistrului, Marele Cartier General a
decis realizarea unui dispozitiv de acoperire a
graniţei estice cu unităţi din cadrul Corpului 4
Armată, Armata a 2-a şi Corpul 5 Armată din
cadrul Armatei 1, de la nord la sud, astfel:
• Divizia 8 Infanterie / Corpul 4 Armată / Armata a 2-a - comandată de generalul Iacob
Zadik - în zona Bucovinei până în apropiere
de Hotin;
• Divizia 1 Cavalerie / Corpul 4 Armată / Armata a 2-a – comandată de generalul Mihail
Schina, zona de operaţii Hotin, Otaci având în
subordine Brigada 2 Roşiori – comandant
Cleante Davidoglu – cantonată la Hotin şi
Brigada 3 Roşiori – comandant Marcel
Olteanu şi Regimentul 1 Călăraşi.
• Divizia 9 Infanterie / Corpul 5 Armată / Armata 1 – comandată de general Alexandru
Anastasiu - în zona de operaţii Ataki, Tighina,
având în subordine Brigada 17 Infanterie –
comandată de generalul Stan Poetaş, Brigada
18 Infanterie și Regimentul 3 Grăniceri.
• Divizia 1 Infanterie / Corpul 5
Armată/Armată 1 – în zona de operaţii
Tighina, Cetatea Albă, Chilia.
Atacurile ruşilor şi ucrainenilor bolşevizaţi
au vizat în special dezorganizarea unităţilor
Armatei Române şi întârzierea realizării dispozitivului de acoperire al acestora (ceea ce
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ar fi permis o graniţă fluidă cu posibilităţi facile
de infiltrare), obţinerea sprijinului comunităţilor
rutene (ucrainene) în acţiunile revendicative
ale Basarabiei şi nu în ultimul rând o justificare
a legitimităţii apartenenţei Basarabiei la
Ucraina şi viitorul Stat Rus Soivietic prin
influenţarea opiniei publice mondiale, în
virtutea tratativelor desfăşurate în cadrul
Conferinţei de Pace de la Paris.
Acţiunile trupelor române care au vizat
păstrarea statalităţii statului român nu au fost
planificate, ci au fost un răspuns la atrocităţile
produse de către trupele paramilitare ostile.
Reacţia a fost în concordanţă cu condiţiile
excepţionale impuse de starea de război, iar
exagerările istoriografiei ruse şi ucrainene
referitoare la acţiunea trupelor bolşevice şi,
pe altă parte referitoare la represaliile armatei
române, nu au dorit decât să justifice timp de
mai bine de 100 de ani următoarele idei:
- caracterul de revoltă spontană împotriva
„ocupantului român” care viza subjugarea
burgheză a poporului „moldovean”;
- ajutorul dezinteresat al statului sovietic şi
al poporului rus oferit oprimatului popor
moldovenesc şi nu în ultimul rând al faptului
că, nicicând sub autoritatea statului român,
oamenii muncii din Basarabia nu vor cunoaşte
bunăstarea socială şi materială aşa cum
aceştia ar fi putut cunoaşte sub conducerea
comunistă a URSS.
Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că la
acel moment, lăsând la o parte interesul naţional,
românii au apărat graniţa estică a civilizaţiei, a
lumii occidentale, contra barbariei comuniste
care tindea să se extindă către est (vezi Ucraina,
Ungaria, Cehoslovacia). Elocvent în acest sens
stau informările miniştrilor francez şi englez de
exerne, Saint-Aulaire şi Barclay, din martie 1919,
transmise către guvernele Franţei şi respectiv al
Marii Britanii: „există un interes major ca România să fie în stare să opună o rezistenţă puternică
agresiunii bolşevismului. Ea a devenit după cum
am prevăzut, singura barieră contra mareei în
creştere a bolşevismului; învinsă şi contaminată
s-ar termina cu ordinea şi pacea în Orient.
Cauza pe care o apără în momentul de faţă este
nu numai o cauză românească, ci una
europeană”.15

Iar Armata Română, ca de fiecare dată,
și-a făcut datoria de credință.
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3.
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4.
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1919: Campania din Ungaria, final
de epopee a armatei române
în Primul Război Mondial
-------Alexandru-Mihail Tănase, elev la Colegiul Naţional „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Buzău

În 1918, Imperiul austro-ungar, înfrânt în război, dar şi sub presiunea
minorităţilor naţionale, s-a destrămat. Dacă partea austriacă s-a separat
într-un mod organizat, fără violenţă, în schimb în partea ungară a imperiului au avut loc confruntări armate, întinse şi pe parcursul anului 1919.
În ceea ce priveşte regatul Croaţiei, Slavoniei şi Dalmaţiei, acesta şi-a
proclamat independenţa, la 29 octombrie 1918, intrând ulterior în
componenţa Iugoslaviei.1
La 3 noiembrie 1918, la
semnarea armistiţiului, în Ungaria era la putere un guvern
condus de Mihâly Kârolyi, un
aristocrat cu vederi proAntanta. La 16 noiembrie
1918 a fost abolită monarhia
şi a fost proclamată Republica Ungară, Kârolyi devenind preşedintele republicii,
iar Denes Berinkey prim-ministru. Încercarea guvernului
ungar de a oferi minorităţilor
naţionale autonomie culturală
şi administrativă s-a lovit de
refuzul şi de dorinţa acestora
de a se separa de statul
ungar. Întâlnirea dintre generalul francez Louis Franchet
d'Esperey (comandantul şef
al Forţelor Aliate din Europa
de sud-est) şi contele Kârolyi
(Belgrad, 13 noiembrie 1918),
a avut ca rezultat încheierea
unei convenţii militare, care
stabilea o linie de demarcaţie
între România şi Ungaria (în
Transilvania), Banatul şi
Baranya fiind puse sub
ocupaţie franco-sârbă.

Viitoarele graniţe ale Ungariei cu România, Slovacia
şi Iugoslavia nu erau stabilite,
Tratatul de la 16 august 1916,
dintre România şi Antanta
(care prevedea ca România
să primească toată Transilvania, Banatul, Maramureşul,
Crişana) nu mai era în
vigoare, deoarece fusese
încălcat de România, aceasta
încheind la 7 mai 1918 cu
Puterile Centrale, Pacea de
la Bucureşti.
La 13 noiembrie 1918 armata română (remobilizată la
10 noiembrie) a traversat
Carpaţii în Transilvania şi a
intrat în Târgu Mureş (25
noiembrie), Bistriţa (4 decembrie), Braşov (7 decembrie),
încât la mijlocul lui decembrie
a atins linia de demarcaţie
fixată la Belgrad de francezi.
La Sibiu s-a instalat un consiliu guvernamental. Având
sprijinul generalului Henri
Mathias Berthelot (comandantul forţelor aliate din
România şi sudul Rusiei),
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românii au depăşit linia de
demarcaţie, deşi acest lucru
nu a fost agreat de Franchet
d'Esperey
şi Georges
Clemenceau, invocându-se şi
decizia Adunării Naţionale de
la Alba-Iulia. La 24 decembrie
armata română a ocupat Clujul şi şi-a continuat înaintarea
până la 22 ianuarie, pe aliniamentul Sighetu Marmaţiei Zalău - Zam. În acelaşi timp,
cehii şi slovacii au reocupat
părţi importante în teritoriul
fostului imperiu austro-ungar.
În ianuarie 1919 ofensiva
armatei române în Transilvania a fost oprită, la sugestia
Franţei (care invoca necesitatea
respectării
aranja
mentelor teritoriale concepute
la Paris), pe linia: vest
Sighetu Marmaţiei - vest Baia
Mare - vest Zalău - est
Ciucea - Zam (la vest de
Deva)2. Consiliul Suprem aliat
(cunoscut şi sub numele de
Consiliul celor Zece - şefii de
guvern şi miniştrii de Externe
ai S.U.A, Marii Britanii,
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^ Mihaly Adam Georg Nikolaus
Karolyi von Nagykarolyi
(n. 4 martie 1875, Budapesta d. 20 martie 1955, Vence,
Franţa) a fost un conte de
Carei. Ca lider al Ungariei a
proclamat prima Republică
ungară 1918-1919. Prim-ministru 31 martie 1918 19 ianuarie 1919. Preşedinte
11 ianuarie 1919 - 21 martie
1919.

Franţei, Italiei şi Japoniei) din
26
septembrie
1919
prevedea stabilirea unei linii
de demarcaţie şi a unei zone
neutre între România şi Ungaria, zonă care cuprindea
oraşele Arad, Oradea şi Satu
Mare, în scopul de a evita
orice conflict susceptibil de a
stânjeni lucrările în curs ale
Conferinţei de Pace. Partea
ungară nu a agreat această
hotărâre şi nu a acceptat săşi retragă trupele înapoia
aliniamentului desemnat, mai
mult, au existat poziţii dure
din partea unor membri ai

cabinetului Karolyi, care
propuneau soluţia rezistenţei
armate şi ridicării la luptă a
maselor, printr-o posibilă
cooperare cu comuniştii.
Divergenţele
din
cadrul
guvernului ungar privitor la atitudinea de urmat în această
situaţie a creat condiţiile
favorabile ascensiunii la
putere a comunistului Bela
Kun, cel care promitea
rezistenţa armată şi o alianţă
cu Rusia bolşevică. Se
crease astfel în Ungaria o
situaţie deosebit de confuză,
prielnică marilor dezordini sociale pe fondul cărora s-a
proclamat Republica Sfaturilor, care avea să dureze
133 de zile.
Constatând lipsa de fermitate a Puterilor Aliate în
situaţia astfel creată şi considerând consolidarea regimului
bolşevic
de
la
Budapesta ca un real pericol
politic, dar mai ales militar,
conducerea statului român a
luat decizia, la 10 aprilie
1919, de a trece la ofensivă
cu forţele sale armate din
Transilvania pentru eliberarea
spaţiului românesc. Însuşi
Regele Ferdinand considera
că înaintarea armatei române în Transilvania era o
„necesitate absolută atât
din punct de vedere al
politicii noastre externe, cât
şi din acela al situaţiei interne”.3
În această situaţie, Marele
Cartier General român a dispus ca forţele proprii din Transilvania să fie împărţite în
două mari grupuri:
1. Grupul de nord, comandantul său fiind generalul
178

^ Bela Kun, iniţial Bela Cohen,
(n. 20 februarie 1886, Lele, în
română Lelei, Comitatul Sălaj d. în 1938 ori 1939, în Uniunea
Sovietică) a fost un politician
maghiar comunist provenit
dintr-o familie de evrei. Kun a
condus în anul 1919 revoluţia
bolşevică din Ungaria. A fost de
profesie jurist, însă a activat şi
ca ziarist.

Traian Moşoiu. Grupul era
compus din: Detaşamentul
mixt General Olteanu (concentrat în regiunea Sighet)
format din: o brigadă roşiori,
2 batalioane de infanterie, o
baterie de artilerie, Divizia 2
Cavalerie (în regiunea Baia
Mare), Divizia 7 Infanterie (în
regiunea Zalău) şi Divizia 6
Infanterie
(în
regiunea
Huedin-Ciucea), reprezentând linia 1. În linia 2 activa
Divizia 16 Ardelenească,
concentrată pe Valea Almaşului, în spatele Diviziilor 6
şi 7 Infanterie.
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2. Grupul de sud, comandat chiar de comandantul
Comandamentului Trupelor
din Transilvania, generalul
Gheorghe Mărdărescu. Acest
grup era format din: Divizia 2
Vânători şi Regimentul ardelenesc „Beiuş” în linia 1, Divizia 1 Vânători în linia 2, iar
în linia 3, Divizia 18
Ardelenească
asigurând
poziţia de rezervă generală.
Forţele ungare aflate în
plin proces de mobilizare şi
organizare a noilor structuri
aveau prezente la est de Tisa
7 divizii şi 1 brigada marină,
cu un efectiv de 56.215 combatanţi4, precum şi 2 divizii şi
1 brigadă independentă concentrate în nord-vestul şi vestul Transilvaniei. O poziţie
cheie avea Divizia 38 infanterie, având efective de peste
11.000 de luptători, care
închidea operativ Poarta
Someşului pe aliniamentul
Teceul Mic - nord-vest Zalău
- Remeţi5. La acestea se
adăugau unităţi din „Garda
roşie” (grupuri de bolşevici) şi
aşa-numitele bande înarmate, compuse din elemente
naţionaliste.
După cum a consemnat
generalul
Gheorghe
Mărdărescu într-o lucrare
apărută în anul 1922, „în
preajma ofensivei din aprilie,
în linia 1 se găseau: 20.000
de oameni, 72 guri de foc şi 5
trenuri blindate6, repartizate
astfel: a) pe valea Tisei, în
faţa Detaşamentului mixt
General Olteanu, 3.000
bolşevici unguri şi ucrainieni,
iar la vest de Sighet până la
Hust, Regimentul 1 Secui cu
un
efectiv
de
1700
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^ Gheorghe D. Mărdărescu,
(n. 4 august 1866 Iaşi - d. 5
septembrie 1938 Neuheimbad,
Germania). A fost comandantul
trupelor din Transilvania, denumit şi Generalul Ungariei
(1919-1920), decorat de Regele
Ferdinand şi Regina Maria cu
Ordinul militar „Mihai Viteazul”
clasa III-a pentru acţiunea
contra regimului bolşevic a lui
Bela Kun. Ministru de Război
(1922-1926).

combatanţi şi 4 guri de foc; b)
pe valea Someşului, în faţa
Diviziei 2 Cavalerie, Regimentul 2 Secui şi Regimentul
12 Honvezi, având un efectiv
de 2400 oameni, numeroase
mitraliere, 6 guri de foc şi un
tren blindat; c) pe valea
Crişului Repede, în faţa Diviziei 6 române, în regiunea
Ciucea-Oradea, 8 batalioane
din regimentele 3, 4 şi 21
Honvezi şi regimentele 37, 39
şi 51 infanterie, însumând
5.000
de
combatanţi,
împreună formau Brigada 39
infanterie ungară, având 18
179

guri de foc şi un tren blindat;
d) pe valea Crişului Negru, în
regiunea
Criştior-Vaşcău,
regimentele 4 şi 21 Honvezi,
regimentele 37, 82 şi 101 infanterie, având 8 guri de foc
şi un tren blindat; e) pe valea
Crişului Alb, în regiunea
Ciuci-Ineu, o brigadă de infanterie (cu punctul de
comandă la Sebiş) în compunerea
căreia
intrau
subunităţi din regimentele 2
Honvezi, 33, 46 si 31 Infanterie şi Batalionul 28 Vânători
în total, 3.000 de combatanti,
20 guri de foc, 2 trenuri blindate şi o escadrilă de 3
avioane"7. Acestora li se
adăugau şi efectivele de la
Centrele de recrutare de la
Satu Mare (2.0) ,
Şimleu
(1.000) şi Oradea(6.0). În linia
2 erau concentraţi circa
50.000 combatanţi cu 65 guri
de foc. În total, armata
ungară dispunea de 70.000
de combatanţi, 37 guri de foc
şi 5 trenuri blindate.8
Pentru
conducerea
operaţională
a
trupelor
române, Marele Cartier
General a constituit Comandamentul Trupelor române
din Transilvania. Planul
de
campanie
elaborat
în
vederea
ofensivei9
includea ca principale obiective:
1. Ofensiva energică spre
vest prin depăşirea Munţilor
Apuseni şi atingerea, în prima
fază, a liniei Huszt - Satu
Mare - Carei - Oradea - Salonta, ulterior a liniei Gura
Someşului - Debreţin - Oroshaza - Szeged şi chiar dincolo de această linie, până la
Tisa.
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2. O acţiune hotărâtoare a
Grupului de nord prin care
Detaşamentul mixt General
Olteanu
să
păstreze
împreună cu Brigada 2
Roşiori sectorul ocupat pe
Valea Someşului, făcând
recunoaşteri ofensive pe tot
frontul pentru a fixa forţele
inamicului în această parte,
până când Diviziile 6 şi 7 Infanterie, prin înaintarea lor,
vor ocupa localităţile Oradea
şi Carei.
3. Înaintarea Diviziei 2
Vânători pe văile Crişului Alb
şi Crişului Negru (cu coloana
principală pe Valea Crişului
Alb), cu misiunea de a pune
stăpânire pe ieşirea din defileul Ciucea (Vârful) şi a
ocupa localităţile Radna,
Sebiş si Beiuş, servind drept
pivot în timpul acţiunilor
hotărâtoare a Grupului de
nord.
4.
Întrebuinţarea rezervei generale, fie în sectorul
Diviziei 2 Vânători, fie în sectorul
principal,
după
necesităţi.
Acest plan de acţiune avea
la bază concepţia Marelui
Cartier
General
român,
întocmită, ca şi alte multe alte
documente operative în baza
cărora au acţionat Comandamentul Trupelor din Transilvania şi unităţile subordonate,
de şeful Biroului Operaţii, locotenent colonelul Ion Antonescu.10
Ofensiva armatei române a
fost declanşată în noaptea de
15 spre 16 aprilie, la ora 3, pe
toată întinderea liniei frontului, de la Hodod (la nord de
Zalău) până la râul Mureş
(limita sudică) - un front de

peste 200 km. În prim plan au
fost angajate diviziile 6 şi 7 Infanterie şi 2 Vânători.
Prin acţiuni energice,
atacând de front, de flanc şi
prin învăluire, sprijinite de
subunităţi de artilerie de
câmp, de obuziere şi de autotunuri, cele trei divizii
româneşti au reuşit să
spargă, până la 18 aprilie,
frontul ungar pe toată întinderea sa, deschizându-şi drumul în Câmpia Crişanei.
Bilanţul comunicat de Marele
Cartier General al armatei
române, datat la 17 aprilie, înregistra faptul că trupele
române
suferiseră,
ca
pierderi: 2 ofiţeri şi 19 soldaţi
morţi, 8 ofiţeri şi 96 soldaţi
răniti şi 1 ofiţer şi 10 soldaţi
dispăruţi, în timp ce partea
ungară înregistra pierderi
deosebit de mari. Astfel,
numai in zona Crişului Alb
fuseseră înhumate „mai mult
de 300 de cadavre”.11 În
schimb, succesele repurtate
de bolşevicii unguri pe frontul
cehoslovac le sporiseră acestora considerabil moralul,
ceea ce i-a conferit guvernului Garbai-Kun încrederea în
succesul unei viitoare acţiuni
militare împotriva României.
Deşi Puterile Aliate au protestat energic şi au încercat
să ţină sub control situaţia din
Ungaria, aceasta a trecut la o
puternică ofensivă contra trupelor române, Armata Roşie
ungară urmând să angajeze
în această acţiune disperată
8 divizii şi 3 brigăzi independente.
În acest timp, armata
română avea angajate în
apărare pe Nistru, de la Hotin
180

şi până la Marea Neagră, Diviziile 4, 5, 9, 10 şi 15 Infanterie, cărora li se mai adaugă
Divizia 1 Cavalerie, toate
aceastea având misiunea de
a interzice orice încercare a
invaziei bolşevicilor ruşi12.
Celelalte forţe disponibile ale
armatei române rămăseseră
pentru nevoile frontului pe
Tisa, grupate în cadrul Comandamentului Trupelor din
Transilvania şi executând misiunea de acoperire. Totalul
forţelor era: 92 batalioane de
infanterie, 58 escadroane de
cavalerie, 80 baterii de artilerie, 2 trenuri blindate13.
Ofensiva
ungară
s-a
declanşat în noaptea de 20
iulie, după un puternic bombardament cu tunuri de toate
calibrele. Atacul principal s-a
produs în zona Szolnok (aici
acţionând 3 divizii), simultan
însă cu atacurile din regiunea
Tokaj (executate de o divizie
şi 2 brigăzi independente) şi
cel din regiunea CsongradMundszent, unde a atacat Divizia 2.14 Lupte crâncene au
avut loc la Timar, Rakamez,
Tiszadob,
Tiszadada,
Szabolcs, Tisza-szalar, Gura
Crişului şi Mindszent. În
regiunea Tokaj, în ziua de 20
iulie, forţele ungare au reuşit
să treacă Tisa, cu 2 regimente din brigăzile independente 2 şi 3, ca ulterior, sub
presiunea forţelor trecute pe
malul stâng al Tisei, să treacă
şi celelalte subunităţi, constituind astfel un cap de pod.15
Riposta trupelor române a
fost însă fermă, trupele ungare fiind forţate să se
retragă la vest de Tisa, cu serioase pierderi.
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^ Generalul Henri Mathias
Berthelot (n. 7 decembrie 1861
la Feurs, Franţa; d. 28 ianuarie
1931), general al armatei franceze. În Primul Război Mondial
a fost şef de stat major al comandantului-suprem al trupelor
franceze pe Frontul de vest,
mareşalul Joseph Joffre. A petrecut şi două perioade în
România, ca şef al Misiunii
militare franceze.

^ Generalul Traian Moşoiu
(n. 2 iulie 1868 la Tohanul Nou,
judeţul Braşov - d. 15 august
1932). În perioada 1918 - 1919
a participat la eliberarea
Transilvaniei.
În perioada 2 martie 1920 12 martie 1920 a fost
şi ministru de război.

^ Generalul Ştefan Holban
(n. 15 mai 1869, Vaslui d. 2 decembrie 1939,
Bucureşti). A participat la
acţiunea contra regimului
bolşevic a lui Bela Kun în
Ungaria din 1919.

În noaptea de 29/30 iulie
1919, Divizia 2 Vânători
română a trecut Tisa. Concomitent, Divizia 1 Infanterie
a executat acţiuni false de
trecere a râului în sectorul
Szolnok. Tot în cursul
dimineţii de 30 iulie, sub
protecţia unităţilor române
care
efectuaseră
deja
forţarea, Divizia 1 Vânători a
început să treacă pe malul
drept al Tisei, pe podul construit lângă Tiszabo. Până în
seara de 30 iulie, pe lângă
unităţile de vânători, a reuşit

să execute trecerea şi Divizia
6 Infanterie, iar Divizia 1 Infanterie era pregătită, la
Tiszabo,
în
vederea
executării trecerii.
La operaţiunile de trecere
a Tisei de către unităţile armatei române au asistat, timp
de 3 zile (30, 31 iulie si 1 august 1919) şi Regele Ferdinand, Regina Maria şi primul
ministru Ion I.C. Bratianu,
însoţiţi de generalul Constantin Prezan, şeful Statului
Major General al armatei
române16. Până în seara zilei

de 31 iulie au reuşit să treacă
pe malul drept al Tisei toate
marile unităţi române. Astfel,
la nord era concentrat Grupul
General Traian Moşoiu, la
centru Grupul General Ştefan
Holban, iar la sud, Grupul
General Demetrescu.
Înaintarea armatei române
a continuat spre Budapesta
şi, în seara zilei de 3 august
1919, un mic detaşament,
comandat
de
generalul
Rusescu (3 escadroane din
Regimentul 6 Roşiori, 3
grupuri de mitraliere şi o
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secţie de tunuri), în urma unei
întrevederi cu membrii noului
guvern de la Budapesta,
s-a instalat în cazarmă
„Arhiducele losif”. La 4 august
1919, au intrat în Budapesta
trupele Diviziei 1 Vânători,
punând stăpânire pe oraş şi
pregătind intrarea altor trupe
române în condiţii de
siguranţă deplină.
În ceea ce priveşte atitudinea trupelor române faţă
de populaţia din Budapesta,
în mare parte bucuroasă că
scăpase de partizanii politici
ai lui Bela Kun şi de perspectiva bolşevizării ţării, dar care
se aştepta la acţiuni represive
din partea armatei române,
se poate afirma cu certitudine
că acestea sau comportat

civilizat, implicându-se în
mod efectiv în efortul de redresare a vieţii economice şi
sociale.17 Poate fi astfel
menţionat faptul că, preluând
asupra sa, din proprie
iniţiativă, misiunea de a
aproviziona cu alimente
populaţia Budapestei, comandamentul militar român a
cedat administraţiei maghiare toate depozitele capturate, ca fiind proprietatea
statului ungar. Mai mult, din
depozitele
proprii
de
subzistenţă, armata română
„de ocupaţie”, a cedat
jumătate din cantităţile de alimente
pentru
hrănirea
locuitorilor capitalei. Grupul
General Moşoiu trimitea zilnic
la Budapesta 30 de vagoane

Trupele române intră
în Budapesta, 1919
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cu grâu şi 10 vagoane de
legume, iar din stocul armatei
române, un număr important
de cai, deveniţi improprii serviciului, au fost cedaţi pentru
a fi tăiaţi în abatoare şi
distribuiţi populaţiei. Cu toate
acestea, acţiunea de denigrare şi dezinformare dusă
de cercurile naţionaliste
maghiare sub tutela unor
diplomaţi occidentali, nu a lipsit. Nu este de mirare,
aşadar, că deşi au recunoscut, în numeroase rânduri,
meritele armatei române în
sprijinirea eforturilor autorităţilor ungare de relansare a
vieţii economice şi instaurarea unui climat politic
normal, dar mai ales în redresarea situaţiei alimentare a
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Armata română în faţa
Parlamentului din
Budapesta, 1919.

populaţiei, membrii Comisiei
Militare
Interaliate
au
obstrucţionat de multe ori activitatea Comandamentului
român la Budapesta, făcând
presiuni şi demersuri diplomatice pentru a grăbi retragerea armatei române din
Ungaria şi aducerea la putere
a amiralului Horthy.
În aceste condiţii, considerând că prezenţa armatei
române în Ungaria nu mai
este necesară, obiectivul
strategic politico-militar fiind
îndeplinit, în prima jumătate a
lunii septembrie 1919 Înaltul
Comandament român a cerut
retragerea acesteia în ţară.
La 9 septembrie, primul ministru Ion I.C. Brătianu a
trimis la Budapesta o
telegramă prin care cerea ca,
de comun acord, Constantin

Diamandy, înaltul comisar al
guvernului român, şi generalul Gheorghe Mărdărescu
să stabilească data retragerii
şi să transmită la Paris un comunicat pentru presă, din
care să reiasă că: „În faţa atitudinii Consiliului celor Patru
în chestiunile Ungariei şi pentru a evita motive de
neînţelegere, România a
decis să-şi retragă trupele de
ocupaţie”.18 Intenţia românilor de a evacua Budapesta
a stârnit reacţii imediate în
lumea diplomaţilor occidentali. Aceştia
considerau
prematură evacuarea Ungariei de către trupele
române, „deoarece ar fi o
catastrofă pentru Antanta şi ar
avea în mod inevitabil drept
consecinţă lăsarea Europei
Centrale
în
anarhie”.19
183

Întrucât s-a apreciat şi de
către reprezentanţii puterilor
Antantei că nu era posibilă o
retragere a armatei române
în luna septembrie, deoarece
nu erau asigurate încă deplin
liniştea
şi
securitatea
populaţiei, această operaţie a
fost amânată până când
Poliţia ungară urma să fie
complet organizată. La 20 octombrie 1919, înaltul comisar
român la Budapesta înainta
preşedintelui Consiliului Militar Interaliat un memoriu, în
care îi aducea la cunoştinţă
hotărârea României de a-şi
retrage armata, insistând
asupra necesităţii „de prima
urgenţă”, ca trupe locale să-i
înlocuiască
pe
soldaţii
români. Astfel, la 11 noiembrie 1919, generalul Gh.
Mărdărescu şi C. Diamandy

Istorie şi cultură
adresau populaţiei ungare o
ultimă „Proclamaţie”, prin
care anunţau retragerea armatei române şi evacuarea
Budapestei. „Părăsind capitala Ungariei - declarau autorii Proclamaţiei - România
ţine să afirme că după ce a
fost atacată pe Tisa, atac
care a motivat acţiunea sa,
ea nu a fost condusă decât
de legitima apărare, ca şi de
necesităţile militare. Orice
idee de persecuţie sau de
revanşă i-a fost complet
străină”20. A doua zi, la ora 13,
cei doi oficiali români aveau
să părăsească şi ei Budapesta.
Campania din Ungaria, „o
campanie pentru liniştea Europei”21,
încheia
astfel
epopeea armatei române în
Primul Război Mondial, la
capătul căruia s-a împlinit
visul de veacuri al poporului
român: întregirea sa naţională
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1.
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/Republica_Sovietic%C4%
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2.
L. Leuştean, România, Ungaria şi Tratatul de la
Trianon, 1918-1920, Editura
Polirom, Iaşi, 2002.
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I. Tepelea, 1919. O
campanie pentru linistea Europei, Editura Dacia, ClujNapoca, 1995, p.89.
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^ Copii maghiari hrăniţi de soldaţi români.
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Conservarea şi edificarea
memoriei eroice a românilor
----General-maior (r.) prof. univ. dr. Visarion Neagoe, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria”

Eroii vin din trecut. Ei nu sunt numai ai Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, ai Oficiului
Naţional pentru Cultul Eroilor, ai Armatei sau ai Ministerului
de Interne. Eroii sunt ai naţiunii române şi fiecare dintre
noi, indiferent de rang şi poziţie socială, are o datorie
morală faţă de ei! Fiecare dintre noi şi toate instituţiile
Statului Român!
General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe
La 12 septembrie 2014 s-au împlinit 95 de
ani de la înfiinţarea - prin Înaltul Decret-Lege
nr. 4106, semnat de Regele Ferdinand - a
Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în
Război”. A fost un act firesc al unei societăţi
care trecuse printr-un mare război soldat cu
sacrificii umane imense şi care punea
problema datoriei morale şi creştine de a-şi
manifesta recunoştinţa faţă de cei căzuţi pe
câmpurile de onoare.
Prima datorie era îngrijirea mormintelor, cu
tot ce presupune aceasta: refacerea şi regruparea lor, ridicarea de semne durabile la
căpătâiul celor căzuţi, crucile eroilor devenind
bornele istoriei naţionale moderne. O altă datorie era aceea de perpetuare a amintirii
eroilor, a faptelor lor de glorie şi sacrificiu prin
monumente, scrieri, ceremonii militare şi religioase.
Românii au avut întotdeauna un cult al
morţilor, care s-a manifestat ca o
recunoaştere implicită a sacralităţii strămoşilor
noştri. Eroii căzuţi cu sabia în mână, apărând
vetrele familiilor lor, vetre care, puse una
lângă alta, alcătuiesc ţara întreagă - au avut
parte de o comemorare specială.
Cultul eroilor despre care vorbim s-a manifestat ca un adevărat fenomen naţional după
încheierea Primului Război Mondial şi

realizarea României Mari, prin unirea într-un
singur stat a tuturor ţinuturilor locuite de
români. El a fost întreţinut de forma
organizatorică oficială a acestei organizaţii
care a adunat în rândurile sale personalităţi
de prim rang ale societăţii româneşti cu autoritate morală, putere politică, credibilitate şi
autoritate socială, capabile de mobilizare şi
acţiune.
Desfăşurându-şi activitatea sub înaltul patronaj de onoare al Reginei Maria şi sub
preşedinţia Patriarhului Miron Cristea, în
strânsă legătură cu Armata Ţării, Biserica
neamului şi Şcoala naţională - Societatea
„Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” s-a
transformat în 1927 în Societatea „Cultul
Eroilor”, devenind la doi ani, după moartea
reginei, mai precis, în 1940, Aşezământul
Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor.
Este perioada cea mai însemnată din istoria
acestei asociaţii, a acestei mişcări culturale în
ultimă instanţă, prin ceea ce a făcut pentru
conservarea şi edificarea memoriei eroice a
românilor.
Această societate şi-a manifestat autoritatea legală asupra administraţiilor locale, a
sprijinit iniţiativele particulare de ridicare a
operelor comemorative de război şi a amenajat în formă definitivă 110 cimitire de onoare.
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Aproape că nu a rămas localitate, sat sau
oraş, în care să nu se ridice, mai ales prin
contribuţia obştească, obeliscuri, troiţe,
monumente în memoria cetăţenilor lor căzuţi
pentru apărarea ţării, jertfa din care a putut fi
clădită Unirea cea Mare.
Societatea Cultul Eroilor a construit 14
mausolee pe locurile unor bătălii în care au
căzut sute şi sute de militari. Amintim mausoleele de la Mărăşeşti şi Mărăşti, care au
beneficiat şi de contribuţia decisivă a
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor
Române şi a Societăţii „Mărăşti”. Amintim, de
asemenea, de Mausoleul de la Mateiaş,
Argeş, şi complexul comemorativ de război de
la Tg. Jiu, conceput de Constantin Brâncuşi.
În 1943, în plin război, un raport al societăţii
arăta că mai erau de reconstruit 69 de cimitire
ale eroilor din Primul Război Mondial, alte 13
cimitire urmând a fi desfiinţate prin strămutare
şi centralizare. Până atunci fuseseră mutate
în cimitire definitive osemintele a 200.759 de
militari români şi străini. În baza convenţiei
internaţionale existente, 1598 de eroi au fost
repatriaţi din şi în străinătate.
Se cuvine să menţionăm că societatea a
avut aceeaşi atitudine de respect şi acelaşi
tratament faţă de toţi cei căzuţi în război, indiferent de armatele cărora le-au aparţinut. Un
exemplu este Mausoleul de la Odorheiu Secuiesc, pe care îl amintim în acest sens iniţial,
dar pentru vandalizările naţionalist-xenofobe
prin care a trecut până în zilele noastre.
Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor îşi asumase un rol special în
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
propunându-şi să aducă în ţară şi să-i pună în
cimitire ale eroilor pe militarii căzuţi în
Campania din Est. În raportul din 1943 scrie
că au fost confecţionate „pentru mormintele
din actualul război 14.533 cruci de piatră şi
stejar”, din care fuseseră deja instalate 9143.
Ultima conflagraţie mondială a generat alte
sute de mii de morţi pe toate fronturile. Actul
de la 23 august 1944 a dus la scurtarea
războiului, dar a avut şi multe consecinţe rele
pentru armata română. Tancurile sovietice nu
au adus numai trupele de ocupaţie ci şi o
ideologie care a stricat tradiţiile şi rânduielile

româneşti. Noile autorităţi instalate după
război au considerat campaniile din Primul
Război Mondial drept acte imperialiste, de
cucerire, aşa încât eroii şi monumentele lor au
fost lăsate în paragină, dacă nu cumva au fost
distruse.
S-a socotit că toţi cei care au luptat dincolo
de Prut, împotriva Uniunii Sovietice, ar trebui
consideraţi criminali de război. Mulţi generali
şi ofiţeri întorşi de pe front au făcut ani grei de
puşcărie, ignorându-se cu bună ştiinţă că militarul nu face altceva decât îşi îndeplineşte
datoria şi îşi respectă jurământul, executând
ordine în îndeplinirea unei decizii politice
generale şi majore care nu-i aparţine. Nu a
contat că majoritatea dintre cei condamnaţi au
luptat şi în războiul antifascist. Cine trebuie să
ia iniţiativa reabilitării acestor militari? Are Armata Română un organism care să-şi asume
această acţiune?
După cum se ştie, în 1948, Aşezământul
Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor
a fost desfiinţat. Bunurile şi patrimoniul,
precum şi arhiva au fost în mare parte distruse. Mormântul Ostaşului Necunoscut a fost
exilat din Capitală la Mărăşeşti, considerânduse că acolo îi este locul, multe monumente au
fost ciuntite, altele ajustate, ca să corespundă
noilor vremi şi noilor viziuni.
Abia după 1966, când s-a renunţat la ideea
că România a dus un război imperialist în
1916-1919, atitudinea ostilă s-a mai nuanţat,
marile mausolee fiind deschise publicului. În
1968 s-a descoperit valoarea morală şi
spirituală a monumentelor comemorative de
război ca argument motivaţional pentru
apărarea patriei. Cu toate acestea, eroii
căzuţi în Răsărit au rămas pe mai departe
excluşi din amintire, fără drept de monument
şi cruce.
Grija monumentelor de război a fost
preluată de Ministerul Apărării Naţionale.
S-au ridicat, în primă fază, doar pentru Armata
Roşie, considerată eliberatoare. Apoi şi pentru
militarii români în principalele localităţi pe drumul de luptă antifascist, de la Sf. Gheorghe
(Covasna), la Banska Bistrica, în Slovacia. Au
fost refăcute şi câteva cimitire din Primul
Război Mondial.
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Decembrie 1989 a făcut să renască
speranţa şi a adus, tot pe sângele jertfei,
libertatea. Au venit, însă, şi haosul, lipsa de
autoritate, pervertirea valorilor, indiferenţa şi
jaful la drumul mare.
Pe fondul vidului legislativ şi a lipsei de
asumare a responsabilităţii, sute de monumente au rămas fără plăcile de bronz, pe care
erau înscrise numele eroilor. Au fost furate
busturi de bronz ale unor generali, amplasate
pe socluri ori integrate pe monumente funerare. Din Cimitirul Bellu Militar au fost furate
patru statui din bronz a câte 1000 kg - deci, în
total 4000 kg! - de la Monumentul Eroilor de
la Turtucaia. Este de necrezut că poliţia
noastră nu a reuşit nici până astăzi să-i afle
pe hoţi. Dar, oare, au fost căutaţi vreodată?
Noii îmbuibaţi ai capitalismului românesc
au intrat cu neruşinare peste parcelele eroilor,
ridicându-şi propriile cavouri. Ceea ce se
întâmplă de ani buni în Cimitirul Eroilor din Tg.
Jiu este inadmisibil. Şi totuşi, nimeni nu spune
nimic! Dar în situaţii deplorabile se află şi alte
cimitire ale eroilor. Multe cimitire şi morminte
au fost lăsate în paragină, unele dintre ele
sfârşind prin a dispărea definitiv. Alte monumente au fost falsificate din motive xenofobe
- aşa cum s-a întâmplat în judeţele Covasna
şi Harghita. Din păcate până în 2003, nu a
existat nicio bază legală pentru a acţiona.

După cum se ştie, la 19 noiembrie 1991
s-a înfiinţat Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor
Eroilor, prima organizaţie, după evenimentele
din decembrie 1989, care avea ca obiectiv
cinstirea memoriei eroilor. Fără fonduri, fără
susţinerea unor prevederi legale, persoanele
grupate în această asociaţie, în majoritate
militari în rezervă, au încercat din răsputeri să
se opună avalanşei de abuzuri şi profanări.
Principala armă a fost informarea autorităţilor,
dar şi intervenţia directă cu voluntari, cu sprijinul
mai mult decât generos al unităţilor militare.
Până în 2003, când a fost adoptată Legea
nr. 379 privind regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război, această asociaţie a
fost singura instituţie din ţară care s-a ocupat
de Cultul Eroilor. S-a bucurat de ajutorul Armatei şi de sprijinul moral şi spiritual al
Bisericii, respectiv al Patriarhiei. Pe baza
acestei legi, în 2004, s-a înfiinţat Oficiul
Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în
subordinea Guvernului, învestit cu autoritate
în materie asupra administraţiei locale şi cu
puterea de a supraveghea integritatea şi construirea operelor comemorative de război, dar
şi cu puterea de a finanţa unele obiective.
Fostul comitet, înfiinţat în 1991, având
filiale în toate judeţele ţării, s-a transformat în
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Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina
Maria”, continuând să existe, în paralel şi în
relaţie de cooperare cu Oficiul Naţional pentru
Cultul Eroilor. Spiritual şi moral, Asociaţia
noastră se consideră continuatoarea tradiţiilor
inaugurate în 1919 de Regina Maria şi
Patriarhul Miron Cristea.
În prezent avem filiale în toate judeţele ţării
şi, prin Hotărârea nr. 698, din 19 august 2014,
Guvernul României ne-a acordat statutul de
„organizaţie de utilitate publică”.
Asociaţia noastră a avut în toţi aceşti ani
numeroase acţiuni de cinstire a memoriei
eroilor, a întocmit evidenţe ale operelor
comemorative de război din judeţe. S-au editat monografii, cărţi de aur ale localităţilor.
Filialele noastre ţin legătura direct cu administraţiile locale, semnalându-le orice acte de
profanare a monumentelor şi cimitirelor
eroilor, stimulându-le interesul pentru cultul
eroilor. Încercăm să nu ne substituim Oficiului
Naţional pentru Cultul Eroilor, ci să fim un
element activ de stimulare a interesului pentru
eroii neamului şi de educare a tinerei generaţii
în ideea respectului pentru jertfa naţională.
Am reuşit, de-a lungul anilor, să
reamenajăm cu aportul decisiv al primăriilor,
unele cimitire ale eroilor, să reabilităm monumente, uneori să ridicăm altele noi. Am convins autorităţile locale să atribuie nume de eroi
militari unor staţii de cale ferată, unor străzi.

Dar, încă mai sunt multe de făcut pe această
linie.
Stimulăm memorialistica de război şi
promovăm literatura şi mărturiile din prizonieratul de război. Anul acesta, asociaţia noastră
a lansat Premiul „Virgil Alexandru Dragalina”
pentru cea mai bună lucrare despre prizonierii
ultimului război mondial, premiu în valoare de
1000 dolari, finanţat de Opriţa Dragalina
Popa, nepoata generalului erou Ioan
Dragalina, şi familia dr. Cornel şi Nina
Dumitriu. Precizez că ambii finanţatori sunt
români din Statele Unite. Premiul va fi acordat
anual. Sperăm ca el să aibă ecoul cuvenit şi
să fie finanţat şi de alte persoane.
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina
Maria” editează propria sa publicaţie, revista
„România Eroică”. De asemenea, circa 20 de
filiale judeţene editează reviste proprii.
În 2018 se împlineşte un secol de la
împlinirea idealului românilor: Unirea cea
Mare! Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria”, împreună cu alte asociaţii, a
luat iniţiativa ridicării unui Monument al Unirii
la Alba Iulia. Este o iniţiativă pe cât de
măreaţă, pe atât de dificilă. Suntem conştienţi
că vom reuşi numai dacă vom obţine un sprijin
larg, inclusiv guvernamental, în acest scop.
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Monumentul Eroilor

de la Siriu, judeţul Buzău
-------------------- Colonel dr. Mircea Tănase, Statul Major General
Ofensiva română peste Carpaţi fusese prologul Războiului de Întregire al României. Inamicul ripostase cu manevra din Dobrogea,
care avusese ca efect slăbirea acţiunii trupelor române din Transilvania şi respingerea
acestora în Munţii Carpaţi, după care ar fi
urmat, în planul de campanie german,
străpungerea barierei Carpaţilor şi ocuparea
întregului teritoriu al României. Era necesară
întărirea rezistenţei pe crestele Carpaţilor
până la sosirea iernii, în speranţa că răgazul
oferit de întreruperea operaţiilor cauzată de
zăpezile care urmau să cadă va oferi răgazul
necesar pentru reorganizarea armatei.
Apărarea celor 800 de kilometri de frontieră
muntoasă punea armata română la grea
încercare, mai ales că aceasta era destul de
slăbită în urma campaniei din vara anului
1916. Sectorul Oituz-Buzău, cuprins între armatele a II-a şi de Nord, era cel mai vulnerabil
din întreg dispozitivul de apărare a frontierei,
mai ales că existau indicii că germanii
plănuiau o străpungere în direcţia Galaţi.
Planul strategic, conceput de Statul Major german prevedea, printre altele, ocuparea
trecătorilor din Moldova de Sud care trebuia
să atingă în cel mai scurt timp Târgu-Ocna,
apoi să înainteze în Moldova pe direcţia sudest, de-a lungul văilor Siretului şi Trotuşului,
în timp ce masa Armatei a IX-a trebuia să-şi
deschidă drumul peste munţi peste Bucureşti,
pe calea cea mai scurtă.
Drumurile care traversează masivul muntos
din Câmpia Braşovului spre Capitală sunt dispuse în trei grupe: spre sud-vest drumul
Branul-Câmpulung, spre sud trecătoarea
Predealului, având în apropiere trecătorile mai
puţin importante Predeluş şi Bratocea, spre
sud-est trecătoarea Buzăului, în apropierea
căreia se află trecătoarea mai puţin

importantă, Tabla Buţii. Comandamentul
român, conştient de gravitatea situaţiei în care
se găsea, a hotărât că trecătorile trebuiau
apărate cu orice preţ, apărând în acest fel
Capitala ţării.
Armata a 2-a română, reconstituită după
retragerea de la Braşov şi pusă sub comanda
generalului Averescu, avea dispuse în prima
linie Divizia a 6-a în trecătorile Buzăului şi
Tabla Buţii, Divizia a 3- a în pasurile Bratocea
şi Predeluş, Divizia a 21-a, întărită cu Divizia
a 10-a, în trecătoarea Predealului, iar Divizia
a 22-a a fost dispusă în trecătoarea Branului.
Planul de operaţii al generalului Averescu
prevedea o primă fază defensivă, în timpul
căreia trupele să se poată eşalona în
adâncime şi, cu ajutorul a patru divizii ruseşti,
să poată fi reluată ofensiva în Transilvania.
Lucrurile însă nu au stat întocmai. Concomitent cu acţiunile pentru forţarea trecătorilor
Bran şi Predeal, germanii au început la 15 octombrie 1916 atacul pentru forţarea intrării în
Valea Buzăului. Pentru aceasta a fost
destinată Divizia a 89-a germană, comandată
de generalul von Below. După mai multe lupte
violente date între 15 şi 28 octombrie, cu
schimbări repetate ale situaţiei de o parte şi
de alta a combatanţilor, cu pierderi deosebit
de ambele părţi, românii s-au retras pe
dreapta Siriului Mare, iar germanii au ocupat
muntele Siriu. Străpungerea nu a reuşit, iar
după 30 octombrie iniţiativa a trecut de partea
românilor. La 2 noiembrie acţiunea ofensivă
română a fost reluată de-a lungul celor trei
trecători: Bratocea, Tabla Buţii şi Buzău. Succesul ar fi fost deplin dacă, aşa cum susţine
Constantin Kiriţescu, soldaţii unui batalion din
Regimentul 34 Infanterie, turci şi tătari dobrogeni, nu s-ar fi predat fără luptă.1 Inamicul a
contraatacat pe tot frontul, românii au ripostat,
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lupte violente s-au dat în zilele următoare,
combatanţii, epuizaţi, au renunţat la lupta care
nu mai putea să aducă niciunuia dintre ei
vreun avantaj. Generalul Falkenhein, comandantul Armatei a IX-a germane a hotărât să
scoată Divizia a 187-a de pe front şi să o
aducă în rezervă la Braşov pentru refacere,
înlocuind-o cu o unitate nouă, Divizia a 2-a
austro-ungară.
După înfrângerea de la Neajlov şi Argeş,
Marele Cartier General Român a decis retragerea generală de la vest la est, concomitent cu înaintarea armatelor ruse de la est la
vest. Trebuiau salvate de la dezastru cât mai
multe trupe, pentru ca, la adăpostul noului
front rusesc să se poată reorganiza puternica
armată română din vara anului 1917. În acest
context, Armata a II-a a trebuit să se retragă
şi să se redispună cu faţa spre vest, pe un
front cuprins între frontiera de nord, aflată
acum la sud de Predeal, şi până la sud de
Ploieşti. După luptele din apropierea Râmnicului Sărat, soldate cu pierderi însemnate
de ambele părţi, Divizia a 6-a aflată în compunerea Armatei a II-a române, a luat drumul
dureros al retragerii în Moldova, dincolo de
linia fortificată Focşani - Nămoloasa - Brăila.
Astfel se încheia una dintre paginile cele mai
triste din istoria poporului român, soldate cu
pierderea aproape a două treimi din teritoriul
de atunci al României şi cu mari pierderi
umane şi materiale. Cauzele care au dus la
acest dezastru naţional au fost amănunţit
analizate de cei îndreptăţiţi să o facă, polemica încă persistă, demn de remarcat este
efortul deosebit pe care l-a făcut naţiunea
română pentru a renaşte din propria cenuşă
în vara anului 1917 şi a-şi continua marşul
triumfal încheiat la sfârşitul anului 1918 cu
întregirea României Mari.
Perioada imediat următoare războiului,
caracterizată printr-o efervescenţă rar întâlnită
în istoria unei naţiuni, marcată de profunde
transformări la toate nivelurile vieţii sociale, o
atenţie deosebită a fost acordată cinstiri
memoriei celor care şi-au jertfit viaţa pe altarul
luptei de întregire a ţării. O serie întreagă de
comisii şi comitete de iniţiativă s-au constituit
pentru a marca, sub o formă sau alta, prinosul

de recunoştinţă cu care patria română era datoare fiilor ei. Astfel, în deceniul al treilea al
secolului trecut, în fiecare localitate în care
mai mulţi sau mai puţini dintre cei care au plecat să apere cu arma în mână hotarele patriei
nu s-au mai întors, au fost ridicate monumente ale recunoştinţei.
Societatea „Cultul Eroilor“ a avut iniţiativa
înălţării a numeroase monumente pe locurile
încărcate de glorie şi sângele celor care şi-au
dat viaţa pentru întregirea neamului. Pe Valea
Siriului, chiar în apropierea vechii frontiere
dintre Regatul României şi Austro-Ungaria, a
fost ridicat un ansamblu monumental, sub
directa îndrumare a generalului Traian Epure,
comandantul Diviziei 5 Infanterie Buzău,
gratulat de contemporani cu titlul de „apărător
al Văii Buzăului“.

Traian Epure
în uniformă de locotenent - 1908
Despre generalul Traian Epure, profesorul
Constantin Dumitrescu, autorul unei impresionante lucrări monografice a judeţ ului, aflată
în manuscris la Arhivele Statului, filiala Buzău,
spune: „La 15 august 1916 făcea parte din Divizia a 6-a, cu gradul de locotenent-colonel,
comandant al Regimentului 3 Vânători care
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intra în compunerea acestei divizii. Cu
această mare unitate a acţionat pe direcţia
Vama Buzăului-Feldioara, până către
dealurile Homorod, unde rezistenţa trupelor
austro-ungare oprise înaintarea românilor,
datorită faptului că grupul de divizii germane
ale generalului Falkenhein începuse să
închege rezistenţa, ca apoi să treacă la
ofensivă.
La un moment dat situaţia Diviziei a 6-a
română, fiind foarte periclitată şi cum statul
major al diviziei îşi cam pierduse capul, din
proprie iniţiativă locotenent-colonelul Traian
Epure contraatacă cu regimentul, restabileşte
situaţia, ia mulţi prizonieri.
În urma succesului repurtat pe frontul sus
menţionat, îşi câştigase un prestigiu deosebit
şi cam toată acţiunea de manevră în retragere
către Valea Buzăului era condusă aproape în
exclusivitate de locotenent-colonelul Traian
Epure.
Revenind în zona de fortificaţiilor de
frontieră pe care le luaseră unităţile Diviziei a
6-a care barau Valea Buzăului, locotenentcolonelul Traian Epure a acţionat cu energie
şi a apărat cu îndârjire tentativa inamicului de
a străpunge linia de apărare în această parte,
care ar fi dus la tăierea retragerii trupelor române care acţionau în şesul Munteniei şi ar fi
întors apărarea pe restul frontului din zona
Carpaţilor Munteniei.

Pentru această prodigioasă activitate
desfăşurată în situaţia grea în care se aflau,
populaţia satelor de pe Valea Buzăului l-a
supranumit «apărătorul Văii Buzăului».
Ulterior, ori de câte ori trecea pe această
vale şi se oprea în satele pe care le-a apărat,
populaţia, cu mic, cu mare, îl întâmpina cu
manifestări de bucurie şi deosebită simpatie.
O grandioasă manifestare i s-a făcut cu
ocazia dezvelirii monumentului ce s-a ridicat
la Siriu, în cinstea eroilor Regimentului 3
Vânători, la care au luat parte ofiţerii
supravieţuitori şi care au participat la această
mare epopee. Monumentul s-a ridicat din
iniţiativa confesorului de atunci al Regimentului 3 Vânători, preotul Nicolaescu din
Nehoiaşu şi cu sprijinul întregei populaţii din
acea regiune, ca un pios omagiu adus acelor
care s-au sacrificat pentru apărarea gliei
strămoşeşti.
Avansat colonel şi repartizat la comanda
Regimentului 2 Infanterie cu care ia parte la
apărarea Carpaţilor Moldovei.
În 1918 e avansat general şi i s-a
încredinţat comanda unei brigăzi în Divizia a
2-a Infanterie cu care apoi a participat la
apărarea Nistrului.
În 1920 este numit la comanda Diviziei a
5-a, cu reşedinţa la Buzău, pe care o deţine
până în 1929 când iese la pensie pentru limită
de vârstă.

Foști participanți la luptele de pe Valea Buzăului,
la ceremonia dezvelirii monumentului
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Cât a stat la Buzău lui i se datoreşte Biserica Eroilor din oraşul Buzău.2
Constantin Kiriţescu, în monumentala sa
lucrare Istoria războiului pentru întregirea
României arată contribuţia Regimentului 3
Vânători (comandat de locotenent-colonelul
Traian Epure, n.a.) la oprirea ofensivei germane pe Valea Buzăului: „Trupelor germane
li se opuneau de partea noastră, la Predeluş
şi Bratocea, Divizia a 3-a, iar la Tabla Buţii şi
în trecătoarea Buzăului, Divizia a 6-a. Ambele
divizii erau mult slăbite în urma pierderilor
suferite în luptele de la Braşov. Divizia a 6-a
se reducea de fapt numai la Brigada a 12-a,
întărită cu Regimentul 3 de vânători; efectivele erau foarte reduse. [...] Brigada a 12-a
a Diviziei a 6-a, urmărită de aproape de Divizia a 89-a germană, a trebuit să dea o luptă
vie la Teliu, la trecerea din defileul Tărlungului
în defileul Buzăului. Oprită pe dealul Seciului,
brigada e pe punctul de a fi ajunsă de pe urmă
şi capturată de Divizia germană; Regimentul
3 de Vânători ia poziţie la Sita Buzăului,
susţine cu bravură atacul german şi acoperă
retragerea grosului Brigăzii, care ajunge la
miezul nopţii la Crasna. Retragerea a continuat în strâns contact cu urmăritorul, aşa că
la 12 octombrie Divizia a 6-a a ocupa poziţii
dincoace de frontieră, cu un detaşament lateral la Tabla Buţii, iar cu grosul între Cheia şi
Gura Siriului“3
Tot despre generalul Traian Epure, generalul Ionescu T. Ion spune: „Acţiunea locotenent-colonelului Traian Epure de atunci a fost
bine evidenţiată cu ocazia examenului de absolvire a promoţiei a 33-a a Şcoalei Superioare
de Război, când, în luna septembrie 1927,
s-a făcut reconstituirea luptelor de pe frontul
Armatei a 2-a română din 1916, pe baza
documentelor furnizate de Marele Stat Major
român, precum şi cele furnizate din arhiva de
război austro-ungară şi germană. (...)
Pe când promoţia sus amintită a Şcolii Superioare de Război se afla pe creasta de
lângă satul unde contraatacase Regimentul 3
Vânători şi generalul Ion Antonescu (mareşal
mai târziu) explica acest episod, unul dintre
ofiţeri spune cu glas tare: «desigur că i s-a dat
ordinul Mihai Viteazul şi locotenent-colonelului

Traian Epure», generalul Ion Antonescu se întoarce şi răspunde: «şi totuşi, domnilor, s-a
comis această nedreptate şi nu i s-a dat Mihai
Viteazul, pe care-l merita cu prisosinţă».
S-a comunicat generalului Epure, care comanda Divizia a 5-a în anul 1927 la Buzău
această apreciere făcută în faţa unei distinse
formaţii a Şcolii Superioare de Război, de
către comandantul şcolii. El a răspuns comandantului şcolii, mulţumindu-i pentru apreciere
şi că nu a urmărit decoraţii, ci numai îndeplinirea unei sfinte datorii către Patrie pentru îndeplinirea idealului naţional, în care a crezut
cu tenacitate şi că va muri cu conştiinţa
împăcată, lăsând generaţiilor viitoare sfânta
datorie de a păstra şi întări acest patrimoniu,
câştigat cu atâtea sacrificii“. 4
La moartea bravului general, în 27 octombrie 1940, ziarul „Acţiunea Buzăului“ îl
elogiază în mai multe ediţii, arătând printre altele: „Ostaşii, care dorm în cripta de la Siriu,
ctitoria generalului Epure, ca şi aceia rămaşi
pe alte meleaguri, primesc pe comandantul lor
drag, la somnul veşniciei, mărturisindu-şi
acum iubirea de neam şi de pământ (...)“.5
Monumentul eroilor de la Siriu a fost construit începând cu 1936 şi a fost dezvelit în
1938, de către Societatea Cultul Eroilor.
Statuia ostaşului erou este confecţionată
din bronz, pe un soclu din blocuri de piatră, în
înălţime totală - soclu şi statuie - de 6 m.
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Soldatul este reprezentat în poziţie de atac,
cu o puşcă în mâna stângă şi cu o grenadă în
mâna dreaptă, simbolizând marea încleştare
care a avut loc aici pentru oprirea înaintării armatelor germane în 1916 pe dealul Şoimul
Siriului. Pe soclul statuii este inscripţionat:
„Pentru proslăvirea eroilor morţi din Regimentul 3 Vânători şi Divizia 6 şi celor care au luptat în 1916 pe aceste meleaguri barând
pătrunderea armatelor duşmane în spatele
frontului armatei române”.
Osemintele celor căzuţi au fost strânse şi
îngropate aici, într-o nişă săpată sub soclul de
piatră al statuii, constituindu-se astfel Cimitirul
Eroilor. În 1966 au fost ridicate în acest cimitir
două cruci mari din piatră. Pe cea din partea
stângă a fost inscripţionat: „Ostaşii din Regimentul
34
Infanterie.
Sublocotenent
Ştefănescu Gh. Ion, un plutonier şi nouă
soldaţi căzuţi la 20 octombrie 1916 apărând
vitejeşte acest pisc”. Pe crucea din partea
dreaptă a cimitirului este inscripţionat: „19161918. Pentru patrie. Aici odihnesc ostaşii
necunoscuţi căzuţi vitejeşte pe aceste locuri
în războiul 1916-1918”.

Amplasat iniţial pe teritoriul comunei Siriu,
pe prima terasă de pe partea stângă a pârâului cu acelaşi nume - afluent al râului Buzău ansamblul monumental a dăinuit aici până în
1975, când s-a început construcţia barajului
hidroenergetic de la Siriu. Atunci a fost mutat
pe un amplasament deasupra şoselei care
leagă judeţele Covasna şi Buzău - D.N.10
Buzău-Braşov - pe malul stâng al barajului, pe
o terasă care trebuia să îi pună în valoare
toată măreţia, dar care l-a îndepărtat, se pare,
de cei cărora le era adresat.
Până la mutarea sa pe noul amplasament,
monumentul constituia un punct de atracţie
turistică deosebit, cu valenţe patriotice şi culturale pe deplin valorificate de oficialităţile locale şi cele judeţene, un loc unde se
desfăşurau manifestările culturale specifice
perioadei respective, în special cele dedicate
zilelor de 9 mai, 23 august şi 25 octombrie.
Localnicii, şi nu numai ei, îşi amintesc cu nostalgie de acele serbări. Mutat de pe vatra satului - care la rândul său a fost în mare parte
dislocat pentru a lăsa locul apelor barajului uitat o bună bucată de vreme, monumentul a
intrat într-un proces accentuat de degradare
fizică, la care au contribuit în mare măsură
neglijenţa edililor locali şi ai celor de la conducerea judeţului, dar şi ignoranţa localnicilor. Din craniile găsite în cimitir, unii dintre
constructorii barajului de la Siriu, mai
„ingenioşi“, îşi confecţionau veioze, iar vitele
satului păşteau nestingherite printre crucile
eroilor.
La 9 mai 1987 trebuiau sărbătorite cu mare
fast Ziua Independenţei de stat a României şi
Ziua Victoriei împotriva fascismului, fapt pentru care Comitetul Judeţean de Partid Buzău
a luat măsura reabilitării acestui ansamblu
monumental. În acest scop, Gheorghe Petcu
şi arhitectul Aurel Michnea au fost însărcinaţi
cu conducerea lucrărilor. Constatând starea
jalnică în care se afla monumentul, aceştia, în
decurs de trei luni, au reamenajat ansamblul
prin consolidarea fundaţiilor, reaşezarea şi
consolidarea crucilor, împrejmuirea cu gard
de fier forjat, asfaltarea căilor de acces,
plantarea de brazi, însămânţarea de iarbă. Au
fost mobilizate în acest efort de reabilitare şi

193

Istorie şi cultură
organele locale, un aport deosebit având secretarul II al comitetului comunal de partid Siriu,
Ion Costache, preotul localităţii, părintele
Posea, şi directorul şcolii generale, profesorul
Roşcoiu. Au fost apelate şi au contribuit cu
materiale la această acţiune şantierul barajului hidroenergetic de la Siriu, ocolul silvic local
şi unele întreprinderi industriale de profil din
judeţ.
Pentru a putea fi vizibil de la o distanţă mai
mare, statuia a fost reamplasată din iniţiativa
şi pe propria răspundere a lui Gheorghe Petcu
- act de mare curaj în acele vremuri! - pe o
înălţime dominantă din apropierea Cimitirului
eroilor şi orientată cu faţa spre Ardeal, oferindu-i perspectivă şi posibilitatea de fi remarcat de la o distanţă apreciabilă de către cei
care pătrund din nord pe Valea Buzăului,
sugerând în acelaşi timp deviza devenită
celebră după Mărăşeşti: „Pe aici nu se trece!”.
După
festivităţile
ocazionate
de
sărbătorirea zilei de 9 mai 1987, cu fastul şi
după tipicul perioadei respective, monumentul
a intrat din nou în uitare şi, deşi are dimensiuni istorice şi artistice deosebite pentru judeţul
Buzău, după 1990 a fost cu totul ignorat de
către cei care ar fi trebuit să-i valorifice atât
valenţele patriotice, cât şi potenţialul turistic.
Câteva firave acţiuni comemorative prilejuite
de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua
Naţională a României, nu au reuşit să redea
măreţia acestui monument şi nici să regenereze în conştiinţa contemporanilor
vibraţia unui mesaj patriotic de necontestat.
Mai mult, ansamblul nu figurează în niciun
ghid turistic al judeţului şi nici în alte lucrări
care inventariază monumentele istorice din
România.
În lucrarea sa In memoriam, apărută la
Editura Militară în 1971, Florian Tucă include
acest monument în catalogul de la sfârşitul
lucrării, amintind doar inscripţiile de pe monument şi de pe plăcile comemorative ale crucilor6, fără a face vreo referire la geneza şi
istoricul său, deosebit de interesante, credem,
prin amplasare, semnificaţie, realizare
artistică etc. În lucrările ulterioare, abordând
aceeaşi temă a monumentelor noastre
istorice, respectivul autor nu mai face nicio

referire la monumentul de la Siriu, consacrând
în schimb spaţii generoase oricărui alt însemn
comemorativ din toate localităţile ţării. Fără a
minimaliza în vreun fel semnificaţia oricăruia
din aceste „altare ale recunoştinţei neamului“,
cum foarte sugestiv le numeşte autorul, credem că s-a făcut un act de nedreptate prin
omiterea monumentului de la Siriu din aceste
lucrări, devenite, de altfel, de referinţă tocmai
prin puţinătatea apariţiilor editoriale care
abordează acest subiect.7.
Am fost surprins să constat că monumentul
nu este inclus nici în alte lucrări de specialitate, mai precis, cei care au întocmit albume
şi monografii ale judeţului - destul de valoroase, de altfel - l-au ignorat cu desăvârşire,
iar pe hărţile turistice lipseşte într-un mod
inexplicabil. Mai mult, nici primăria comunei
Siriu şi nici şcoala generală din localitate nu
deţin vreo informaţie demnă de consemnat.
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Insistând totuşi să obţin referinţe despre
acest monument, am găsit la Asociaţia
Naţională „Cultul Eroilor“, filiala Buzău un
catalog al monumentelor eroilor din judeţul
Buzău, editat de Eugenia Stoica în 1982.
Catalogul este singura lucrare documentară
identificată până acum în care am găsit şi
câteva referiri la semnificaţia acestui monument: „La Siriu, pe un soclu din blocuri de
piatră, este aşezat un soldat din bronz în
poziţie de atac, cu o puşcă în mâna stângă şi
cu o grenadă în mâna dreaptă, simbolizând
marea încleştare care a avut loc aici pentru
oprirea înaintării germane în 1916 pe dealul
Şoimul Siriului. Rezistenţa românilor a fost
aşa de înverşunată încât Falkenhein «se teme
ca trupele lui să nu se epuizeze în chip grav
fără să aibă nicio perspectivă... de succes».
Osemintele celor căzuţi au fost strânse şi îngropate aici. Monumentul a fost construit în
1936 şi dezvelit în 1938. Este aşezat în cimitirul eroilor. Înălţimea totală 6 m, starea de
conservare bună”.8
Dintr-o relatare primită de la domnul Ion
Costache din Nehoiu (participant în 1987 la
refacerea monumentului), am aflat că realizarea statuii ostaşului erou s-ar putea atribui
sculptorului F. Stork, care ar fi turnat această
operă în bronz la Uzinele de armament de la
Cugir.
Unele neconcordanţe în ceea ce priveşte
persoanele implicate în realizarea acestui
monument şi, mai ales anul realizării sale
(1922, după cum spune domnul I.C.), ne fac
să luăm sub mare rezervă informaţiile pe care
ni le oferă.
Domnul Gheorghe Petcu, cel care s-a implicat decisiv în reabilitarea monumentului în
1987, face în prezent încă un act reparatoriu,
incluzându-l în lucrarea sa Judeţul Buzău album monografic, apărută la Editura Alpha
MDN din Buzău. O lucrare destul de amplă
(peste 200 pagini), dar care, dată fiind multitudinea elementelor cuprinse, nu poate reda
un volum de informaţii suficiente pentru a crea
o imagine completă a fiecăruia. Cu atât mai
mult, cu cât multe din aceste informaţii încă
lipsesc. Şi mă refer aici la ceea ce mi se pare
deosebit de important pentru subiectul nostru:

autorul cert al lucrării de artă, costurile construirii monumentului, data inaugurării, dimensiunile iniţiale şi cele actuale, eventual un
inventar al crucilor din cimitir şi alte date care
i-ar ajuta pe cei interesaţi de istoria acestui
monument.
Rămâne ca în cercetările viitoare să putem
afla mai multe date des-pre acest ansamblu
monumental cu o valoare artistică şi patriot ică
deosebită, făcând şi demersurile necesare
pentru sensibilizarea celor abilitaţi în a întreprinde ceea ce se cuvine pentru a-l repune în
drepturi.
Note:
1. Constantin Kiriţescu, Istoria războiului
pentru întregirea României, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, vol. 1, p. 446.
2. Constantin Dumitrescu, Colecţia de
manuscrise privind viaţa oraşului Buzău, până
în 1944, vol. IX A, Armata - eroii, Arhivele
Statului, filiala Buzău, f. 127-129.
3. Constantin Kiriţescu, Istoria războiului
pentru întregirea României, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, vol. 1, p. 421.
4. Constantin Dumitrescu, Op. cit., f. 223224
5. Al. Dumitrescu-Siriu, Generalul Traian
Epure, în ziarul „Acţiunea Buzăului“ din
24.11.1940.
6. Florian Tucă, In memoriam, Ed. Militară,
1971, p. 306.
7. Col. dr. Florian Tucă, Mircea Cociu, Monumente ale anilor de luptă şi jertfă, Ed.
Militară, Bucureşti, 1983; dr. Florian Tucă, dr.
Cristache Gheorghe, Altarele eroilor neamului, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1994.
8. Eugenia Stoica, Catalogul monumentelor
eroilor din judeţul Buzău, 1982.
Articolul este preluat din volumul Eroi si
morminte, realizat de Oficiul Naţional pentru Cultul
Eroilor (cordonator: dr. Cătălin FUDULU), care
cuprinde comunicările suţinute, la 10 decembrie
2008, cu prilejul Sesiunii anuale a Oficiului.
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Cedarea Basarabiei și Bucovinei de Nord
(28 iunie 1940) în Jurnalul inedit al
istoricului N. Iorga, din anii 1938-1940
---------- Colonel dr. Florin Șperlea, redactor-șef Observatorul militar
Recentul târg de carte, Bookfest, a
oferit publicului, la Editura Humanitas,
jurnalul inedit al istoricului Nicolae Iorga
din ultimii ani de viață, 1938-1940, într-o
ediție impecabil îngrijită și adnotată de
nepotul acestuia, Andrei Pippidi. Era greu
de crezut că mai există documente inedite
în păstrarea familiei, dar iată că la aproape
80 de ani de la uciderea mișelească a lui
N. Iorga, la Strejnic, de o echipă
legionară,
văd
lumina
tiparului
însemnările sale din tulburii ani ai dictaturii regale. Ediția este revelatoare pentru
un moment important petrecut la sfârșitul
lunii iunie 1940, cedarea Basarabiei și
Bucovinei de Nord în urma ultimatumurilor sovietice, dar și pentru atitudinea
istoricului în cele două Consilii de
Coroană din 27 iunie 1940, convocate de
Carol al II-lea pentru a lua o decizie în fața
cererilor imperative ale URSS.

Există încă, în istoriografia românească,
opinii potrivit cărora, după încheierea Primului Război Mondial și configurarea noilor
frontiere în temeiul sistemului versaillez,
România ar fi ratat două ocazii de a obține
recunoașterea sovietică a unirii Basarabiei
cu România. Prima, în 1920, când reprezentantul sovietic Lev Karahan, în discuțiile
româno-sovietice, a evocat „renunțarea fără
discuții la Basarabia”, din partea Moscovei,
și, a doua, în 1936, atunci când Maxim Litvinov l-a lăsat pe Nicolae Titulescu, omologul
său român, să creadă că URSS este
dispusă să recunoască apartenența Basarabiei la România. Adevărul este că URSS –
iar noi avem astăzi o mult mai bună
perspectivă, mai cu seamă în ceea ce

privește implicarea Federației Ruse în Republica Moldova! – nu a recunoscut și nici nu
a fost dispusă să recunoască vreodată
apartenența Basarabiei la România, unirea
înfăptuită la 27 martie 1918. URSS a jucat,
în anii interbelici, cartea raporturilor
binevoitoare cu România – așa cum, astăzi,
o joacă pe aceea a disputelor ori de câte ori
are ceva de negociat cu SUA (vezi tratatul
forțelor nucleare intermediare, IFN, în care
Rusia a adus în discuție baza de la Deveselu) sau unele țări din Uniunea
Europeană – atunci când avea ceva de
obținut în raporturile cu occidentalii. În 1920,
încerca să scoată România din alianțele militare stabilite, semănând neîncredere în
loialitatea acesteia (mai ales să împiedice o
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alianță militară româno-polonă, ca un cordon
sanitar estic), iar în 1936 flutura, altminteri
credibil, la Societatea Națiunilor, ramura de
măslin a păcii, jucând rolul de pavăză a sistemului „securității colective”, în care nu a
crezut niciodată. Stalin era convins, și o
spusese încă din 1925, că un război între
puterile capitaliste occidentale, dus până la
epuizarea acestora, ar fi fost favorabil
URSS, care ar fi intervenit abia în faza finală,
impunând, grație unei armate intacte, o „pax
sovietica”, atunci când combatanții, sleiți, nu
ar mai fi putut riposta. Stalin nu credea întro înțelegere cu „statele capitaliste” și era convins că, la un moment dat, acestea se vor
solidariza chiar și cu statele fasciste. Scopul
lui, așadar, era să mențină conflictul dintre
Germania nazistă și occidentali, temându-se
permanent, chiar și în anii 1941-1944, de o
posibilă reconciliere a Berlinului cu Londra și
Washingtonul, în detrimentul URSS.
Așadar, la adăpostul protocolului adițional
secret al Pactului Ribbentrop-Molotov (semnat la 23 august 1939), URSS, după ce sprijinise cu materii prime și produse alimentare
Germania nazistă (în vederea întreținerii
unui război în Vest, de lungă durată, conform
viziunii lui Stalin), s-a grăbit, îndată după capitularea Franței și semnarea armistițiului de
la Compiegne, la 22 iunie 1940, să ia ceea
ce socotea că i se cuvine. Căderea Franței,
mult mai repede decât se aștepta Stalin, a
făcut ca liderul de la Kremlin să pună iute în
aplicare articolul al treilea al protocolului
adițional secret, obținând avantajele
teritoriale promise prin conținutul acestuia și
în „sud-estul Europei”. Articolul conținea o
ambiguitate, speculată de Stalin, în sensul
în care URSS sublinia „interesul pentru
Basarabia”, iar partea germană declara „totalul dezinteres politic pentru aceste regiuni”.
Un plural care l-a încurajat pe dictatorul sovietic să-și însușească și Nordul Bucovinei
și Ținutul Herța, teritorii care nu făcuseră
niciodată parte din Rusia Țaristă sau
Sovietică. Germania nazistă l-a asigurat pe
Stalin că va încuraja România să primească
pașnic anexarea Basarabiei, interesul major

al Berlinului fiind acela de a proteja câmpurile petrolifere din zona Prahovei, atât de
necesare mașinii de război germane, care ar
fi putut fi afectate de un eventual conflict
româno-sovietic.
Astfel încurajată de partenerul său german
să acționeze, URSS a comunicat, în noaptea
de 26 spre 27 iunie 1940 un ultimatum,
transmis, în parte, la București, într-o convorbire telefonică a lui Gheorghe Davidescu,
trimis extraordinar și ministru plenipotențiar
la Moscova, cu secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine de la București.
După ce a apucat să transmită că i-a fost
remis un „ultimatum”, reprezentantul român
la Moscova nu a mai putut lua legătura,
deloc întâmplător, cu Bucureștii. Abia la 7
dimineața, la 27 iunie 1940, a putut fi
cunoscută integral telegrama cifrată care
conținea ultimatumul sovietic adresat
României. Aceasta prevedea, în esență: „1.
Să se înapoieze cu orice preț Uniunii
Sovietice Basarabia. 2. Să transmită Uniunii
Sovietice partea de nord a Basarabiei cu
frontierele potrivit cu harta alăturată”. Guvernul sovietic aștepta răspunsul în cursul zilei
de 27 iunie 1940.
„Această știre [primul ultimatum, n.F.Ș.] –
menționa regele în jurnalul său – m-a trăznit
ca o lovitură de măciucă și m-a revoltat în cel
mai înalt grad. Este un lucru așa de oribil că
nicio minte românească nu poate să-l
conceapă”. Carol al II-lea a convocat un
Consiliu de Coroană, la ora 12, la 27 iunie
1940.
Deși anunţase că a „încins ţara cu un
stăvilar de foc, de fier şi de beton peste care
nimeni nu va putea trece” (cu prilejul vizitei
la Chișinău, în ianuarie 1940, de Bobotează)
şi că armata este pregătită să
intervină atunci când situaţia o va impune,
regele Carol al II-lea s-a adăpostit confortabil
înapoia deciziilor luate în Consiliile de
Coroană (al doilea Consiliu a avut loc în
aceeași zi, 27 iunie, la ora 21), votul acestora fiind oricum consultativ. Statul român a
fost nevoit să cedeze cererilor sovietice, încurajat de „sfaturile” germane. Armata
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română nu a mişcat un deget, n-a tras un foc
de armă în apărarea României Mari, fiind
silită să se retragă, acoperită de umilinţă şi
ruşine, după ce ceruse, în repetate
rânduri să pună la punct măcar un plan de
retragere, care, la momentul potrivit, ar fi
putut fi utilizat în condiţii oricum preferabile
haosului care a urmat notelor ultimative sovietice.
Societatea românească a reacţionat fără
vigoare la minciunile cu care guvernanţii
(regele, în primul rând, dar şi oamenii politici
care îl sprijniseră) îşi acoperiseră neputinţa.
Memoriul prezentat de istoricul Nicolae Iorga
în Parlament, semnat de personalităţi ale
vieţii politice şi culturale româneşti, s-a bucurat de un oarecare ecou, iar soluţia pe
care Carol al II-lea a găsit-o a fost aducerea
în fruntea guvernului, prin înlăturarea lui
Gheorghe Tătărescu, a lui Ion Gigurtu.
Armata română, deşi a vrut să lupte în
vara anului 1940 pentru salvarea României
Mari, a fost împiedicată de politicienii
încrezători în splendoarea uniformelor de
paradă şi ridicol naivi în privinţa costului unui
avion de luptă, şi a ratat astfel şansa de a
putea fi socotită, prin jertfa sa, garanta
existenţei şi continuităţii statului român întregit în 1918.
Teza principală, care guvernase şi
explicaţiile oferite de generalul Florea
Ţenescu, şeful Marelui Stat Major, şi generalul Ioan Ilcuş, ministrul Apărării, în cele
două Consilii de Coroană din 27 iunie 1940,
când fusese discutată cedarea Basarabiei,
era aceea că România nu este în măsură să
se bată pe mai multe fronturi şi să reziste
prea mult timp. Decizia politicienilor, în iunie
1940, fusese influenţată şi de poziţiile exprimate de cei doi generali.
Petre Andrei e uimit, în jurnalul său, de
datele furnizate de șeful Marelui Stat Major,
generalul Florea Țenescu, care prezintă
participanților la Consiliul de Coroană din
seara zilei de 27 iunie 1940, posibilitatea de
a lupta pe trei fronturi, paralizându-i de
spaimă pe politicieni: „Ne dă date uluitoare
– scrie Andrei. În fața noastră, Rusia pune

100 de divizii de infanterie, 20 de brigăzi de
cavalerie, 7 divizii motorizate, parașutiști. La
aviație raportul dintre noi și ruși este de 0 la
5. Ungurii au 19 divizii de infanterie, nu știu
câtă cavalerie și unități motorizate. Bulgarii
au 22 de divizii de infanterie, avioane, unități
motorizate. Noi nu putem opune la toți decât
40 de divizii în total, din câte am înțeles eu.
Pe 3 fronturi, dacă am lupta, putem rezista
câteva zile. Generalul Ilcuș, ministrul
apărării, adaugă că pe frontul unguresc și
bulgăresc am putea rezista, dar numai pe
frontul unguresc avem șanse de victorie”.
Pentru Ilcuș, bulgarii erau, din punct de
vedere militar, o forță de luat în seamă.
Nimic nu transpare din opiniile exprimate în
aceste Consilii de Coroană și din jurnalele
participanților, că s-ar fi cunoscut starea
precară a armatei sovietice după epurările
decise de Stalin în anii Marii Terori.
Poziția exprimată de N. Iorga în cele două
Consilii de Coroană este cunoscută, fiind
expusă în mărturiile participanților (Carol al
II-lea, Gheorghe Tătărescu, Petre Andrei,
Victor Slăvescu, Grigore Gafencu), dar acum
avem la dispoziție, potrivit jurnalului inedit
tipărit de Andrei Pippidi, chiar observațiile istoricului. El a fost ferm împotriva cedării
Basarabiei fără luptă: „Eu vorbesc neted –
nota Iorga în jurnal, în seara zilei de 27 iunie.
Sunt uimit de ce se spune în numele armatei. Ani întregi ni s-a luat pâinea de la
gură, ni s-au prezentat parade, ca la Zece
Mai, cu acest rezultat. Amintesc că așa a
vorbit armata în martie 1939, că Țenescu
mi-a spus personal că nu e destul de
preparată, că tot atunci, la înmormântarea lui
[Armand] Călinescu, Tătărescu mi-a spus că
între vecinii pe care îi avem, armata noastră
nu se va bate. Acum încercăm finețe cu niște
«mojici». (...) Ce suntem noi, dacă nu voim
să ajungem un stat care lichidează la toate
hotarele și e un obiect de ironie și batjocură
pentru toată lumea? O adunătură de oarecari teritorii cu oricari teritorii?” Observațiile
notate în jurnal coincid cu cele consemnate
de Victor Slăvescu atunci când scrie despre
opinia exprimată de Iorga în primul Consiliu
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de Coroană din 27 iunie 1940: „Ni s-a cerut
totul pentru armată. Am dat totul. Am văzut
armata la 10 Mai și cred că se poate bate,
să ne batem. Nu putem face altfel”.
Entuziasmul istoricului a fost temperat de
Carol al II-lea, la al doilea Consiliu de
Coroană. „Un mic incident comico-tragic –
scrie regele în jurnalul său – a fost în cursul
atacului lui Iorga împotriva lui Țenescu și
Slăvescu; l-am întrebat cât crede că, costă
un avion de bombardament, mi-a răspuns
că, crede că, probabil, vreo 500.000 de lei;
a rămas extrem de uimit când a auzit că e
30 de milioane!” Iorga confirmă, laconic, în
jurnalul propriu, însă fără a consemna
eroarea de evaluare: „Regele-mi spune că
un singur avion de bombardament cere 30
de milioane”. De altminteri, cred că mulți
participanți la Consiliul de Coroană aveau tot
atâtea cunoștințe despre costul de achiziție
al unui avion de luptă pe cât avea și Iorga.
Istoricul fusese prim-ministru în anii 19311932, dar într-o perioadă dificilă, marcată de
marea criză economică din 1929-1933, în
care statul român abia putea plăti salariile în
administrația publică și armatei. A rămas de
notorietate, de altfel, solicitarea unei
delegații militare, ajunsă la Ministerul de
Finanțe, condus de C. Argetoianu, în 1932,
de a asigura măcar fânul pentru cai, dacă
salariile militarilor nu puteau fi plătite... Iar
regele, care era capul oștirii, potrivit
Constituției, cel care era direct responsabil
de ținutele extravagante impuse armatei
române în al doilea deceniu interbelic, cu frumoase beneficii materiale personale, se
arăta uimit, la rândul lui, de naivitatea istoricului Iorga în evaluarea corectă a prețului
unui avion de bombardament! Și lasă pentru
posteritate, în jurnal, o notă din seara zilei de
27 iunie, după al doilea Consiliu de Coroană,
în care subliniază, deși era șeful propriului
regim dictatorial, instituit în februarie 1938,
cum ar fi vrut el să lupte pentru țară, dar nu
a avut cu cine: „Consider că se face o foarte
mare greșeală de a ceda, fără nicio
rezistență, aproape un sfert din țară, dar mă
văd copleșit de avizul marii majorități a

acelora cărora le-am cerut sfatul. Am plecat
fără a mai da mâna cu nimeni, adânc amărât
și convins că urmările celor hotărâte vor fi
foarte rele pentru țară.”
Mai bine de 15 ani de la terminarea Primului Război Mondial, guvernele care s-au
perindat la conducerea statului au contat
aproape exclusiv pe diverse combinaţii diplomatice şi aranjamente economice externe,
în cadrul sau în afara Ligii Naţiunilor. Au
arătat o slabă preocupare pentru crearea
unui potenţial economic și industrial care să
contribuie la înzestrarea armatei cu tehnica
de luptă necesară, potrivit învățămintelor
desprinse din desfășurarea Primului Război
Mondial și consacrarea războiului de
mișcare, în dimensiunile terestră, maritimă și
aeriană.
Factorii de decizie militară, lipsiţi de legitimitatea şi aureola conferite de tradiţiile îndelungate, de faptele de arme decisive
pentru fiinţa statului (cu câteva notabile
excepții!), minimalizaţi şi adesea ironizaţi în
societate, prin asocierea cu celebrul Moş
Teacă, personajul scrierilor lui Anton
Bacalbaşa, nu au reuşit să-i convingă pe
politicieni de necesitatea dotării şi înzestrării
armatei pentru ca aceasta să poată fi
capabilă să facă faţă principalei sale misiuni,
dar nici nu au recurs la soluţii radicale. Ei
s-au mulţumit să utilizeze canalele constituţionale (reprezentantul din Guvern, senatorii de drept, influența politică), în deplină
ascultare faţă de politicieni, chiar atunci când
guvernele au întâmpinat serioase dificultăţi
în plata soldelor oştirii. Mai mult, vârfurile
corpului ofiţeresc (deşi militarii nu aveau
drept de vot şi nici nu se puteau înscrie şi activa în partidele politice), erau mai mult sau
mai puţin declarat ataşate partidelor de pe
întreg eşichierul politic, utilizând influenţa de
care se bucurau în propriul beneficiu sau în
disputele politice.
În iunie și august 1940 venise scadența...
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La 100 de ani
---------------------------- Plutonier-adjutant Lucian Irimia, Observatorul militar

Acum 100 de ani, își făcea apariția
în armata română o nouă specialitate:
arma tancuri. La puțin timp după ce
armatele mari ale lumii erau înzestrate
cu aceste mașinării, România reușea
să formeze, la 1 august 1919, în garnizoana Mihai Bravu, primul batalion
de care de luptă înzestrate cu Renault FT.17. Timpul a trecut și
spiritul tanchiștilor a reușit să învingă vremurile.
Tancurile, o invenție militară a secolului trecut, a răzbit prin vremuri. Conflagrațiile au
demonstrat utilitatea acestor mașinării. Și
acum 100 de ani, și în aceste vremuri,
tancurile și oamenii ce le deservesc reușesc
să creeze o simbioză atât de necesară în
ducerea luptei. Regele câmpului de luptă
rămâne o piesă de rezistență a oricărei armate respectabile.
S-a spus de multe ori că în conflictele
moderne tancurile nu mai au ce căuta! Și
totuși ... orice fotografie sau filmare cu un tanc
în acțiune produce furori, teamă, neliniște!
Eficiența în luptă, dovedită de atâtea ori, încă
este de actualitate. Chiar dacă vorbim de conflicte clasice sau neconvenționale, de tancuri
de generație mai veche sau cele noi, cu
diferite sisteme, interconectate, cu un transfer
rapid de informații și echipamente eficiente de
conducere a focului. E de ajuns să citim un
pic din istoria tancurilor și... rămânem
impresionați de ele și de oamenii ce le
mânuiesc.
De ce tancuri? Apariția lor a fost mai mult
decât necesară în timpul Primului Război
Mondial. Tank, este un cuvânt englezesc sub
care se dorea ascunderea acestei invenții.
Alții au folosit altceva. În armata română,
inițial, sub influența franceză a acelor vremuri,
invenția a fost denumită car de luptă.

Indiferent de denumire, Primul Război Mondial este borna de la care vorbim în istorie de
aceste invenții. Sub denumirea de care de
luptă ele au reușit să schimbe ceva din
ecuația luptei, mai ales pe frontul din Europa.
Chiar dacă au apărut spre sfârșitul războiului,
tancurile și-au lăsat amprenta marcantă în
ecuația primei conflagrații mondiale. Acei
coloși de oțel și oamenii lor, indiferent de
tabăra din care făceau parte, au dat lupte
grele în condiții mai mult decât dificile. Și nu
vorbim de teren, ci de modul în care tanchiștii
luptau. Erau condiții groaznice, cu mult fum și
gaze emanate atât de motor cât și de armamament. Erau la nivel empiric, dar prin
prezența lor, s-a schimbat ceva pe front.
Erau mentalități diferite de folosire a acestora în luptă, ceea ce a dus inclusiv la forme
și dotări specifice fiecărei țări.
În România, conducerea armatei, sub
influența armatei franceze, a adoptat această
manieră de folosire a carelor de luptă așa cum
erau cunoscute în acele vremuri. Rapid, în
doar câțiva ani apărea primul batalion de
tancuri, la 1 august 1919, la Mihai Bravu,
sub
conducerea
locotenent-colonelului
Pandele Predescu. A fost un început bun, un
nucleu ce avea să se dezvolte până la nivelul
unei divizii (Divizia 1 Blindată) din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial.
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Treptat, s-a trecut de la concepția franceză
la cea germană. Inițial s-au folosit tot tancuri
franceze, ca apoi să fie folosite tancuri
cehoslovace și apoi germane.
În perioada interbelică în care instrucția sa desfășurat așa cum a fost planificată, cu
toate că nevoia de tancuri era mult mai mare,
factorul politic a decis... altceva. Cu toate că
militarii români au înțeles eficiența în luptă a
acestei arme, conform diferitelor rapoarte ale
acestora, au rămas doar hârtiile. Așa că, în
perioda interbelică se vorbește doar de Regimentul Carelor de Luptă. Chiar dacă erau
puțini, militarii ce încadrau această structură
au reușit să formeze acel spirit al tanchiștilor
ce dăinuie și astăzi. S-au antrenat intens, sau urmat cursuri de calificare și de studii aprofundate la diferite instituții de profil europene.
S-a trecut la tancuri Skoda R.2 și Renault
R.35. Din păcate, tot puține la urgia ce avea
să vină peste România! Au contat mai mult
afacerile și banii!
Și a venit războiul!
România avea nevoie de mult mai multe
tancuri, de mecanizarea armatei, în contextul
folosirii din plin a noilor tactici. Dar ca în toată
armata română, și la tanchiști dotarea a fost
compensată pe cât s-a putut cu eroismul
militarilor săi. Când s-a putut..., fiindcă istoria
a rămas doar cu jertfa românilor pe câmpul de
luptă. Când a fost prea târziu, s-a încercat
ceva, dar Armata Roșie pornise tăvălugul, iar
promisiunile s-au dus pe apa sâmbetei. Militarii români au luptat din plin cu ce au avut la
dispoziție. Au scos maxim din ceea ce aveau.
Dar, nu a fost de ajuns!

Tanchiștii au reușit să-și aducă prinosul la
jertfa națională. A curs mult sânge. Au luptat
cu dârzenie atât în est, cât și în vest. Rămâne
în memoria românilor eroismul celor din Divizia 1 Blindată.
Aici sunt doar câteva cuvinte, pe câmpul de
luptă au fost oamenii și tancurile lor, uneori
depășite tehnic de cele ale adversarului. Dar
nu a dat nimeni înapoi. Eroismul lor nu va fi
acoperit sub nicio formă de cărți sau monumente. Ei au luptat din plin, în ciuda handicapului tehnic și numeric! Și și-au dat viața
pentru țară!
Odată cu venirea perioadei comuniste, Armata s-a transformat după modelul sovietic,
unde tancurile aveau un rol important. Așa că
numărul unităților de tancuri a crescut considerabil. Dotarea era preponderent cu vestitele
T-34 și mai târziu T-55. Regimentele de infanterie aveau în dotare batalioane de tancuri.
Spiritul tanchiștilor a luat un avânt fără precedent. Instrucția se desfășura pe tehnică, în
teren, nimic nu era tratat la diverse. Se aplica
întocmai doctrina acelor ani. Militarii simțeau
puterea tancurilor din plin. Instrucția din
cazarmă și poligoane era intensă, pregătirea
era pe măsura dotării. A fost un pas uriaș,
achiziții enorme făcute cu mari sacrificii de
către populație. Parcul cu tehnică militară
prevedea inclusiv rezerve importante. Erau
unități gata de luptă, cu bareme foarte stricte.
În anii `70, conducerea politică a dorit
scăderea importurilor de tehnică militară, iar
industria de apărare a reușit să producă tancuri autohtone: TR-580 și TR-85. A fost un
efort considerabil pentru proiectanți fiindcă
erau limitați de conducerea de partid cu importurile de tehnologie, atât de importantă în
dezvoltarea unor produse competitive. Așa că
s-a reușit doar niște pași importanți către produse autohtone, dar încă tributare tehncii
estice.
După 1989, ca urmare a restructurărilor și
transformărilor, au dispărut multe unități de
tancuri. Noutăți... doar o modernizare a TR85, cunoscut acum sub denumirea de TR-85
M1 Bizon. Vise? Proiecte? Multe, din păcate
au rămas doar la acest nivel. Parcă perioada
interbelică revine acum prin acele achiziții
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amânate la nesfârșit. Tehnica trebuie
schimbată, este mai mult decât necesar constituirea unei platforme comune, astfel încât
să fie un ajutor pentru cei de la logistică cu
achiziționarea de piese de schimb, carburanți
și lubrifianți. Nu trebuie uitat saltul tehnologic
actual și provocările mediului de securitate.
Rămânem oare la fel ca în perioada
interbelică doar cu hârtiile și rapoartele?
Mulți ani, în cadrul detașamentului ANA
Training, tanchiștii români au antrenat militari
afgani. Au reușit să obțină rezultate foarte
bune, au atras elogiile camarazilor din NATO,
semn că instrucția din țară și spiritul de tanchist sunt încă la cote înalte. Oamenii au compensat imens prin pregătirea personală și au
reușit să prezinte tanchistul român la un nivel
ridicat.
Tanchiștii? Sunt puțini și continuă antrenamentele, în funcție de buget. Și totuși... În toți
acești ani, spiritul tanchiștilor a rămas același,
chiar dacă numărul lor a scăzut considerabil.
Viața grea a acestora i-a unit, i-a adus mai
aproape unii de alții.
De ce spirit? Să o luăm pe rând. Cum e în
tanc, cum intră patru membri ai echipajului
acolo în mașina de luptă și cum trebuie să
acționeze ei? Într-un spațiu mic, strâmt în care
tanchiștii trebuie să lupte este un tun, o
mitralieră, stație radio, echipamente specifice
și muniție. De aceea erau preferați cei mici de
statură, cu cunoștințe tehnice. Pentru că fiecare
membru al echipajului trebuia să ia locul
celuilalt oricând. Era o rotație tot timpul la
trageri! De ce? În luptă nu e timp de completări
de personal. În tanc, echipajul trebuie să
acționeze ca un tot unitar, ca o singură mână.
Așa că este loc de multă... instrucție, cu un plus
de camaraderie.
Automatismele meseriei se învață greu,
este nevoie de foarte mult antrenament atât
personal, cât și întrunit. Este necesară multă
instrucție la tehnică pentru ca militarii să se
obișnuiască, să se simtă bine în acel mediu
strâmt, îngust, cu foarte puțină lumină și să
acționeze eficient.
Comandantul de tanc trebuie să știe foarte
bine situația tactică, să folosească eficient sistemele de comunicații și să-și coordoneze

membrii echipajului în funcție de obiectivele
de atins și de ținte. Nu trebuie uitat sub nicio
formă relieful unde acționează, terenul.
Mecanicul - conductor trebuie să conducă tancul astfel încât să nu îl expună foarte mult
inamicului, să ofere echipajului o cât mai bună
alternativă atunci când se deschide focul.
Ochitorul să fie atent la foarte multe detalii, să
aleagă ținta cea mai importantă, iar
încărcătorul să fie acea zvârlugă care să
reușească să încarce tunul și mitraliera în
timp record. Apoi, toți să știe să repare tancul
în caz de avarie, să găsească soluții astfel
încât în timpul cel mai scurt să fie iar gata de
luptă.
Cine ochește primul și trage, câștigă!,
este o zicală veche a tanchiștilor, dar atât de
actuală.
Acestea sunt doar mici părți ale meseriei de
tanchist. O mică parte a spiritului ce dăinuie
de atâția ani. Viața grea? Cum o fi oare iarna
la ceva grade cu minus când se lipește mâna
de blindaj, înăuntru e un zgomot infernal, iar
în nări este doar miros de motorină, uleiuri și
cordită? Cum o fi vara când se încinge blindajul, iar la interior în aceleași condiții dure, temperatura crește în jur de 50ºC? Și trebuie să
fie atent, responsabil, eficient!
Tancuri și tanchiști, o poveste scrisă, uneori
cu sânge, de 100 de ani, de oameni ce își
iubesc meseria, își respectă camarazii și au
ajuns cunoscuți în toată armata pentru spiritul
lor de unitate.
O istorie ce trebuie continuată, ce trebuie
cultivată și care să fie un loc de repornire a
unei comunități ce nu își uită niciodată
înaintașii și sacrificiile ei! Viitorul are încă
speranță, sperăm să fie și concretizată de cei
care decid noile linii de acțiune ale armatei
române.

202

Fotografiile au fost preluate din cartea colonelului
în retragere George Gheorghiu, ofițer de tancuri
„Tancurile, 95 de ani de existență în Armata
României”
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BĂTĂLIA PENTRU MOSCOVA
OPERAŢIUNEA TAIFUN ŞI
SFÂRŞITUL BLITZKRIEG-ULUI
30 septembrie 1941 – 20 aprilie 1942
„Să ne agățăm de fiecare localitate, să nu dăm nici un
pas înapoi! Până la ultima grenadă!”
Adolf Hitler
----Locotenent-colonel dr. Cezar Cucoş, Batalionul 495 Paraşutişti „Căpitan Ştefan Şoverth”
În anul 1940, imediat după victoria obţinută
împotriva Franţei, Hitler şi-a îndreptat atenţia
spre Răsărit. După ce în doar câteva
săptămâni statele vestice fuseseră înfrânte,
Hitler a considerat că, în ceea ce priveşte Uniunea Sovietică, va fi mai simplu. Îmbătat de
victoria din Vest, Führer-ul declara şefului Înaltului Comandament al Armatei germane
(OKW): „acum, am arătat de ce suntem în
stare. Credeţi-mă, Keitel, o campanie
împotriva Rusiei ar fi doar un joc de copii”.1
Realitatea, însă, urma să fie cu totul alta.
La 22 iunie 1941, odată cu declanşarea
Operaţiunii Barbarosa, teritoriile sovietice
erau invadate de către germani şi aliaţii acestora. Finalul înlănţuirii eşecurilor Armatei
Roşii, petrecute de-a lungul anului 1941,
poartă numele Moscova. În zona capitalei
sovietice, la 5 decembrie 1941, Armata Roşie
va declanşa o puternică contraofensivă,
încheiată cu succes în primăvara anului
următor. Pentru prima dată, în cursul celui deal Doilea Război Mondial, trupele germane şi
aliatele acestora suferă o grea înfrângere,
spulberând astfel mitul invincibilităţii Wehrmacht-ului. Planul războiului fulger german
împotriva URSS a început să se clatine, iar
conflictul aflat în desfăşurare urma să capete
un caracter de durată. Aşadar, după eşecul
aviaţiei lui Göring în bătălia Angliei, insuccesul
Wehrmacht-ului la porţile Moscovei a însemnat o altă mare cotitură în desfăşurarea celui
de-al Doilea Război Mondial. Evident, de
această dată, în plan terestru. După mai bine

de doi ani de neîntrerupte victorii, trupele germane au fost pentru prima dată oprite, ca mai
apoi să fie obligate să se retragă. Mitul
Blitzkrieg-ului, adoptat de cel de-al treilea
Reich, a luat sfârşit astfel, lăsând locul unei
perspective deloc surâzătoare pentru puterile
Axei, aceea a prelungirii războiului.
Contextul general
Deşi nemţii se aşteptau la un război greu,
de durată, în vestul Europei, evenimentele
s-au petrecut extrem de rapid, în favoarea lor.
Succesul Blitzkrieg-ului în Franţa, în anul
1940, nu a avut neapărat la bază o doctrină
statuată anterior, ci mai degrabă un şir
de improvizaţii, generate de necesitatea
războiului. După un an, Hitler voia ca lucrurile
să stea la fel, într-un război îndreptat de
această dată împotriva Uniunii Sovietice.
Astfel, mizând pe o rapidă mobilizare de
însemnate resurse umane şi materiale,
Wehrmacht-ul a planificat obţinerea capitulării
Armatei Roşii în trei-patru luni.
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Ţelurile strategice ale lui Hitler
aveau la bază considerente de ordin
politico-economic şi urmăreau capturarea rapidă a Leningradului, oraş pe
care
îl
considera
leagăn
al
bolşevismului, urmată de o aliere cu
Finlanda, pentru a realiza controlul
total asupra Mării Baltice. În lista sa
urmau luptele pentru cucerirea zonelor
bogate în resurse naturale ale
Ucrainei, a complexelor industriale militare din bazinul Doneţ, iar ulterior,
capturarea câmpurilor petroliere din
Caucaz. În faţa lui Hitler, generalii săi
susţineau ideea că, fără zdrobirea
definitivă a Armatei Roşii, cucerirea
acestor zone de importanţă strategică
incontestabilă nu se putea realiza. Iar
Linia frontului la declanşarea Operaţiunii Taifun
principalele concentrări de trupe ale
sovieticilor ar fi trebuit să se
Cu toate că Wehrmacht-ul era angajat pe
regăsească în regiunea Moscovei2, întrucât numeroase fronturi, atât pe uscat cât şi pe
Stalin nu-şi permitea să piardă cel mai impor- apă, OKH a planificat o serie de lupte de
tant centru de putere. Aşa cum estimau încercuire, pentru a ataca şi nimici armatele
nemţii, motivele pentru care forţele sovietice sovietice dispuse de-a lungul graniţei vestice
ar fi fost dispuse astfel erau trei la număr. În a URSS. Aşa se intenţiona a se câştiga rapid
primul rând, într-adevăr, spre deosebire de campania în Est, până la venirea iernii. O
anul 1812, Moscova era de această dată un eroare esenţială, în ceea ce priveşte condiţia
centru politic vital pentru Uniunea Sovietică. esenţială de ducere a Blitzkrieg-ului, la nivel
În al doilea rând, o eventuală pierdere de strategic, eludându-se efectul primei lovicătre ruşi a zonelor industriale strategice din turi. Şi cu toate acestea, pentru început,
jurul Moscovei ar fi afectat grav economia de Blitzkrieg-ul desfăşurat în Uniunea Sovietică
război sovietică. Nu în ultimul rând, poate cel părea să aibă un real succes pentru trupele
mai important argument pe care îl aveau în Axei. Realmente dată peste cap, Armata
vedere naziştii, era poziţia strategică a Roşie a rămas neputincioasă în faţa trupelor
Moscovei în reţeaua căilor de comunicaţii germane dezlănţuite. Astfel, din iunie până în
europene. Cucerirea capitalei sovietice ar fi decembrie 1941, nemţii au luat aproape 4
însemnat ruperea în două a dispozitivului so- milioane de prizonieri ruşi, iar luptele de încervietic, împiedicând astfel Înaltul Comanda- cuire au făcut să cadă în mâinile nemţilor, unul
ment Suprem al lui Stalin să acţioneze unitar după altul, oraşele Bielostok, Minsk,
şi coerent împotriva invaziei lui Hitler.3
Smolensk, Uman, Kiev, Viazma, Breansk.
Din perspectivă strategică, în timp ce Hitler Aşadar, surpriza strategică realizată de
dorea angajarea în luptă a forţelor germane Germania nazistă la 22 iunie 1941 şi lipsa
atât pe aripa nordică cât şi pe cea sudică a pregătirii pentru război a URSS au generat
frontului răsăritean, Înaltul Comandament al eşec după eşec pentru trupele sovietice,
Trupelor de uscat germane (OKH) căuta acestea fiind obligate la o retragere silită, în
rezolvarea conflictului în zona centrală a fron- prima parte a celui de-al Doilea Război
tului, luând în considerare resursele de care Mondial, pe frontul de Est.
dispuneau nemţii, raportul de forţe şi vastiDupă obținerea victoriilor de către Wehrmatatea teatrului de operaţii.
cht în luptele pentru Smolensk4 și Kiev, în
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cadrul unor discuții contradictorii la nivelul
OKW, Hitler a hotărât ca Grupul de armate
Centru să declanșeze Operațiunea Taifun,
respectiv, ofensiva către Moscova5. El spera
să prindă în cleşte capitala sovietică şi împrejurimile acesteia, considerate un important
nod al comunicaţiilor militare ruseşti.
Apreciată de către generalul Hans Guderian
ca fiind o „greșeală fatală”, decizia Führer-ului
de a ataca și ocupa Moscova reprezenta,
după părerea generalului Alfred Jodl, un
obiectiv major al armatei germane, în ofensiva
din URSS.
Grupul de armate Centru, compus din 80
de divizii (din care 14 de tancuri și 9 motorizate), care dispunea de 2.000 de tancuri și
circa 1.000.000 de soldați, urma să aibă în
sprijin Flota 2 aeriană germană, formată din
950 de avioane. De cealaltă parte a frontului,
în același sector, sovieticii au mobilizat
800.000 de soldați, 782 tancuri, 6.806 guri de
foc și 545 avioane de luptă. Pentru interzicerea căilor de acces către Moscova, rușii
au angajat inițial Frontul Briansk, Frontul de
Rezervă și Frontul de Vest, însemnând 1,25
milioane de oameni, împărţiţi în 96 de divizii
şi 14 brigăzi, dispuse de-a lungul unui sistem
de fortificații de circa 100 km lungime, apărat
cu peste 1.000 de tunuri antiaeriene și 370 de
avioane de vânătoare.6 Pierderile anterioare
suferite de către sovietici au redus însă foarte
mult forţele mobile ale acestora, respectiv la
o singură divizie şi 13 brigăzi de blindate, cu
770 de tancuri şi două divizii de infanterie
motorizată. Celelalte divizii erau de cavalerie
şi de infanterie, dotate cu 9.150 de tunuri şi
mortiere.7
În desfășurarea sa, bătălia pentru Moscova
a avut două etape distincte, respectiv o
ofensivă germană de amploare, curmată şi
urmată de o contraofensivă sovietică a
Armatei Roşii.
Ofensiva germană (30.09-05.12.1941)
Cum era de așteptat, odată cu realizarea
superiorității de forţe, nemții au declanșat
ofensiva, la 30 septembrie 1941, cu Armata a
2-a și Grupul 2 Panzer, la nord și sud de
Trubcevsk, împotriva Frontului Briansk. La
flancul drept al frontului german, Grupul 2

Panzer, comandat de către generalul Hanz
Guderian, a rupt flancul sudic al Frontului
Briansk şi a atacat dinspre Gluhov către Orel,
oraș pe care l-a cucerit din mișcare la 3
octombrie 1941. O parte din forțele lui Guderian au continuat ofensiva către Tula, oraş
aflat la circa 100 km sud de Moscova. Forțele
germane însă nu au reușit să cucerească,
prin ofensivă din mișcare,Tula, drept pentru
care au executat manevra pe la est și au
înaintat alți câțiva kilometri către nord.
Cealaltă parte a forțelor aceluiași grup au
manevrat de la Orel către nord, ajungând astfel la sud de Briansk, după realizarea încercuirii forțelor sovietice aflate în zona
Trubcevsk. Astfel, la 6 octombrie 1941, cele 3
armate ale Frontului Briansk erau încercuite.
Deşi trupele sovietice au primit ordin să scape
către est, peste 50.000 de soldaţi au rămas
prizonieri la nemţi.
La 2 octombrie 1941, Grupurile 3 și 4
Panzer şi Armata a 4-a germană au atacat
concentric împotriva Fronturilor de Vest şi de
Rezervă. Astfel, blindatele nemților au pătruns
rapid în apărarea sovietică, Grupul 3 Panzer,
aflat sub comanda lui Hoth, îndreptându-se
către Viazma, în timp ce Grupul 4 Panzer, comandat de Hoepner a atacat către Iuhnov. La
7 octombrie, trupele germane din acest sector
au făcut joncţiunea la vest de Viazma, încercuind 45 de divizii sovietice. Încleștarea
forțelor din raionul Viazma, desfășurată între
6 și 8 octombrie 1941, l-a făcut pe mareşalul
Jukov să afirme că eșecul trupelor sovietice
ar fi putut fi evitat dacă rușii ar fi apreciat din
timp și just direcția loviturii principale a inamicului și ar fi concentrat mai multe forţe și
mijloace împotriva acestuia, în detrimentul
altor sectoare, mai puțin importante.8 Cu toate
acestea, o parte din forțele sovietice au continuat lupta în încercuire, fiind sprijinite aerian
prin bombardamente și aprovizionare cu
muniții și alimente, iar altele au reușit să se
retragă către Mojaisk. Rezistența rușilor în
sectorul Viazma însă le-a permis acestora
consolidarea dispozitivului de apărare din
imediata apropiere a Moscovei. Deşi ploile
grele şi lapoviţa căzute odată cu schimbarea
bruscă a vremii, numită de ruşi Rasputiţa, au
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dus la desfundări de drumuri şi la formarea
unor straturi groase de noroi, care au încetinit
înaintarea nemţilor, tancurile germane aveau
să străpungă aliniamentul de apărare fortificat, din zona Mojaisk,9 situat la circa 100 km
vest de Moscova, concomitent cu atacul spre
Kaluga, ocupată la 12 octombrie 1941 și spre
Kalinin, situat la circa 200 km est de Moscova,
pe care l-au cucerit la 14 octombrie 1941. La
80 km depărtare de capitala sovietică, nemții
au luat cu asalt Borodino, localitate cu renume
istoric, unde în urmă cu 129 de ani, împăratul
Franței, Napoleon Bonaparte, angajase celebra bătălie împotriva trupelor ruse. După
cucerirea oraşelor Kaluga şi Kalinin, germanii
ameninţau cu flancarea Moscovei pe la nord
şi sud, silindu-l pe Jukov să împingă linia frontului la 65 km de oraş.
La 12 octombrie 1941, Comitetul de Stat al
Apărării sovietic a hotărât mobilizarea
generală a populației Moscovei, în scopul
executării unor noi lucrări de fortificații care
să-i împiedice pe nemți, aflați la 60 de km, să
cucerească orașul. Cu câteva zile înainte, pe
8 octombrie, Stalin ordonase distrugerea întreprinderilor mari din capitală şi din suburbiile
acesteia. Generalul Serov, cel care a primit
această misiune, a întocmit lista celor peste
1.000 de fabrici care trebuiau distruse,
împărţindu-le în două categorii. Cele care produceau echipamente pentru apărare trebuiau
imediat aruncate în aer, iar celelalte puteau fi
incendiate sau avariate prin diferite forme.
Lista cuprindea brutării, întreprinderi de prelucrarea cărnii, gări şi facilităţi critice ale căilor
ferate, parcuri de troleibuze şi tramvaie, poduri, centrale electrice şi telefonice, Poşta
Centrală, clădirea agenţiei de ştiri TASS,
monetăria statului (GoZnak), Teatrul Balşoi
etc. NKVD-ul a elaborat propriile planuri de
distrugere a clădirilor şi birourilor sale. În
același timp, autoritățile de la Kremlin au ordonat evacuarea de urgență a unor instituții
centrale, mai puțin Marele Cartier General și
Comitetul de Stat al Apărării. Odată cu importantele instituții și valori ale statului, circa 2
milioane de cetățeni ruși au fost evacuați către
est, iar la 20 octombrie 1941, în capitală, a
fost declarată starea de asediu și s-a trecut la

constituirea diviziilor de miliție populară, cu
aproximativ 100.000 de oameni. Comandantul garnizoanei Moscova, generalul Sinilov,
răspundea de menţinerea ordinii stricte în
oraş, fiindu-i puse la dispoziţie trupe NKVD,
miliţia şi grupuri de muncitori voluntari. Cei
care tulburau ordinea publică erau arestaţi şi
judecaţi de către o Curte marţială, iar cei care
îndemnau la nesupunere, provocatorii şi
spionii prinşi erau împuşcaţi pe loc. Zeci de
mii de civili, majoritatea femei şi copii, au fost
mobilizaţi pentru a săpa tranşee, linii de
apărare şi capcane pentru tancuri. Bărbaţii
care nu erau deja pe front, după ce li s-a dat
o puşcă şi li s-a făcut o instruire sumară, au
fost înregimentaţi în batalioane ale miliţiei
populare.
În ciuda situației generale create, rușii au
organizat la 7 noiembrie 1941, în Piața Roșie,
tradiționala paradă anuală, pentru a întări
moralul trupelor și al poporului sovietic. În ziua
precedentă, Stalin anunțase în stația de
metrou Maiakovskaia că Armata Roșie a înregistrat deja, în cele patru luni de război,
350.000 de morți, 1.020.000 de răniți și
378.000 de dispăruți.10 Imediat după defilare,
trupele au plecat direct pe front. În acest timp,
diviziile germane erau oprite pe aliniamentul
Turghinovo, Volokolamsk, Dorohovo, NaroFominsk, vest Serpuchov, Aleksin.11
Ca urmare a înrăutățirii rapide a vremii,
încă de la 6 octombrie 1941, odată cu
căderea primei zăpezi, comandantul Grupului
de armate Nord, feldmareșalul Ritter von
Leeb, și comandantul Grupului de armate
Sud, feldmareșalul Gerd von Rundstedt, au
propus oprirea forțelor subordonate, direct implicate în Operațiunea Taifun, pe aliniamentul atins, în timp ce conducerea trupelor de
uscat germane insista pentru continuarea
ofensivei pe direcția Moscova. Pentru nemţi,
nu doar Moscova devenea o problemă.
Grupul de armate Sud era, la rândul său,
copleşit de vitregia vremii, fiind blocat de noroi
şi de cele şapte armate ale Fronturilor de Sud
şi Sud-Vest sovietice, la 11 octombrie 1941.
Pe baza informațiilor deținute, STAVKA,
Înaltul Comandament Suprem sovietic, și-a
asumat faptul că Japonia nu va ataca din est
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Uniunea Sovietică, luându-se astfel decizia de
a transfera mai multe divizii de la granița
manciuriană către aliniamentele de apărare
ale Moscovei.12 Concomitent cu acțiunile de
completare a marilor unități cu efective, armament, muniții și tehnică de luptă, rușii au trecut
la organizarea apărării, eșalonată în
adâncimea dispozitivului, acordând o atenție
aparte reacţiei antitanc, mai ales în sectoarele
și pe direcțiile puternic amenințate.
Se apreciază că, numai în prima jumătate a
lunii noiembrie 1941, Armata Roșie a întărit
dispozitivul de apărare al Moscovei cu peste
100.000 de soldați, 300 de tancuri și 2.000 de
tunuri.13
Fără a ține cont de opiniile generalilor săi,
Stalin și-a propus să dejoace intențiile
Wehrmacht-ului, ordonând executarea a două
contralovituri, una la vest de Moscova, pe
direcția Volokolamsk, cealaltă la sud de
capitală, în sectorul Serpuchov, Alexin, Tula.
Pregătite necorespunzător, cu forțe insuficiente și fără mijloace capabile de lovire,
recurgându-se chiar și la tradiţionalele trupe
de cavalerie, cele două acțiuni ale sovieticilor
au fost sortite, în final, eșecului.
De cealaltă parte, la 15 noiembrie 1941,
nemții au declanșat cea de-a doua etapă a
ofensivei către Moscova, concentrând forțe
bine înzestrate și instruite, în special în sectorul Grupului de armate Centru. Astfel, pe
direcția Volokolamsk - Klin - Istra au fost
dispuse Grupurile 3 și 4 Panzer,14 având în
compunere 7 divizii de tancuri, 3 divizii moto
și 3 divizii de infanterie, sprijinite cu foc de
aproape 2.000 de tunuri și o puternică grupare de aviație. Pe direcția Tula - Kașira,
nemții au concentrat alte 9 divizii, din care 4
de tancuri, sprijinite, de asemenea, cu o grupare de aviație. Armata a 4-a germană,
compusă din 6 corpuri de armată, a primit misiunea să angajeze prin lovituri frontale trupele Frontului de Vest sovietic, să le
slăbească, iar ulterior, prin centrul dispozitivului acestora, să execute o lovitură pe
Moscova. La 29 noiembrie 1941, unul dintre
podurile de peste canalul Moscova-Volga este
cucerit de către o unitate de tancuri germană,
iar la 1 decembrie 1941, prin surprindere,

Trupe germane în ofensivă
nemții reușesc să rupă frontul la joncțiunea
dintre armatele 5 și 33 sovietice și să înainteze către Kubina, fiind opriţi, la 4 decembrie
1941, în sectorul Akulovo. De această dată,
sovieticii au intuit direcțiile pe care nemții
urmau să execute loviturile principale și, beneficiind de importante mijloace antitanc și
genistice, au organizat puternice dispozitive
de apărare, adânc eșalonate.
Cea mai timpurie şi grea iarnă din ultima
jumătate de secol avea să vină curând. Temperaturile foarte scăzute, zăpada abundentă
și viscolul au amplificat dificultățile suferite
deja de trupele germane, echipate
necorespunzător unor condiții de vreme
vitrege, ca urmare a estimărilor greșite făcute
de Înaltul Comandament. Acesta sperase să
încheie campania înainte de sosirea iernii
rusești. De asemena, OKW greșise și în calculul forțelor și mijloacelor pe care ar fi trebuit
să le asi-gure pentru front, subestimând
posibilitățile Armatei Roșii și supraapreciindule pe cele ale Wehrmacht-ului. Erorile s-au
înlănțuit la nivelul comandamentelor germane.
Deși, în acele momente s-a acordat o atenție
mare grupărilor de tancuri, s-a apreciat greșit
asupra rolului și a numărului grupărilor de
izbire necesare celei de-a doua etape a
operației, în special în sectorul Tula, având
prea puține unități de arme întrunite la
dispoziţie. În plus, spre sfârşitul lunii
noiembrie 1941, în regiunea Moscova, în
zonele ocupate de nemţi, acţionau peste
1.500 de partizani, ai căror comandanţi erau,
în majoritate, ofiţeri NKVD.
Echipaţi de vară, cu raţiile pe jumătate şi cu
motorină uşoară în rezervoarele blindatelor,
nemţii au fost nevoiţi să se oprească, pe 5 decembrie 1941. Dacă Luftwaffe şi Waffen-SS
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asiguraseră mantale pentru trupele proprii,
cea mai mare parte din Wehrmacht, în ciuda
meticulozităţii şi rigorii germane, nu a mai
apucat să-şi îmbrace toate efectivele
adecvat pentru gerul care avea să urmeze.
Puţini aveau echipament de iarnă sau costume albe de camuflaj. În plus, în vreme ce
puştile Mosin şi carabinele semiautomate
PPSh ale ruşilor funcţionau ireproşabil, gerul
reuşea să blocheze ungerea şi funcţionarea
mecanismelor Schmeisser-ului semiautomat
german, creând noi probleme trupelor lui
Hitler. Proiectilele trebuiau rase de vaselina
îngheţată înainte de a fi trase. Combustibilii,
lubrifianţii de iarnă şi antigelul pentru vehicule
şi aparatele de zbor nu mai făceau faţă, iar
întreţinerea avioanelor, a tancurilor sau a
camioanelor în aer liber era un coşmar. În retragere, Stalin şi Jukov ordonaseră aplicarea
de către ruşi a tacticii pământului pârjolit, astfel că cele mai multe clădiri fuseseră distruse.
Despre dificultăţile pe care le întâmpinau
soldaţii germani pe frontul din URSS, ca urmare a gerului cumplit, se cunoştea în rândul
tuturor beligeranţilor. De pildă, la aniversarea
prilejuită de împlinirea a doi ani de când era
prim-ministru, Churchill nu a ezitat să
ironizeze gafa lui Hitler, privind pregătirea trupelor germane pentru campania de iarnă.
„Ştiţi, în Rusia vine iarna (...). Hitler a uitat de
această iarnă rusească. Trebuie să fi învăţat
la o şcoală foarte proastă”, glumea premierul
britanic pe seama situaţiei create.15 În romanul
său Kaputt, jurnalistul italian Curzio Malaparte
povesteşte cuprins de oroare, după ce a avut
ocazia să întâlnească la cafeneaua Europeiski din Varşovia trupe germane care se
întorceau de pe frontul de Est: „soldaţii îşi
pierduseră limbile; frigul le sfâşiase urechile,
nasurile,
degetele
şi
organele
sexuale. Mulţi îşi pierduseră părul şi
pleoapele(...)
Viitorul lor nu era decât
nebunia”.16 Se estimează că nemţii au înregistrat peste 133.000 de cazuri de degerături,
în bătălia pentru Moscova.17
În stilul caracteristic, Hitler trece de la stări
care radiază încredere şi optimism la momente de tensiune extremă şi iritare. Halder
mărturiseşte că, la auzul informaţiei că

producţia lunară de tancuri a ruşilor a ajuns la
1.200 de unităţi, respectiv, cu 25 la sută mai
mare decât cea germană, Hitler s-a apropiat
de el ameninţător, cu pumnii ridicaţi,
strigându-i că-i aduce doar informaţii demoralizatoare şi că lupta sa cu şeful OKH îi
consumă jumătate din energia nervoasă.18
Cum era de așteptat, în urma eșecului suferit
de către armata germană, în binecunoscutul
său mod de a trata înfrângerea, Führer-ul a
procedat imediat la demiterea celor pe care îi
considera vinovați de dezastru. Astfel, odată
cu destituirea din funcții a altor zeci de generali, acesta a înlăturat de la comanda trupelor
de uscat pe feldmareșalul Walter von
Brauchitsch, de la comanda Grupului de armate Centru pe feldmareșalul Fedor von Bock
și de la comanda Grupului 2 Panzer pe generalul Heinz Guderian.
Contraofensiva sovietică (5.12.1941 –
20.04.1942)
Contraofensiva Armatei Roşii a fost
planificată și pregătită încă din timpul în care
trupele germane și aliatele acestora înaintau
către Moscova. Pentru ruși devenise
imperativă atacarea trupelor lui Hitler, înainte
ca acestea să treacă pe poziții de apărare, pe
timp de iarnă, perioadă în care nemţii ar fi
urmat să-și aducă rezerve, întăriri și trupe
pentru înlocuire, pe anumite sectoare de front.
De aceea, deși condițiile de vreme erau extrem de dificile, rușii au preferat să renunțe la
anumite regrupări de forţe și să organizeze
rapid contraofensiva, constatând că trupele
germane nu sunt suficient de pregătite pentru
o iarnă grea, din punct de vedere: echipamente, îmbrăcăminte, combustibil și hrană
pentru cai. Astfel, la 5 decembrie 1941, ora 3
dimineaţa, la o temperatură de -25ºC, ruşii
aveau
să
declanşeze
o
puternică
contraofensivă19, cu fronturile Kalinin şi de
Vest. Acestea deţineau mai puţine avioane şi
tancuri decât Grupul de armate Centru, însă
aveau trupe noi, unele siberiene, bine
îmbrăcate şi hrănite, antrenate să lupte în
asemenea condiţii.
Însuși Stalin era decis că va trebui să-i
„macine rapid pe nemți, ca ei să nu mai poată
trece la ofensiva de primăvară”.20 Jukov avea
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Contraofensiva sovietică
să recunoască mai târziu că nu plănuise o urgent de petrolul din regiunea Groznîi - Baku,
ofensivă majoră, ci mai mult atacuri de iar doisprezece zile mai târziu, Înaltul
recunoaştere asupra nemţilor. Totuși, forțele Comandament german decidea că principalul
și mijloace insuficiente repartizate pe anumite obiectiv al campaniei Wehrmacht-ului pentru
sectoare au avut o influență negativă asupra anul următor trebuie să devină cucerirea Cauprimei ofensive de iarnă a rușilor. Mai mult, cazului şi ajungerea pe graniţa de sud a
lipsa echipamentelor de luptă, a marilor unități URSS. De altfel, luptele care au urmat în anul
de tancuri și mecanizate nu putea permite 1942, în sectorul sudic al frontului de Est,
desfășurarea unor operații ofensive de mare aveau să confirme tendinţe mai vechi ale
amploare, decisive, printr-o acțiune simultană Reich-ului de acaparare a petrolului caucaa tuturor fronturilor, aşa cum ar fi fost de zian, produs vital pentru maşina de război
aşteptat.
nazistă.
La 7 decembrie 1941, Hitler îi mărturisea lui
La 11 decembrie 1941, zi pe care Keitel o
Halder, şeful OKH, că Germania are nevoie consideră un punct de cotitură în războiul din
209

Istorie şi cultură
URSS, Hitler ia decizia nebună de a declara
război Statelor Unite. Efectul avea să se
resimtă imediat pe frontul de Est, prin
cantităţile uriaşe de provizii, muniţii, arme,
camioane şi tehnică de luptă cu care americanii au început să susţină efortul de război al
sovieticilor.
La revenirea pe neaşteptat şi în forţă a sovieticilor, reacţia lui Hitler a fost aceea de a
relua destituirea generalilor şi să interzică imperativ retragerea. Astfel că, până la 19 decembrie 1941, pe lângă Brauchitsch, Bock,
Guderian, erau demişi şi Rundstedt, Hoepner
şi alţi renumiţi comandanţi care contribuiseră
decisiv la victoriile de până atunci, Hitler
asumându-şi comanda supremă. Unii dintre
generali aveau să mărturisească mai târziu că
ordinele acestuia de a rezista cu orice preţ au
avut doar rolul de a preveni retragerea în
dezordine, iar stabilizarea frontului s-a datorat
în bună parte dezgheţului. De cele mai multe
ori, dorinţa lui Hitler era una, iar realitatea
frontului era alta. Practic, ofensiva ambiţioasă
a lui Stalin şi insistenţa lui Hitler de a rezista
au condamnat în mod repetat trupele
germane la anihilare.
Deși era comandant suprem al forțelor armate germane, la 19 decembrie 1941, Hitler
a preluat de la Brauchitsch comanda
Wehrmacht-ului. Intuind că discuţiile despre
retragerea lui Napoleon din Rusia sunt tot mai
prezente în rândul trupelor sale, a doua zi a
emis, pentru Grupul de Armate Centru, ordinul
„Rezistaţi sau muriţi!”, mai ales că, asemenea împăratului francez, Hitler reuşise să
rănească şi să înfurie ursul rus, fără a izbândi
să-l ucidă.
Chiar
dacă
armatele
sovietice
înregistraseră câteva succese, cum au fost
cele din sectorul Harkov și peninsula Kerci,
planul de ofensivă al acestora a eșuat
deoarece, pe frontul de Est, Germania dispunea încă de suficiente resurse umane,
tehnice și financiare, în timp ce Armata Roșie
încă se confrunta cu o acută dificultate în
completarea cu efective și resurse tehnicomateriale.
Cuprins de starea euforică generată de victoria în oprirea ofensivei germane la porțile

Moscovei, precum și de succesele în contraofensivele din perioada 5 decembrie 19415 ianuarie 1942 și susținut de către mareșalul
S. K. Timoșenko, Stalin a impus un plan de
ofensivă generală, care să cuprindă întreg
frontul germano-sovietic, de la Marea Neagră
la lacul Ladoga, în pofida unor sfaturi ale generalilor Jukov, Rokosovski sau Voznesenski.
Documentul a fost expus în ședința din 5
ianuarie 1942 a Consiliului de Stat al Apărării
și a Marelui Cartier General sovietic. Astfel,
planul lui Stalin prevedea ca lovitura
principală să vizeze trupele lui Hitler din
Grupul de armate Centru, printr-o manevră
dublu învăluitoare executată cu forțe din flancul stâng al Frontului de Nord-Vest și cu cele
ale fronturilor Kalinin, respectiv de Vest. După
încercuire, trupele germane urmau să fie
nimicite în raionul Rjev, Viazma, Smolensk.
Trupele germane din Grupul de armate Nord
urmau să fie angajate cu diviziile sovietice de
la flancul drept al Frontului de Nord-Vest, cu
fronturile Leningrad, Volhov și Flota din Marea
Baltică, concomitent cu neutralizarea blocadei
Leningradului.21 Tot în planul de ofensivă, rușii
au prevăzut ca Frontul de Sud-Vest și cel de
Sud să atace Grupul de armate Sud și să
elibereze Dombasul, în timp ce trupele Frontului Caucazian și Flota din Marea Neagră
aveau ca misiune eliberarea Crimeei. Toate
aceste obiective ambițioase au făcut la finalul
ședinței să se ceară declanșarea ofensivei
generale cât mai rapid posibil. Stalin voia cu
orice preţ ca germanii să fie învinşi înaintea
apariţiei dezgheţului de primăvară, obiectiv
care l-a determinat să treacă peste obiecţiile
lui Jukov şi Şapoşnikov şi să ordone o
ofensivă generală cu 5 fronturi. Aceasta avea
să dureze din 5 ianuarie până pe 20 aprilie
1942, iar rezultatul a însemnat câteva succese plătite cu pierderi uriaşe. Dacă în ofensiva lui Jukov din decembrie 1941, pierderile
Armatei Roşii au fost de 139.586 soldaţi din
cei 1 milion angajaţi în luptă, în ianuarie 1942,
pierderile sovieticilor aveau să se ridice la
272.520 de oameni.22
În aceste împrejurări, după ce sovieticii au
completat unitățile din fața Moscovei cu efective și tehnică și au introdus în luptă altele noi,
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precum divizii siberiene, escadrile de aviație
și batalioane de schiori, la 10 ianuarie 1942,
Frontul de Vest a trecut la contraofensivă,
reușind, după două zile de lupte grele, să rupă
apărarea germană în sectorul Volokolamsk,
să elibereze localitățile Lotoșino și
Sahnovskaia și să intercepteze calea ferată
Rjev - Moscova.
La insistențele lui Stalin, Armata 1 „Şoc”
sovietică a fost scoasă din luptă, ceea ce a
dus la oprirea înaintării și chiar la slăbirea
frontului în sectorul acesteia. Totuși, armatele
dispuse pe centrul dispozitivului de luptă au
reușit să ajungă până la sfârșitul lunii
ianuarie 1942 pe aliniamentul Rjev – Mojaisk.
În sectorul Viazma, sovieticii au lansat trupe
aeropurtate și au atacat concentric cu mai
multe armate. După 34 de zile de lupte grele,
trupele germane au fost împinse cel puţin 100
km spre vest, iar în anumite sectoare, cu până
la 240 km. Cu toate acestea, transferul de
către nemți a unor noi trupe în zonă, a făcut
ca importante forțe sovietice să rămână încercuite în spatele frontului inamic, acestea fiind
nevoite să lupte aşa, împreună cu elemente
partizane, timp de câteva luni.23
Luptele epuizante duse de armatele sovietice au făcut ca, în lunile februarie și martie ale
anului 1942, acțiunile ofensive ale ruşilor să
scadă progresiv în intensitate. Penuria
resurselor era atât de mare, încât unor unităţi
de artilerie li se permitea să mai tragă doar
două proiectile pe zi.24 Totuşi, în luna martie,
frontul sovietic avansase spre vest cu mai
mult de 240 km, în anumite sectoare. Nemţii
au reuşit să menţină însă principalele bastioane cucerite, precum Schlüsselburg, Novgorod, Viasma, Briansk, Orel, Kursk, Harkov,
Taganrog, chiar dacă ruşii au forţat şi au realizat pătrunderi prin anumite sectoare de front,
dispuse între aceste localităţi. Din punct de
vedere tactic, aceste oraşe reprezentau obstacole formidabile. În acelaşi timp, în plan
strategic, deţinerea lor, ca puncte importante
în reţeau sovietică de comunicaţii, asigura
dominarea situaţiei de către germani. Cu toate
pătrunderile realizate de către trupele sovietice, în spaţiile largi dintre acestea, oraşelebastion, devenite garnizoane germane, au

jucat un rol similar forturilor de apărare
franceze de pe linia Maginot. Astfel,
protuberanţele create pe conturul frontului de
est, în primăvara anului 1942, l-au determinat
mai târziu pe Liddell Hart să compare forma
acestuia cu linia de coastă a Norvegiei, acolo
unde fiordurile pătrund adânc în inima uscatului.25 Acalmia instalată ulterior de o parte şi
de cealaltă a acestui front i-a convins pe
beligeranţi să treacă la consolidarea aliniamentelor ocupate şi la constituirea de noi
rezerve pentru eşaloanele care urmau să fie
introduse în luptă.
Aşadar, în Est, de la Murmansk la Marea
Neagră, frontul german măsura aproximativ
3.000 km, iar nemţii nu mai îndrăzneau să
spere la organizarea unei ofensive pe toată
lungimea acestuia, ci doar în anumite sectoare. Chiar şi aşa, orice operaţie ofensivă
locală conducea la extinderea liniei frontului
şi, implicit, la o disproporţionalitate mai mare
între dimensiunea spaţiului de luptă şi forţele
avute de Reich în regiune. În aceste condiţii,
feldmareşalii lui Hitler se pronunţau tot mai
mult împotriva pregătirii unei noi campanii
ofensive în URSS, insistând pe menţinerea şi
întărirea aliniamentelor cucerite deja, concomitent cu o creştere a capacităţii de luptă a
trupelor germane. Franz Halder, de exemplu,
a venit cu o propunere de rectificare uşoară a
liniei frontului, în scopul consolidării unităţilor
germane pe aliniament şi creării unor forţe de
manevră, capabile să respingă oportun orice
atac sovietic. În acelaşi timp, Rundstedt pleda
pentru o retragere către Polonia. Evident,
Hitler nu putea împărtăşi astfel de abordări,
convins fiind de faptul că dacă nemţii trec în
acele momente la apărare, se pierde imediat
orice perspectivă de a mai câştiga războiul.26
Însă, pentru Germania, obiectivul conducerii
militare şi politice pe anul 1942 devenise
obţinerea unei victorii decisive în Răsărit, care
să le permită eliberarea forţelor proprii, înainte
să se deschidă un al doilea front, prin debarcarea aliaţilor, în vestul Europei.
Wehrmach-ul continua să fie superior din
punct de vedere calitativ, cât şi numeric, însă
Armata Roşie, treptat, îşi consolida capacitatea sa de luptă, constituind mari unităţi de
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artilerie antiaeriană şi antitanc, reorganizând
aviaţia etc. De asemenea, în dotarea trupelor
sovietice au început să apară tunuri modernizate, de diferite calibre. Excelentul aruncător
Katiuşa, intrat în dotare la 15 iulie 1940, este
din ce în ce mai prezent în dotarea trupelor,
iar tancul T-34, produs în număr foarte mare,
devine emblema trupelor sovietice. Însuşi
Guderian considera că T-34 este cel mai bun
tanc de luptă pe care l-a avut orice armată
până atunci, un concurent de temut al tancului
nemţesc Panzer Mark IV. Totuşi, în primăvara
anului 1942, de la Marea Barenţ până la
Marea Neagră, Germania şi aliaţii săi dispuneau de 6 milioane de oameni, organizaţi
în 217 divizii şi 20 de brigăzi, de 3.230 de
tancuri şi tunuri de asalt, de circa 57.000 de
tunuri şi aruncătoare de mine, de 3.400 de
avioane de luptă. 27 Ameninţat de perspectiva
deschiderii celui de-al doilea front, în Vestul
Europei, Führer-ul trebuia să obţină cât mai
urgent o clarificare a soartei campaniei din
Est. Aflat încă sub euforia şirului de victorii
obţinute de la declanşarea războiului, deşi
realizase că a pierdut bătalia pentru Moscova,
Hitler a continuat să gândească la cucerirea
dominaţiei mondiale. Astfel, la 5 aprilie 1942,
avea să semneze Directiva nr. 41, document
ce prezintă etapa următoare a strategiei
Reich-ului în războiul antisovietic. Directiva
ocupă un loc aparte în arhivele celui de-al
Doilea Război Mondial, prin faptul că se află
la baza angajării Wehrmacht-ului şi a aliaţilor
acestuia, inclusiv trupele române, într-o
operaţie determinantă pentru evoluţia
conflagraţiei şi pentru deznodământul celui deal Doilea Război Mondial - bătălia pentru
Stalingrad.
Concluzii
Bătălia pentru Moscova, soldată cu peste
un milion de victime, reprezintă prima înfrângere terestră majoră a Wehramcht-ului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și este
cea care a declanșat eșecul final al Blitzkriegului. Victoria sovietică obţinută în apărarea
Moscovei rămâne un moment de cotitură în
desfăşurarea celui de-al Doilea Război Mondial, prin trecerea pentru prima dată a

iniţiativei strategice de partea Armatei Roşii.
Cotitura pe care a înregistrat-o cursul
războiului prin bătălia pentru Moscova avea
să se accentueze în 1942, la Stalingrad şi,
ulterior, să se definească clar la Kursk, în vara
anului 1943.
Dintre cele trei obiective simbol, stabilite
pentru anul 1941, respectiv cucerirea
Leningradului, Moscovei și Kievului, doar cel
din urmă a fost atins, în urma unor lupte grele.
În plus, eşecul strategiei adoptate de germani
în 1941, urmat de dezastrul iernii 1941-1942,
a afectat iremediabil relaţia de supunere
absolută pe care OKH o consolidase anterior
cu „geniul strategic” al Führer-ului.
Bătălia pentru Moscova poate fi
considerată o lecţie în ceea ce priveşte lipsa
previziunii planificatorilor militari. Omiterea de
către Înaltul Comandament german a unor
condiţii de vreme specifice iernilor ruseşti, la
care s-a adăugat neasigurarea oportună a
echipamentului şi a logisticii adecvate, au
condus în final la eşecul trupelor germane.
Lipsa articolelor de îmbrăcăminte groasă,
indispensabilă unei campanii de iarnă, într-o
regiune precum cea a Moscovei, a fost
generată de convingerea lui Hitler că, în treipatru luni, respectiv până la sfârşitul lunii
septembrie 1941, Rusia va capitula. Această
ipoteză eronată, care a determinat ulterior înregistrarea a peste 133.000 de cazuri de
degerături, în rândul trupelor germane,
continuată cu evaluarea eronată a nemţilor,
din 1 decembrie 1941, privind epuizarea
resurselor Armatei Roşii, avea să ducă la finalul unui mit creat în ultimii doi ani în jurul
războiului fulger german.
Chiar dacă pierderile Armatei Roșii au fost
însemnate, aceasta a rămas funcțională și
capabilă să se reorganizeze şi să treacă ulterior la o contraofensivă puternică împotriva armatei germane, care, deși nu avea același
grad al pierderilor, capacitatea sa de înlocuire
era mult mai redusă. În perioada care a urmat
bătăliei pentru Moscova, echipamentele și utilajele industriale evacuate în Siberia și la est
de Urali vor sprijini noile facilități industriale
sovietice să înlocuiască pierderile în tehnica
de luptă necesară frontului. Pe de altă parte,
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intrarea Statelor Unite ale Americii în război,
în decembrie 1941, va reprezenta pentru
Uniunea Sovietică un important furnizor
pentru susținerea trupelor din punct de vedere
logistic.
În apărarea Moscovei, sovieticii au pus în
aplicare o doctrină bazată pe acţiunea comună,
interarme, a unităţilor de infanterie cu cele de
tancuri. Utilizarea acestei doctrine condusese
anterior la obţinerea presiunii necesare
străpungerii liniei Mannerheim şi i-a adus
generalui Jukov victoria împotriva japonezilor,
în bătălia de la Halkin Gol, în 1939. De la izbucnirea războiului, fiind nevoiţi doar să se retragă
şi să se apere, ruşii nu avuseseră ocazia să
experimenteze acest mod de acţiune împotriva
nemţilor. Iată că, în decembrie 1941, situaţia
avea să se schimbe. De asemenea, folosirea
artileriei și artileriei antitanc, masate și
adânc eșalonate, respectiv, cooperarea bine
organizată, la nivelul tuturor armatelor sovietice
implicate, nu a permis trupelor germane să
străpungă dispozitivul de apărare al Moscovei,
așa cum acestea își planificaseră.
Totuşi, nu trebuie omis faptul că, în baza ordinului „Nici un pas înapoi!”, dat de către
Stalin, mai mulţi generali ruşi au fost
condamnaţi la moarte, unii în absenţă chiar.
Însuşi mareşalul Jukov a dispus ca trupele sovietice care se retrag din faţa inamicului să fie
mitraliate. Pedeapsa cu moartea fusese
introdusă pentru dezertare, pentru distrugerea
carnetului de membru de partid, pentru lovirea
ofiţerului, dar şi pentru aţipirea în post,
laşitate, beţie, pierderea echipamentului,
provocarea panicii sau pentru agitaţia
antisovietică.28 Numai o dictatură atât de
sălbatică şi un popor deprins cu barbaria, precum cel sovietic, putea convinge fiinţa umană
să lupte cu o astfel de înverşunare, până la
sacrificiu, într-un aşa-zis Mare Război
Patriotic, împotriva invaziei naziste. Cu preţul
a peste 20 de milioane de vieţi omeneşti, plătit
de către sovietici de-a lungul întregii
conflagraţii, Hitler a fost obligat la o umilitoare
retragere, iar la finalul celui de-al Doilea
Război Mondial, Uniunea Sovietică a devenit
o superputere pregătită să înfrunte lumea
capitalistă.
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ANUL 1940
DE LA ULTIMATUMUL SOVIETIC
LA TRATATUL DE LA CRAIOVA
---------------Colonel (rtg.) prof.univ. dr. Ion Giurcă

În urmă cu 80 de ani, România a trăit
marea dramă a pierderilor teritoriale,
Basarabia, Nordul Bucovinei, Nord-Vestul
Ardealului și Cadrilaterul, într-un context
geopolitic și geostrategic total nefavorabil
statelor care constituise Mica Înțelegere
sau alianța româno-polonă, destinată
contracarării revizionismului sovietic și
maghiar. Artizanul situației din vara anului
1940 a fost, fără îndoială, Germania
nazistă, secondată de către Italia fascistă,
care a colaborat cu URSS și stabilit zonele
de influență în centrul și estul Europei, a încurajat revizionismul maghiar și bulgar,
cărora, pentru a le include în sfera sa de
interes, valorifica și valoriza poziția lor
geostrategică, le-a satisfăcut unele cerințe
teritoriale în detrimentul României. Se
poate vorbi despre marea artă a diplomației
germane, care a reușit ca prin acțiuni non
militare să determine luarea sub control
economic și militar un imens spațiu geografic (Ungaria, România, Bulgaria) care
urma a fi valorizat în perspectiva planurilor
de cucerire a Peninsulei Balcanice și
declanșării războiului împotriva URSS. În
anul 1939, Germania a reușit să înfrângă
diplomatic Marea Britanie în dorința de a
încheia o alianță cu URSS, încheind la 23
august cunoscutul Pact Ribbentrop-Molotov, cu acordul a doi dictatori, Adolf Hitler și
I.V. Stalin. Prevederile din documentul
semnat de către miniștrii de externe ai Germaniei și URSS păreau a fi un semnal în
privința unor bune relații dintre cele două
state. Adevăratul scop al Pactului se

regăseau însă în Protocolul adițional secret, unde în privința României, fără a fi
nominalizată, la Articolul 3, se făceau
referiri clare: „Privitor la Sud-Estul Europei,
atenţia este atrasă de către partea
Sovietică privitor la interesul acesteia în
Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul politic total în această regiune."1 În
baza acestui Pact, la 1 și 17 septembrie
1939 armate ale Germaniei și URSS au
atacat, ocupat și dezmembrat Polonia, pentru ca ulterior guvernul de la Moscova să
declanșeze războiul împotriva Finlandei, să
ocupe Estonia, Lituania și Letonia, cât și
unele insule din Marea Baltică, iar în
primăvara anului 1940 Germania să aibă
libertate de acțiune în vestul Europei, unde
a atacat succesiv Danemarca, Norvegia,
Olanda, Belgia și Franța, reușind ca până
la 22 iunie 1940 să le înfrângă, să le ocupe
total sau parțial, cum a fost cazul Franței, dar
prin instalarea unui guvern favorabil la Vichy.
Ultimatumul sovietic, cedarea fără
luptă a teritoriului dintre Prut și Nistru
Momentul exprimării intenției URSS de a
rezolva diferendul teritorial cu România l-a
constituit ziua de 29 martie 1940, când
Veaceslav Molotov a declarat că: „Printre
țările meridionale vecine, pe care eu le-am
citat, este una cu care noi nu avem un pact
de neagresiune, România. Aceasta se
explică prin existența unei chestiuni litigioase nerezolvate, aceea a Basarabiei, a
cărei anexare de către România nu a fost
niciodată chestiunea înapoierii Basarabiei
pe cale militară.’’2
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Din acel moment au început pregătirile
informative, diplomatice, de propagandă și
militare care vizau o acțiune militară la vest
de Nistru, concomitent cu unele activități de
încurajare a revizioniștilor de la Budapesta.
Dovada este un raport al ambasadorului
Germaniei la Budapesta, care comunica la
Berlin: „..ambasadorul sovietic de aici încuraja Ungaria să treacă la acțiune armată
în Transilvania"3, iar din Moscova faptul că
„Molotov, care de obicei nu avea primiri
decât la nivel de ambasadei, acum primea
și diverși unguri de rang inferior."4
Pe de altă parte, de la Budapesta, ambasadorilor maghiari, acreditați în diferite
state, li se cerea să acționeze pe toate căile
pentru o relație cât mai apropiată cu
reprezentanții URSS, în scopul îmbunătățirii
relațiilor dintre cele două state revizioniste,
cu obiective comune în ceea ce privea
România.
Observatorii militari din URSS și Ungaria, păreau convinși că simultaneitatea
desfășurărilor militare la granița cu Româ-

nia nu era întâmplătoare, că scenariul din
anul 1919 era reactualizat la specificul
situației din primăvara anului 1940.
Intensificarea acțiunilor revendicative ale
Moscovei față de România erau privite cu
speranță și la Sofia, unde revizioniștii bulgari considerau că țara lor nu trebuia să
renunțe la ideea restabilirii frontierelor din
1913, printr-o colaborare cu Ungaria și
URSS. În cercurile revizioniste bulgare se
promova ideea că litigiul cu România nu
putea fi soluționat în favoarea lor pe calea
armelor, „de aceea se acordă încredere
mai pronunțată acțiunii diplomatice bulgare
în vederea exploatării momentelor favorabile determinate de evoluția evenimentelor
internaționale."5
Asemănător Germaniei, URSS dorea să
gestioneze în favoarea sa diferendele teritoriale ale Ungariei și Bulgariei cu România.
În cazul Bulgariei, una dintre dovezi este
solicitarea transmisă de la Moscova guvernului de la Sofia, în ziua de 14 iunie 1940,
de a trimite delegați speciali „pentru a se
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discuta o serie de probleme politice și
militare impuse de împrejurările actuale, în
legătură cu securitatea și colaborarea slavă
din sud-estul Europei."6
La București agravarea situației politice
a țării era conștientizată, dar cu diferite
prilejuri Carol al II-lea afirma: „…hotărârea
noastră de a ne apăra fără nicio șovăire împotriva unui atac, este definitivă și că dacă
eu am subscris cu hotărâre la politica
noastră de neutralitate, nu este atât ca să
fim neutri, ci în credința că pentru a doua
fază a dezvoltării conflictului, să am la
îndemână o forță puternică și intactă, căci
eu cred că după războiul actual va începe
un altul, mult mai greu, împotriva comunismului întruchipat în Rusia sovietică."7
Într-o discuție cu mareșalul C. Prezan,
regele Carol al II-lea considera că: „primejdia
cea mai mare este URSS și deci vede o
apropiere cât mai mare și în limitele
posibilităților de Germania." 8
În cadrul unei primiri la regele Carol I,
atașatul militar italian comunica suveranului
că: „URSS duce la noi, și mai ales în
Basarabia, o acțiune de spionaj și de
propagandă în proporții planetare"9.
Afirmațiile reprezentantului Italiei erau confirmate de incidentele provocate de sovietici la Nistru, iar V. Molotov îl convocase pe
Gh. Davidescu pentru a-i atrage atenția, pe
un ton care depășea uzanțele diplomatice,
acuzând partea română de acțiuni provocatoare, ceea ce, evident, era un tip de
înscenare pe care îl utilizase germanii și
sovieticii înaintea atacului asupra Poloniei
și Finlandei. În privința relațiilor internaționale ale României, la 19 aprilie 1940 se
reconfirma politica de urmat: „Neutralitate
absolută, respingerea cu armele în mână a
oricărei agresiuni și strângerea rândurilor
Blocului Balcanic."10
Declanșarea de către Germania a
operațiilor militare în vestul Europei, împotriva unor state neutre, a generat îngrijorare și la București, unde într-o discuție cu
suveranul generalul Ion Ilcuș a susținut că

„nu vom putea scăpa și că în orice moment
vom putea fi atacați".11 În ziua de 14 mai
Carol al II-lea a avut o amplă discuție cu
primul ministru, în cadrul căreia s-au exprimat temeri privind posibilitatea unui atac
din partea Germaniei sau URSS, cât și concluzia că în fața unor asemenea atacuri nu
se va putea rezista decât în munți, astfel că
în privința politicii de urmat trebuia să se
urmărească evoluția situației și apoi să se
adopte o decizie.
Înfrângerea și capitularea Franței la 22
iunie a marcat supremația militară germană
pe continent, fapt ce a determinat Marele
Stat Major român, luând în considerare și
evenimentele din Finlanda și Țările Baltice,
să considere că: „Aceleași necesități strategice ar putea îndreptăți Rusia Sovietică săși îndrepte atenția sa și asupra României,
propunându-și să respingă pe români din
Basarabia și Bucovina și eventual, chiar să
ducă frontul pe Carpații Răsăriteni."12 În
baza acestor evaluări, se considera că:
„Trupele noastre de pe frontiera de nord și
est trebuie să fie gata în orice moment,
pentru a face față acestei eventualități; prin
măsurile luate de noi trebuie să se
desprindă clar pentru soviete hotărârea
noastră fermă că ne vom bate dacă vom fi
atacați."13
Previziunile Marelui Stat Major s-au
dovedit a fi corecte, în noaptea de 26/27
iunie 1940 de la Moscova sosea o
telegramă cu o solicitare a guvernului
sovietic, prin care executivului de la
București i se propunea: „Să înapoieze cu
orice preț Uniunii Sovietice Basarabia; Să
transmită Uniunii Sovietice partea de Nord
a Bucovinei cu frontierele potrivit cu harta
alăturată."14 Surprinzător, factorii de decizie
politică și militară se pronunțau pentru
cedare, inclusiv generalii Ioan Ilcuș și Florea Țenescu, care au exprimat părerea că
armata română nu putea rezista pe trei
fronturi și că rezistența ar putea duce la
pierderea forței noastre armate. Deși putea
lua o decizie în privința apărării frontierei de
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est, așa cum se exprimase începând cu
toamna anului 1939, regele Carol al II-lea,
a convocat o ședință a Consiliului de
Coroană, pe timpul căruia suveranul și responsabilii militari ai țări s-au dovedit a fi
slabi și lași, pronunțându-se pentru cedare,
fapt ce a influențat negativ atitudinea
majorității participanților. Răspunsul părții
române a fost de natură să determine pe
sovietici să amâne acțiunea militară, dar
atunci a ieșit în evidență atitudinea Germaniei, care, prin M. von Killinger transmitea suveranului român că armata
română va fi strivită de colosul rus, că
România va pierde nu numai Basarabia și
Bucovina, ci în mod sigur ceva mai mult.
Convocat de către suveran, al doilea
Consiliu de Coroană a avut loc în seara
zilei de 27 iunie, înainte de sosirea
răspunsului de la Moscova, în cadrul căruia
cei doi responsabili militari au avut aceeași
atitudine, iar generalul Florea Țenescu a
prezentat alte date despre armata
sovietică, față de cele prevăzute într-o
directivă operativă transmisă cu câteva zile
înainte trupelor aflate pe frontul de est. Și
de această dată, majoritatea participanților
s-au pronunțat pentru cedare. Cel mai ferm
în privința apărării frontierei a fost Nicolae
Iorga, care a invocat exemplul finlandezilor
și polonezilor. Asemănător altor situații,
vocea savantului nu a fost ascultată. Peste
câteva ore, de la Moscova sosea o nouă
cerință a guvernului sovietic, de această
dată fermă, cu date precise, nediscutabile,
iar răspunsul părții române a fost diplomatic, dar cu consecințe grave: „Guvernul
român, pentru a evita gravele urmări pe
care le-ar avea recurgerea la forță și
deschiderea ostilităților în această parte a
Europei, se vede silit să primească
condițiile de evacuare specificate de
guvernul sovietic."15
În timp ce se desfășurau activități
politice pentru soluționarea crizei, structurile militare executau acțiuni impuse de
situație: intrarea succesivă în dispozitivul

de apărare, asigurarea unităților cu
muniție, amorsarea instalațiilor de distrugere a obiectivelor stabilite, intensificarea cercetării inamicului și terenului,
iar în interior poliția și jandarmeria
începuseră operațiuni de contracarare a
elementelor ostile. Totul se pregătea
pentru apărare. Se așteptau doar ordinele de luptă, care nu au mai fost
emise. În schimb, în dimineața zilei de 28
iunie, ora 06.00, era emis și transmis
unităților din Basarabia „Ordinul nr.
6006”, care prevedea hotărârea guvernului de evacuare a Basarabiei și ducerea
rezistenței pe Prut.
Din acel moment a început pregătirea
în pripă, fără niciun plan anterior, a
evacuării teritoriului cedat. În dimineața
zilei de 28 iunie 1940, trupele sovietice
au invadat teritoriul României. Începeau
cele mai negre zile din istoria Armatei
Române, cea care, în loc să primească
ordin să se bată, trebuia să evacueze
teritoriul pe care îl apărase timp de 22 de
ani. Au urmat 5 zile de umilință, care au
lăsat răni adânci în sufletul celor ce au
trăit acele vremuri, iar efecte deciziei de
atunci sunt vizibile și după 80 de ani.
Dictatul de la Viena din
30 august 1940 și consecințele
sale pentru România
Cedarea de către România a Basarabiei
și părții de Nord a Bucuvinei a fost un succes deplin al diplomației germane, care, din
acel moment, câștigase inițiativa politică și
cea militară în zona dorită, A. Hitler rezervându-și rolul de „salvator”, nepermițând
nicio inițiativă politică și militară Ungariei și
Bulgariei, aplicând cu măestrie politica
„divide et impera”. În politică, diplomație și
domeniul militar, orice succes trebuie
exploatat imediat. Prin urmare, la 15 iulie
1940, într-o scrisoare adresată regelui
Carol al II-lea, A. Hitler condiționa o bună
relație germano-română, dorită acum la
București, de o cerință clară și cinică:
„Numai dacă între România, Ungaria și
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Bulgaria s-ar fi realizat o reglementare
rațională a chestiunilor deschise, poate
avea rost pentru Germania să lămurească
posibilitatea unei colaborări mai strânse și
să ia asupra sa pentru aceasta, eventual
obligații și mai largi.”16 Mesajul a fost înțeles
la București, asfel că la 31 iulie 1940 guvernul român a decis să înceapă tratativele cu
cele două state vecine revizioniste, plecând
de la ideea unei soluționări definitive a
diferendelor teritoriale, prin cedare de teritorii și schimb de populații. Acum știm că
negocierile de la Turnu Severin și Craiova,
cu delegațiile ungare și bulgare, au fost un
simplu exercițiu de diplomație, modul de rezolvare a diferendelor teritoriale fiind stabilit
la Berlin, apoi comunicat reprezentanților
celor trei state în cadrul unor întâlniri bilaterale, apoi la Viena la 30 august 1940
reprezentanților României și Ungariei. La
Berlin lucrurile erau cântărite cu grijă, astfel
încât nici Ungariei să nu i se ofere tot ce
dorea, dar nici România să nu fie tratată
prea dur. Întâmplător sau nu, teritoriul oferit
Ungariei-43.492 km2, era cu 1008 km2 mai
mic decât cel ocupat de către sovietici, cu
două luni înainte. Deși Germania s-a erijat
într-un garant al securității teritoriale a celor
două state, acest deziderat a fost doar formal, pe toată durata celui de-al Doilea
Război Mondial manifestându-se dorința
Ungariei de a cuceri noi teritorii românești,
dar și preocuparea României ca la momentul oportun teritoriul acordat Ungariei să fie
reluat, inclusiv prin acțiune militară.
Arbitrajul de la Viena din 30 august 1940,
era un dictat pentru România și Ungaria,
prin care prima pierdea teritorii cu populație
majoritar românească, dar cu o pondere
semnificativă a acelei maghiare. Documentul cu un conținut cu multe elemente false
din perspectiva realității istorice, a prevăzut
aspecte privind evacuarea structurilor militare din teritoriul cedat Ungariei: „Teritoriu
român atribuit Ungariei, va fi evacuat de
trupele românești într-un termen de 15 zile
și remis în bună ordine acesteia. Diferitele

faze ale evacuării și ale ocupării, precum și
modalitățile lor vor fi fixate în termen de
către o comisiune româno-ungară. Guvernele ungar și român vor veghea ca evacuarea și ocuparea să se desfășoare în
ordine completă.” 17
Trebuie precizat că și în cazul previzibilei
cedări de teritoriu către Ungaria, regele
Carol al II-lea a convocat Consiliul de
Coroană, iar atitudinea generalilor Ioan
Ilcuș și Gheorghe Mihail, noul șef al Marelui
Stat Major, a fost de cedare fără luptă a
unei părți din teritoriul pentru a cărui
apărare fusese alocate în anii precedenți
mari sume de bani.
În acord cu cerințele textului arbitrajului
de la Viena, la 1 septembrie 1940, generalul Gheorghe Mihail, a transmis „Punctul
de vedere al Marelui Stat Major în discuțiile
Comisiei mixte româno-ungare”18, care, în
sinteză, prevedea modul cum trebuia să se
execute evacuarea teritoriului cedat,
însușit de către delegația maghiară și
transpus în Convenția încheiată de către
Comisiunea mixtă româno - maghiară19, la
1 septembrie 1940, care a funcționat la
Oradea între 1-13 septembrie 1940, în care
s-a prevăzut: înaintarea trupelor maghiare
trebuia să înceapă la 5 septembrie, Clujul
urmând a fi ocupat la 11 septembrie ora
13.00; ocuparea întregului teritoriu cedat
până la 13 septembrie, ora 18.00; viteza de
marș 4 km/h; detaliile privind deplasarea
vor fi stabilite de către ofițerii de legătură;
se interziceau zborurile avioanelor și
întrebuințarea parașutiștilor între 5-13
septembrie 1940; autoritățile române
urmau să destine vagoane pentru transportul materialului militar neevacuat,
autoritățile maghiare obligându-se să asigure transportul acestora în timp de 7 zile
după evacuarea fiecărei etape. Pentru a
„coordona operațiunile de evacuare ale tuturor unităților, formațiunilor militare și
instituțiilor militare și civile de toate categoriile din teritoriul cedat”20, la Cluj a fost
trimis generalul Nicolae Stoenescu,
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secretarul general al Ministerul Apărării
Naționale, care a constituit o structură
numită Delegația Guvernului, care a
inclus și comandamentele Armatei 1, corpurilor 5 și 6 teritoriale, șefii rezidențelor
ținuturilor „Someș" și „Mureș", prefecții
județelor, care erau militari activi, deci în
măsură să înțeleagă și să execute întocmai
ordinele transmise.
Cu forțele și mijloacele la dispoziție,
Delegația Guvernului a organizat evacuarea unităților și formațiunilor armatei,
depozitele, uzinele, fabricile și materialele
de tot felul care interesau armata și înzestrarea acesteia. Totodată, prin ordine succesive, Marele Stat Major a transmis și
stabilit: traseul liniei de demarcație, instalarea unui eșalon de siguranță care să asigure deplasarea în deplină securitate a
unităților și marilor unități, raioanele de
primă destinație pentru unități și mari
unități, conduita trupelor pe timpul
deplasărilor și în raioanele de staționare
temporară și finală, reacția față de trupele
maghiare în caz de încălcare a liniilor de
evacuare – ocupare. Începerea evacuării
trupelor a avut loc începând cu dimineața
zilei de 5 septembrie 1940, conform
planificării stabilite în detaliu, pe direcții de
deplasare și aliniamente, astfel că la 13
septembrie toate trupele erau dislocate în
raioane la sud și est de frontiera impusă.
Evacuarea echipamentului militar a început
chiar mai devreme, la 2 septembrie, pe
măsura primirii materialului rulant și mijloacelor auto, astfel că la 9 septembrie
1940 generalul Stoenescu Nicolae transmitea Marelui Stat Major că „evacuarea în
vest se poate considera terminată; ultimele
transporturi interesând organele CFR se
vor executa în dimineața zilei de 10 septembrie, s-au satisfăcut toate cererile; s-a
depus o muncă uriașă pentru evacuarea la
timp a unităților, formațiunilor de servicii,
materialelor de tot felul și în special
depozitele de muniții, subzistență și
sanitare.”21

La 14 septembrie 1940 generalul Nicolae
Stoenescu a întocmit și prezentat Marelui
Stat Major, o Dare de seamă asupra
evacuării teritoriului cedat Ungariei22, în
care a prezentat modul de planificare și
executare a operațiunilor de evacuare a
unei părți a populației, bunurilor materiale
și structurilor militare, subliniind deficiențele
și lipsurile manifestate din cauze obiective
și subiective, formulând propuneri pentru
modul de desfășurare a activităților în perioada următoare.
Cel de al doilea rapt teritorial era tot atât
de dureros asemănător primului, iar
cedarea fără luptă a fost a doua dezonoare
adusă armatei române, mai ales în
condițiile conștientizării faptului că armata
maghiară putea fi învinsă, așa cum se întâmplase în urmă cu 21 de ani. Mai mult,
impunerea Dictatului de la Viena a avut loc
exact la 20 de ani de când regele Ferdinand I ratificase Tratatul de la Trianon.
Tratatul de la Craiova și cedarea
Cadrilaterului
Contextul geopolitic şi geostrategic din
vara anului 1940 a fost favorabil Bulgariei,
care şi-a intensificat activitatea revendicativă faţă de România, acţionând cu succes la Berlin, Roma și Moscova pentru
obţinerea Cadrilaterului. Începerea tratativelor româno-bulgare de la Craiova, la 19
august 1940, semnarea Tratatului la 7
septembrie 1940, au fost rezultatul presiunilor exercitate de către Germania şi Italia
asupra regelui Carol al II–lea şi guvernului
condus de către Ion Gigurtu.
Tratativele s-au desfăşurat în Palatul
Rezidenţei Regale Ținutul „Olt” din Craiova,
delegația română fiind condusă de către
Alexandru Creţianu, subsecretar de stat la
Ministerul Afacerilor Străine, iar cea bulgară
de către Sveatoslav Pomenov ministru
plenipotenţiar. Un aspect important al
desfăşurării tratativelor l-a constituit
pregătirea de către Marele Stat Major,
statul major al Corpului 2 armată și
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Rezidența regală Ținutul „Marea” a documentelor necesare delegaţiei române pentru susţinerea şi justificarea punctelor de
vedere exprimate, în special în privinţa
realizării schimbului de populaţie, evacuării
din Cadrilater a personalului şi materialelor
aparţinând Casei Regale, statului, persoanelor fizice şi juridice și nu în ultimul
rând, a structurilor militare.
Astfel, la 1 august 1940, Serviciul Mobilizare şi Organizarea Naţiunii şi Teritoriului,
a transmis factorilor de decizie politică un
tabel cu „Stocurile de cereale şi inventarul
agricol din Cadrilater”23, iar la 12 august
statul major al Corpului 2 Armată a finalizat
un „Studiu relativ la organizarea retragerii
trupelor române din Cadrilater”24, în care
era prezentat sintetic: situaţia trupelor
române aflate în Cadrilater, liniile succesive
de etape zilnice de evacuare a teritoriului
cedat, atitudinea şi modul de acţiune al trupelor noastre, măsurile de siguranţă
înapoia unităţilor române, restricţiile pentru
populaţia din Cadrilater, modul de acţiune
al aviaţiei şi dispunerea finală a unităţilor
evacuate. Două zile mai târziu, Cabinetul
Rezidenţei Regale Ţinutul „Marea” a elaborat un „Studiu asupra evacuării judeţelor
Durostor şi Caliacra”, în care erau prezentate principiile de bază ale evacuării
resurselor umane şi materiale, modul de
executare a operaţiunilor, măsurile întreprinse şi cele care urmau a fi adoptate,
susţinându-se ideea să se lungească la
maximum termenele de începerea
evacuărilor şi durata executării. La solicitarea Ministerului Afacerilor Străine, la 22
august Marele Stat Major a întocmit un document referitor la situaţia demografică din
Cadrilater şi la modul cum trebuie executat schimbul de populaţie. Problema
evacuării Cadrilaterului şi schimbului de
populaţie a generat discuţii aprinse şi controverse între Alexandru Creţianu şi Sviatoslav Pomenov, șeful delegaţiei române
respingând propunerea omologului său
privind evacuarea Cadrilaterului în timp de

10 zile, susţinând necesitatea unei perioade de trei luni, care ar permite evacuarea metodică a celor care urmau să
plece din teritoriul cedat. Discuţiile dintre
cele două delegaţii, desfăşurate până la 26
august 1940, nu au dus la un acord de principiu în privinţa evacuării Cadrilaterului,
efectuării schimbului de populaţie şi litigiilor
financiare, astfel că înainte de plecarea la
Viena, la 28 august M. Manoilescu a transmis la Craiova instrucțiuni în privința
cerințelor părții române în tratativele cu bulgarii. Începând cu 30 august 1940, tratativele de la Craiova s-au desfăşurat în baza
instrucţiunilor pe care delegaţia bulgară
le-a primit de la Sofia, ulterior, după ce guvernul de la Sofia a primit condiţiile ce i-au
fost impuse României la Viena, şeful
delegaţiei bulgare a solicitat ca evacuarea
Cadrilaterului să se încheie odată cu cea a
teritoriului cedat Ungariei, oferind ca
despăgubire suma forfetară de 1 miliard de
lei. Delegaţia română şi-a menţinut punctul
de vedere exprimat anterior, astfel că negociatorii au convenit ca autorităţile civile
bulgare să intre în Cadrilater la 15 septembrie, evacuarea să se execute între 20-30
septembrie 1940, iar cuantumul despăgubirilor pe care partea bulgară trebuia să
le achite României a fost stabilit la un miliard de lei. În acele condiții, a fost definitivat
textul Tratatului româno-bulgar şi a
celor patru anexe. Partea română a ratificat
tratatul prin „Decretul-Lege nr. 3099” din 10
septembrie 1940, semnat de către generalul Ion Antonescu.
După ratificarea tratatului și la Sofia, la
14 septembrie 1940 la Bucureşti a avut loc
schimbul instrumentelor de ratificare, fapt
ce a permis ca, începând cu a doua zi,
părţile semnatare să treacă la punerea în
aplicare a celor convenite.
Tratatul semnat la Craiova cuprinde
prevederi referitoare la: frontiera dintre cele
două state; schimbul de populaţie urma să
se execute într-o perioadă de trei luni,
„obligatoriu dintre supuşii români de origine
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etnică bulgară din judeţele Tulcea şi
Constanţa … şi supuşii români de origine
etnică română din judeţele Durostor şi Caliacra”26; într-o perioadă de 18 luni, bunurile
rurale din Cadrilater, aparţinând românilor
care făceau obiectul schimbului de
populaţie puteau fi lichidate de către proprietarii lor, iar după expirarea termenului
autorităţile bulgare puteau expropria aceste
proprietăţi în baza unei prealabile
despăgubiri; toate problemele referitoare la
aplicarea prevederilor tratatului trebuiau
soluţionate de o Comisie Mixtă, pe cale
diplomatică sau prin arbitraj.
Evacuarea Cadrilaterului a fost o acțiune
bine pregătită începând cu 9 iulie 1940,
Marele Stat Major și Rezidența Regală
Ținutul „Marea” elaborând 22 documente
necesare bunei desfășurări a activităților,
care au constituit și bază de discuţie dintre
cele două delegaţii. La 8 august generalul
Traian Grigorescu a convocat la Constanţa
prefecţii judeţelor, în scopul stabilirii unor
măsuri pregătitoare în vederea evacuării
Cadrilaterului, în urma cărora până la 14
august a fost elaborat un „Studiu asupra
evacuării judeţelor Durostor şi Caliacra”27,
realizat de comun acord cu statul major al
Corpului 2 Armată și transmis Preşedenţiei
Consiliului de Miniştri la 14 august
1940.
Studiul elaborat a fost trimis şi Marelui
Stat Major pe baza căruia s-a elaborat
„Referatul nr. 10784”28, prin care fost
aprobată propunerea ca parte din inventarul cazărmilor din Cadrilater să fie evacuat în judeţul Constanţa, cât şi măsura de
începere a evacuării unor cantităţi de
muniţie şi materiale aflate la Serviciul geniului. Perioada 15-20 august a fost marcată
de intense şi numeroase activităţi ale structurilor civile şi militare pe linia pregătirii
evacuării, în cadrul Rezidenţei Ţinutul
„Marea” fiind organizat Serviciul Evacuării,
structură care la 20 august a elaborat
„Instrucţiuni în vederea evacuării Dobrogei
de Sud (Cadrilaterul)”29. În cadrul măsurilor

stabilite, subunităţi din Corpul 2 armată,
comandat de către generalul Nicolae
Macici, trebuiau să facă siguranţa itinerariilor de deplasare, iar prefecturile judeţelor
Constanţa şi Ialomița trebuiau să aibă un
plan „pentru a pregăti moralul populaţiei
convingând-o asupra obligaţiei ce are de a
ajuta pe cei ce se evacuează.”30
Semnarea Tratatului româno-bulgar, a
permis Rezidenţei Ţinutul „Marea” să elaboreze un document prin care au fost comunicate autorităţilor din subordine date
concrete în legătură cu evacuarea Cadrilaterului.
Forma definitivă a concepţiei privind
evacuarea de către structurile militare a
Cadrilaterului a fost stabilită prin „Ordinul
general de operaţii nr.11” din 12 septembrie
1940 şi „Ordinul special nr.4”31 din 15 septembrie 1940, elaborat pentru structurile din
aeronautică, care trebuiau să îndeplinească misiuni în folosul trupelor Corpului
2 armată pe timpul evacuării.
Sarcina planificării și conducerii
operaţiunilor de evacuare a populației din
județele Durostor și Caliacra a revenit
Rezidenţei Regale Ţinutul „Marea”, care șia îndeplinit misiunea până la 22 septembrie
1940, după această dată, oficial, evacuarea a fost condusă de către „Comisariatul general al evacuărilor din Dobrogea”
în fruntea căruia a fost numit Cola Ciumetti,
real de către generalul T. E. Grigorescu.
Din Cadrilater trebuiau evacuați 108.599
români, iar în privința bulgarilor s-a ajuns la
înțelegerea să fie trimise în Bulgaria 60 000
persoane. Conform datelor centralizate de
către structurile implicate, în perioada 16
august-20 septembrie 1940 au fost trecute
din Cadrilater în judeţele Ialomiţa şi
Constanţa: 38 588 persoane, 19 245
căruţe, 22 069 cai, 8 380 vite, 180 360 oi, 5
572 porci, 59 bivoli, 211 autovehicule, 26
844 tone de bagaje diverse, 1 128 tone cereale, 561 tone furaje, 605 tone lemne, 5
480 tone materiale de construcţii, 10
vagoane de fier vechi, 5 vagoane de mobilă
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aparţinând palatului regal de la Balcic,
subunităţi şi materiale aparţinând Diviziei 1
grăniceri. Evacuările pe Mare s-au executat
din porturile Balcic şi Cavarna la Constanţa
şi Brăila cu cargoboturile „Carmen Sylva”,
„Balcic”, „Suceava” şi „Oituz”, între materialele transportate aflându-se și cele 212
colete de la Palatul Regal Balcic.
În ansamblu, până la 20 septembrie
1940 marea majoritate a populaţiei şi
bunurilor materiale din Cadrilater au fost
evacuate în zonele stabilite. Plasarea
populaţiei şi bunurilor materiale în judeţele
Ialomiţa şi Constanţa a fost o măsură provizorie, întrucât în perioada următoare
evacuaţii urmau să fie strămutați în diferite
localități din Dobrogea, pe măsura plecării
populaţiei bulgare.
În conformitate cu prevederile Articolului
6 din Tratat, la 10 septembrie 1940,
ministrul de interne a emis „Decizia
nr.14185A”32, prin care a fost numită
delegaţia română în Comisia centrală mixtă
româno-bulgară cu sediul la Bazargic, cât
și cele din subcomisii, care urmau să
desfășoare activitățile la Turtucaia și Bazargic. Pentru delimitarea frontierei românobulgare în Dobrogea, a fost constituită
Comisia mixtă româno-bulgară pentru
partea română, condusă de către colonel
Gheorghe Gabriel, de la Institutul Geografic
al Armatei. Pentru predarea localităţilor au
fost întocmite procese-verbale, autorităţilor
bulgare urmând să li se predea arhivele tribunalelor şi planurile cadastrale. După
predarea localităţilor, pretorii, primarii, notarii, jandarmii şi preoţii trebuiau să se deplaseze şi să se instaleze pe raza
comunelor unde s-a evacuat populaţia.
Evacuarea structurile militare din Cadrilater a avut un loc între 20 şi 30 septembrie
1940 în acțiuni fiind angajate Divizia 9 Infanterie şi Brigada 7 Cavalerie, unităţi și
subunități de jandarmi și grăniceri pază. La
12 august 1940 Marele Stat Major a ordonat pregătirea pentru evacuarea cazărmilor
existente în Cadrilater cu toată zestrea şi

mobilierul lor, care să fie transportate în
garnizoanele în care sunt dislocate părţile
sedentare ale unităţilor respective,
Cercurilor de recrutare Durostor și Caliacra,
Inspectoratelor Pregătirii Premilitare din
cele două judeţe, Spitalului militar Silistra,
depozitelor de muniţii, subzistenţă,
materiale geniu şi transmisiuni.
Operaţiunile de evacuare a Cadrilaterului, au fost rezultatul unor acţiuni şi măsuri
adoptate de către Marele Stat Major, comandamentele Armatei 2 şi Corpului 2
Armată, care au avut iniţiativa elaborării
unor studii şi ordine în acest sens. Evacuarea Cadrilaterului trebuia să se execute
în patru etape zilnice, pe fiecare din liniile
de evacuare stabilite trupele trebuiau să realizeze dispozitivul de luptă, fiind în
măsură, să respingă atacul trupelor bulgare. Pentru buna desfășurare a
operațiunilor s-a prevăzut ca punctele
de comandă şi ofiţerii să rămână tot
timpul în mijlocul trupelor, fără a părăsi
un moment misiunea ce le-a fost
încredinţată.
Evacuarea teritoriului și ocuparea liniilor
stabilite trebuia să execute în zilele de 20,
24, 27 şi 30 septembrie 1940 astfel încât
Corpul 2 Armată, concomitent cu deplasarea unor unități, să organizeze
apărarea cu altele în adâncime.
Evacuarea Cadrilaterului de către structurile militare a fost însoţită de o intensă activitate a delegaţilor români în comisia şi
subcomisiile mixte, a autorităţilor din comunele urbane şi rurale, care au predat
localităţile noilor autorităţi bulgare. La data
de 1 octombrie, ora 9 delegaţia română pe
lângă Comisia mixtă, terminându-şi activitatea, a intrat în ţară prin punctul de
frontieră Negru Vodă.
Evacuarea structurilor militare din Cadrilater a fost o operaţiune care s-a executat
în condiţii mai bune, comparativ cu cea a
populaţiei şi bunurilor materiale, avându-se
în vedere: existenţa unui cadru organizatoric apt să execute acţiuni ample şi

223

Istorie şi cultură
complexe, claritatea concepţiei şi ordinelor
emise, pregătirea în detaliu a fiecărei
acţiuni, buna cooperare între unităţile şi
subunităţile de grăniceri, pază, jandarmi şi
cele ale Diviziei 9 infanterie şi Brigăzii 7
cavalerie.
Evacuarea unităţilor armatei din Cadrilater a marcat sfârşitul calvarului, umilinţei
şi dezonoarei aduse organismului militar,
de a nu fi angajat în îndeplinirea misiunii
sale sacre, de apărare în orice condiţii şi
cu orice preţ a teritoriului pentru a cărui
întregire cu ani în urmă zeci de mii de
ostaşi şi-au vărsat sângele între Nistru, Tisa
şi Dunărea Mijlocie.
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p. 7
3. Apud, Larry Watts, Aliați incompatibili:
România, Finlanda, Ungaria și al Treilea
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125
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Regimentul 48 Infanterie Buzău
---------------Locotenent-colonel Liviu Corciu, Comandamentul Operaţional Întrunit
Ideea unui articol despre faptele de arme ale Regimentului 48 Infanterie Buzău a venit în toamna acestui an, în
urma iniţiativei Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”de
a se implica în restaurarea monumentului acestei unităţi,
aflat la intrarea de sud a oraşului, în bariera Ploieşti. Ca
mai toate regimentele înfiinţate în ajunul Primului Război
Mondial şi acesta a fost demobilizat şi i s-a pierdut urma,
în trecerea timpului şi în memoria oamenilor, doar monumentul eroilor înălţat în anul 1926, puternic marcat şi el de
curgerea vremii, de intemperii şi de indiferenţa contemporanilor, mai încerca să trezească un fior de amintire.
Pentru aniversarea Zilei Armatei României, Primăria
municipiului Buzău a reamenajat parcul în care a fost
înălţat monumentul, iar, împreună cu Oficiul Naţional
pentru Cultul Eroilor, a finanţat restaurarea acestuia,
cinstind astfel, în mod firesc, memoria şi jertfa înaintaşilor.
Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” mulţumeşte şi pe această cale Primăriei municipiului Buzău, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, Centrului de Studii şi Păstrarea
Arhivelor Militare Istorice de la Piteşti, Direcţiei Judeţene Buzău a Arhivelor Naţionale
ale României, Asociaţiei „Cultul Eroilor” Buzău, precum şi tuturor celor ştiuţi şi neştiuţi
care au pus umărul cât de puţin la a readuce în atenţia colectivă faptele de arme, de un
eroism atât de simplu dar săvârşite în condiţii excepţionale, ale înaintaşilor generaţiillor
de azi din municipiul şi judeţul Buzău.
Regimentul 48 Infanterie Buzău a fost conLa intrarea României în război, în baza orstituit în anul 1914, în cadrul efortului de mo- dinului de mobilizare a comandamentului Corbilizare al României, ca parte a Brigăzii 26 I. pului 3 Armată Teritorial, R.48 Infanterie
din Divizia 13 Infanterie Ploieşti, comandată începe pregătirile necesare şi pe data de 24
de gl. Sănătescu, fiind constituit din 3 bata- august/06 septembrie 1916, părăseşte garnilioane de infanterie, 1 baterie de artilerie cali- zoana Buzău şi se deplasează în raionul de
brul 53 mm şi o companie de mitraliere.
concentrare al Diviziei 13 Infanterie.
Practic, pe structura unui nucleu de ofiţeri
În 27 august/09 septembrie se transportă
şi instructori din Regimentul 8 Infanterie cu trenul prin defileul Oltului şi debarcă pe
Buzău, unitate cu tradiţie ce participase atât front în localitatea Turnu Roşu, după care se
în campania 1877 - 1878 la Războiul de pune imediat în marş spre localitatea
Independenţă, cât şi la Războiul Balcanic din Tălmaciu, judeţul Sibiu.1
anul 1913, din contingentele din rezervă şi
Între 27 august/09 septembrie şi 05
completare, a fost constituită o nouă unitate. septembrie/18septembrie, R.48 I. intră în disEste important de subliniat faptul că majori- pozitiv de luptă la sud-est de Sibiu, pe flancul
tatea celor care încadrau regimentul erau drept al Grupului Olt şi îndeplineşte o serie de
rezervişti, deoarece, în general, la unităţile misiuni de luptă cu caracter preponderent
constituite la mobilizare, încadrarea, dotarea, defensiv în zona localităţilor Sadu, Tălmaciu,
coeziunea de luptă şi moralul trupelor nu este Veştem şi Avrig.2
la aceiaşi parametri ca la unităţile din armata
Grupul Olt, cum mai era cunoscut Corpul I
regulată care sunt mai omogene.
Armată, era comandat de generalul Ion
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Popovici şi avea în compunere Divizia 23 Infanterie ce ocupa centrul şi flancul stâng al
dispozitivului, Divizia 13 Infanterie - comandant generalul Sănătescu pe flancul drept al
acestuia şi o brigadă de cavalerie. Misiunea
Diviziei 13 Infanterie era aceea de a
menţine flancul drept şi de a face legătura cu
cel stâng al Armatei a II a române, care
încă nu intrase în dispozitiv, în zona Avrig Porumbacu.3
Inamicul direct al Diviziei 13 Infanterie era
Grupul de est, format din Divizia 3 cavalerie
germană şi Divizia 1 cavalerie austro-ungară,
întărit cu unităţi de infanterie şi artilerie, printre
care şi artileria Corpului alpin bavarez.
Grupul de est poziţionat la nord-est de
Sibiu, era comandat de generalul de husari
Eberhard von Schmettow şi avea misiunea de
a apăra flancul stâng al dispozitivului german
şi de a cuceri înălţimile de la nord de Avrig, în
scopul de a bloca joncţiunea dintre Grupul Olt
şi Armata a II a română.4
Aceasta era situaţia forţelor din jurul Sibiului;
la nord de oraş, dispuse într-un arc de cerc,
forţele germane şi austro-ungare, totalizând 36
de batalioane, organizate în 4 divizii de infanterie şi 2 divizii de cavalerie, cu o zdrobitoare
putere de foc a armamentului greu, pe de altă
parte, la sud de oraş Corpul Olt, totalizând 25

de batalioane, organizate în două divizii de infanterie şi o brigadă de cavalerie, fără a avea
artilerie îndestulătoare şi cu tunuri de munte ori
artilerie de calibru mare ca şi inexistente.5
Constantin Kiriţescu descrie cel mai bine în
lucrarea sa6 inegalitatea de forţe participante
la bătălia Sibiului, atât din punct de vedere numeric, al zdrobitoarei superiorităţi a armamentului de artilerie şi a mitralierelor, al
echipamentului specific războiului în teren
muntos, dar mai ales a experienţei de război
a inamicului.
Majoritatea trupelor germane avea 2 ani
petrecuţi pe cele mai aprige câmpuri de
bătălie ale Europei, comandanţii aveau
experienţa manevrelor, a conducerii trupelor
şi a focului de artilerie şi se aflau sub
comanda unui ilustru strateg prusac,
feldmareşalul Erich von Falkenhayn, dornic,
după eşecul de la Verdun, să-şi dovedească
capacitatea militară.7
În acest timp Grupul Olt avea în compunere
forţe de origine cam amestecată, nou înjghebate şi lipsite de omogenitate, formate cu
preponderenţă din rezervişti şi miliţieni8, fără
nicio experienţă în războiul de munte, precum
era şi R.48 Infanterie, având comandanţi
neexperimentaţi, ce trebuiau să înceapă a
face şcoala adevăratului război.9
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Dată fiind situaţia frontului, în data de 22
septembrie, generalul Popovici încearcă să
consolideze poziţia defensivă pe flancul drept
al Grupului Olt şi dispune iniţierea unor energice acţiuni ofensive, pe întreg sectorul D.13,
în special asupra localităţilor Caşolţ, Cornăţel
şi Glimboca.
În acest context primeşte botezul focului
R.48 Infanterie, participând la luptele din zona
Cornăţel, mai precis în localitatea Roşia
(Rotenberg)10. Atacul de noapte din dealul
Rotenbergului, desfăşurat în data de 09/22
septembrie, început la orele 03 şi care a durat
până la ora 07 dimineaţa, este practic, primul
episod memorabil din istoria regimentului, prin
prisma eroismului ostaşilor săi şi a pierderilor
severe suferite: 22 de ofiţeri şi 1150 subofiţeri
şi trupă11, însuşi comandantul regimentului,
colonelul Jecu, fiind grav rănit. De altfel, se
pare că acesta a fost doar începutul destinului
tragic al colonelului Jecu, care nu va mai conduce regimentul în nicio încleştare cu inamicul, demisionează din armată, şi moare,
aproape orb, înainte de începutul celui de-al
Doilea Război Mondial.12
Episodul este considerat de unii cercetători
ca un act de curaj nebun, fără precedent,
când ostaşul român a luptat împotriva armamentului automat şi artileriei a două divizii inamice (Grupul Schmettow) la care se adăuga
artileria grea a Corpului Alpin Bavarez, comasate pentru a sprijini flancul stâng al frontului inamic de la Sibiu, aceasta fiind singura
posibilitate de a explica masivele pierderi.
Şase ani mai târziu13, la 9 septembrie 1922,
pe acelaşi loc, un comitet de iniţiativă format
din patru căpitani de rezervă care au luat
parte la luptele purtate de Regimentul 48 Infanterie Buzău şi au scăpat cu viaţă din acele
eroice confruntări, cu sprijinul Asociaţiei
„Mormintele Eroilor” din Buzău, cinstesc memoria camarazilor căzuţi, prin organizarea unui
serviciu divin şi a unui parastas în localitatea
Daia, precum şi prin ridicarea unui ansamblu
monumental în cimitirul din localitate.
În emoţionantul apel adresat cu acest prilej
populaţiei oraşului de pe Cibin se
menţionează: „Iubiţi cetăţeni: Fiii acestui judeţ
Buzău, ce făceau parte din Regimentul 48

Infanterie Buzău şi-au vărsat din belşug sângele lor, pe câmpul de luptă, în atacul de
noapte de la Rotenberg (Roşia), Daia şi Noul
Săsesc (N-E de Sibiu) pentru întregirea neamului românesc, în zorii zilei de 9 septembrie
1916, fiii acestui oraş şi judeţ (Buzău) şi-au îndreptat cu drag pivirile către voi, înainte de a
pleca la luptă, unde din 68 de ofiţeri şi 3600
trupe, la apelul de seară au mai răspuns
prezent numai 15 ofiţeri şi 800 de soldaţi,
restul îşi dăduseră tributul de sânge (2853)14,
cinstind din belşug cu sângele lor, numele de
buzoian. Cum ei şi-au îndreptat ultima privire
către voi, luându-şi rămasul bun, şi voi, datori
sunteţi, să vă îndreptaţi gândul către ei şi să
le slăviţi memoria acestor bravi luptători, prin
ridicarea unui creştinesc semn, acolo unde se
găsesc osămintele lor, acolo unde dându-şi
fericiţi sufletul pentru întregirea neamului ultimul gând a fost: Buzăul.”
Ca urmare a pierderilor considerabile
suferite regimentul este retras de pe linia I în
localitatea Mohu, şi este trimis spre refacere
şi completare în localitatea Brad, devenind ulterior rezerva Grupului Olt. În ciuda considerabilei jerfe de sânge perioada de refacere
este scurtă, astfel, în 13/26 septembrie, completat cu efective din rezervă, la comandă cu
maiorul Popescu Dumitru din Regimentul 5
Vânători15, R.48 Infanterie primeşte ordin de
a se pune în marş nu către Sibiu, unde începuse contraofensiva germană, ci spre sud,
către localitatea Boiţa, cu misiunea de a
curăţa de inamic defileul Oltului.16
Pentru a respecta adevărul istoric şi a face
mai bine înţeles rolul şi importanţa acţiunilor
de luptă ale R.48 Infanterie, trebuie să ne întoarcem la ziua de 22 septembrie 1916, în
flancul drept al dispozitivului german din jurul
Sibiului, unde Corpul alpin bavarez începe o
operaţie îndrăzneaţă ce nu putea fi
încredinţată decât unei trupe excepţionale17:
este vorba de ampla manevră de întoarcere
prin M-ţii Sebeşului, în urma căreia se
urmărea blocarea Văii Oltului, în spatele trupelor române.
Corpul alpin bavarez, Deutsche Alpenkorps, era o unitate de elită a armatei germane,
cu o excelentă reputaţie pe câmpul de bătălie,
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special echipată şi instruită pentru lupta în
munţi, foarte bine dotată cu mitraliere,
aruncătoare uşoare şi chiar artilerie grea,
obişnuită a fi trimisă în cele mai dificile
încleştări şi a i se încredinţa cele mai grele misiuni.
Practic, Corpul alpin bavarez a fost „plimbat" de nu mai puţin de 10 ori de pe un front
pe altul în funcţie de interesul strategic al comandamentului german: Tirolul de Sud 1915,
Serbia 1915, Verdun 1916, România 1916, Alsacia 1917, din nou România - frontul de la
Mărăşeşti 1917, Sudul Italiei 1917, Flandra
1918, Somme 1918, Serbia 1918.18 Unul
dintre membrii acestei unităţi de elită, participant şi la campaniile din România, era comandantul companiei a II a din batalionul
Wurtemberg, căpitanul Erwin Rommel, viitorul
mareşal.
Misiunea primită de marea unitate germană
comandată de generalul german Krafft von
Dellmensingen, era ca până la 12/25 septembrie, în preziua pornirii la ofensivă a Armatei
a IX-a germane, să ajungă, din zona Poiana

Sibiului - Jina unde îşi avea dispozitivul, până
pe aliniamentul: vârful Robu (cota 1900 m),
vârful Mare (cota 2065 m), vârful Prejba (cota
1745 m), Gihan (cota 1411 m), pasul Turnu
Roşu, ajungând astfel în spatele Corpului 1
Armata român, pe comunicaţia sa de
aprovizionare şi evacuare.19
Feldmareşalul von Falkenhayn intenţiona
să transforme campania din România din anul
1916 într- un exemplu clar al doctrinei Bewegungskrieg - războiul din mişcare - la nivel
operaţional, o campanie mobilă în contextul
generalizat al războiului de tranşee, caracteristic frontului din vestul Europei.
Cu nefericitul concurs al comandamentului
român20, misiunea celor aproape 10 000 de
militari inamici, ce au parcurs aproximativ 60
de kilometri21 cu întregul material şi echipament de război, extrem de dificilă datorită lipsei căilor de comunicaţii şi desfăşurată la
altitudini de peste 1500 m, a fost dusă la îndeplinire exact aşa cum fusese planificată,
astfel că în data de 12/25 septembrie Corpul
alpin bavarez se afla cu o parte a efectivului
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în dispozitiv în localitatea Lunci, pe vechea
frontieră, iar cu un al doilea grup asigura flancul de sud dinspre Rm.Vâlcea, ameninţând în
acelaşi timp localitatea Câineni.
După aprecierea lui C. Kiriţescu22, unul
dintre punctele slabe ale frontului românesc
din jurul Sibiului era faptul că singura legătură
spre sud cu ţara se putea face pe
traseul Boiţa-Turnu Roşu-Câineni, linie de
comunicaţii de importanţă strategică, vitală
pentru aprovizionare dar şi pentru retragere.
Cu alte cuvinte, controlul defileului de către
forţele inamice ar fi însemnat, în mod sigur,
sfârşitul campaniei Grupului Olt, ce s-ar fi
găsit astfel înconjurat de Corpul Alpin dinspre
sud, Grupul Schmettow dinspre est, blocând
joncţiunea cu Armata a II a, în timp ce grosul
forţelor inamice erau deja în ofensivă dinspre
nord.
În această situaţie, Grupul Olt nu mai putea
conta nici pe ajutorul Grupului Jiu, dinspre
vest nici al Armatei a II a, dinspre Braşov, dar
mai mult, prin dezvoltarea ofensivei către sud,
inamicul ar fi putut surprinde flancul şi spatele
celorlalte două grupuri de armate, Grupul
Cerna şi Grupul Jiu, care operau spre apus,
pe văile râurilor cu aceleaşi nume.
Cu toate pierderile considerabile suferite şi
cu toată perioada insuficientă de refacere,
R.48 Infanterie era, în acel moment, singura
unitate disponibilă, pe care comandamentul
român al Grupului Olt o putea trimite în luptă,
spre sud, către spatele dispozitivului propriu,
pentru a respinge inamicul şi a menţine cu
orice preţ sub control defileul Oltului.
Regimentul se pune în marş în data de
13/26 septembrie către Boiţa unde se împarte
în trei coloane23, astfel: prima coloană,
compusă din 3 companii şi 2 mitraliere, sub
comanda noului comandant, maiorul Popescu
Dumitru, urmând şoseaua şi defileul Oltului,
coloana a doua, compusă din două companii
şi o mitralieră, sub comanda maiorului
Buruiană, pe dreapta Oltului, urmând valea
Pleşei până la Piatra Giurcului, iar a treia
coloană, compusă din 2 companii şi o
mitralieră,
sub
comanda
maiorului
Alexandru Dobrescu, urmând creasta din
stânga Oltului.

Drumul de la Boiţa la Câineni este străbătut
prin încleştări aprige, prin lupte de zi şi de
noapte, susţinute fără odihnă pe parcursul a
nouă zile de marşuri şi de confruntări;
coloanele de pe centrul şi stânga dispozitivului întâlnesc inamicul la Râul Vadului şi-l
împing până la poziţia întărită de la Lunci,
poziţie ocupată chiar de români pe perioada
neutralităţii24, după ce cuceresc casă cu casă
cazarma grănicerilor, în timp ce coloana din
dreapta respinge inamicul pe valea Pleşei, cu
ajutorul Regimentului 1 Grăniceri.
Până pe 16/29 septembrie, Regimentul 48
Infanterie Buzău luptă continuu pentru alungarea mitralierelor25 inamice care făceau
imposibilă trecerea prin defileu, reuşind cu
greu să treacă spre localitatea Câineni 195 cai
şi 42 de trăsuri din trenul regimentar.
Misiunea comună celor trei coloane ale
regimentului, de a scoate inamicul din poziţiile
de la Lunci şi Câineni, este îndeplinită cu
succes de vreme ce, deşi înfrânt26 în faţa Sibiului, Grupul Olt s-a putut retrage şi s-a putut
strecura pe defileul Oltului, cu majoritatea
forţelor sale27 datorită, în principal, intervenţiei
rapide, hotărâte şi luptelor eroice purtate de
Regimentul 48 Infanterie Buzău, la care trebuie adăugat şi ofensiva dinspre sud a trupelor Diviziei 20 infanterie conduse de
generalul Praporgescu, alături de marşul
Brigăzii Moşoiu, dinspre Tălmaciu peste vârful
Coţi,28 în valea Câineni.
Despre vitejia ostaşilor români în bătălia de
la Sibiu, corespondentul de război german
Koester29 scria: „Bătălia de la Sibiu s-a dat împotriva unui duşman încăpăţânat. Cel care ar
încerca să înjosească vitejia duşmanului(...)
ar comite cea mai mare greşeală în contra
propriilor noastre trupe.”
De asemenea, un alt corespondent de
război30, de astă dată este vorba despre britanicul Hamilton Fyfe, corespondent special
pe lângă Armata română, scria în revista War
Illustrated despre calităţile soldatului român31:
„...este zâmbitor, cu ochi inteligenţi,
scăpărători.
(...)Are demnitatea naturală a omului care
trăieşte în armonie cu natura în munţi, în
păduri, pe câmpii. În comportamentul său faţă
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de ofiţeri este respect, dar nicio urmă de
servilism.
În prezenţa oricui se găseşte vorbeşte şi se
poartă ca un bărbat printre alţi bărbaţi. L-am
observat pe câmpul de luptă pe timpul
înaintărilor, al retragerii, în condiţii în care trebuia să riposteze rapid împotriva unor forţe
inegale.
Am fost cu el în tranşee, am cântat şi am
dansat cu el în satele din spatele frontului
unde se afla la refacere, am călătorit cu el în
trenuri, am mărşăluit alături de el pe drumuri.
Sunt convins că nu există în altă parte
un material mai bun (...).
Aş putea ilustra neînfricarea soldatului
român relatându-vă cum ţâşneşte înainte cu
baioneta, oricând un atac la baionetă era permis. Cum cucerea piese de artilerie şi chiar şi
o fortăreaţă - fortăreaţa Alionului pe Dunăre,
luându-le cu asalt.
Aş putea umple o pagină cu exemple ale
acestui fel de curaj. (...)”.
Cu atât mai preţioasă este jertfa Regimentului 48 Infanterie Buzău în bătăliile purtate în
cadrul Grupului Olt, cu cât mai mare era
diferenţa între echiparea şi instruirea sa şi a
adversarilor săi, inegalitatea situaţiei tactice
pe câmpul de luptă şi pregătirea şi experienţa
corpului ofiţeresc aflat la comandă.
Demoralizaţi, în urma pierderilor uriaşe
suferite chiar în debutul campaniei, fără a
avea timp să se refacă fizic şi psihic după
sângeroasa jerfă din dealul Rotenbergului,
ostaşii Regimentului 48 Infanterie Buzău, majoritatea lor rezervişti, fără experienţa frontului, au găsit în ei înşişi resurse pentru a pleca
în marş forţat, să-şi răzbune camarazii căzuţi
şi să salveze situaţia frontului.
Ei au luptat pe defileul Oltului, având o
mitralieră la 2 companii32, împotriva unui inamic de elită, superior numeric şi ca dotare, împotriva participanţilor la campania de la Col di
Lana33 din Alpii Tirolezi, la bătălia de la
Thiaumont34 şi Fort Vaux35 de pe frontul
Verdunului, cei care influenţaseră decisiv
campania germană din Serbia, special
echipaţi şi antrenaţi pentru războiul în teren
muntos, şi care în faţa hotărârii şi curajului lor
au suferit pierderi grele 36.

În lipsa unor dotări elementare, absolut
necesare ducerii războiului - foarfecele pentru
sârma ghimpată, telefoanele de campanie ori
periscoapele de tranşee, insuficienţa armamentului automat ori a artileriei, cu o instrucţie
uneori precară - diferenţa a fost făcută de
bărbăţia, curajul şi eroismul dus până la jerfă
al soldatului român, considerat la vremea
respectivă, pe bună dreptate, „cel mai bun soldat din lume”, soldat care, cu bruma de echipament cu care a intrat în război a reuşit, printr-un
curaj nemaivăzut în faţa superiorităţii inamicului
şi cu bărbăţia caracteristică omului învăţat cu
greutăţile traiului de zi cu zi, să reziste.
Cu privire la înfrângerile suferite în campania
din anul 1916, acelaşi corespondent de război
britanic scria:” Faptul că Romania a suferit înfrângeri nu este, repet, vina soldatului român.
Acesta a făcut totul şi chiar mai mult decât atât
din ceea ce se putea aştepta de la el.
A suferit îngrozitor din vina altora. În condiţii
mai fericite nu ar exista un soldat mai bun în
întreaga lume.”37
Intervenţia Regimentului 48 Infanterie pe
defileul Oltului a zădărnicit planurile ofensivei
generalului Erich von Falkenhayn de a bloca
defileul Oltului şi a dat posibilitatea Marelui
Cartier General român să trimită şi alte forţe
pentru a evita primejdia încercuirii Grupului Olt
şi, pe cale de consecinţă, o catastrofă
naţională, înlăturând pericolul care plana şi
asupra Grupului Cerna şi a Grupului Jiu,
situaţie ce ar fi însemnat practic ieşirea
României din război.
Epopeea Regimentului 48 Infanterie Buzău
în Primul Război Mondial a continuat,
culminând cu contraatacul de la Pădurea
Răzoare din vara anului 1917, despre care
vom vorbi într-un număr viitor.
Note:
1. Centrul de studii şi păstrarea arhivelor
militare istorice, Piteşti, fondul R.48 Infanterie,
dosar nr.11, fila129;
2. Centrul de studii şi păstrarea arhivelor
militare istorice, Piteşti, fondul R.48 Infanterie,
dosar nr.11, fila 129;
3. C.Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.I, Ed.Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989,
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4. C.Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.I, Ed.Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.263.
5. Idem, p.261.
6. Idem, p.266.
7. Fost ministru de război al Germaniei, fost
şef al Marelui Stat Major german, începând cu
19.09.1916 comandantul Armatei a IX germană
din Transilvania.
8. C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.I, Ed. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.261.
9. Idem, p.266
10. C.Dumitrescu, Colecţia de manuscrise,
vol.IX B – Material documentar privind viaţa
oraşului Buzău - Armata, Arhivele Naţionale ale
României, Direcţia Judeţeană Buzău.
11. Centrul de studii şi păstrarea arhivelor
militare istorice, Piteşti, fondul R.48 Infanterie,
dosar nr.11, fila 130;
12. C. Dumitrescu, Colecţia de manuscrise,
vol.IX B,– Material documentar privind viaţa
oraşului Buzău - Armata, p.237, Arhivele
Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană
Buzău.
13. Victor Neghină, Cimitirul din Dealul Dăii:
carte vie scrisă cu sânge de eroi, Revista Transilvania nr. 3
14. Autorul ia probabil în calcul şi militarii răniţi
15. Idem;
16. C.Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.I, Ed.Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.268
17. Idem, p.264
18. http://www.trenchfighter.com
19. Lt.col.drd. Ioan Parean, Crint, tabara şi
poligon de instrucţie interen muntos al Academiei Fortelor Terestre, loc încărcat de istorie
multiseculară, Revista AFT, nr.1/2001.
20. Gl. Popovici retrage subunitatea de
grăniceri care asigura supravegherea zonei, C.
Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea
României, 1916-1919, vol.I, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.265
21. Jacob Lee Hamric, Germany’s Decisive
Victory: Falkenhayn’s Campaign in Romania,
1916 [M.A. Thesis: Eastern MichiganUniversity,
2004], Michigan War Studies Review., 2005,
p.28.
22. C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.I, Ed. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.260

Centrul de studii şi păstrarea arhivelor
militare istorice, Piteşti, fondul R.48 Infanterie,
dosar nr.11, fila 130;
24. C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916– 1919, vol.I, Ed. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.265
25. Centrul de studii şi păstrarea arhivelor
militare istorice, Piteşti, fondul R.48 Infanterie,
dosar nr.11, fila 130;
26. Idem, p.275
27. “Forţele lui Falkenhayn nu au reuşit să
prindă în încercuire pe români, iar cele două divizii care se apărau la Sibiu au reuşit să scape
fără pierderi semnificative”, Jacob Lee Hamric,
Germany’s Decisive Victory: Falkenhayn’s
Campaign in Romania, 1916[M.A.Thesis:
Eastern Michigan University, 2004], Michigan
War StudiesReview., 2005
28. C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.I, Ed. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.274
29. Idem, p.275
30. Hamilton Fyfe, corespondent special pe
lângă Armata română din partea War Illustrated
31. War Illustrated Magazine, 17 Martie, 1917.
32. Centrul de studii şi păstrarea arhivelor
militare istorice, Piteşti, fondul R.48 Infanterie,
dosar nr.11, fila 130
33. Vârf în Alpii Tirolezi (2462m) unde
Deutsche Alpenkorpsa reuşitsă oprească ofensiva armatei italiene.
34. Poziţie strategică pe frontul de la Verdun
cucerită succesiv, de mai multe ori, atât de germani cât şi de francezi în vara anului 1916
35. Idem.
36. http://www.trenchfighter.com37 That Rumania has suffered defeats is not, I repeat, the
fault ofthe Rumanian soldier. He has done all,
and more than all, that couldhave been expected of him. He has suffered sorely for the
faults ofothers. There would, under happier conditions, be no better soldierin the world.
Rumania’s Tragic Story by Hamilton Fyfe,
Special Correspondentwith the Rumanian Army,
from “the War Illustrated” 7th April, 1917.
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Regimentul 48 Infanterie Buzău
(partea a Il-a, sfârşitul campaniei anului 1916)
--------------Locotenent-colonel Liviu Corciu, Comandamentul Operaţional Întrunit
MOTTO:
Luptele din acest sector sunt dintre cele mai cumplite lupte date pe întreg frontul
carpatic. Disproporţia între efectivele şi armamentul formidabil al adversarului şi cele ale
românilor, dificultăţile terenului accidentat, pe care se dădeau luptele, vremea rea - zăpadă şi
ger - dădeau războiului de aici un aspect de tragedie care n-a fost atins nicăieri în altă parte a
frontului carpatic.
C.Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României,
Fragment referitor la luptele purtate în Munţii Argeşului, în toamna anului 1916.
Nu am afirmat niciodată despre Regimentul 48 Infanterie Buzău, nici în primul articol al acestui serial, publicat în numărul precedent, şi nici pe parcursul discuţiilor, unele deosebit de animate, suscitate de articolul în cauză, că ar fi fost unul din regimentele de elită ale armatei
române în timpul Primului Război Mondial.
Din contră, este poate cel mai aproape, dintre toate regimentele înfiinţate atunci, în clocotul
zilelor premergătoare intrării României în război, de materializarea expresiei carne de tun. A
pornit la război cu doar câţiva ofiţeri şi subofiţeri de carieră, majoritatea provenind din rândul
rezerviştilor, învăţători ori funcţionari, şi câteva mii de soldaţi de toate vârstele, mai toţi
provenind din mediul rural; slab instruiţi, slab echipaţi, şi mai slab dotaţi cu echipament şi
tehnică de război. Până aici nimic deosebit, s-ar putea zice.
Remarcabil, la acest regiment este faptul că, în fiecare situaţie limită cu care s-a confruntat,
la Roşia (Rotenberg) ori pe defileul Oltului, în munţii Argeşului ori la Mărăşeşti, în refacere, în
Moldova pustiită de epidemii, ori în acţiunile militare de restabilirea ordinei de drept, în sudul
Basarabiei, s-a arătat demn de încrederea şi speranţa cu care a fost învestit, a dovedit curaj prin disponibilitatea la jertfă, până la uitarea de sine, tărie de caracter - prin rezistenţa fizică în
faţa tuturor greutăţilor şi permanentelor lipsuri, dar, mai ales, prin rezistenţa moralului în
confruntările directe, întotdeauna inegale. Iar aceste înalte trăsături sunt caracteristice elitelor.
Favorizată de acalmia ce se instalase pe
fronturile occidentale şi motivată de intenţia
de a finaliza acţiunile militare în România
până la sosirea iernii, când Armata Română
ar fi putut rezista mult mai uşor pe crestele
înzăpezite din munţi, ofensiva Puterilor Centrale pe frontul din Transilvania intra, după
bătălia Sibiului, într-o nouă fază.
Aici se cuvine a face o scurtă aducere
aminte a evenimentelor ce precedaseră momentul despre care am vorbit mai sus. Regimentul 48 Infanterie Buzău a suferit pierderi
grele, în chiar primul episod remarcabil din
scurta sa istorie, când în faţa localităţii Roşia
din preajma Sibiului a suferit pierderi severe,
22 de ofiţeri şi 1150 subofiţeri şi trupă, morţi
răniţi şi dispăruţi.1

În legătură cu acest trist episod, jurnalul de
operaţii al Diviziei 13 Infanterie menţionează:
„Regimentul 48 Infanterie care trebuia să
atace satul Roşia, nefiind susţinut pe flancul
stâng de un batalion din Regimentul 44 Infanterie(care trebuia să execute o mişcare de
întoarcere) deşi pătrunsese în parte din
tranşeele inamicului din satul Nou Săsesc, a
fost silit să se retragă cu mari pierderi”.2
Ulterior, Regimentul 48 Infanterie Buzău,
incomplet refăcut, în rezerva Diviziei 13, este
trimis pe defileul Oltului, spre Câineni, pentru
a evita încercuirea întregului Corp 1 Armată
(Grupul de Olt), prin remarcabila manevră a
Corpului Alpin Bavarez.
Imaginea completă a situaţiei frontului,
după bătălia Sibiului şi retragerea Corpului 1
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Armată pe defileul Oltului, este foarte bine
redată de istoricul C.Kiriţescu, în lucrarea Istoria războiului pentru întregirea României.
Acesta prezintă atât situaţia inamicului,
care, iniţial se orientase cu forţele principale
spre est, în intenţia de a respinge unităţile Armatei a II-a române şi a cuceri Braşovul,
lăsând în poziţie, în faţa unităţilor Grupului de
Olt, doar Corpul Alpin bavarez întărit, cu misiunea de a păstra aliniamentul câştigat şi de
a hărţui unităţile româneşti demoralizate, cât
şi situaţia Corpului 1 Armată român, care
reuşise să se retragă cu greu prin defileul
Oltului, cu pierderi grele în oameni şi mai ales
în material de război, înfrânt şi slăbit, dar nu
distrus3 şi, întărit cu Divizia 20 Infanterie, carei sărise în ajutor dinspre sud, atunci când
fusese în pericol de încercuire, bloca ambele
maluri ale râului Olt, pe vechea linie de
graniță, în zona localității Câineni.
După victoria de la Brașov, Falkenhayn
identifică, în Pitești, următorul punct de
importanță strategică și cel mai scurt drum
spre capitala țării, spre care îndreaptă, peste
Carpați, acțiunea convergentă4 a două grupuri
de armate, Grupul Morgen, prin Câmpulung
Muscel, și Grupul Krafft, prin Curtea de
Argeș. Astfel, Grupul Krafft, denumit astfel
după generalul Krafft von Delmensingen, comandantul Corpului Alpin Bavarez - unitate ce
constituia nucleul acestei forțe, va fi întărit
considerabil cu mari unități germane și austro-ungare, dintre care unele odihnite,
proaspăt debarcate pe front, altele specializate în lupta în teren muntos, dar în mod
considerabil cu artilerie de mare calibru, baterii de calibrul 210 și 305 mm, domeniu în
care germanii dețineau superioritatea
absolută5.
Pe lângă noul dispozitiv defensiv adoptat în
mare grabă, o altă schimbare la Grupul Olt
era și aceea a comenzii, în data de 18 septembrie/1 octombrie, Marele Cartier General
înlocuindu-l pe generalul Popovici, pentru
ezitările manifestate pe câmpul de luptă, precum și pentru incompetența în conducerea
și organizarea forțelor aflate în subordine6,
cu generalul David Praporgescu, un soldat
de elită cu frumoase însușiri sufletești și

profesionale7. Din nefericire, după numai
câteva zile, în data de 30 septembrie/13 octombrie, generalul David Praporgescu va fi
rănit mortal de schijele unui proiectil inamic,
în timp ce inspecta o poziție din linia întâi, în
zona înălțimii Coți, fiind primul general român
căzut la datorie în Primul Război Mondial. La
comanda Grupului Olt a fost numit generalul
Petala, fost comandant al Diviziei 9 Infanterie
în Dobrogea.
Cât despre despre capacitatea combativă
a trupelor Grupului Olt, C. Kirițescu8
menționează că situația acestei mari
unități era una aproape disperată, având
unități amestecate, nepregătite pentru
luptă, cu armament mediocru și cu moralul
scăzut.
Tot istoricul C. Kirițescu descrie flancul
drept al dispozitivului de apărare românesc,
ce ocupa ori supraveghea înălțimile până la
Valea Argeșului, ca fiind neomogen, format
din elemente dezorganizate9 ale diviziilor 23
și 13, dispus pe un teren muntos deosebit de
dificil, pe alocuri împădurit, și cu înălțimi, în
general, peste 1500 m, străbătut de râurile
Olt, Topolog și Argeș. La dificultățile terenului
se adăuga și vremea nefavorabilă de toamnă,
cu ploi, lapoviță și, mai ales în zonele înalte,cu
ninsori abundente.
Aceste caracteristici aveau să imprime
luptelor angajate aici un caracter extrem de
dur, mai ales că se înfrunta un adversar,
care folosea numai trupe specializate și
dotate corespunzător, dar mai ales înzestrate cu echipament adecvat, pentru lupta
în munți.10
Referindu-se la diferențele considerabile în
înzestrarea trupelor române, comparativ cu
cele ale Puterilor Centrale, pe frontul românesc în campania anului 1916, jurnalistul britanic Hamilton Fyfe, corespondentul de război
special al revistei britanice The Daily Mail,
acreditat pe lângă Armata României, scria
într-un articol apărut în martie 1917: „Este ca
și cum i-ai ucide, să trimiți (la luptă– s.n) oameni atât de prost echipați împotriva unui
inamic aprovizionat din abundență cu toate
motoarele și dispozitivele tehnice necesare
ducerii războiului modern”11.
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Dezorganizate din cauza pierderilor suferite
în bătălia Sibiului și pe timpul retragerii prin
defileul Oltului,12 subunitățile Regimentului 48
Infanterie Buzău se aflau cantonate, la data
de 23 septembrie, în localitatea Găojani, localitate situată pe şoseaua Câineni Boişoara, din judeţul Vâlcea, unde desfăşurau
activităţi de completare a efectivelor şi
reconstrucţie a subunităţilor, ocupând avanposturi pe Dl.Mormântul şi Dl.Omu de Piatră.
Regimentul 48 Infanterie Buzău fusese retras pentru refacere datorită stării avansate de
oboseală a trupei; luptase mai mult de 10 zile
şi nopţi în linia întâi împotriva unui inamic superior numeric, fusese copleşit la capitolul
dotare precum şi la capitolul tehnic, având
moralul puternic afectat datorită pierderilor în
efective suferite, inclusiv în rândul ofiţerilor
unităţii, fiind înlocuit pe poziţii cu Regimentul
47 Infanterie.13
Cu o zi în urmă, pe 22 septembrie, maiorul
Popescu Dumitru, cel ce fusese numit comandant al regimentului în data de 10 septembrie,
după sângeroasa bătălie din Dl. Rotenberg,
fuses grav rănit în urma atacurilor şi
contraatacurilor succesive purtate în zona
localităţii Lunci, fiind înlocuit cu maiorul
Alexandrescu Alexandru, al treilea comandant
al unităţii în numai 13 zile.
În degringolada retragerii, unităţile
româneşti erau amestecate, puţine fiind cele
care reuşiseră să se regăsească compact pe
noul aliniament. Din studiul jurnalului de
operaţii al Diviziei 13 reiese că cele două mari
unităţi al Grupului Olt, Divizia 13 şi Divizia 23
făcuseră în timpul retragerii pe defileul Oltului,
fără să vrea şi sub presiunea continuă a
inamicului, o manevră în forma literei X. Astfel,
Divizia 13, care în bătălia Sibiului ocupa aripa
dreaptă a dispozitivului în zona Caşolţ, se afla
acum cu unităţile dispuse pe malul drept al
Oltului, în zona Câinenii Mari - Râu Vadului,
în timp ce Divizia 23 care ocupase flancul
stâng în zona Răşinari, se afla acum cu
unităţile în dispozitiv pe malul stâng al Oltului,
în zona Câinenii Mici - Boişoara. Unităţile
celor două divizii erau dezorganizate, companiile şi trenurile regimentare amestecate şi
totul trebuia repus cât mai curând în ordine.

Printre măsurile de reorganizare a dispozitivului propriu luate de generalul Praporgescu
la 26 septembrie, în baza ordinului Corpului 1
Armată nr.45/25.09.19161, companiile dispersate şi descompletate ale Regimentului 48
Infanterie Buzău vor trece, din compunerea
Diviziei 13 Infanterie, în subordinea Brigăzii
Combinate din Divizia 23 Infanterie, cu
misiunea de a păzi cu subunităţi de nivel
un batalion sectorul de frontieră de la
Vf. Palatinul până la Vf. Moldoveanul,
având dispuse forţele principale în zona Între
Râuri.
Spre vest, adică spre stânga sa, dispozitivul corpului principal al Regimentului 48 Infanterie Buzău se învecina cu un batalion din
Regimentul 7 Infanterie pe Dl.Mâzgavu, iar
spre est, în dreapta sa, erau dislocate unităţi
ale Armatei a II-a române.
Restul regimentului, din care mai rămăsese
aproximativ o companie, rămâne în poziţie pe
Dl. Mormântul, cu misiunea de a supraveghea
Valea Oltului şi comunicaţia Câineni Grebleşti - Boişoara.
În perioada 26 - 29 septembrie corpul principal al regimentului se pune în marş pe itinerarul Găojani - Sălătruc - Căpăţâneni, de
aici merge pe calea ferată până la destinaţie,
punctul Între Râuri, iar în perioada următoare,
între 29 septembrie şi 4 octombrie, execută
recunoaşteri şi ocupă subsectoarele de
apărare pe care le primiseră în responsabilitate.14
Referindu-se la executarea poziţiilor defensive, a tranşeelor în special, ca o
caracteristică generală a campaniei anului
1916, corespondentul britanic de război pe
care l-am prezentat mai sus, scria:
„Soldaţii nu aveau nici măcar suficiente
cazmale pentru săpat tranşee, iar alt gen de
unelte pentru consolidarea tranşeelor lipseau
cu desăvârşire. Tranşeele astfel lucrate erau,
majoritatea, de o slabă calitate defensivă. Am
intrat în câteva atât de înguste şi puţin adânci
încât nu erau de niciun folos, oamenii nu
puteau sta în picioare şi nici nu puteau îngenunchea în ele. Altele erau genul de tranşee
gata să se năruie în întregime dacă un proiectil ar fi căzut în oricare parte a lor.
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Imaginaţi-vă o armată atât de prost
echipată (sublinierea autorului) pusă în postura de a se lupta cu germanii care aveau tot
ce le era necesar şi veţi putea începe să
înţelegeţi de ce nu au fost în măsură [românii]
să le reziste mai mult timp"
Asupra acestor poziţii defensive inamicul
foloseşte artilerie de calibru mare, între care
şi „monstruoasele”15 mortiere de 305 mm.
Dorind să profite la maximum de superioritatea sa în efective, dar mai ales în tehnică şi
artilerie, de faptul că trupele sale erau
echipate şi specializate a lupta în teren
muntos, precum şi de deprinderile tactice ale
statelor majore de a manevra pe flancuri
folosindu-se de permisivitatea terenului puternic frământat, generalul von Falkenhayn decide să înceapă ofensiva nu cu efortul
principal pe Valea Oltului, care ar fi fost prea
uşor de apărat, ci cu o dublă învăluire pe flancuri, un cleşte asemănător celui din bătălia
Sibiului, unul dintre „braţele” acestuia fiind
direcţionat peste munţi, între râurile Topolog
şi Argeş, chiar în sectorul defensiv în care
poziţionate subunităţile din Regimentul 48 Infanterie.
Vorbind despre această zonă, istoricul
C.Kiriţescu, o descrie ca fiind o regiune
muntoasă, sălbatică, nelocuită, (...) un teren
difcil, lipsit de drumuri practicabile16, iar trupele române din acest sector sunt descrise ca
fiind rare, în detaşamente mici si izolate, cu
legături slabe între ele, ce aveau de apărat
largi spaţii intermediare pustii străbătute
numai de patrule.16

Acţiunea principală a ofensivei germane se
dezlănţuie pe partea stângă a Oltului, în sectorul Diviziei 23 Infanterie, în data de 04 octombrie, când Brigada 2 alpină austro-ungară
traversează M-ţii Făgăraş dinspre Avrig, prin
punctul numit Scara (2313m), pătrunzând prin
dispozitivul Regimentului 7 Infanterie, unde
este întâmpinat de un slab detaşament
român2, aflat pe M.Mâzgavu (2143m).
Operaţiunea, în sine, este încă o dovadă a
superiorităţii instruirii şi dotării cu echipament
specific acţiunilor în teren muntos a inamicului, care reuşeşte să surprindă din nou comandamentul român prin executarea unei
manevre deosebit de periculoase.
Încercând redresarea situaţiei, comandamentul român trimite în întâmpinare inamicului rezerva de sector, o companie şi o secţie
de mitraliere din Regimentul 48 Infanterie,
care ia contact cu acesta pe M.Clăbucet,
unde are loc lupta, dar este respinsă din
cauza inferiorităţii în efective şi tehnică, fiind
nevoită să se retragă la Cumpăna. Tot la
Cumpăna se regrupează şi celelalte
subunităţi ale regimentului, cu excepţia celei
de pe Dl.Mormântul, reuşind astfel să evite
încercuirea şi să reziste pe noile poziţii până
în data de 08 octombrie20, când este retras la
Oieşti, în rezervă.
În data de 09 octombrie regimentul
primeşte o nouă misiune, aceea de a ocupa
M.Ghiţu cu o companie, cu o altă companie
Cetatea lui Ţepeş Vodă, iar cea de-a treia
companie rămâne în rezervă. Din nou, companiei de pe Dl. Mormântul nu i se schimbă
poziţia sau misiunea.
Inamicul fiind respins de la Sălătruc şi Arefu,
R.48 primeşte misiunea de a reocupa Cumpăna.
La 13 octombrie situaţia era astfel: 2 companii (lt. Şerdinescu şi lt.Neaga în poziţie la
Cumpăna, o altă companie în localitatea
Valea Rea, iar o a treia companie la Cetatea
lui Ţepeş Vodă. Companiei de pe Dl. Mormântul nu i se schimbă poziţia sau misiunea.
La 14 octombrie, inamicul, atacând cu forţe
numeroase, înfrânge rezistenţa celor două
companii de la Cumpăna pe care le face prizoniere aproape în întregime, împreună cu
comandanţii lor.21
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Aici trebuie menţionată impresionanta
dramă a lt. Aurel Şerdinescu: ofiţer activ
repartizat, după absolvirea Şcolii Militare din
Berlin, în cadrul Regimentului 8 Infanterie din
Buzău, încadrat, la începutul războiului, comandant de companie la Regimentul 48 Infanterie;
este rănit de explozia unui proiectil în timp ce
rezista cu compania pe care o comanda,
menţinând poziţia de la Cumpăna şi va muri
într-un spital militar german de campanie,
având ambele picioare amputate. Numele lui
este înscris pe placa frontală a Monumentului
Eroilor Regimentului 48 Infanterie Buzău.
La 15 octombrie inamicul atacă şi forţele
care se găseau la Valea Rea - o companie şi
o secţie de mitraliere, întărită cu trupe de la
partea sedentară a regimentului şi dispensaţi,
care reuşesc să reziste înverşunat până
seara, când favorizate de întuneric se
strecoară printre poziţiile inamicului, ce
reuşise să le înconjoare, şi se dispun în
poziţie la Valea cu Peşti.
Tot în acestă zi şi compania de pe Dl.Mormântul, care luptase alături de trupe din regimentele 47, 72, 81, 18, fusese nevoită a se
retrage cu pierderi mari pe dealurile de la sud
de Titeşti.
La 16 octombrie, batalionul condus de mr.
Alexandru Dobrescu se retrage la Tunel
ocupând poziţie de o parte şi de alta a
Argeşului, este întărit cu 160 de cavalerişti din
Regimentul 6 cavalerie şi încearcă un atac, pe
dreapta Argeşului, ce nu reuşeşte. Rămâne în
poziţie până 02 noiembrie.
La 30 octombrie, mr. Alexandru Dobrescu
este grav rănit, în timp ce inspecta poziţiile
unităţii, şi moare din cauza rănilor, numele lui
fiind înscris la loc de cinste, primul, pe placa
frontală a Monumentului Eroilor Regimentului
48 Infanterie Buzău. Comanda grupului va fi
luată de mr. Dumitru Popescu, care se întorsese vindecat de rana de la Câineni.
În perioada 02 - 05 noiembrie, o companie
şi secţia de mitraliere se retrage de la Tunel
la Oieşti, unde intră în compunerea Brigăzii 28
Infanterie, ocupând poziţie la Pământeni,
restul batalionului (2 companii de infanterie şi
compania dispensaţilor) formează rezerva
Diviziei la Oieşti.

Grup de luptă, sub comanda mr.
Dumitru Popescu, şi rămâne pe poziţii până
la 12 noiembrie, când se retrage pe Dl.
Ghicioara.
La 14 noiembrie se pune în marş pe itinerarul Ghicioara - Miceşti - Văleni(Ciocaneşti),
iar la 16 noiembrie ocupă poziţia de la
Vrăneşti, pe şoseaua Florica - Bucureşti,
peste satul Valea Boerească; seara grupul, la
care se mai adăugaseră 16 tunuri, ia poziţie
la nord de Goleşti, pe şoseaua Piteşti Bucureşti până la apa Argeşului, inclusiv
podul CFR.
La 17 noiembrie, inamicul atacă puternic pe
această poziţie grupul, care cedează, după ce
dă 6 contaatacuri, pentru a-şi salva tunurile,
retrăgându-se la Văleni, iar, de aici, ocupă o
poziţie pe pârâul Râncăcior.
Acolo se strâng toate resturile grupului,
constituindu-se o companie cu un efectiv de
180 de oameni, sub comanda sublocotenentului Duică Ştefan, companie ce s-a pus la
dispoziţia Regimentului 67 Infanterie care
avea misiunea de a susţine retragerea
coloanelor spre Găeşti.
Susţinând retragerea, astfel au luptat resturile Regimentului 48 Infanterie, de la Găeşti
până la Costeşti, între 20 şi 24 noiembrie,
până când, în perioada 24 - 30 noiembrie, sa format Divizia 13/14 Infanterie, sub comanda colonelului Colori, compusă din 3
regimente cu efective reduse. Cel de-al doilea
regiment al acestei Divizii(R.2//D.13/14), sub
comanda mr. Dumitru Popescu, era compus
din efective ale Regimentului 5 Vânători, ale
Regimentului 86 Infanterie şi ale Regimentului
48 Infanterie Buzău.22
Divizia a intrat în luptă la 1-2 decembrie, la
Groşani unde a respins cu pierderi mari pe
inamic, continuând retragerea, sub presiunea
constantă a inamicului, astfel că, în noaptea
de 15/16 decembrie, regimentul se găseşte în
dispozitiv defensiv în zona localităţii Costeşti,
de unde, din cauza cavaleriei ruse, care
ocupa frontul la sud de Costeşti, şi care s-a
retras producându-se astfel o spărtură în
front, a primit ordin de retragere spre Spătaru
şi de acolo la sud de Buzău, prin satul Ciocârlia, până în satul Boboc.
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La 3 decembrie a ocupat poziţie între satul
şi gara Boboc, Buzău, spre a susţine retragerea unităţilor din diviziile 8 şi 11, ce
rămăseseră în urmă.23
Ulterior, primeşte ordin de marş şi, în perioada 4 - 21 decembrie, se deplasează peste
apa Şiretului, pe itinerariul Fundeni - Ţigăneşti
- Burcea - Tecuci - Ghidrigeni - Bârlad - Sârbi
- Mânzeşti - Vaslui -Goleşti - Poiana Cârnului
- Iaşi (bariera Socola) - Podu Iloaiei - Tg.Frumos - Balş - Hârlău - Maxut - Deleni, localitate
care va fi şi cantonamentul definitiv al Regimentului 48 Infanterie pe tot cuprinsul procesului de reorganizare din timpul iernii
1916/1917.
Referindu-se la lipsurile îndurate de ostaşul
român pe perioada campaniei anului 1916,
jurnalistul englez Fyfe, scria: „Totalitatea
suferinţelor Armatei Române nu o va şti nimeni niciodată. Numărul morţilor, al răniţilor
va fi stabilit poate, vreodată. Dar cine, cu
excepţia celor care au fost implicaţi, poate
înţelege cât de profundă este deprimarea în
care cad soldaţii atunci când iau parte la o
luptă care este în mod evident inegală, când
au de-a face cu un inamic al cărui armament
este superior în orice domeniu?”24.
Un fapt mai puţin cunoscut se cere
menţionat aici: din studiul registrelor în care
sunt menţionaţi militarii morţi răniţi şi dispăruţii
Regimentului 48 Infanterie, documente puse
la dispoziţie prin amabilitatea Centrului de
studii şi păstrarea arhivelor militare istorice,
Piteşti, am descoperit faptul că buzoienii
Regimentului 48 Infanterie au luptat în campania anului 1916, pe două fronturi.
Primul dintre fronturi este cel despre care
am vorbit în primul articol şi în continuarea de
faţă, şi anume în cadrul dispozitivului Diviziei
13, ulterior 23 şi din nou al Diviziei13/14, în
cadrul Grupului de Olt (Corpul 1 Armată).
Cel de-al doilea front, despre care, practic
nu se face prea multă vorbire, este frontul de
sud unde se constituise Grupul apărării
Dunării25, alcătuit din Divizia 18 ca forţă
principală, formată din 3 brigăzi, la care se
adăugau o brigadă de artilerie şi alte trei
brigăzi de călăraşi. Divizia fusese formată
după începerea războiului din batalioane de

miliţii şi din al patrulea batalion al unor regimente din Muntenia.26
Era o practică folosită de Marele Cartier
General aceea de a constitui unităţi noi din
aşa zisele batalioane de marş sau batalioane
de completare ale unor regimente. Acest fapt
explică şi de ce Regimentului 48 Infanterie
Buzău nu i-au mai fost completate efectivele,
reduse în urma pierderilor severe suferite.
Revenind la studiul registrelor în care sunt
menţionaţi militarii morţi răniţi şi dispăruţii
Regimentului 48 Infanterie, am descoperit, în
dreptul mai multor nume de ofiţeri, subofiţeri
şi soldaţi, în dreptul localităţii unde au murit
sau au fost daţi dispăruţi, menţiunea La
Prunaru, iar, în dreptul datei, 14/15 Noiembrie
(stil vechi). Atât localitatea cât şi data coincid
cu acelea ale celebrei şarje de cavalerie, act
de curaj, jertfă şi cavalerism, demn de
veacurile eroice, dovedit de Regimentul 2
Roşiori.
În lipsa altor izvoare, în lucrarea istoricului
C. Kiriţescu se menţionează că detaşamentul
Zimnicea constituit din Brigada 43 infanterie,
4 divizioane de artilerie şi din Regimentul 2
Roşiori27, a primit ordinul de a elibera şoseaua
Zimnicea - Bucureşti. La Prunaru s-au dat 4
asalturi, în noaptea28 de 26/27 noiembrie, iar
lupta a fost foarte violentă; din evidenţele
Regimentului 48 Infanterie reiese că pierderile
batalionului de marş au fost de 7 ofiţeri şi 445
subofiţeri şi trupă, morţi, răniţi şi dispăruţi.
Şi tot Hamilton Fyfe aprecia atitudinea
soldaţilor români în timpul campaniei din
1916: „S-au comportat în cea mai mare parte
(a campaniei - s.n.) cu bravură. Au arătat
rezistenţă (anduranţă) şi curaj în aceeaşi
măsură. Nu este vina lor că au fost învinşi, ci
vina este a celor de deasupra lor. Nimeni dintre cei care îi cunosc nu pot nega faptul că ar
fi putut face mult mai mult şi mai bine dacă ar
fi fost pregătiţi şi conduşi corespunzător. Nu
au avut nicio şansă.”29, iar în alt context: Au
fost de multe ori sacrificaţi şi umiliţi de gafele,
incapacitatea şi panica propriilor lideri (..)”.
După aproape „luni şi jumătate de la începerea războiului, ce mai rămăsese din Regimentul 48 Infanterie Buzău, oameni şi
materiale, încheiau campania anului 1916, cu
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un bilanţ tragic sub povara cifrelor seci, a
numărului impresionant al morţilor, răniţilor şi
dispăruţilor, a nenumăratelor lupte şi jertfe
duse, a numeroaselor lipsuri de tot felul şi a
timpului nefavorabil.
Capitala era sub ocupaţie, administraţia şi
Casa Regală refugiate la Iaşi, într-o Moldovă
suprapopulată de milioane de refugiaţi, armata dezorganizată şi demoralizată, aliaţii ruşi
puşi pe jafuri prin satele golite de bărbaţi.
Cazaţi în bordeie săpate în pământ, la marginea satului Deleni din apropiere de Hârlău,
gândindu-se poate la ţinuturile natale, aflate
acum sub ocupaţie, ostaşii Regimentului 48
Infanterie Buzău se pregăteau fără să ştie, să
intre în istorie şi să îndatoreze generaţiile
viitoare, cu un act de eroism monumental,
săvârşit pe frontul de la Mărăşeşti, moment ce
este cunoscut, în literatura de specialitate sub
denumirea „Contraatacul de la pădurea La
Răzoare”, şi despre care, poate, vom avea
prilejul să relatăm într-unul din numerele
viitoare ale revistei.
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Glorioasa vară a anului 1919

Campania din Pocuția și Ungaria
----- Prof.univ. dr. Ion Giurcă, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Bucureşti

Evenimentul politic al anului 1919 l-a constituit semnarea la 28 iunie a Tratatului de la
Versailles, moment trecut sub suspectă tăcere
la 100 de ani de la consfințirea juridică
internațională a înfrângerii Germaniei. Evenimentul este important, în principal, deoarece
tratatul conținea și Statutul Ligii Națiunilor
(Societății Națiunilor), organizație constituită
cu scopul de a asigura menţinerea păcii,
document care ulterior s-a regăsit în
conținutul tuturor tratatelor de pace încheiate
între statele învingătoare și cele învinse.
Pe plan militar, anul 1919 a fost marcat de
eșecul intervenției Puterilor Aliate și Asociate
împotriva Rusiei sovietice, de războiul polonoucrainean, de confruntările militare dintre armata italiană și cea a nou constituitului regat
al sârbilor, croaților și slovenilor și, în ceea ce
ne privește, de acțiunea militară a României
împotriva armatei Republicii Ungare a Sfaturilor, statul din centrul Europei condus de un
guvern bolșevic, care dorea și spera realizarea Ungariei Mari cu sprijinul guvernului
bolșevic rus, printr-o colaborare militară cu armata roșie rusă și ucraineană. Prin urmare, în
contextul geopolitic și geostrategic din
primăvara și vara anului 1919, cu acordul
aliaților, armata română a acționat ofensiv
între Carpații Occidentali și Tisa, a organizat
acoperirea pe cursul de apă dorit ca frontieră
vestică a țării, a intervenit în sudul Galiției la
cererea guvernului de la Varșovia, a respins
ofensiva maghiară la Tisa și, drept consecință,
după respingerea trupelor ungare, dezvoltarea ofensivei pe direcția generală Budapesta, ocupată la 4 agust, după ce la 1
august guvernul bolșevic a părăsit capitala
Ungariei.

Două acțiuni militare ale armatei române în
vara anului 1919, distincte în spațiu, cu elemente de simultaneitate în timp, cea din
Pocuția și cea din Ungaria, au fost definitorii
pentru acțiunea politică și militară a României
de acum 100 de ani, care, chiar în puține rânduri, trebuie adusă în atenție într-un moment
în care se încearcă o revenire la epoca imperiilor, de astă dată nu prin stăpâniri teritoriale, ci economice, financiare și mediatice.
Acțiunea militară în Pocuția
Proclamarea independenței Poloniei a fost
urmată de declanșarea conflictului militar
polono-ucrainean, caracterizat de schimbări
frecvente de situații în privința luării sub control a unor teritorii de la nord de Nistru, situație
care genera insecuritate pentru Basarabia și
Bucovina.
După ce în ianuarie 1919 trupele române au
respins la nord de Nistru trupele ucrainene
care atacaseră la Hotin și Ataki, pe fondul
evoluției situației militare din Galiția, unde se
confruntau trupele poloneze cu cele
ucrainene, în lunile aprilie și mai 1919 au fost
luate măsuri de siguranță și apărare a teritoriului Bucovinei, de pregătire a forțelor pentru
eventuale acțiuni în afara acestuia. La 25
aprilie 1919 generalul Iacob Zadik a emis
„Ordonanța nr. 5” privitoare la mobilizarea pe
loc a personalului căilor ferate, poștelor, telefoanelor și telegrafelor, având la bază „Ordinul
circular nr. 1336” din 16/29 decembrie 1918,
conform căruia toți lucrătorii și funcționarii de
orice grad, aflați actualmente în serviciul căilor
ferate și în serviciul poștelor, telegrafelor și
telefoanelor sunt mobilizați pe loc.1
Apreciindu-se că există pericolul unui atac
din partea trupelor ucrainene în Bucovina, a
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fost intensificate acțiunile pentru culegerea
informațiilor despre inamic, s-a trecut la realizarea unor fortificații de campanie și o redistribuire a forțelor și mijloacelor destinate
apărării și înlocuirea grănicerilor de pe
frontieră cu două regimente de roșiori.
În cadrul măsurilor de organizare a apărării
în partea de nord a țării s-a înscris și constituirea, începând cu ziua de 1 mai 1919 a
Grupului „General Petala”, Compus din Divizia 8-a și Divizia 1-a cavalerie și diviziile ce
eventual i s-ar mai pune la dispoziție. Cartierul
Corpului 4 armată va face parte din acest
grup.2
În contextul situației din Galiția, între structurile militare române și poloneze s-au stabilit
primele contacte, inițiate de către Marele
Cartier General de la Varșovia, care au avut
în vedere aducerea în Galiția a Diviziei 4
vânători poloneză, aflată la est de Nistru, în
zona Odesa, problemă rezolvată la începutul
lunii mai, când această mare unitate era deja
concentrată în zona Cernăuți.
Preocuparea polonezilor de a aduna cât
mai multe forțe era în acord cu planficarea
unei ofensive împotriva trupelor ucrainene din
sudul Galiției, care a și fost declanșată la 13
mai 1919, drept pentru care guvernul de la
Varșovia a solicitat executivului de la
București intervenția armatei române, astfel
că la 20 mai generalului Constantin Prezan i
se transmitea rugămintea omologului său
polonez ca divizia română din Bucovina să
înainteze la sud de Nistru până la linia
Tlumacz, Ottynia, Sadzawka. Dacă este posibil un detașament la Delatyn.3
Prin urmare, la 22 mai 1919 Marele Cartier
General a transmis pe cale ierarhică „Ordinul
nr. 1195” care prevedea că: Divizia 8-a va
trece frontiera Bucovinei și va înainta între
Nistru și munți până pe linia Nadvorna, Ottynia, Niewiskca. Operațiunea trebuie să
înceapă în ziua de 23 mai. După atingerea
obiectivelor indicate, trupele Diviziei 8-a se vor
opri pe o poziție favorabilă de rezistență pe
care o vor întări. Pozițiile trebuie să facă față
bolșevicilor ruși și, eventual, și ucrainenilor.4
Pentru îndeplinirea misiunii stabilite, comandantului Diviziei 8 infanterie i-a fost pus la

dispoziție Regimentul 8 vânători și Bateria 3
din Regimentul 12 artilerie din rezerva Grupului de divizii „General Petala”. Printr-o completare la „Ordinul nr. 1195”, generalul
Constantin Prezan cerea ca forțele comandate de către generalul Iacob Zadik să evite
un conflict cu ucrainenii, prevenind comandamentul acestora despre acțiunea armatei
române, care trebuia justificată pe
considerațiunea că avem absolută nevoie să
stabilim imediat legătura cu trupele noastre
din Transilvania. În acest scop trebuie să
punem stăpânire pe calea ferată CernăuțiKolomea și Sighetul Maramureșului, singura
legătură directă existentă între cele două
regiuni.5
De asemenea, se ordona ca teritoriul care
urma a fi ocupat de către Divizia 8-a să fie organizat și administrat ca zonă militară, constituindu-se în acest scop un comandament
special, care să acționeze în conformitate cu
prevederile regulamentului asupra legilor și
desfășurării războiului pe uscat.
Pentru îndeplinirea misiunii stabilite, forțele
la dispoziție au fost grupate în trei
detașamente și o rezervă, care urmau a fi
întrebuințate în sectorul ofensiv, în cel defensiv activ și pentru organizarea teritorială,
fiecare cu o misiune clar stabilită.
Un rol important trebuia să-l îndeplinească
trupele destinate pentru organizarea teritorială
a Pocuției, formate din subunitățile Regimentului 3 grăniceri și jandarmeria rurală, a căror
misiune era: De a intercepta comunicațiile de
orice natură în Bucovina și în teritoriul ce se
va ocupa din Galiția. De a ocupa teritoriul din
spatele armatei care înaintează, pentru a
asigura liniile de etape ale coloanelor, de a
menține ordinea și liniștea în populație și de a
sprijini autoritățile existente, sau cele care se
vor instala pentru continuarea serviciului.6
Trecerea unităților Diviziei 8 infanterie în
Galiția a avut loc în dimineața zilei de 24 mai,
orele 04.30, ocuparea teritoriului Pocuției finalizându-se la 28 mai fără incidente majore.
După finalizarea luării sub control a Pocuției,
s-a trecut imediat la punerea în aplicare a
măsurilor stabilite pentru restabilirea transporturilor pe căile ferate, realizarea legăturilor
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telefonice și telegrafice, restabilirea și
menținerea ordinii acolo unde era cazul, iar
pentru administrarea teritoriului au fost emise
succesiv mai multe ordonanțe, în conformitate
cu legislația românească privind starea de
asediu.
Luarea sub control militar a Pocuției de
către armata română a determinat protestul
reprezentantului la București a autoproclamatei Republici Democratice a Ucrainei, care
la 2 iunie 1919 considera că fusese violat teritoriul său, solicitându-se ca în 48 de ore trupele române să se retragă, amenințând că în
caz contrar R. D. Ucraineană nu va
recunoaște deciziile Conferinței de Pace de la
Paris în privința României, atitudine care nu
era nouă și nici nu a fost ultima în privința
pretențiilor teritoriale ale vecinului de la
răsărit.
Măsurile administrative adoptate de către
autoritățile militare române au generat
nemulțumiri în rândul polonezilor și ucrainenilor, care doreau supremația în Pocuția, în
cele din urmă generalul Iacob Zadik și
colonelul Gheorghe Liciu, numit comandant al
Comandamentului Teritorial al Pocuției, au
reușit să detensioneze situația, astfel că pe
timpul prezenței trupelor noastre în acest teritoriu nu s-au înregistrat evenimente care să
impună măsuri speciale. Totuși, delegația
Poloniei la Conferința de Pace s-a adresat lui
Ion I.C. Brătianu, solicitându-i să dea
dispozițiile necesare Statului Major General al
armatei române, cât și generalului Iacob Zadik
pentru a acepta introducerea imediată a
administrației poloneze în teritoriul ocupat de
către armata română în Galiția Orientală.
Totodată, se solicita ca generalul Iacob Zadik
să accepte acreditarea pe lângă statul său
major a unui comisar polonez pentru afaceri
civile, până atunci când vor fi puse în aplicare
măsurile stabilite de către guvernul de la
Varșovia.7 Intrarea trupelor române în Pocuția
a avut ca efect inevitabil și contactul cu
comandanții unor structuri din armata
poloneză, aflată într-o continuă mișcare pe
teritoriul Galiției, scopul acestora fiind rezolvarea unor neînțelegeri privind linia de
demarcație dintre cele două armate, organi-

zarea trecerii Diviziei 4 vânători poloneză din
Bucovina în Galiția, iar mai târziu, pentru organizarea, pregătirea și executarea evacuării
Pocuției de către trupele române.
Momentele mai tensionate în dialogul dintre
militarii români și polonezi au fost depășite,
generalul Iacob Zadik și ceilalți ofițeri din Divizia 8 infanterie făcând dovada cunoașterii
artei negocierii, nu au acceptat unele
manifestări de superioritate afișate de către
cei polonezi, astfel că, în final, relațiile s-au
dovedit a fi corecte și amiabile de ambele
părți.
Pe durata prezenței militare în Pocuția, generalul Iacob Zadik și statul său major au
adoptat măsurile care se impuneau pentru
apărarea teritoriului ocupat temporar, dovadă
fiind
preocuparea
pentru
culegerea
informațiilor despre inamic și elaborarea unor
planuri de acțiune, trimiterea către executanți
a unor ordine de operații care prevedeau, în
detaliu, modul de acțiune în diferite variante
de posibil atac din partea trupelor ucrainene.
Totodată s-a pus accent pe pregătirea de
luptă a ofițerilor și trupelor, pe intensificarea
programelor de educație patriotică, pentru
menținerea ordinii și disciplinei, chiar în
condițiile unei dispersări excesive a unităților
și subunităților.
Pe fondul victoriilor poloneze asupra
ucrainenilor, a înțelegerilor între Puterile Aliate
și Asociate, în cadrul cărora deciziile și
sugestiile transmise de la Paris și Londra erau
luate în considerare, factorii de decizie politică
și militară de la București au decis evacuarea
Pocuției, teritoriu care fusese stabilit să devină
parte a Poloniei. Evacuarea Pocuției și a teritoriului din Maramureș situat la nord de râul
Tisa a fost ordonată de către Marele Cartier
General român la 15 iulie 1919, având în
vedere că: Interesele de ordin operativ care
au impus trupelor române să înainteze în
Pocuția și la nord de Tisa, în regiunea CsapMuncacs au încetat. Pe de altă parte trupele
polone și ceho-slovace fiind acum în măsură
a ocupa regiunile arătate mai sus, s-a stabilit
de comun acord cu comandamentele
respective ca trupele române să le evacueze.
Evacuarea celor două regiuni va putea începe
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de îndată ce Comandamentul Trupelor din
Transilvania și Grupul „General Lupescu” vor
stabili detaliile executarii cu comandamentele
aliate respective cu care sunt în contact.8 Din
acel moment a început pregătirea evacuării,
în acord cu prevederile din Instrucțiuni cu
privire la lichidările chestiunilor administrative
și bănești din Pocuția, cum și pentru executarea cumpărărilor de materiale sau animale necesare armatei9, astfel că la 18 iulie
1919 statul major al Diviziei 8 infanterie a
elaborat un Proiect de evacuare a Pocuției de
către trupele Diviziei 8-a și predarea
teritoriului trupelor poloneze10, care cuprindea
câteva idei de bază, dezvoltate suficient pentru înțelegerea lor, cât și pentru punerea în
aplicare.
Concomitent cu activitățile pregătitoare
desfășurate în cadrul comandamentelor și
unităților din subordine pentru evacuarea
Pocuției, generalul Iacob Zadik a inițiat contacte cu partea poloneză, discuțiile având loc
la Stanislau în ziua de 27 iulie, apoi între 2831 iulie la Lwow, finalizându-se prin
încheierea unei Convenții privind mișcările trupelor regale române și poloneze care trebuie
să fie executate cu ocazia evacuării Pocuției,
semnate de către generalii Iacob Zadik și
Lamezan-Salins, împuterniciți pentru aceasta
de către șefii Marelui Cartier General de la
București și Varșovia. Conform celor convenite, convenția a fost aprobată de către șeful
Marelui Cartier General polonez la 5 august,
în timp ce partea română a întârziat
răspunsul, până la 11 august, având în vedere
faptul că generalul C. Prezan era plecat în
Ungaria pentru a conduce operațiile militare
pentru ocuparea Budapestei.
Evacuarea Pocuției s-a executat între 18-24
august, conform prevederilor convenției și ordinelor primite de către unități și subunități, la
plecarea din principalele localități având loc
ceremonii de predare a teritoriului, recepții
oferite de către autoritățile poloneze, prilej de
exprimare a bunelor raporturi între părți pe
timpul prezenței militare române, iar după terminarea evacuării Pocuției, la 8 septembrie
1919, generalul Iacob Zadik a înaintat un raport comandantul Corpului 4 armată în care

comunica despre predarea-primirea documentelor
oficiale
privind
executarea
operațiunii, precizând că aceasta s-a executat
în ordine și liniște, așa cum a fost indicat în
convenție și instrucțiunile anexe și după
dispozițiile de detaliu, ce s-au stabilit în
conferința de la Colomea în ziua de 15 august
1919.11
Partea birocratică a evacuării Pocuției a fost
finalizată de către colonelul Liciu Gheorghe,
rezultatul activităților de predare-primire fiind
consemnat într-un proces-verbal, care
cuprindea situația reclamațiilor întemeiate și
neîntemeiate și soluțiile de rezolvare hotărâte,
menționându-se: că în momentul plecării
delegaților români din Pocuția, nu se mai
găsea nicio reclamație necercetată și
nerezolvată.12
Acțiunea trupelor române în Pocuția a marcat începutul colaborării și cooperării politice
și militare dintre România și Polonia, care, cu
toate problemele apărute, s-a dovedit a fi un
aspect necesar și pozitiv pentru securitatea
frontierei de est a celor două state în perioada
interbelică.
Operațiile militare din Ungaria în
vara anului 1919
Concomitent cu operațiile Diviziei 8 infanterie în Pocuția, trupele române subordonate
Comandamentului Trupelor din Transilvania,
condus de către generalul Gheorghe
Mărdărescu, având ca șef de stat major pe
generalul Ștefan Panaitescu, a desfășurat
ample acțiuni de apărare și ofensive împotriva
armatei ungare, soldate cu un succes deplin
pentru armata română. Deși armata ungară
suferise o categorică înfrângere în aprilie
1919, fiind nevoită să-și retragă toate trupele
la vest de Tisa, conducerea boșevică de la
Budapesta, încurajată de către cea de la
Moscova și Kiev, a reluat procesul de constituire a noi structuri militare, de reorganizare a
celor existente, folosindu-se din plin de
resursele materiale evacuate până în aprilie
1919 din spațiul românesc.
După ce armata română ajunsese pe Tisa
și a organizat apărarea, adoptând procedeul
apărării pe un curs de apă cu forțele principale
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în adâncime, pe măsura reorganizării unor
unități de la contact sau cu altele aduse din
alte zone ale Ungariei, trupele maghiare au
executat numeroase atacuri cu obiectiv limitat
asupra unităților române în special în sectoarele Tokay și Szolnok.
Succesele obținute de către armata ungară
în confruntarea cu trupele cehoslovace au determinat guvernul de la Budapesta să întensifice pregătirile pentru o operație ofensivă
împotriva armatei române, având drept scop
respingerea trupelor noastre aflate în dispozitiv de acoperire pe Tisa, dezvoltarea
acțiunilor în adâncime şi cucerirea Transilvaniei, cu scopul declarat de a încorpora teritoriul românesc până la Mureș, conform celor
stabilite prin Convenția de la Belgrad din 31
octombrie/13 noiembrie 1918. Deși la Budapesta era cunoscută poziția puterilor aflate
la Conferința de Pace față de regimul bolșevic
din Ungaria, la 11 iulie 1919 din capitala
ungară se transmitea o telegramă lui George
Clemenceau prin care cerea Puterilor Aliate şi
Asociate să impună României retragerea armatei de pe Tisa dincolo de frontiera românoungară menţionată de primul minustru francez
în nota din 13 iunie 1919.
Consiliul Suprem Aliat a respins solicitarea
Budapestei, mai mult l-a însărcinat pe
mareşalul F. Foch să solicite României,
Regatului sârbilor, croaților și slovenilor şi Cehoslovaciei, acordul privind rezolvarea
problemei ungare pe cale militară
pentru restabilirea ordinii şi garantarea păcii
în zonă.
În acele condiții, pentru o acțiune decisivă
împotriva Ungariei bolșevice, Marele Cartier
General român considera necesar că în cazul
unei acţiuni comune a aliaţilor împotriva Ungariei era necesar: Comandamentul unic al
trupelor forţelor aliate participante să aibă în
frunte un general francez de preferinţă generalul Franchet d' Esperey; grupul de forţe
român să fie comandat de un general român
şi să aibă o zonă de operaţii bine stabilită.13
La Paris reprezentanții statelor participante
la Conferinţa de Pace erau incapabili de a se
pune de acord asupra unei acţiuni comune
contra Ungariei, fapt ce l-a încurajat pe şeful

Marelui Cartier General al armatei ungare,
generalul Ferenc Julier, să susțină că: Indiferent de faptul că românii evacuează sau nu teritoriul la est de Tisa, intenţia comandamentului
armatei este de a trece Tisa cu grosul armatei
şi a înainta deocamdată până la linia de
demarcaţie ce ni s-a impus.14
Pentru realizarea acestui deziderat, Marele
Cartier General ungar a întreprins măsuri pentru sporirea efectivelor armatei care să fie
aduse la Tisa Mijlocie, au fost declanșate
acţiuni de provocare la adresa armatei
române şi chiar încercări de trecere a Tisei,
executate între 2-7 iulie în sectoarele favorabile de forțare de la Szolnok și Tokay.
Față de pregătirile armatei ungare, Marele
Cartier General român a adoptat măsura
concentrării în zona operațiilor militare din Ungaria a diviziilor 20 și 21 infanterie, redislocarea celor din rezerva Comandamentului
Trupelor din Transilvania într-o poziție
centrală, în zona Oradea, Debrețin, Bekescsaba. Dispozitivul adoptat în privința apărării
pe Tisa răspundea unor cerințe politice ale
verii anului 1919, pentru a demonstra
susținătorilor Ungariei că România nu avea
intenții ofensive între Tisa și Dunăre, dar era
inadecvat apărării pe un curs de apă mijlociu.
Armata ungară concentrase pe Tisa circa 60
000 de luptători, constituiți în 107 batalioane
de infanterie, 9 escadroane de cavalerie, 60
baterii de artilerie şi 9 trenuri blindate15, cărora
Comandamentul Trupelor din Transilvania le
opunea 90 000 de oameni, organizați în 92
batalioane de infanterie, 58 escadroane de
cavalerie, 80 baterii de artilerie și 3 escadrile de
aviație, realizând un raport de forțe favorabil, de
circa 1,5/1.16
Spre surprinderea participanților la
Conferința de Pace de la Paris, în dimineața
zilei de 20 iulie 1919, armata ungară a
declanșat o operație ofensivă cu lovitura
principală în sectorul Szolnok, pe direcția
Szolnok-Törökszentmiklós și cu o alta
secundară la Tokay. Ofensiva armatei ungare
a început cu o puternică pregătire de artilerie
executată în sectoarele Szolnok şi Tokay, în
urma atacurilor infanteriei reușind ca până la
ora 09.00 să cucerească un cap de pod cu o
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dezvoltare frontală de 20 km şi o adâncime de
9 km, în timp ce în raionul localităţii Tokay a
fost cucerit un cap de pod cu o dezvoltare de
14 km şi o adâncime de 5 km.
Grupul de „Sud” al armatei ungare a reuşit
să forţeze Tisa, să cucerească capete de pod
la Szentesz, Mindszent şi Hodmezovasarhely,
care, în urma unor riposte ofensive ale trupelor române, au fost lichidate în câteva zile.
Surprins de succesul armatei ungare la
Tokay și Szolnok, comandantul Comandamentului Trupelor din Transilvania, a ordonat
comandanților grupurilor de „Nord” și „Sud” să
contraatace şi respingă forţele inamice care
au trecut Tisa, după care să se menţină în
apărare pe Tisa cu mijloacele proprii.
Pentru executarea ripostelor ofensive, rezerva Comandamentului Trupelor din Transilvania a ordonat deplasarea spre vest a
diviziilor constituite în „Grupul de Manevră”,
puse sub comanda generalului Traian Moşoiu.
Pentru nimicirea grupării principale pătrunse
la est de Tisa, Comandamentul Trupelor din
Transilvania a conceput executarea unei contralovituri asupra capului de pod de la Szolnok
și refacerea apărării pe cursul de apă,
constituind:
Grupul
de
„Manevră”,
detașamentele „General Papp”, „General
Lecca” și „Colonel Pirici”17 , care să atace convergent spre oraș.
Situația creată prin ofensiva armatei ungare
a alarmat conducerea Marelui Cartier General
român, astfel că în dimineaţa zilei de 23 iulie
au ajuns la Oradea generalul Constantin
Prezan şi locotenent-colonelul Ion Antonescu,
care au ordonat unele corectiv pentru
concepția acțiunii, transportul de urgență a Diviziei 7 infanterie, Diviziei 1 cavalerie și a două
regimente de vânători din compunerea Corpului 4 armată, aflate în Bucovina și nordul
Basarabiei, pentru întărirea grupării la
dispoziția generalului Gh. Mărdărescu.
Imediat a fost elaborată o concepție pentru
lichidarea grupării de forțe inamice aflată la
est de Tisa, prevăzându-se executarea de
lovituri convergente la la flancuri pentru a
contracara orice posibilitate de cooperare
între forțele aflate la est și vest de cursul de
apă.

Contraofensiva a fost declanșată în
dimineața zilei de 24 iulie, s-a desfășurat cu
succes deplin în zona Grupului de „Nord”,
unde capul de pod de la Rakamaz a fost lichidat, în zona centrală grupurile comandate de
către generalii Aristide Leca și Dănilă Papp au
trecut la ofensivă pe direcții convergente spre
Szolnok, au obligat inamicul să se retragă prin
luptă, astfel că până în seara zilei de 26 iulie
capul de pod de la Szolnok a fost lichidat, înregistrându-se o nouă victorie asupra trupelor
ungare, care a suferit pierderi importante,
o demoralizare evidentă la nivelul conducerii
și trupei, aspect vizibil în perioada care
a urmat.
Respingerea trupelor ungare la vest de Tisa
a determinat Marele Cartier General român ca
în ziua de 26 iulie, prin Ordinul de operații nr.
85, să ordone o acțiune femă la vest de Tisa
pentru nimicirea completă a inamicului.
Pe baza cerințelor din ordinul de operații al
Marelui Cartier General, Comandamentul Trupelor din Transilvania a elaborat concepţia
operaţiei ofensive la vest de Tisa,
materializată în Ordinul de operații nr. 20 din
27 iulie, care, în esenţă, prevedea executarea
unei lovituri principale pe direcţia Tiszabö, Budapesta, concomitent cu alte două lovituri
(spre sud şi nord) în scopul încercuirii şi nimicirii inamicului, într-o primă fază, a grupării de
forţe inamice din raionul Cszegled,
Kecskemet, Kiskunfelegyhaza, iar într-o a
doua şi a grupării din raionul Miskolc. Pentru
trecerea la ofensivă era necesară realizarea
unui nou dispozitiv, ceea ce a presupus o
amplă manevră de forțe și mijloace executată
în special pe timp de noapte, astfel că până
la 29 iulie s-au constituit următoarele grupări
de forțe: Grupul de Manevră „General Traian
Moşoiu”; Grupul „General Holban”, Grupul
„General Mihăescu”, în apropiere de Tisa fiind
deplasate diviziile 1 și 2 infanterie, iar punctul
de comandă al Comandamentului Trupelor
din Transilvania a fost mutat de la Sibiu la
Oradea. Trecerea la ofensivă cu forțarea Tisei
a fost stabilită pentru noaptea de 29/30 iulie
1919, importanța acțiunii care urma a fi
declanșată fiind dată și de sosirea în zonă a
regelui Ferdinand I, reginei Maria și a primului
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ministru Ion I.C. Brătianu, care au asistat la
forțarea Tisei și instalarea podurilor peste
cursul de apă.
Trecerea la ofensivă a avut loc în dimineața
zilei 30 iulie, ora 2.30, când Divizia 2 vânători
a început forțarea în sectorul Fekyvernek,
Kiskӧre, iar după cucerirea capului de pod a
fost instalat primul pod de pontoane la Tiszabö, pe care, în orele următoare au trecut la
vest de râu toate forțele diviziei, urmate de
către cele ale Diviziei 1 vânători, care până în
seara zilei de 30 iulie au cucerit un cap de pod
cu dezvoltare frontală de 25 km și adâncime
de 10 km, unde au luat măsurile de apărare
specifice unei asemenea situații. Până în
seara zilei de 30 iulie Divizia 6 infanterie a
trecut la vest de Tisa, timp în care la Tiszabö
aștepta ordinul de trecere Divizia 1 infanterie.
Conform ordinului Marelui Cartier General, în
dimineața zilei de 31 iulie au început forțarea
Tisei pe la Kiscöre Divizia 1 cavalerie și
Brigada 4 roșiori, care până în seara zilei au
cucerit aliniamentul Heves, Pély, situate la 20
km vest de cursul de apă. În aceeaşi zi au trecut Tisa în sectorul Tisabö şi marile unitaţi ale
Grupului “General Moşoiu”, astfel că în seara
zilei toate grupurile de ofensivă erau pe malul
vestic al cursului de apă, pentru ca a doua zi
să continuie înaintarea. În acord cu ordinele
anterioare, la 1 august 1919 Comandamentul
Trupelor din Transilvania a ordonat trecerea
la urmărirea inamicului pe direcția generală
Budapesta, într-un dispozitiv inedit: avangarda comandantă de către generalul Ștefan
Holban; flancgarda din stânga comandată de
generalul Constantin Dumitrescu, flancgarda
din dreapta comandată de generalul Marcel
Olteanu. Acțiunile decisive în spațiul dintre
Tisa și Dunăre s-au desfășurat în ziua de 3
august, când comandamentul român a hotărât
o nouă restructurare a forţelor, Grupul „General Holban” şi Grupul „General Dumitrescu”,
primind misiunea să cureţe în totalitate teritoriul cuprins între calea ferată Cegled, Budapesta, râul Tisa, Dunăre şi graniţa spre
Cehoslovacia.18 Grupul „General Moşoiu”,
format din Diviziile 1 şi 6 infanterie şi Brigada
4 roşiori, trebuia să acționeze la sud de linia
Cegled, Budapesta și să realizeze legătura de

cooperare cu forțele franco-sârbe. Acțiunile
planificate s-au desfășurat cu succes, unitățile
române au încercuit și capturat importante
grupări de forțe inamice, care, blocate, nu au
mai reușit să se retragă la vest de Dunăre.
Practic, în ziua de 3 august capacitatea de
luptă a unităților ungare fusese anihilată,
voința de a lupta se diminuase vizibil în
condițiile în care conducerea politică a țării
părăsise Budapesta, noul guvern constituit nu
era edificat asupra situației, iar comandanți
militari unguri încercau să ia legătura cu
cei români pentru a negocia încetarea
operațiunilor.
Intrarea trupelor române în Budapesta a
fost o acțiune temerară a generalului
Gheorghe Rusescu, comandantul Brigăzii 4
roşiori, care, în fruntea a trei escadroane cu
două grupe de mitraliere din Regimentul 6
roșiori și o secție de artilerie călăreață, a
pătruns în capitala ungară, în pofida solicitării
autorităților de a se opri la marginea localității.
Pe timpul nopții unitățile brigăzii s-au instalat
în cazarma „Arhiducele Joseph”. Acțiunea
generalului Gheorghe Rusescu rămâne un
moment controversat în istoriografia militară
românească, dar, în cele din urmă important
este rezultatul, punerea adversarului într-o
situație fără ieșire. De altfel, generalul
Gheorghe Rusescu, pe atunci colonel,
acționase asemănător și în iarna anului 1918,
când a intrat din proprie inițiativă, prin surprindere, în Cetatea Albă, atunci fiind felicitat
de către comandantul Diviziei 13 infanterie,
generalul Ioan Popescu (Sanitarul).
Grupul „General Holban” a intrat în oraș în
dimineața zilei de 4 august, Divizia 2 cavalerie
a ocupat Buda și un cap de pod la 3 km vest
de capitala Ungariei, iar Divizia 1 vânători a
preluat sub control Pesta, pregătind intrarea
altor trupe române în Budapesta în condiţii de
deplină siguranţă.
La 4 august, ora 18.00, generalul Gheorghe
Mărdărescu, comandantul Trupelor din
Transilvania, a primit pe bulevardul Andrassy
defilarea unui detaşament compus din Regimentul 4 vânători, un divizion din Regimentul
23 artilerie şi un divizion din Regimentul 6
roşiori, marcându-se asfel ocuparea completă
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a Budapestei. Una dintre primele măsuri ale
generalului Gheorghe Mărdărescu a fost numirea generalului Ştefan Holban ca guvernator al Budapestei, însărcinat cu misiunea de a
asigura ordinea în oraș și revenirea vieții cotidiene la starea de normalitate.
Ziua de 4 august a marcat sfârșitul
operațiilor militare începute la 15 aprilie 1919,
desfășurate cu intensitate diferită, dominant
fiind caracterul ofensiv și decisiv al acestora.
În zilele care au urmat, până la jumătatea lunii
august 1919, unități de cavalerie au înaintat
la vest de Dunăre, au ocupat orașele Gyor și
Veszpem, dezarmând unitățile răzlețe ungare
și gărzile muncitorești din cele două orașe. La
est de Dunăre, trupele noastre au înaintat
spre nord-est și sud-vest pentru a realiza
legătura cu trupele cehoslovace, sârbe și
franceze.
Odată cu intrarea trupelor române în Budapesta, s-au creat condițiile pentru luarea
sub control militar și a teritoriului Banatului,
unde intrase deja Divizia 2 infanterie, dar momentul principal a fost intrarea în Timișoara a
unităților comandate de către colonelul Virgil
Economu, primite cu un mare entuziasm de
către autoritățile române și un mare număr de
locuitori.
Armata română a ocupat o mare parte a
teritoriului Ungariei, iar pentru relația cu
reprezentanții Puterilor Aliate și Asociate
trimiși la Budapesta, partea română a numit
înalt comisar pe Constantin Diamandy, ale
cărui obiective de urmărit și puse în aplicare
erau: restabilirea și menținerea ordinii și liniștii
necesare reintrării în normal a vieții publice
ungare; sprijinirea autorităților ungare
pentru reluarea activității; instituirea unei
administrații legale; asigurarea cadrului necesar manifestării libertăților politice și culturale;
ajutorarea și alimentarea populației ungare;
acordarea sprijinului pentru reorganizarea armatei și jandarmeriei.19
În pofida dificultăților generate de către unii
reprezentanți ai Puterilor Aliate și Asociate,
aflați la Paris sau Budapesta, reprezentanții
civili și militari ai României aflați în Ungaria au
acționat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, iar unitățile dislocate în capitala Ungariei

au asigurat ordinea, liniștea și aprovizionarea
populației, reluarea vieții normale într-un oraș
confruntat cu mari probleme politice,
economice și sociale cereate de proprii
conducători.
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AERONAUTICA ROMÂNĂ ÎN APĂRAREA
FRONTIERELOR MARII UNIRI (1919)
General-maior Viorel Pană, Statul Major al Forțelor Aeriene
Născută în vremurile tulburi ale începutului
de secol XX, Aeronatica Militară Română,
înfiinţată, prin lege, la 1 aprilie 1913, va participa cu rezultate meritorii la conflictul regional
prilejuit de cel de-al Doilea Război Balcanic şi
va fi consacrată ca cea de-a cincea armă de
luptă în crâncenele încleştări aeriene ale
Războiului de Întregire Naţională când,
renăscută şi refăcută cu sprijinul Misiunii Aeronautice Franceze, va contribui la salvarea ţării,
în vara de foc a anului 1917, prin aportul decisiv la victoriile Armatei Române de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz şi va participa, prin misiuni
aeriene de excepţie, la campaniile ulterioare
pentru înfăptuirea şi apărarea României Mari.
Primul Război Mondial a consacrat aviația
militară drept o armă redutabilă, cu un viitor
cert. Pe toate fronturile, avioanele au jucat un
rol important prin misiunile de culegere de
informații sau de bombardament executate,
având capacitatea unică de a ajunge până la
câteva sute de kilometri în spatele liniilor inamice, iar aeronautica a contribuit la obținerea
unor mari victorii. Se cunoaște că stoparea
înaintării germane în Franța, la începutul
războiului, s-a realizat numai după ce aviatorii
au informat că flancul drept al diviziilor kaiserului Wilhelm al II-lea era vulnerabil în regiunea
râului Marna, la Est de Paris.
România s-a situat în avangarda aeronauticii mondiale, ca un dat al poporului român, de
la legendarul Meşter Manole, la Traian Vuia,
Henri Coandă şi Aurel Vlaicu nemaifiind decât
un pas de dezvoltare şi continuitate istorică şi
astfel, armata română a beneficiat, printre
primele armate din lume, de aportul aviaţiei pe
câmpul de luptă.
Analiza evoluţiei situaţiei internaţionale şi
izbucnirea Primului Război Mondial în anul
1914 a determinat identificarea de soluţii pentru dezvoltarea aviaţiei, având în vedere

nevoile resimţite cu acuitate de Armata
Română după campania din vara anului 1913.
În acest sens, au fost adoptate reglementări
importante pentru organizarea şi funcţionarea
structurilor de Aeronautică Militară şi au fost
fundamentate noile misiuni ale aviaţiei în campanie, la nivelul dezvoltărilor care aveau loc pe
frontul de vest. Acestea se vor dovedi importante în decizia înfiinţării structurilor de
aeronautică la război şi se vor dovedi utile, cel
puţin în timpul campaniei anului 1916. Această
campanie ne-a fost defavorabilă, pregătirea
aviaţiei nu era la nivelul cerut, numărul de
avioane cu care s-a intrat în război a fost foarte
mic, iar nivelul de performanţă al acestora,
scăzut.
La 15 august 1916, România s-a alăturat
Antantei şi a intrat în război cu dorinţa de a-şi
îndeplini idealul de unitate naţională, trecând
în Transilvania prin trecătorile Carpaţilor.
Cu tot elanul şi spiritul de sacrificiu dovedite,
copleşite de forţele inamicului, trupele române,
luptând pas cu pas, s-au văzut nevoite să se
retragă spre sud şi est, în Moldova, Oltenia,
Muntenia şi Dobrogea, fiind ulterior ocupate de
trupele inamicului.
Sosirea în ţară a misiunii militare franceze,
comandată de generalul Berthelot şi ulterior a
unei misiuni aeronautice comandată de
colonelul Malherbre, în luna decembrie 1916 ,
a condus la reorganizarea completă a Aeronauticii române. Grupurile aeronautice au
primit în dotare material volant de bună calitate, aparate de zbor înzestrate cu aparatură
de recunoaștere și bombardament, armate cu
mitraliere fixe sau mobile adecvate tipului de
avion și încadrate complet cu personal navigant.
Adevărata consacrare a aviației române
s-a realizat în timpul marilor bătălii din vara
anului 1917 de la Mărăști, Mărășești și Oituz,

247

Momente de glorie în Războiul pentru Întregirea Naţională
atunci când aviația română nu a permis aviatorilor germani și austro-ungari să pătrundă în
spațiul nostru aerian. Încadrată cu echipaje
mixte româno-franceze la nivelul apropiat de
necesar ca număr şi pregătire tactică aeriană,
dotată cu 300 de aparate de zbor, din care permanent au acţionat pe front 100 de avioane,
Aeronautica Română a probat în campania
aeriană pentru salvarea României în vara de
foc a anului 1917 dragostea de ţară şi neam,
spiritul de sacrificiu, curajul şi alesele calităţi
de zburători ale tuturor piloţilor şi observatori
aerieni din cele trei grupuri aeronautice, deviza
„pe aici nu se trece” fiind materializătă şi în
spaţiul aerian al Oituzului, Mărăştiului,
Mărăşeştiului şi oriunde inamicul aerian a
cutezat să atace.
Pe frontul românesc, în timpul bătăliei de la
Mărășești, aviatorii au fost singurii care – în
momentele dificile ale luptelor – obțineau
informații despre modul în care evolua
încleștarea și le raportau comandanților
români în timp util. Drept mărturie a acestui
fapt stă Ordinul de Zi nr. 96, prin care comandantul Armatei I române, generalul Eremia
Grigorescu, citează escadrilele Grupului 2
Aeronautic, condus de maiorul Andrei
Popovici. Spicuim numai câteva cuvine: „V-am
văzut zburând la înălțime foarte mică deasupra
liniilor vrăjmașe, pentru a putea aduce știri precise în mijlocul întunericului cauzat de bombardamentul de artilerie. În vuietul asurzitor, nu vă
vedeam decât pe voi și nu primeam decât de
la voi știri că năvălitorii au fost stăviliți, că valurile dușmane s-au sfărmat și dau înapoi...”.
Anii 1918-1919 se vor dovedi hotărâtori
pentru salvarea României, în condiţiile dificile
rezultate din ocuparea a două treimi din teritoriu, încheierea armistiţiului şi ulterior păcii cu
Puterile Centrale, cu clauze teritoriale şi economice extraordinar de grele, jafului generalizat în zonele de ocupaţie, situaţia dificilă
alimentară şi sanitară din Moldova. Dar şi în
aceste condiţii, deşi dotarea avea de suferit,
dată
fiind
întreruperea
rutelor
de
aprovizionare, Aeronautica Militară, alături de
întreaga Armată Română îşi va face datoria.
După cum se cunoaște, unirea Basarabiei
cu România, realizată în martie 1918, nu a fost
recunoscută de Rusia Sovietică. De aceea, pe

frontiera răsăriteană situația a continuat să fie
tensionată, de multe ori ajungându-se la
confruntări armate între grănicerii români și
grupurile prosovietice de pe ambele maluri ale
Nistrului.
Încă din ianuarie 1918, pe lângă patru mari
unități terestre, în Basarabia au fost trimise și
două escadrile de aviație: una de informații și
una de vânătoare. Misiunea primei escadrile a
fost aceea de a aduce informații de pe ambele
maluri ale Nistrului, iar secundar, să bombardeze aglomerările de trupe ostile, în vreme
ce a doua avea ca obiectiv interzicerea
zborurilor aparatelor sovietice în spațiul controlat de români.
Nevoia de informații a determinat Marele
Cartier General Român să trimită următoarea
notă comandantului aeronauticii: „Pentru
reușita operațiunilor noastre în Basarabia, este
bine să știm, cât mai precis, situația trupelor
inamice din această zonă. În acest scop, este
necesar să se stabilească, prin recunoașteri
aeriene, toate mișcările și forțelor trupelor
ruse. (...) Rezultatele se vor raporta zilnic Comandamentului General al Basarabiei”. Conformându-se, piloții și observatorii aerieni
români, mulți dintre ei veterani ai bătăliilor de
la Mărăști, Mărășești și Oituz, au survolat
regiunile de la Nistru, fotografiind sau bombardând trupele inamice aflate pe poziție sau
în mișcare, amenajările de artilerie și căile de
comunicații.
Având în vedere prezența redusă a aviației
Rusiei Sovietice pe frontul din Basarabia,
luptele aeriene au fost sporadice. Arhivele militare confirmă numai două victorii aeriene ale
vânătorilor români, ambele obținute în aprilie
1919, la Moghilev și la Bălți.
Și în Transilvania situația era tensionată.
După ce, la 21 martie 1919 s-a instaurat la Budapesta un regim comunist bolșevic condus de
Béla Kun, Ungaria a refuzat să accepte propunerile Conferinței de Pace de la Paris și a
trecut la acțiuni ostile împotriva României. În
primăvara anului 1919, trupele maghiare au
atacat armata română care înaintase până în
Apuseni. Aceasta, organizată în două grupări
(de Nord și de Sud), a oprit ofensiva maghiară
și a trecut la contraofensivă, ajungând, la 1 mai
1919, pe râul Tisa.
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Marele Cartier General a mobilizat și aviația,
înființându-se, în sprijinul Comandamentului
Trupelor din Transilvania, o unitate specială Grupul 5 Aeronautic Ardelean, comandat de
maiorul aviator Athanase Enescu, format
numai din aviatori transilvăneni, care pentru
eroismul şi comportarea extraordinară în luptă
vor fi decoraţi cu cele mai înalte distincţii
militare ale României. Având terenul de bază
la marginea Sibiului, Grupul 5, format din două
escadrile de recunoaștere și bombardament
ușor (S.2 și S.12) și una de vânătoare (N.7), a
executat misiuni de luptă începând cu luna
aprilie până în luna august 1919, atunci când
Armata Română a ocupat Budapesta.
În timpul înaintării trupelor române către
Tisa, în aprilie 1919, Escadrila S.2 s-a aflat în
zona de nord a frontului, în subordinea
operativă a generalului Traian Moșoiu, iar Escadrila S.12 a acționat în regiunile sudice ale
frontului, la ordinele generalului Gheorghe
Mărdărescu, comandantul trupelor române din
Transilvania.
Totodată, în sprijinul diviziilor române vor
acţiona şi unităţi ale aeroanauticii constituite în
Grupul aeronautic Basarabean, care va
acţiona în această provincie, dar şi unităţi ale
Grupului 1 Aeronautic care vor acţiona în Bucovina.
Referindu-se la contribuția aviației române
în timpul operațiunilor din Ungaria din anul
1919, locotenent-colonelul Negulescu, șeful de
stat major al Grupului de armate comandate
de general Traian Moșoiu, nota într-un raport:
„În timpul ofensivei trupelor bolșevice
maghiare aviatorii din Escadrila S.12, în frunte
cu comandantul lor, căpitanul Racoveanu
Gheorghe, au executat misiuni de legătură cu
infanteria, recunoașteri îndepărtate în spatele
liniei frontului pe care le-a executat atât de judicios și conștiincios, încât numai datorită observatorilor aerieni din subordine s-a putut
deduce aproape matematic concentrarea
forțelor dușmane. A executat recunoașteri
aeriene apropiate și a mitraliat puternic
coloanele inamice care urmăreau Divizia 16
Infanterie aflată în retragere de la Miskolc la
Tokay, a împiedicat urmărirea acesteia de
către dușmani, iar pe de altă parte a dat
indicații precise asupra grupării forțelor inam-

ice...; a executat bombardamente asupra
transporturilor de concentrare pe căile ferate,
Escadrila sa lansând în plin bombe și distrugând două trenuri cu trupe roșii”.
Pe parcursul campaniei din Ungaria, aviatorii Grupului 5 au obținut patru victorii aeriene.
Numărul mic al luptelor aeriene purtate se
explică, la fel ca în cazul inamicului de la
Nistru, prin prezența redusă a aviației
maghiare. În schimb, au fost realizate multe
misiuni de informații și bombardament.
Pentru modul cum a comandat Grupul 5
Aeronautic Ardelean pe timpul campaniei din
Ungaria în anul 1919, maiorul Athanase
Enescu a fost decorat cu ordinul ,,Coroana
României” cu spade în gradul de ofițer.
De asemenea, unul dintre cei mai activi aviatori români din această campanie a fost locotenentul Emanoil Ionescu, viitor general și
comandant al Corpului 1 Aerian Român în cel
de-al Doilea Război Mondial.
În campania din 1919, un rol deosebit de
important din cadrul Aeronauticii Militare
Române l-au avut şi unităţile şi subunităţile de
artilerie antiaeriană.
Astfel, Divizionul de Artilerie Antiaeriană a
participat la Campania din Ungaria cu patru
baterii, două de autotunuri și două pe platforme de cale ferată. Grupul de autotunuri antiaeriene (Bateria a II-a și Bateria a IV-a) se
afla sub comanda maiorului Ioan Anghelescu,
iar ajutor tehnic al comandantului era maiorul
George Valentin Bibescu, unul dintre întemeietorii aviației militare române. Bateriile de autotunuri au fost încadrate cu aproximativ 150
de artileriști antiaerieni din divizion și, în completare, au mai fost aduși 18 pompieri din
Compania București. Fiecare dintre baterii era
formată din patru autotunuri, patru autochesoane, un autocamion, un automobil
cisternă și un autoturism. La începutul lunii
martie 2019, Bateria a II-a a fost trimisă în linia
întâi, unde a fost folosită pentru protecția
antiaeriană a unor obiective și în misiuni de
recunoaștere în folosul trupelor de uscat. În
timpul ofensivei forțelor române către Tisa,
Bateria a II-a de autotunuri le-a însoțit.
Între timp, la Iași s-au înființat Bateria I (cu
tunuri antiaeriene clasice, de 75 mm) și Bateria
a V-a (cu tunuri „sistem Burileanu” de 57 mm),
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amplasate pe platforme de cale ferată. Ambele
baterii au plecat, din Iași la Sibiu, în luna aprilie
a anului 1919. După ce trupele române au
ajuns pe Tisa, o secție de 75 mm pe cale ferată
a fost trimisă la Debreţin, pentru a apăra Comandamentul Grupului de Nord, care se afla
instalat în acest oraș. Două posturi din Bateria
I de 75 mm pe cale ferată au fost trimise la
Debreţin, unde au fost transformate într-un
tren blindat (15 iunie – 13 iulie 1919).
Din ultimele cercetări, rezultă că acesta a
fost primul tren blindat al armatei române.
Trenul blindat a fost apoi trimis în zona de sud
a frontului de la Tisa, unde a devenit rezerva
de artilerie mobilă a sectorului.
La 31 iulie 1919, când trupele române au
trecut Tisa pe poduri de vase, artileria
antiaeriană a asigurat protecția acestora. Cum
podurile nu erau foarte solide, s-a decis ca
bateriile de autotunuri să rămână pe malul
estic al râului.
Rolul Aeronauticii Române s-a făcut remarcat prin aprecierile ofiţerilor români şi aliaţi,
fiind materializate în ordinele de zi ale celor
mai înalte comandamente militare, iar
distincţiile acordate au fost proba curajului,
eroismului, spiritului de sacrificiu şi dragostei
nemărturisite pentru neamul românesc.
Potrivit cifrelor de bilanţ, contribuţia Aeronauticii Militare Române în anii Războiului de
Întregire Naţională a fost remarcabilă, aviatorii,
aerostaţierii şi artileriştii antiaerieni demonstrând înalt spirit de sacrificiu şi alese virtuţi de
luptători aerieni. Au fost executate 10.000 ore
de zbor, cu susţinerea a peste 700 de lupte
aeriene, peste 75 tone de bombe lansate în
liniile inamice, aproape 1000 misiuni de
recunoaştere aeriană în câmpul de luptă
strategic şi tactic, numeroase misiuni speciale
pentru infiltrarea în teritoriul inamic a ofiţerilor
din serviciile de informaţii, 146 avioane
doborâte, din care 91 de aviaţie şi 55 de artileria antiaeriană. Şi sacrificiile au fost mari, 33
de piloţi, observatori şi mecanici de avion
pierzându-şi viaţa.
Luptele din anii 1914-1919 au creat și au
modelat principiile de utilizare a puterii aeriene
până în zilele noastre.
Pentru că, în secolul care s-a scurs de la
încheierea Primului Război Mondial, mijlocele

aeronauticii s-au perfecționat, dar misiunile au
rămas aceleași:
- supravegherea spațiului aerian și identificarea oricărui potențial pericol;
- doborârea mijloacelor aeriene ale inamicului, utilizând foc din aer sau de la sol;
- supravegherea și lovirea inamicului
terestru din aer;
- transport rapid de oameni, armament și
provizii acolo unde necesitatea războiului o impune.
Piloţii, observatorii, aerostaţierii şi artileriştii
antiaerieni români, pe care destinul şi interesele supreme ale României i-au trimis în
Marele Război, confruntându-se cu puternice
forţe aeriene, cu mare experienţă de luptă, au
fost oameni obişnuiţi, tineri la început de drum,
veniţi de pretutindeni, din toate mediile sociale.
Aceşti eroi cu aură de legendă au învăţat sa
zboare şi să lupte în acele şcoli ale aviaţiei
româneşti de la început de secol XX, de la Chitila, Cotroceni sau Băneasa.
Pe toţi i-a unit simţământul atracţiei, până la
obsesie, a zărilor albastre, eternul vis al lui Icar
de a zbura, profunda, dar discreta dragoste
pentru neamul şi ţara lor, iar atunci când zborul
a devenit luptă, ei au luptat pentru a-şi apăra
ţara împotriva invadatorului aerian.
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Pe fronturile celui de de-al Doilea Război Mondial

Combatanţi buzoieni distinşi
cu Ordinul „Mihai Viteazul”
--------Emil Niculescu

Cel mai înalt ordin de război românesc, „Mihai Viteazul”, a fost instituit de regele
Ferdinand, prin Decretul nr. 2968 din 26 septembrie 1916 şi a fost destinat răsplătirii
faptelor de arme ale ofiţerilor, după cum stipulează legea din 21 decembrie 1916.
Însemnnul acestuia, denumit simbolic cu numele primului domn
unificator al ţărilor române, era Crucea treflată, smălţuită în albastru
şi cu marginile de aur. În centru se afla cifra de aur a regelui
Ferdinand I, iar deasupra coroana regală de aur. Pe revers crucea
este smălţuită tot în albastru şi poartă anul 1916 (Catone Ştefan,
Neculae Şerbănescu şi Dumitreaşcu Bedivan, România. Decoraţii
1859-1991, 1 Editura „Cover”, 1992, p.15). Cele trei clase ale ordinului se deosebeau prin mărimea crucii – 38 mm clasa a III-a, 60 mm,
clasele a II-a şi I-a.
Printre cei care, în campania pentru
înfăptuirea României Mari, au primit această
distincţie se numără şi marele gazetar interbelic, directorul ziarului „Curentul”, născut la
Buzău, în 1894; sublocotenentul Pamfil
Şeicaru, comandant al unui pluton de mitraliere din Regimentul 17 infanterie, se va remarca în lupta de la Cireşoaia, la 6 august
1917. El va înfrunta un regiment bavarez,
cucerind o cotă ce era apărată de pe atunci,
de căpitanul Erwin Rommel, viitorul
feldmareşal din cel de-al Doilea Război Mondial, cel supranumit „Vulpea deşertului”.
Pentru deosebite fapte de arme au fost
decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul” căpitanii
Constantin Pantazi (viitor general) şi Radu
Pălăngeanu, precum şi sublocotenentul
Şeicaru (viitor autor al lucrării de istorie şi
memorialistică „România în Marele Război”),
de către însuşi regele Ferdinand (Ion Pantazi,
Am trecut prin iad, Sibiu, Editura „Constant”,
1992, p. 219).

Recunoştinţa naţiunii pentru bravura celor
din campania 1916-1919 s-a tradus şi prin
Decretul regal din 12 mai 1927, prin care s-au
acordat deţinătorilor acestei înalte dintincţii
unele privilegii: au primit gratuit proprietăţi rurale în loturi individuale de câte 25 de jugăre;
locuri de casă în localităţile rurale sau urbane,
de reşedinţă, de câte 500 m.p., plătibile în 20
de rate anual, dreptul de a călători gratuit, la
clasa I, pe reţelele C.F.R., ale Navigaţiei Fluviale Române şi ale Serviciului Maritim
Român (Ion Safta, Jipa Rotaru, Tiberiu Velter
şi Floricel Marinescu, Decoraţii româneşti
de război. 1860-1947, Editura “Universitaria”,
1993, p.17); adăugăm că iugărul, veche unitate transilvană pentru suprafeţe agrare,
însemna 0,5775 hectare.
Din 1936 purtătorii ordinului au primit un fel
de uniformă, constând într-o mantie şi o
căciulă asemănătoare celor ale marelui
voievod unificator, ce se purta la ocaziile oficiale, precum şi la toate serbările oficiale
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organizate de stat. Se acorda şi un stindard al
ordinului diviziilor şi brigăzilor mixte citate de
trei ori prin ordin de zi pe armată; hampa stindardului avea în vârf o pajură, pe care era
scris pe o parte denumirea unităţii, iar pe
cealaltă deviza „Patrie şi Onoare”; sub
dreptunghi era fixată o brăţară de argint pe
care se aflau gravate numele localităţilor unde
s-au dat luptele pentru care s-a decernat
ordinul. Regimentului 8 Infanterie Buzău i s-a
acordat steagul de luptă cu Ordinul „Mihai
Viteazul, clasa a III-a.
Primul regulament al ordinului a fost dat
prin Decretul regal nr. 3709, din 6 noiembrie
1940, act în care s-a implicat generalul Ion
Antonescu; era „exclusiv rezervat ofiţerilor
pentru răsplătirea faptelor excepţionale de
război, prin care s-au distins în faţa inamicului”. Prin fapte excepţionale de război se
înţelegeau faptele deosebite săvârşite sub
focul inamicului de ofiţerii comandanţi de
unităţi aflaţi în luptă, fie prin pildă personală
de vitejie, fie prin acte de iniţiativă sau
rezistenţă înverşunată pe poziţie (Op.cit.,
p.22). În plus, membrii ordinului se bucurau
de o serie de onoruri, cum ar fi dreptul de a
ocupa locuri în preajma suveranului, la ceremonii naţionale, acordarea salutului şi onorului militar de către militari de toate gradele, iar,
în cazul decesului ofiţerilor în rezervă, asigurarea onorurilor militare prevărute în regulamente pentru ofiţerii activi.
Modelul ordinului din anul 1941, când
România intră în cea de a doua conflagraţie
mondială, avea cifra regelui Mihai I şi anul
„1941”. O ultimă intervenţie în configuraţia
însemnului acestei distincţii pentru eroism a
fost operată, prin Decretul regal 1935, din 18
octombrie 1944, când a fost înfiinţat
Ordinul „Mihai Viteazul” cu spade, aici
stipulându-se că, prin faptele excepţionale de
război, se înţelegeau acele acte de vitejie
săvârşite în luptă de comandanţii de unităţi
care au adus foloase reale acţiunii locale, sau
au influenţat favorabil acţiunile de ansamblu.
Cum, în 31 octombrie 1944, se desfiinţează
medalia comemorativă „Cruciada împotriva
comunismului”, înţelegem că adaosul celor
două spade încrucişate la însemnul ordinului,

într-un fel sau altul, departaja pe cei care
luptaseră pe frontul de est de combatanţii
ofiţeri de pe frontul de vest.
Între cei ce au dobândit Ordinul „Mihai
Viteazul”, dintre buzoieni vom aminti, în primul
rând, pe generalul de divizie Ion Dumitrache
(n. 1889, în Ciorăşti, jud. Rm. Sărat), comandant al Diviziei 2 munte (1939-1944) şi al
Corpului de munte (1944-1945; 19461947). Fostul combatant în Primul Război
Mondial participă la luptele din Basarabia şi
Rusia, şi este decorat, în două rânduri, cu
„Mihai Viteazul”, clasa a II-a şi a III-a, pentru
a sfârşi, începând cu februarie 1945, vreme
de mai mulţi ani cercetat şi reţinut de mai
multe ori sub acuzaţia de a fi ordonat represalii împotriva populaţiei civile (Nalcik, 1942),
însuşire de prăzi de război etc. Marile unităţi
de sub comanda sa au eliberat, după întoarcerea armelor, numeroase localităţi transilvane, între care Sf. Gheorghe, Odorhei,
Târgu Mureş, Sântana de Mureş etc., până la
17 octombrie1944, când Corpul de munte a
ieşit din operaţii şi a fost trimis în garnizoanele de reşedinţă (Leonida Loghin, Aurel
Lăpăşteanu şi Constantin Urcain, Bărbaţi ai
datoriei. 23 august 1944 – 12 mai 1945. Mic
dicţionar, Editura Militară, 1985, p. 129).
Reacţia ruşilor faţă de acest corp de elită al
armatei române se traduce şi prin pierderile
în ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi în cursul lunii august 1944 la trupele de vânători de munte (...).
Total general: 12.325, din care 7.649 după
încetarea ostilităţilor cu ruşii, ceea ce ne dă
de fapt numărul celor luaţi în mod samavolnic
prizonieri din trupele de vânători de munte
(Gheorghe Suman,Vasile Pricop şi Marin Zaharia, Epopeea vânătorilor de munte, Editura
Militară, 1992, p. 160).
Dintre cei căzuţi sub deviza „Onoare şi Patrie” pe frontul din est, despre care istoriografia militară, din motivul menajării
susceptibilităţilor marelui vecin de larăsărit, nu
a putut multă vreme să pomenească, se află
şi colonelul Gheorghe V. Ionescu (n. 15 V
1892, Buzău), absolvent al Şcolii militare de
artilerie şi geniu, participant, în campania
1916-1918, la luptele de la Flămânda, Lieşti,
Şerbăneşti, apoi, în 1917, la Mărăşeşti, unde
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rămâne pe poziţie în sectorul rămas
descoperit prin retragerea Diviziei 17 ruse. În
15 aprilie este comandantul Regimentului 8
artilerie, în fruntea căruia va participa la
operaţiunile de pe frontul de la Odesa. La 6
august 1941, într-o încercare de străpungere
a frontului sovietic, în zona Bakalovi, cade, în
primele rânduri ale vânătorilor de munte din
Regimentul 1, străpuns de un glonţ de
mitralieră; Regimentul 6 artilerie a fost citat de
generalul Ilie Şteflea, în ordinul de zi din 11
august 1941, iar comandantul său a fost
înaintat postmortem la gradul de general de
brigadă, fiind decorat cu ordinul „Mihai
Viteazul clasa a III-a (Alesandru Duţu şi Florica Dobre, Eroi români pe frontul de răsărit,
1941-1944, Editura „Eminescu” 1995, p.7577). Generalul Ion T. Ionescu (n. 25 XI 1896,
Mărăcineni), după absolvirea Liceului “Al.
Hasdeu”, din Buzău, urmează Şcoala de
ofiţeri de infanterie şi Şcoala Superioară de
Război. Şi-a început activitatea la Regimentul
48 infanterie Buzău, cu care a participat la
luptele de la Mărăşeşti şi Muncelu, unde a fost
rănit; participă, ca adjutant al Brigăzii 50 infanterie, la campania din Ungaria (1919). Trecerea Prutului, în 1941, îl găseşte în funcţia
de şef de secţie la Marele Cartier General,
apoi comandant al Regimentului 4 vânători
moto din Divizia blindată. După 23 august
1944 a revenit la Marele Stat Major şi, ca şef
al serviciului statistic al armatei, a întocmit
documentele pentru comisia României ce a
participat la pacea de la Paris(1947); s-a pensionat în 1947, cu gradul de general-maior.
Între decoraţiile primite, amintim „Steaua
României”, în grad de cavaler şi ofiţer, cu
panglică de Virtute Militară, şi Ordinul „Mihai
Viteazul” (Valeriu Nicolescu, Buzău-RâmnicuSărat. Oameni de ieri, oameni de azi, Vol.2,
partea a 2-a, Editura „Evenimentul Românesc”, 2001, p.164-166).
Un as al aviaţiei militare române a fost
căpitanul Mircea T. Bădulescu (n. 1 XI 1917,
Buzău), absolvent al Şcolii militare de ofiţeri
de aviaţie (1941). A luat parte la luptele de la
Stalingrad şi Cotul Donului, a luptat pe fronturile din Cuban, Crimeea şi Iaşi, însumând
175 de misiuni de bombardament; alte 105

misiuni de luptă le-a executat, până în mai
1945, pe frontul de vest. Pentru faptele de
arme a fost distins cu: „Mihai Viteazul”,
clasa a II-a cu spade, „Virtutea Aeronautică“(
ofiţer şi comandor), „Coroana României” şi
„Steaua României”. Epurat, în 1951, ca fost
ofiţer al armatei regale, va muri, într-un tragic
accident, în 1967, ca angajat al GOSTAT
Ploieşti (Valeriu Nicolescu, Op. cit.,p.27-28).
Un bust al luptătorului se află în faţa Şcoliinr.1
din Buzău.
Un alt cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”,
aviator de elită (1000 de misiuni de luptă), a
fost comandorul Tudor Greceanu (19171994); născut în familia boierilor Greceni, de
la Topliceni, lângă Rm. Sărat, neam ce a dat,
în timpul lui Brâncoveanu, doi dintre cronicarii
Ţării Româneşti, şi-a petrecut copilăria şi
şcoala primară pe meleagul râmnicean. În ultimul război mondial, cu Grupul 7 Vânătoare,
pe un aparat Messerschmitt 109 G, a participat la înfruntările aeriene de la Stalingrad.
Pentru calităţile sale de luptător al înălţimilor,
este admis pilot în vestita Flotilă Aeriană
Germană „Udett”. În 1949 este arestat şi încarcerat la Jilava, Aiud şi Canal. De la Gherla
va încerca o spectaculoasă evadare, în urma
căreia i se va amputa un picior; va fi transferat
la penitenciarul de la Râmnicu Sărat; postum,
I-a apărut un volum de memorii, Drumul celor
puţini (Editura “Eminescu”, 2000).
Dintre veteranii buzoieni, prin naştere sau
adopţie, care, până mai de curând, purtau
însemnele ordinului coloneii în rezervă sunt:
Ion Anastase, Ştefan Ţarălungă, Vasile
Băgulescu şi locotenent-colonelul Ion Lazăr.
Brevetele primilor doi ofiţeri (purtând numerele 824 şi 827) au fost acordate prin
Înaltul decret nr. 2505, dat la Sinaia în 13 septembrie 1943.
Căpitanul Ion Anastase, din Grupul 35 cercetare, a primit Ordinul „Mihai Viteazul” pentru
curajul şi avântul de care a dat dovadă în
luptele din localitatea Schirokowsky, reuşind
să respingă atacul dat prin surprindere de
inamic şi să salveze astfel Punctele de
Comandă a două divizii, precum şi multe materiale, muniţie şi subzistenţe. S-a distins de
asemenea în dimineaţa zilei de 21 X 1942
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când
printr-un
contraatac
fulgerător
restabileşte o situaţie critică şi, deşi rănit,
continuă lupta până la cucerirea obiectivului.
Sublocotenentului Ştefan Ţarălungă i se
conferă aceeaşi distincţie pentru curajul
excepţional, devotament şi spirit de sacrificiu
cu care a comandat plutonul de motociclişti pe
câmpul de luptă la 20 XI 1942. (...) Deşi rănit
la piept nu se evacuează spre a nu rămâne
unitatea sa fără ofiţer. În zilele de 23, 24 şi 27
XI 1942 se distinge în mod deosebit prin
contraatacuri la baionetă la inamicul care se
infiltrase la Osseracy şi cota 165.
Brevetul 193 al Ordinului „Mihai Viteazul”
cu spade, date prin Înaltul decret nr. 2467,
datat Bucureşti, 4 august 1945, au fost acordate astfel: maiorului Vasile Băgulescu, din
Regimentul 33 dorobanţi, pentru bravura şi
priceperea cu care şi-a condus Batalionul în
atacul din zilele de 1 şi 12 IV 1945 pentru
cucerirea cotelor 622 şi 618: prin exemplul
său personal reuşeşte să pună stăpânire pe
C.F. şi cota 217 iar în ziua de 30 IV cucereşte
cota 389. În zilele de 2-5 V 1945 atacă şi
cucereşte satul Drjnov şi înălţimile de la V. şi
N.V. de sat precum şi localitatea Kojetin cu
toată reacţiunea dârză a inamicului.
Căpitanul Ion Lazăr, din Batalionul 8
vânători de munte, obţine acelaşi ordin, cu
brevetul nr. 196, pentru curajul destoinicia şi
spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în
zua de 2 IV 1945 când batalionul său avea misiunea să atace pe direcţia satului Dol: prin
ploaia de gloanţe şi bombardamente de artilerie îşi conduce unitatea (...) respingând
inamicul (...). În ziua de 3 aprilie 1945, după
patru atacuri consecutive, cucereşte cota 271,
uşurând prin aceasta manevrarea oraşului
Benovce; câştigarea acestei localităţi a fost
salutată la Moscova, în 4 aprilie 1945, cu 20
de salve din 224 de tunuri (Gheorghe Suman,
Vasile Pricop şi Marin Zaharia, Op. cit., p.204.
Ordinul de zi nr. 2 din 2 aprilie 1945, semnat
de generalul Constantin Iordăchescu, comandantul Diviziei 2 munte, consemna: În cursul
luptelor din ziua de 1 aprilie 1945, Batalionul
8 vânători de munte, sub comanda căpitanului
Lazăr Ioan, atacând într-un teren muntos, cu
râpe şi acoperit, puternic apărat de inamic,

a reuşit să pătrundă adânc în dispozitivul
inamic, făcând progresie de 5 kilometri. La
orele 14,00, după ce a cucerit pădurile de sub
dealul Dvorniky, a fost succesiv atacat de trei
ori din flanc şi din spate de puternice forţe
inamice sprijinite cu foc de arme automate,
puşti cu tromblon şi brandturi grele şi uşoare.
În momentele grele prin care a trecut batalionul, ofiţerii batalionului, model de virtute
ostăşească, s-au transformat în trăgătorii
armelor automate, iar trupa a primit contraatacul la grenadă şi pe alocuri la baionetă,
cauzând inamicului grele pierderi, reuşind să
păstreze poziţiile cucerite. În Ordinul de zi nr.
22 din 25 aprilie 1945 al Corpului 4 armată,
comandat de generalul Filip Agricola se arăta
că, printre cei care s-au distins în mod
deosebit, se află cei din Batalionul 8 vânători
de munte comandat de căpitanul Lazăr, la
cucerirea satului Zarazice (Mesajul patriotic al
unor ordine de zi. Documente care elogiază
vitejia şi eroismul armatei române în războiul
antihitlerist, Editura Militară, 1985, p.307).
Între aceia ce s-au jertfit pentru dezrobirea
Ardealului, se află şi locotenent-colonelul Ion
Buzoianu (n.8 XI1896, com Racoviţeni).
După numai patru luni de şcoală de ofiţeri
activi de infanterie, este avansat elev plutonier
şi repartizat la Regimentul 9 infanterie
Rm.Sărat, cu care a participat la luptele de pe
frontul Moldovei; căpitan, în 1926, când e
mutat la Cercul teritorial Rm. Sărat, face frontul din est ca maior comandant al unui batalion din Regimentul 9 infanterie. Căzut
prizonier, se întoarce pe frontul transilvan la
comanda Regimentului 2 infanterie din Divizia
„Tudor Vladimirescu”. În septembrie 1944,
luptă în zonele Ilieni - Sf.Gheorghe şi Oradea.
În această din urmă zonă, conduce personal
în teren batalioanele. Pe 28 septembrie, când
răspundea unui atac de blindate, este grav
rănit de explozia unui proiectil antitanc, câteva
zile mai târziu se stinge din viaţă. A fost decorat, post-mortem, cu Ordinul „Mihai
Viteazul” cu spade şi ordinul sovietic „Steaua
Roşie”. La Rm. Sărat i s-a ridicat un monument, o stradă din Buzău îi poartă numele.
Această dublă onoare are, deja, o
semnificaţie cu mult peste ceea ce se rezerva
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bravilor deţinători ai celei mai înalte decoraţii
militare de război; pe monumentul ridicat în
memoria lui Ion Buzoianu, într-un scuar râmnicean, se stipulează că a făcut parte din
Divizia „Tudor Vladimirescu - Debreţin”,
decorată cu ordinul „Drapelul Roşu”, iar combatantul a căzut eroic la datorie în ziua de 28
septembrie 1944 în lupta contra fascismului,
pentru o Românie liberă, independentă şi
democrată (Florian Tucă şi Mircea Corciu,
Monumente ale anilor de luptă şi jertfă, Editura Militară, 1983, p.320). Monumentul, o
coloană de beton şi marmură albă, ridicat în
anii 1945-1946, avansa despărţirea eroilor:
cei care s-au luptat pentru regimul antonescian, pe fronturile estului, demni de oprobiu şi
puniţiune, şi cei care s-au jertfit pentru o
cauză dreaptă, în vest, demni de lauri şi
recunoaştere. Se pregătea, de către armata
de ocupaţie sovietică, ce va adăsta până în
1958, în doctrinarea ideologică ce se va face
cu ofiţeri proveniţi, în bună parte, din efectivul
diviziei menţionate, viitorii locţiitori politici,
garanţi ai faptului că „lumina vine de la răsărit”
şi, după 30 decembrie 1947, colaboratori la
decapitarea armatei române regale.
Maiorul Gheorghe Murea (n. 20 VII
1909, Rm.Sărat), voluntar în armată, din
1928, urmează Şcoala de ofiţeri activi de infanterie, şi este repartizat sublocotenent la
Regimentul 34 infanterie. În august 1944,cu
gradul de maior, se evidenţiază in luptele contra germanilor în Dobrogea, în septembrie
primeşte misiunea de a crea un cap de pod
peste Mureş, în zona Chirileu, respingând un
puternic contraatac al inamicului, iar în

octombrie participă la asaltul unei ferme fortificate, din apropiere de Carei. Pe 18 noiembrie 1944 se distinge în luptele pentru
ocuparea unor puternice puncte de foc de la
Mohacs şi Flodvar (Ungaria); aici cade lovit
de un proiectil de artilerie, explodat lângă
punctul său de comandă. Este evacuat la Spitalul militar din Sibiu, unde se stinge din viaţă,
după o îndelungată suferinţă, la 23 mai 1945,
o săptămână după ce războiul se încheiase.
A fost decorat cu ordinele „Steaua României”
„Mihai Viteazul” cu spade, clasa a III-a.
Brevetele acestor viteji ofiţeri poartă
semnătura regelui Mihai I, mareşalului Ion Antonescu, cele ale generalilor Constantin Pantazi sau C. Vasiliu-Răşcanu, nume intrate
în istorie; după „abolirea monarhiei”, acolo
unde a existat interes, regimul „democrat
popular” a translat / convertit această înaltă
decoraţie, cu însemnul coroanei, de tristă
amintire în epocă, pentru cei care tocmai
începuseră falsificarea trecutului naţional, în
alte medalii conferite denoul regim. Memoriile
unora dintre cavalerii şi ofiţerii ordinului au intrat, după 1989, în paginile seriei de volume
editate sub genericul „Veteranii pe drumul
onoarei şi jertfei” şi altor contribuţii asupra
istoriei armelor şi faptelor de arme din
războaiele mondiale ce au marcat veacul al
XX-lea. De Ziua Armatei României, celor
cunoscuţi, dar şi celor rămaşi încă în pacea
mormintelor anonime şi arhivelor, le aducem
un pios şi meritat omagiu.
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Între camarazi şi tovarăşii aliaţi
- interviu cu domnul generalul de brigadă (r.) Dumitru Radu,
preşedintele A.N.V.R. - filiala Buzău
---------------------------Colonel Liviu Corciu, Divizia 2 Infanterie „Getica”

A fi veteran de război este, astăzi, o stare de spirit. Înseamnă
să fii depozitarul unor amintiri, care se sting încet, şi în propria
memorie, în timp ce, în aceea colectivă, ele există doar la un nivel
oficial, reprezentat de manuale şi tratate de istorie.
Judeţul Buzău e din ce în ce mai sărac în veterani, pentru că
vârstele pe care le au sunt tot mai înaintate şi puterile tot mai
puţine. Redacţia revistei are, începând cu acest număr, iniţiativa
intervievării unor veterani de război, optând, apoi pentru transcrierea fidelă a înregistrărilor audio.
Povestirile foştilor combatanţi sunt când dramatice, când pline
de farmec. În câţiva ani, oamenii aceştia nu vor mai fi, iar mărturiile
vor fi o formă de conservare a memoriei, care, pentru noi, contează enorm.
Generalul de brigadă în retragere Radu Dumitru este unul dintre buzoienii care au participat,
în 1944, la eliberarea ultimului petec de ţară, de sub dominaţia trupelor hitleriste. Veteranul de
87 de ani îşi aminteşte că cele mai grele clipe din perioada războiului le-a trăit după 25 octombrie 1944.
Domnule general, vă felicit cu ocazia
proaspetei avansări, în grad, în retragere. Vă
rugăm să ne împărtăşiţi câteva dintre gândurile sau din amintirile pe care le aveţi din
timpul războiului.
Aş vrea să încep cu un episod: am fost în
Germania trimis vreo şase luni, la o specializare în legătură cu tragerile antiaeriene.
M-am întors de acolo, în august şi, chiar în
ziua de 23 august, am ajuns la mine, în comuna natală, în Adunaţii-Copăceni, judeţul
Giurgiu.
A doua zi, am plecat pe bicicletă spre
Bucureşti, să ajung la unitate. Până să ajung
la podul de peste Argeş spre Bucureşti, m-a
prins din urmă o coloană germană, tot din artileria antiaeriană. S-au răspândit întrebător,
eu m-am ascuns sub pod, am căutat să trec
prin apă, să ajung în comună; pe la orele
11 noaptea am ajuns acasă, după ce trecusem Argeşul înot. În timpul ăsta, cât am

trecut prin faţa lor, adică pe jos, pe albia
râului, au început să tragă după mine,
gloanţele şfichiuiau, lovindu-se de apă, şi
ricoşau şi am scăpat, bineînţeles. Menţionez
că purtam uniforma armatei române de artilerist, aceea gri-bleu, a artileriştilor antiaerieni şi aviaţiei. Am ajuns la Bucureşti
cu motocicleta, a doua zi după armistiţiu,
motocicletă a unui locotenent de artilerie,
care avea şi el familia evacuată, în comuna
Adunaţii-Copăceni. Am plecat spre unităţi,
spre Ploieşti, pentru că şi el avea unitatea
acolo; eu mergeam la Măgurele, spre
Scăieni. Am traversat Bucureştiul şi am ajuns
la Băneasa; la podul de la Băneasa, au început nemţii de dincolo de lacuri, dinspre
Herăstrău, să tragă în noi şi ne-am întors în
oraş; a treia zi am plecat odată cu frontul,
înaintând împreună cu el până la Ploieşti, de
unde am luat o maşină rusească cu care am
ajuns la unitate, la Măgurele.
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Care era atitudinea sovieticilor?
Se purtau bine. La începutul lui septembrie,
am plecat în Ardeal, de acolo am ajuns la
Soloc, am rămas câteva săptămâni şi,
înainte de Crăciun, ne-am instalat la marginea Budapestei, la aerodromul MatiashCorvin, având misiunea de apărare, în
timpul zilei, acesta fiind ocupat de sovietici, cu
avioanele. Nu ne instalasem bine, că am fost
bombardaţi de aviaţia germană şi maghiară,
bineînţeles, şi am scăpat pentru că proiectilele nu aveau explozie. În Germania, pe vremea când a avut atentatul împotriva lui
Hitler, aflasem, de la ceilaţi ofiţeri nemţi, că
începuse sabotajul în industria lor de armament. Norocul nostru a fost că aceste bombe
nu au explodat, au căzut la 4-5 metri de
grămada de proiectile, pe care le aveam
depozitate provizoriu, până construiam
adăposturi pentru muniţie, şi am scăpat.
Tot acolo, am mai avut, într-o seară, un
incident cu doi ofiţeri sovietici, pentru că
noi, dacă întimpul zilei aveam misiune,
noaptea puteam să mergem prin Budapesta.
Întâlnisem acolo nişte ardeleni, nişte unguri
din Ardeal, care ştiau româneşte bine şi mai
plecam în vizită, la ei, seara. La o intersecţie
m-am întâlnit cu doi ofiţeri ruşi şi, cum camuflajul era perfect peste tot, nici ei nu mă
vedeau bine la faţă, nici eu pe ei, şi ne-au întrebat unde este poliţia. M-au văzut, aşa, militar şi le-am zis că nu ştiu, şi mi-au reproşat
ignoranţa, după care a început să mă chestioneze căpitanul, un ofiţer destul de înalt,
dacă am fost în Rusia, la Stalingrad, în
punctele de foc puternic. Le-am răspuns că
nu am fost, fiindcă sunt tânăr; m-au întrebat
dacă am pistolet şi am spus că nu am, dar
era în buzunar la manta, în toc; în situaţia în
care sunt atacat, să trag şi să mă apăr. Neam certat vreo zece minute şi m-au obligat să
trec la scurgerea de apă, la rigolă, la gura de
canal, să mă împuşte. Şi am căutat să-i
lămuresc că suntem tovarăşi, că luptăm împotriva nemţilor, că învăţasem multe cuvinte
ruseşti, mai ales că, acolo unde stăteam,
făcusem rost de trei soiuri de vin Tokay şi
piloţii ruşi veneau acolo la noi şi se pileau. Îl
ştiam şi pe Paul, comandantul adjunct al

aerodromului. În timpul cât ne certam, îşi face
apariţia o maşină rusească, care putea să lumineze prin fanta acoperită; văzând că purtam şapcă de aviator, m-au întrebat dacă sunt
pilot şi am văzut că s-au cam înmuiat,
după care mi s-a cerut să trec să mă împuşte
şi eu i-am spus să treacă şi el să-l execut.” Hai
cu mine, să mergem la Paul Mocmorti”,
i-am propus. Când a auzit de Paul Mocmorti, au fugit amândoi.
Am dus lipsă de mâncare în câteva luni
de zile, pentru că nici ei, cum se hrăneau din
alimente uscate nu prea aveau; apăram
aerodromul lor, dar ne-au replicat că armistiţiul
prevede ca noi să le asigurăm subzistenţa şi,
în sfârşit, am mâncat carne de cal, multă
vreme, cai găsiţi morţi pe câmp; le tăiam
pulpele, coastele şi le afumam; cu sare şi
cartofi degeraţi; ceapă găseam în grădinile
de acolo, până am reuşit să luăm legătura
cu ai noştri, să ne trimită raţii săptămânal.
Expuşi nu prea am fost, pentru că eram în
spatele frontului, dar îmi aduc aminte că, pe
12 ianuarie, a căzut şi Buda. Pesta era dincolo de Dunăre şi căzuse mai demult.
Bucurie mare pe ostaşii noştri, că se întorc
în ţară, dar, a doua zi, au primit ordin să plece
în munţii Tatra şi cavaleriştii şi infanteriştii
şi vânătorii. Noi am mers până la Budapesta şi am rămas acolo până în august.
S-au retras mai întâi unităţile de pe front şi,
după aceea, noi.
Până să plecăm la Budapesta, imediat
după 23 august, am fost pe Vârful Piţigaia,
să apărăm Câmpina cu tunurile nemţeşti de
75 mm şi, aproape de Proviţa de Sus, am
păzit
câmpurile
petrolifere. A fost
bombardată mult Câmpina, explozia aruncase dintr-un mormânt, vis-a-vis de muzeul
Iulia Haşdeu, o mireasă.
Aţi povestit la începutul interviului, că
aţi fost la o specializare în Germania, vă
rugăm să le transmiteţi cititorilor noştri cum aţi
fost selecţionat şi perioada în care aţi stat la
pregătire.
Pe nişte aparate pentru reglat antiaeriene,
zbura un avion cu manşă şi noi, de jos,
aveam 40 de ostaşi şi eram cinci elevi de
la şcoala de subofiţeri. Chiar din şcoală
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ne-au luat, ne-au repartizat la unităţi, eu am
fost trimis la Regimentul 9 Antiaeriană de
la Galaţi, urmând, după terminarea şcolii, în
iulie, să ne prezentăm la unităţi, dar, dacă
evenimentele s-au precipitat, am rămas la
Câmpina, la Măgurele, de unde am plecat pe
Vârful Piţigaia. În Germania am stat din
februarie până în iulie, când am grăbit
instrucţia, pentru că avansase frontul din
est, şi am raportat comandantului şcolii că
trebuie să mergem să ne apărăm ţara, altfel
rămâneam prizonieri acolo, cum, de altfel,
s-a întâmplat să păţească de-ai noştri,
capturaţi de nemţi.
Cum se comportau nemţii pe perioada
şederii dumneavoastră în Germania? Eraţi
trataţi ca aliaţi, ca parteneri?
Se purtau civilizat, respectuos, ne tratau ca
pe aliaţi, gradele mai mari erau mai pline de
ele, însă ceilalţi nu. Am plecat din România cu
un sas în grad de plutonier, cu rol de translator, însă puteam să refuz, dar nu ştiam ce ne
aşteaptă. Am vrut să merg, să văd lumea, şi,
într-adevăr, am văzut lumea civilizată. Îmi
aduc aminte că aveam un coleg, fiu de
comisar, care era singurul cu mănuşi de
piele noi, ceilalţi, aveam de lână. În prima
săptămână, când am plecat spre Rostov, cu
un autobuz care funcţiona pe bază de lemne,
am ajuns la prima staţie de tren, unde am
mers la toaletă. Colegul nostru a uitat
mănuşile acolo - asta era sâmbătă dimineaţa
- şi, luni, când ne-am întors, fata şefului de
gară ne aştepta pe peron cu mănuşile în
mână, ştiind că noi le-am pierdut. Atunci neam dat seama cât de corecţi şi cinstiţi sunt
nemţii.
Aţi avut şansa să luptaţi aliaţi şi alături de
nemţi şi alături de ruşi, cum catalogaţi relaţia
între cele două naţiuni?
La nemţi am găsit mai multă ordine,
respect. Bineînţeles, noi, ca şi
armă
antiaeriană, nu ne-am întâlnit prea mult cu
nemţii decât la instruire, la Bucureşti.
Ruşii ştiau de frica şefilor, pentru că îi
împuşcau, necontând doi ruşi în plus sau
minus.
Pe 3-4 septembrie, eram pe vârful
muntelui Muscel, încartiruiţi mai jos, în Câmpi-

na. Eu stăteam cu un coleg, cu care am
fost în Germania, într-o casă şi ne-am trezit
ca a venit administratorul Palatului, Dumitru
Barbu Ştirbei, să dăm câţiva ostaşi că erau
prădaţi şi am plecat. Pe mine mă interesau
dicţionare de limbi străine: germane,
franceze. Am ajuns, după ce locuitorii din împrejurimi furaseră tot. Erau vreo 5, 6 ruşi, care
stăteau în sufragerie, la o masă ovală, pe
care era o tavă cu bomboane de ciocolată şi
o carafă de 5 litri cu ţuică, din 1932. M-au invitat la un pahar şi, crezând că este vin, l-am
dat pe gât imediat. M-a ars. Au început să mă
întrebe de unde sunt, după care mi-au
spus să mai beau. I-am refuzat, dar au insistat
spunând: de ce cu ei nu beau, şi cu nemţii da.
Mi-au pus al doilea pahar cu ţuică şi zahăr.
Zahărul nu avea timp să se topească, fiincă
ţuica era rece. S-a aşezat un rus cu pistolul
lângă uşă şi nu m-au mai lăsat să plec. Am început să beau şi să mânânc ciocolată, care
m-a liniştit momentan. În acest timp, au început să mă întrebe, pe româneşte, de unde
sunt şi cum mă cheamă. L-am întrebat şi eu
cum îl cheamă şi mi-a zis că se numeşte
Vasile şi că este dintr-o comună de lângă
Odessa, din Transnistria, în care sunt numai
români moldoveni. După cel de-al treilea
pahar, a început să se învârtă casa cu mine.
Am plecat pe o vreme ploioasă, am căzut
murdărindu-mi hainele de noroi; luasem o
cravată şi nişte cărţi şi dicţionare, pe care nu
le-am murdărit deloc, şi am ajuns, pe la 6-7
seara, la gazdă. Când m-au văzut gazda şi
fiică-sa, m-au dezbrăcat şi schimbat. În
seara aceea puteam să mă intoxic, şi chiar
să mor. Ce se întâmplase, colegul care era
cu mine fusese în sat şi adunase ciuperci
după câmp, din cele vinete, cu care a făcut o
cratiţă de ciulama şi am mâncat toată mâncarea cu o pâine, din cele de doi lei, şi m-a
salvat. După acea ispravă, vreo 10-12 ani nu
am mai putut să suport mirosul de ţuică de
prună.
Ce ne mai puteţi spune despre episodul
trăit de dumneavoastră la încheierea păcii?
Am fost primiţi cu flori, la Curtici-Arad şi am
venit la Regimentul 4 Artilerie de la Braşov. Mau lăsat cu depozitul de muniţie de la
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Cisnădie, eu şi cu un locotenent de aviaţie,
Roler, un sas; el era cu muniţia aviaţiei şi
eu cu restul muniţiei. Am stat, până în
primăvara anului 1946, dormind acolo fără
foc, mă băgam sub plapumă îmbrăcat şi
eram sănătos tun. După acea perioadă, am
ajuns la Braşov şi am găsit o cameră pe
strada Lungă, după care m-am retras în comuna Sânpetru, fiindcă era mai aproape de
unitatea noastră şi era şi mai multă linişte. Am
stat, acolo până în anul 1946, când am fost
trecut în cadrul disponibil. Pentru că fusesem în Germania, trebuia neapărat să fiu
prioritar... Am purtat uniformă până în septembrie 1947. O problemă am avut şi acolo;
am venit din Germania cu o maşină de
scris Olimpia, iar în comună, dacă s-a aflat
acest lucru, oamenii m-au rugat să le fac
cereri de scutire de cotele agricole. Nu le-am
pretins nimic. M-am trezit că a venit cei de la
Securitate, care m-au acuzat că sunt instigator, şi m-a judecat Tribunalul militar - Curtea
Marţială, care era lângă Liceul Carol din
Bucureşti. M-au întrebat de unde am maşina
de scris. Am zis că a cumpărat-o tata din

talcioc; l-au condamnat la un an şi şase luni
cu suspendare, pentru că tata a recunoscut
că el a cumpărat-o pentru copii. Întâmplarea
a făcut ca, la Şcoala de ofiţeri de Artilerie
Antiaeriană de la Ghencea, să avem curtea
comună cu Centrul de Instrucţie Artilerie
Antiaeriană şi Regimentul 1 Artilerie. Astfel,
l-am cunoscut pe unul dintre ofiţeri procurorul de serviciu care ancheta cazul
meu. Un martor din comuna Sânpetru, a recunoscut că ei m-au rugat pentru cereri şi
am fost achitat. Cum fusesem în Germania,
m-au împropietărit cu pământ, dar, după doi
ani l-au luat, considerându-mă fascist. Ca o
ironie, am înfiinţat în comună, UTM-ul. Şi,
pentru că lumea mă asculta, l-am legalizat.
Vă mulţumim pentru interviul acordat
urându-vă sănătate şi vă promitem că vom
continua seria de interviuri cu dumneavoastră şi colegii dumneavoastră veterani,
interviuri care vor apărea în revista noastră.
Străjer în calea furtunilor, pp.71-73,
Anul IV, nr. 8, decembrie 2010

Confesiunile unui veteran de război

De la Cotul Donului, la Oradea
- interviu cu domnul colonel (r.) Petre Costea
Pe domnul Petre Costea, colonel în retragere şi
veteran de război, merită să-l cunoşti şi să-l
asculţi vorbind. Căci nu numai că este un bătrân,
căruia nici vorbă să-i dai cei 90 de ani (s-a născut
în anul 1921 în judeţul Ilfov), pe care-i poartă cu
demnitatea conferită de participarea la cea de-a
doua conflagraţie mondială, pe ambele fronturi,
cum ne confirmă paginile sale memorialistice.
Nonagenarul a acceptat propunerea redacţiei
de a-şi aşeza amintirile de război pe hârtie.
Domnia sa face parte din acei oameni care au
trăit istoria pe propria piele şi a încercat s-o
descrie aşa cum a trăit-o, direct şi nemijlocit.
Memorează anii de infern ai războiului, cu detalii
interesante, ce trădează o bună memorie.
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În luna februarie 1942, am fost încorporat
pentru satisfacerea serviciului militar la Regimentul 32 Ploieşti. Am făcut instrucţie prin
dealurile Măneciului şi pentru a ne obişnui cu
efortul, raniţa era plină cu 30 kg de pietre spre
a ne căli cu greutăţile pentru front.
În august 1942 am plecat pe front în Rusia
cu trenul de marfă în care am îmbarcat toate
cele necesare. Direcţia era, deocamdată, Crimeea, pentru că numai până acolo era cale
ferată; armata rusă, în retragere, a demontat
toate căile ferate.
Am trecut prin Basarabia şi Transnistria şi, o
noapte, am dormit într-un sat numit Schirochinsii.
A doua zi, încolonarea şi direcţia iniţială:
Caucaz, apoi, pe drum, am primit ordin să
schimbăm direcţia spre Cotul Donului.
Până acolo nu am întâlnit niciun sat,
mergând cu raniţele pline cu muniţie pe o
căldură istovitoare.
Armament aveam românesc, însă mâncarea
şi solda le primeam de la nemţi. Acestea se distribuiau zilnic, seara pentru a doua zi, cei mai
mulţi mâncau tot şi până a doua zi seara nu mai
aveau nimic.
Am mers cam în marş forţat, deoarece ruşii
încercau să facă pod peste Don, însă aviaţia
germană le strica tot ce făceau.
A venit ceaţa şi atunci au terminat şi ruşii
podul peste Don. Am ajuns la frontul propiu-zis,
satul Fominschi, acolo am văzut cum se făceau
acte pentru un soldat român, care capturase un
tanc rusesc şi primea concediu să vină în ţară.
Noi ne-am instalat în tranşeele făcute de
nemţi şi am intrat „în pâine”, ruşii au tras asupra
noastră fără să ne facă victime sau alte
stricăciuni.
După câteva zile am fost mutaţi în alt sector,
care era în bătaia unei mitraliere ruseşti cu 4
ţevi şi cartuşe de 16,5.
Compania noastră era chiar în locul unde
ruşii puteau trage asupra noastră.
Mitraliera rusească era foarte bine
amplasată şi camuflată şi trupele noastre nu au
putut-o neutraliza, din mai multe motive: nu
aveau aviaţie, artileria grea nu se putea folosi
pentru că armatele erau foarte aproape.
Comandantul Diviziei 5, din care făceam noi
parte, era instalat în partea opusă ruşilor şi
vedea tot ce se întâmpla pe front.

Pentru a neutraliza mitraliera a dat ordin ca
compania a 4-a din Regimentul 32, în care
eram şi eu, să atace cu tot armamentul şi cu
toţi soldaţii, inclusiv cu bucătari şi curieri.
Comandant de companie nu mai aveam,
deoarece acesta fusese rănit şi trimis în spate
pentru recuperare, comanda revenind plutonierului companiei, un destoinic şi foarte capabil ostaş în ale războiului.
Pentru a conduce atacul, am primit un maior
desemnat de general.
Am fost asiguraţi că vom primi ajutor de la
artileria noastră care era amplasată în
apropierea generalului şi care vedea tot ce se
întâmplă.
Pregătirea atacului şi bombardamentul cu
artilerie au fost foarte reduse. În acest fel, era
şi normal ca atacul să nu aibă sorţi de izbândă.
Acesta a discutat cu cadrele din companie
şi, după o sumară susţinere de către artileria
uşoară, am pornit la atac care s-a soldat cu
mulţi răniţi şi morţi. Am înaintat circa 100 m şi
generalul comandant al diviziei care privea atacul prin lunetă, văzând pierderile ce le aveam,
a dat ordin să fie oprit atacul şi să ne amplasăm la teren, în gropile individuale şi, pe cât
posibil, doi ostaşi la un amplasament.
Am executat ordinul dat şi, în după amiaza
acelei zile, comanda batalionului a cerut ca un
om din cei care luaseră parte la atac să dea
unele relaţii în legătură cu acesta.
Comandantul companiei m-a destinat pe
mine împreună cu serg. TR Constantinescu,
din Ploieşti, să mergem la batalion; s-a mai dat
şi un sanitar. Terenul pe care ne de-plasam era
acoperit de arbuşti de circa 2,50-3,50 m şi buruieni înalte.
Ne-am deplasat circa 50 m şi cei de la
mitralieră ne-au reperat şi au tras câteva rafale
asupra noastră, una din ele lovindu-l pe Constantinescu în abdomen; l-am văzut cu intestinele pe jos. Sanitarul l-a pansat, dar fără
efect, iar el a vorbit cu mine circa 10-15 minute,
rugându-mă să mă duc, dacă scap întreg, la familia lui şi să spun cum a murit.
Menţionez că el era convins că moare, cu
care ocazie mi-a încredinţat ceasul de la mână
şi câteva scrisori de la familie şi de la o prietenă
din Ploieşti.
Mergând, fără să ne simtă inamicul, cu el
pe o foaie de cort, târându-ne, am ajuns la
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batalion, unde i s-au făcut actele respective,
semnate de mine şi sanitar, şi l-am înmormântat în cimitirul din apropierea batalionului.
La acea dată aveam 20 de ani şi jumătate şi
am plâns ca un copil după acest drag camarad.
Comanda batalionului avea informaţii că ruşii
ne vor ataca cu tancuri şi a dat ordin să ne
facem gropi antitanc.
Pe înserat, am revenit la companie, iar cei
care conduceau în acel timp au dat ordinul
necesar să ne amplasăm la teren înarmaţi cu
sticle incendiare, să-i primim cum se cuvine pe
tanchişti.
Atacul a avut loc a doua zi după masă, cu
circa 20 de tancuri, din care circa 5 au fost distruse, iar restul, trecând linia frontului, nu s-au
mai întors. Menţionez că tancurile nu au fost
însoţite de infanterie ceea ce ne-a ajutat să-i
respingem cum se cuvine. Personal am distrus
un tanc care a făcut explozie, ocupanţii, nu ştiu
câţi, au murit în acest incendiu.
Unitatea nostră era amplasată, cum am
arătat mai sus, lângă satul Fominschi, pe
faimoasa vale a Zarizei, pe unde se infiltrau trupele ruseşti. Într-o seară, un tanc a venit tocmai
când sosea mâncarea; a legat căruţa de tanc,
iar noi am postit în acea zi.
După aceste evenimente, situaţia s-a mai
liniştit în acest sector. Am primit misiunea să fac
cercetări pe teren cam unde erau amplasate
trupe ruseşti, în dosul acelei perdele de
arbuşti.
Împreună cu un sergent şi doi soldaţi am plecat pe unde ni s-a indicat. Între noi şi ruşi era o
creastă de deal. Ca armament aveam un brand
de 56 şi, fiecare, pistolul din dotare.
Când am ajuns aproape de creastă,
am văzut 2-3 inamici care pregăteau un
brand pentru tragere dar nu ne-am descoperit.
Am spus sergentului să amplaseze brandul
în aşa fel ca să poată ataca locul unde erau
ruşii.
Când a fost gata, am tras un proiectil, care a
căzut foarte aproape de ei. Ca să mărim ritmul
de tras, am aranjat cu sergentul să introducem
proiectilele, în timp ce unul ieşea pe ţeavă altul
să fie băgat, în aşa fel se creia impresia că suntem mai mulţi decât ei. S-a întâmplat atunci un
incident, eu eram pregătit să bag proiectilul în
timp ce al lui ieşea de pe ţeavă, o greşeală care
ne putea costa viaţa pe amândoi.

Pentru că nu aveam alt ordin ne-am retras şi
am spus celor care ne-au trimis de cele executate.
În acest loc am stat câteva zile după care am
fost mutaţi în alt sector unde ruşii reuşise să
construiască un pod şi să ne încercuiască.
Podul nu se putea termina, întrucât aviaţia
germană îi bombarda continuu. Acest obiectiv
era în sectorul italian. Vremea s-a schimbat,
s-a lăsat ceaţă şi avioanele nu mai puteau interveni, podul fiind terminat şi gata pentru a fi
folosit de trupe. Artileria uşoară, tancurile nu se
puteau folosi de acest pod.
Comandantul diviziei a fost informat că trupele ruseşti au trecut pe pod şi au apărut pe
creasta dealului; noi fiind cam la jumătatea pantei, lucru ce-i avantaja pe inamici. A dat ordin
ca din trupele unităţilor ce erau în acel sector
să se formeze un tampon care să oprească
înaintarea ruşilor. Acest tampon era format din
circa două batalioane, dar prost dotate cu armament şi era un ger năprasnic. Noi eram bine
amplasaţi la teren în tranşee făcute după
regulile militare.
După câteva zile şi hărţuieli, ruşii, simţind că
suntem o trupă nu bine dotată, de adunătură,
au declanşat atacul cu artileria uşoară şi brandurile.
Am început să cedăm teren, până pe firul
văii, care era în acel timp fără apă. Retragerea
noastră s-a transformat într-o debandadă, iar
morţiii şi răniţii erau cu sutele. Cred că a fost
destulă carne pentru lupi şi câini.
Ruşii au mai slăbit atacul şi noi ne-am regrupat şi retras spre răsărit, ajungând pe un platou,
de unde veneau alte trupe ruseşti. Până pe
seară, o parte s-au predat prizonieri, grupul din
care făceam şi eu parte am ocupat nişte cazemate făcute de artilerie unde am dormit.
Dimineaţa au apărut trupe ruseşti care strigau să ne predăm. În locul unde am dormit au
apărut doi ruşi şi, după un fel de negociere,
ne-am predat toţi, circa 7-8 persoane.
Ieşind din adăpost, am dat peste o căruţă cu
pâine şi, cu ceasul comandantului, am luat
două pâini mari. Cu una am făcut schimb şi am
luat conserve, iar una am oprit-o pentru noi
(eram trei persoane care nu ne-am despărţit
până în lagăr).
Santinele nu prea existau decât unele care
ne îndrumau pe unde să mergem la o
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mănăstire pe malul Doneţului. Acolo, care apucau, mai luau câte ceva de mâncare, care nu,
răbdau. De acolo eram mai mult îndrumaţi
decât păziţi, mergeam spre gara Mihailovca
unde erau mii de prizonieri şi, când era o
garnitură de tren liberă, ne îmbarcau pe ger şi
fără mâncare. Am mers la lagărul de triere 58
Tabov, unde am fost dezinfectaţi, spălaţi şi
cazaţi în cabane încălzite. Italienii erau cazaţi
în cabane din foi de cort.
Până a ajunge la Mihailovca, au mers prin
zăpadă şi ger, zăpada fiind de un metru; noaptea
dormeam în case distruse de război, fără foc.
Îmbarcaţi în vagoane, cât mai înghesuiţi
pentru a ne încălzi, cei care mureau de foame
sau frig erau dezbrăcaţi de uniforme şi acestea
erau puse la uşa vagonului să oprească frigul
sau zăpada. Pe şoseaua care mergea spre
apus, treceau în viteză tancuri care nu ne
dădeau nicio atenţie. Cercul era închis şi cine
încerca să treacă spre apus murea de frig şi
foame ori erau împuşcaţi de către armata rusă.
Ajunşi în lagărul 58, unde am stat circa 10
zile, pe un ger năprasnic, o parte din noi eram
îmbarcaţi în vagoane de marfă, acum cu o
sobă, care aproape că nu se simţea că există.
Am luat drumul Siberiei, Celiabinsk, prin
Moscova, Kazan, Gorki şi alte localităţi. Am
mers aşa circa 20 de zile, plecarea a fost de
Bobotează.
Ajunşi în noul lagăr, a urmat despăducherea şi etuvele şi am fost cazaţi în cabane cu paturi, mai bine zis trei rânduri de
scânduri pe fiecare latură a cabanei. Am fost
triaţi, după puterea de muncă, în patru categorii. Cei apţi de muncă au fost repartizaţi la exploatarea pădurilor din apropierea lagărului. Eu
am fost categoria a patra şi stăteam în cabană.
După 2-3 zile, a venit la mine un comisar,
care ştia româneşte şi m-a întrebat ce
înseamnă silvicultor. Datele au fost luate după
fişele care existau în lagăr. I-am explicat cu ce
mă ocupam eu, cu creşterea pădurii şi exploatarea ei pentru foc sau construcţii. Mi-a propus să merg şi să arătăm, cu pădurarul, cum
se face tăierea pădurii. Am spus că nu pot să
merg din cauza anemiei, cred că aveam circa
4550 de kg. Atunci am să am eu grijă, a zis el,
ca în circa 10-15 zile să poţi căpăta ceva forţe.
Deocamdată am mers la biroul lui şi mi-a arătat
cum se face calculul muncii prestată de fiecare

echipă, în funcţie de care se făcea distribuirea
pâinii, de la 600 gr, la 1 kg, conform cu procentul de realizare a normei, care era de un dublu
ster de două persoane.
Când m-am simţit mai în putere, am mers la
pădure şi, în fiecare zi, aduceam munca
prestată pe echipe, pentru a se da pâinea a
doua zi. Într-o zi m-a întrebat dacă pot să fac o
schiţă a lagărului. I-am spus că nu am instrumente, dar laturile le voi face prin unghiuri conform teoremei lui Pitagora. Cu o echipă de
oameni am început să lucrez şi s-a deteriorat o
parte din gardul de sârmă. În acel moment a
trecut pe lângă noi şi a întrebat în ruseşte cine
conduce acea lucrare. M-am prezentat şi mi-a
spus că, pentru deteriorarea gardului, voi sta la
carceră 10 zile. M-a luat şi am trecut într-o
cameră unde mai erau câţiva pedepsiţi. A doua
zi comisarul cu care lucram a venit la mine şi
m-a luat în biroul lui, iar cu carcera a promis că
aranjează el să nu o mai execut.
Cam aşa trecea timpul în lagăr.
În luna martie o parte din noi am fost
îmbarcaţi în tren şi am mers în lagărul 156 la
sud-est de Moscova, unde clima era mai dulce.
În acest lagăr, pe baza lucrului la pădure, am
primit o echipă de prizonieri şi am început lucrul
la o mică fabrică de cherestea. Lucram numai
noaptea, pentru că lumină nu aveam, uzina
electrică nu funcţiona uneori ziua.
În acest lagăr s-a format un nucleu care a
cerut să fim înrolaţi într-o unitate cu care să
luptăm contra nemţilor şi ungurilor, cine vrea să
facă cerere. M-am sfătuit cu un prieten, Dragnea Marin, preşedintele veteranilor de astăzi, şi
am hotărât să ne înscriem.
Am făcut cererea, în care, printre altele, am
pus condiţia că nu vom lupta contra armatei
române, drapelului roşu, galben şi albastru.
Cu această ocazie am aflat că şi cehoslovacii au format un corp de armată pentru
acelaşi scop. Am scris în cerere că vom lupta
pentru alipirea Ardealului de Nord la România,
ceea ce am şi făcut.
Aşa s-a creat Divizia „Tudor Vladimirescu” şi
ne-am mutat într-o tabără în Riazan, am început instrucţia după modelul cel românesc, cu
armament rusesc.
O parte din prizonieri a condamnat iniţiativa
noastră, ba unii ne-au calificat trădători, lucru
ce ne-a mirat pe mulţi dintre cei înscrişi.
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Frontul se deplasa spre vest, iar divizia a început să se deplaseze cu noi, camuflaţi prin
păduri. Într-o zi am fost îmbarcaţi în tren cu
destinaţia Vapriarka.
Iniţial am fost numit ofiţer cu cifru la Regimentul 1, apoi, neavând ce face acolo, am
cerut să mi se dea comanda unei subunităţi la
Regimentul 2, unde era şi prietenul meu Dragnea Marin.
Am primit comanda unui pluton de pistolari
şi, în fiecare zi, făceam instrucţie desfăşurată
conform programului unei trupe în rezervă.
Pentru a ajunge la staţia Vapriarka am fost
îmbarcaţi în tren şi, pe înserat, am debarcat şi
am fost încartiruiţi, provizoriu, în jurul gării.
Noaptea, gara a fost bombardată, şeful staţiei
anunţând aviaţia germană de existenţa noastră;
bineînţeles că acesta a fost descoperit că
anunţase de prezenţa noastră şi a fost împuşcat.
A doua zi am primit ordin ca împreună cu un
sergent major să mergem în Transnistria şi să
fixăm cartiruirea regimentului; deplasarea am
făcut-o pe jos, neavând alt mijloc de transport.
Instalaţi în Transnistria, am aşteptat ca
luptele să ia mai multă amploare şi, astfel, s-a
făcut încercuirea trupelor de la Chişinău şi,
apoi, de la Iaşi.
Odată cu actul de la 23 august 1944, am fost
îmbarcaţi în camioane şi am făcut deplasarea la
Bucureşti-Ciorogârla, unde am stat 2-3 zile, ca
apoi pe vagoane platformă să ajungem la Braşov.
În comuna Ilieni s-a făcut pregătirea de luptă,
care începea cu bătălia oraşului Sf. Gheorghe,
ocupat de armata maghiară. Când s-a dat semnalul de atac, soldaţii noştri au pornit şi eliberat
oraşul Sf. Gheorghe. Îmi reamintesc cum un
ostaş, oltean, a plecat la atac cântând şi a fost
rănit la gât, nu grav încât să-i pericliteze
sănătatea.
După ocuparea oraşului, ne-au aşteptat un
contraatac din partea trupelor maghiare şi am
primit ordin să ne facem amplasamente pentru
a respinge un atac cu tancuri; între timp, a venit
ordin că alarma a fost falsă.
După eliberarea oraşului Sf. Gheorghe unitatea mea a mers spre nord, ţinta fiind Oradea
şi eliberarea totală a Ardealului.
Ajungând la râul Criş, am fost întâmpinaţi cu
focuri de armă din partea inamicului; am
aşteptat şi cercetat ce trebuie să facem pentru
a trece Crişul fără pierderi.

După o noapte cu schimburi de focuri sporadice şi ceva odihnă, a doua zi, după o
pregătire temeinică, am trecut râul prin apă şi
ne-am instalat pe o mirişte, deoarece inamicul
se instalase şi ne primea cu focuri de armă.
În aceeaşi seara s-au tras focuri de armă din
spate, şi la strigătele mele: „nu mai trageţi că
suntem români”, focul nu s-a oprit. Am trimis o
grupă, şi, spre surprinderea mea, mi s-a raportat că sunt civili unguri, un grup mic care întradevăr deschiseseră foc cu arme ungureşti.
În acel grup se distingea unul mai înalt care
trăgea cu arma. Am dat ordin lunetistului din
unitatea mea să-l împuşte.
După ce a căzut cel care trăgea, situaţia s-a
liniştit şi, cercetând locul de unde se trăgea, am
constatat că mai erau puţini. La vederea
noastră au început să tremure de frică şi întrebându-i ce urmăresc cu acele focuri de armă,
au aruncat vina pe cel omorât; aveam un ostaş
care ştia ungureşte şi s-a înţeles cu ei.
Nu am putut să-i iau prizonieri, deoarece trebuia să micşorez efectivul care era amplasat la
teren. Consideram închis incidentul; întradevăr nu s-a mai întâmplat nimic, am continuat lupta cu inamicul din faţă, fiind atent ce se
întâmplă şi în spate.
După ce am lichidat lupta dusă pe itinerarul
principal, am trecut pe şoseaua Oradea. Dintrun lan de porumb, o mitralieră trăgea asupra
noastră. Ne-am amplasat la teren. Am primit
ordin de la comandantul de batalion, care era
vecin cu unitatea mea, să neutralizăm această
mitralieră care-i necăjea şi pe ei.
Între noi şi această mitralieră era şoseaua
Salonta-Oradea. Pentru a o neutraliza, trebuia
să trecem această şosea. De acord cu comandanţii de grupă, am luat următoarele
măsuri. Şoseaua trebuia trecută pe rând, în
timp ce celelalte grupe trăgeau foc continuu
asupra mitralierei.
În acest mod, grupa mea a trecut cu bine,
fără pierderi şi în viteză, apoi a urmat cealaltă
grupă. Acum eram mai aproape de inamic.
Pentru a nu le permite să ceară ajutor sau
să tragă asupra noastră, am continuat trecerea
şi cu celelalte grupe, şi, la ultima grupă am constatat o încetinire a focului. Mai rămăsesem în
acea parte de şosea eu şi curierul meu, Ionică.
M-am deplasat la el, pentru că nu răspundea
la chemarea mea. Acesta fusese împuşcat în
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cap de mitraliera inamică; am rămas
înmărmurit, pentru că eram oarecum legat de
acest ostaş, la care ţineam, şi îi promisesem,
la cererea lui, că atunci când se vor termina
ostilităţile şi se va încheia pacea, îl voi cununa
(coresponda cu o fată din comuna lui).
Am ajuns la companie sub ordinele lt. Draga
Petre, care mi-a comunicat că trebuie să
atacăm şi să intrăm în oraşul Oradea. Eu fiind
pe marginea şoselei Salonta-Oradea, am fost
desemnat să intru primul în Oradea. Trebuia să
trec Crişul Negru, care era la circa 800 m. Comandantul de companie mi-a comunicat că voi
avea ca ajutor un tun antitanc de 45 mm, o
mitralieră rusească şi două branduri de 56 mm.
Am discutat cu sergentul Chiran, din partea
dreaptă a unităţii, să ţină legătura cu ei. În
stânga nu aveam pe nimeni.
Am început atacul fără focuri de armă de la
inamic. Crezând că nu este nimeni dincolo de
Crişul Negru, am mers cu încrederea că intrarea în Oradea va fi uşoară.
Când ne-am apropiat de râu, am primit focuri
de mitralieră ce au rănit un soldat din grupa
care era în frunte. Am ordonat ca unitatea să
se amplaseze la teren şi să se camufleze. Dinspre Oradea a trecut un tanc fără să tragă foc
şi nu avea nici ostaşi care să-l apere de eventualele atacuri.
Tunul de 45 a tras în el şi dacă a văzut că
noi avem cu ce să le facem faţă, a făcut cale
întoarsă. În schimb am observat în partea
stângă, o formaţie de 2-3 batalioane de unguri,
care înaintau în trăgători, să ne înconjoare
dacă am fi trecut Crişul.
Am dat ordin celor 2 aruncătoare să tragă
asupra inamicului, dar fără efect, acesta fiind
desfăşurat în trăgători, şi pe o câmpie întinsă.
L-am întrebat pe Chiran dacă are pe cineva
în dreapta şi mi-a răspuns că nu are pe nimeni.
Am pregătit un curier să meargă la comandantul de companie, să-i spună care este situaţia
şi ce trebuie să fac. În acelaşi timp a venit un
curier de la companie prin care mi se ordona
să ne retragem pe vechile poziţii şi să ne
amplasăm bine la teren.
Ne-am retras în ordine. A doua zi, ungurii,
sprijiniţi de aviaţie, tancuri şi artilerie şi de trupe
germane, au atacat trupele noastre.
Pe liziera unui lan de porumb se camuflase
un tun de 76 cu şase cai şi servanţii respectivi.

Aviaţia germană i-a observat şi în repetate rânduri l-a atacat, distrugându-l complet.
Aviaţia de bombardament germană, care
decola de la Debreţin, a atacat artileria diviziei
care era amplasată în pădurile din jurul staţiunii Felix, neutralizând-o aproape complet.
Unitatea mea era în apărare pe linia ChişiridPăuşa.
Am stat în refacere circa 2 săptămâni şi s-au
reorganizat unităţile. Pentru atacarea Oradei ni
s-au alăturat vânătorii de munte şi o unitate
sovietică. Astfel, s-au izgonit trupele maghiare
din oraş, după o pregătire de artilerie la care sau adăugat aviaţia şi tancurile.
În timp ce eram în refacere, am simţit o
durere în partea stângă şi cu ajutorul şefului de
stat major al regimentului, căpitanul Tutoveanu,
am consultat medicul, care a găsit că am cardiopatie şi că trebuie să nu mai depun efort.
Căpitanul Tutoveanu a propus să mi se ia comanda plutonului şi m-a numit ofiţer cu cifru la
regiment, funcţie pe care am îndeplinit-o până
la finele războiului. Menţionez că am făcut
cursuri, după şcoala militară, pentru aceasta.
În afară de îndatoririle mele, am îndeplinit
funcţia de ofiţer la observator în timp ce unitatea era în apărare, şi am primit comanda
companiei puşti anticar.
Spre sfârşitul războiului, în luna aprilie, o
parte din trupele diviziei au fost trimise în ţară.
Eu am revenit cu trupele ce rămaseră pe front,
în oraşul Caransebeş, unde am serbat 9 Mai
1945, fiind comandant al companiei de puşti
anticar.
De la Caransebeş am fost mutaţi într-o
comună din suburbia Bucureştiului; am fost
numit ofiţer de legătură între Comenduirea
capitalei şi regimentul din care făceam parte.
Pe data de 20 decembrie am fost trecut în
rezervă şi m-am încadrat în viaţa civilă, în
silvicultură, de unde am ieşit la pensie.
Longevitatea, cu voia lui Dumnezeu, mi-a
permis să prind în ultimele două decenii o
reparaţie făcută foştilor luptători: aceea de a li
se lua în calcul şi cei trei ani de pe Frontul de
Est. Un gând pios pentru camarazii absenţi şi
un salut membrilor A.N.V.R. filiala Buzău.
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Ningea cu fulgi mari în Crimeea
- interviu cu domnul colonel (r.) Nicolae Enache
Rep. - Domnule colonel
Nicolae Enache, s-ar putea
spune că, dintre tinerii leatului
dumneavoastră, sunteţi un
norocos.
N.E. - Longevitatea e mai
mult un dar, decât un merit
personal. La anul care vine,
voi fi nonagenar: m-am
născut, la 13 octombrie 1922,
în Valea Tutovei, un sat la 35
Km. de Bârlad (de altfel, ca
unitate administrativă, judeţul
se numea, pe atunci, Tutova).
Părinţii mei erau agricultori şi,
până în armată, îi sprijineam
în gospodărie. Am fost încorporat, la 1 aprilie 1943, la
Regimentul 12 Infanterie Bârlad.
Rep. - După Stalingrad,
chiar dacă nu dăm lui 1 aprilie
ce s-a încetăţenit că i se
cuvine, care era moralul
recruţilor?
N.E. - La partea sedentară,
în cazarma bârlădeană,
fiindcă regimentul era pe
front, am făcut instrucţie
severă, în lunile aprilie- septembrie.
Economia
se
resimţea pe urma efortului de
război: ni s-au dat nişte uniforme din cilofibră, rămânând,
între efecte, cu opinci şi
cămaşa de acasă. Încolo, miamintesc, intonam foarte
însufleţiţi un cântec care avea
aproape doi ani: „Azi noapte,
la Prut,/ Războiul s-anceput,/ Românii trec dincolo,
iară,/ Să ia înapoi, prin spadă
şi scut,/ Moşia pierdută-astă
vară!” Instructorii noştri,

ofiţeri, subofiţeri, sergenţi,
purtau, pe mâneca stângă a
vestonului, nişte trese, în V,
semnul
că
făcuseră
cunoştinţă cu vitregiile frontului. La cumpăna lui august cu
septembrie, am primit o permisie de o săptămână, după
care am fost dizlocaţi în nişte
sate, la vreo 20 km de
garnizoană, pentru 20 de zile.
Momentul părăsirii Bârladului
a fost emoţionant: un grup de
trompetişti, postaţi pe o
clădire înaltă, ne-a sunat
„marşul” de plecare. În intervalul amintit, am făcut mai
multă instrucţie de noapte şi
am primit echipament nou
(stoc).
Rep. - În general, se
spune: tot răul spre bine!;
cum
vi
se
părea
îmbunătăţirea efectelor din
dotare. Cam pe vremea
aceea, Regele Mihai l-a întrebat pe mareşalul Antonescu:
„- Ce caută cavaleria română
în Caucaz?" I s-a răspuns „Victoria, Sire!" Din Regimentul 4 Roşiori, fala paradelor
de 10 Mai, s-au mai întors
şase ofiţeri şi doisprezece
cavalerişti. Cu dumneavoastră cum era situaţia?
N.E. - Pe 3 octombrie eram
pe peron la Bârlad, plecam cu
Regimentul 12 pe front; îmbarcat pe platformele garniturii era şi trenul nostru
regimentar, alcătuit dintr-un
şir de căruţe cu coviltir. Au
venit să ne petreacă şi
părinţii. Mama mi-a dat o
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cărţulie, cât un carneţel,
„Visul Maicii Domnului” şi,
cumva stingherită a zis: „Poate o să-ţi ajute la ceva”. A
fost, pentru mine, ca un talisman, am citit-o de mai multe
ori, în tranşee şi pe unde am
mai putut. După patru zile de
mers, am fost debarcaţi în
Ucraina, într-o gară unde am
primit muniţie de război. Eu
eram puşcaş mitralior, aveam
un Z.B., calibrul 9 mm, în
greutate de 9,1 Kg; un
încărcător avea 25 de
cartuşe, şi am primit două
unităţi de foc a câte 250, în
două genţi de încărcător.
Regimentul nostru a primit
sector între Oceakov şi Nikolaev, unde se uneau Niprul şi
Bugul, înainte de a se vărsa
în mare, formând un „liman”
de 10-12 Km. Acesta despărţea Crimeea de continent
şi, parcă i se zicea Kimburg.
Dincolo
de
liman,
în
peninsulă, se afla Regimentul
25 infanterie român, pe care
îl sprijineam cu foc împotriva
atacurilor sovietice.
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Rep. - Cum era viaţa, de zi cu zi, si, mai
ales, de noapte cu noapte, în această confruntare „de poziţii"?
N.E. - În primul rând, vremea era mizerabilă
- ploi, ceaţă, ninsori cu nişte fulgi neobişnuiţi
de mari, cât jumătate din „Visul Maicii Domnului”. Două baterii germane, dotate cu tunuri cu
repetiţie „Bofors”, suedeze, şi „Schneider”,
franţuzeşti, poziţionate lângă regimentul nostru, încercau să asigure tir de protecţie Regimentului 25. Ruşii au lăsat, din amonte, pe
apă o duzină de bărci goale, noaptea, şi au
dezlănţuit un furibund foc al românilor şi germanilor, care şi-au descoperit, astfel, poziţiile.
Viclenia a avut consecinţe: zilnic o formaţie de
3-4 avioane sovietice, de tip IAK, ne bombardau. S-a încercat o camuflare totală a dispozitivului, dar au fost destule pierderi de vieţi
omeneşti.
În decembrie 1943, se încearcă ajutorarea
Regimentului 25 infanterie, a cărui situaţie era
periclitată, trimiţăndu-se şalupe germane care
să-l extragă din Crimeea; până una-alta,
şalupele au trecut dincolo, pentru decroşarea
infanteriştilor noştri, cu două batalioane ale
Regimentului 12. Cel de al treilea, în care mă
aflam şi eu, a fost stopat la timp. Camarazii
care traversaseră, câţi mai rămăseseră în
viaţă , au fost victimele unei ambuscade şi au
căzut prizonieri. Noi ne-am reîntors pe vechile
poziţii; la 17 ianuarie 1944, eu am fost trimis
în ţară, la o şcoală de
gradaţi, la Bârlad, pentru a
servi la instruirea contigentului ce urma să vină.
Prin aprilie, unitatea este
evacuată
la
Turnu
Măgurele. Un marş de
două săptămâni, care ne-a
rupt pingelele şi ne-a
umplut de păduchi. Am fost
în bivuac prin nişte sate de
lângă oraş: Traian, Cioara,
Seaca. Aliaţii, având acum
baza aeriană la Foggia, în
Italia, nu, ca în 1943, când
porneau din nordul Africii
spre a bombarda rafinăriile
din Prahova, petrolul nostru

fiind indispensabil maşinii de război germane,
trimiteau bombardierele către Capitală şi mai
ales, către zona petrolieră din jurul Ploieştilor.
Un I.A.R. 80 al aviaţiei noastre loveşte şi
doboară un „Liberator” american, şase dintre
piloţii paraşutaţi fiind capturaţi de plutonul
meu. Comandantul regimentului, colonelul
Pantelimonescu, nu i-a predat nemţilor, cu
care eram încă aliaţi, i-a trimis la Piteşti şi, mai
apoi, la Timişul de Jos, unde am auzit că au
fost trataţi foarte bine, aveau bucătari dintre
prizonierii ruşi, au primit solde conform gradului şi ajutoare consistente de la Crucea Roşie.
Rep. - Memorialistul Gh. Jurgea- Negrileşti,
în volumul „Troica amintirilor. Sub patru regi"
(Editura „Cartea românească", 2002),
consemnează că, pe piaţa neagră din Braşov,
apăruseră efecte provenind de la piloţii prizonieri, pornind de la vindillacuri până la busole si hărţi pe mătase. Care au fost reacţiile
armatei roşii, „eliberatoare", după 23 august?
E.N.- În august am fost trimis la Gârbovi,
lângă Sibiu, unde am urmat un curs de
motociclişti militari. Când au ajuns ruşii acolo,
au luat captură de război 12.000 de motociclete Zundap şi BMV, care, prin cine ştie ce
împrejurare ciudată, erau „desculţe”, nu
aveau cauciucuri. De acolo mi-a rămas un
carnet de conducere pe care se află singura
mea fotografie de război, dublată, cum se
vede, de o mulţime de detalii de identificare,
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spre a nu fi falsificată, precum: talia - 1,65,
faţa - rotundă, părul - castaniu, fruntea - lată,
sprâncenele - castanii, ochii - albaştri, nasul potrivit, gura - potrivită, bărbia - rotundă,
mustaţa - rade, semne particulare - n-are.
Eram, pe vremea aceea, departe de
paşapoartele cu date antropometrice.
La câteva zile de la comunicatul regelui
către ţară, trupele ruse, aflate sub comanda
mareşalului Tolbuhin, treceau spre bulgari.
Noi aveam nu eghileţi, ci un fir roşu la
uniformă, pe care ciolovecii l-au bănuit că ar
fi o distincţie acordată în timpul campaniei din
Est şi erau hotărâţi să plătească, pe loc, prin
execuţie fără judecată, foştilor ocupanţi,
prezumtivi criminali de război, care eram. Incidentul a fost dezamorsat de un locotenent
de-al lor, care ştia româneşte, era, „de
pământ”, cum se spunea, de prin Basarabia.
Până la 12 septembrie, la semnarea
armistiţiului cu Moscova, s-a aflat mai târziu,
ruşii au luat peste 100.000 de prizonieri
români, în zona Moldovei, care nu s-au opus
cu mâna înarmată, pentru că au crezut în
noua „frăţie de arme” ce li se anunţase.
La Turnu Măgurele, Regimentul 2 artilerie
a scufundat două şalupe cu nemţi, care urcau
pe Dunăre; vreo treizeci dintre germanii ajunşi
la ţărm au fost capturaţi de regimentul nostru.
Rep. - Ce a însemnat, pentru dumneavoastră, campania din Vest, câtă vreme, încă
de la spargerea frontului în Moldova, armata
roşie întreba unde este Berlinul, ca şi cum
românii de la Târgu Frumos erau ghizi de
turism în Europa?
N.E. - Pe 18 septembrie, am pornit în marş
către Ungaria, ca infanteriştii, numai pe jos, şi,
la 30 noiembrie 1944, ajunsesem la Mişkolc.
Un ordin, de sus, ne-a returnat către ţară, dar,
pe la Deva, a durat puţin până ruşii s-au dumirit că n-am fi dezertori în masă, nici o unitate nu riscă să intre, disciplinată, în faţa curţii
marţiale şi a plutoanelor de execuţie. Pe 9 mai
1945, când s-a semnat pacea, eram în gara
din Turnu Măgurele, tocmai ne îmbarcasem
într-un tren cu destinaţia front. A trebuit să ne
resemnăm cu gândul că, în cele din urmă,
suntem supravieţuitorii celui de al Doilea
Război Mondial. Eram printre cei norocoşi;

pentru cei din lagărele sovietice, războiul cu
foamea, frigul, munca abrutizantă şi umilinţele
a încetat mult mai târziu, câţi s-au mai întors.
Rep. - A urmat un „război rece” şi foarte
mulţi ani până la un sfârşit de mileniu, apoi un
deceniu şi...până acum. Cum a „mărşăluit”
prin această istorie fostul infanterist din regimentul de la Bârlad?
N.E. - În 1945 am făcut şcoala de subofiţeri
de jandarmi. Jandarmeria s-a desfiinţat, după
abdicarea regelui, în 1949; am fost asimilaţi
miliţiei. Mi-am făcut serviciul la Braşov, care o
vreme s-a numit oraşul Stalin, până în 1968,
când cu noua împărţire administrativă.
Rep. - Aţi prins, la Braşov, unde erau o
mulţime de saşi, epurarea, adică arestarea şi
deportarea în gulagul sovietic, celor care
făceau parte din Grupul Etnic German,
consideraţi fascişti ?
N.E. - Nu, eu am terminat şcoala de jandarmerie în august 1947, când această
“operaţiune”, forţată de Moscova, se
încheiase.
Din 1968, am fost repartizat la Sfântu
Gheorghe, judeţul Covasna, de unde, în
1975, am ieşit la pensie.
Rep. - Exact în anul acela am făcut
practică, o lună şi jumătate, la biblioteca
judeţeană din Sfântu Gheorghe, deasupra
parcului, într-o clădire solidă, construită pe
timpul Mariei Tereza. Mergeam cu bibliobuzul
în satele de la izvoarele Oltului, unde toţi cei
maturi ştiau bine româneşte, dar, pentru unii
copii, alegeau mai mult cărţi bogat ilustrate.
N.E. - Da, pe atunci, aşa cum era, nu prea
aveam, pe plan profesional, deşi lucram în
spaţiul fostei Regiuni Autonome Maghiare,
probleme etnice. Au venit mai târziu; libertatea
şi integrarea europeană au costurile lor.
Cât priveşte cei care vin după noi,
generaţiile următoare, mi-aş dori, mai mult
decât orice, să nu aibă amintiri de pe front. Şi
nici să nu aibă nostalgia lor. Pentru asta există
destulă istorie şi literatură.
A consemnat Emil Niculescu

267

Străjer în calea furtunilor, pp.37-39,
Anul V, nr. 10, decembrie 2011

Memoria Veteranilor

Un căpitan veteran, în preajma
centenarului
------------ interviu cu domnul căpitan (rtr.) Nicolae loniţă
Domnule căpitan Nicolae
loniţă, sunteţi la un pas de
centenar, prilej cu care revista
noastră şi Fundaţia „Mareşal
Alexandru Averescu" vă
felicită şi vă urează să-l faceţi
cel puţin la fel de hotărât ca în
tinereţe, atunci când aţi pornit
în marş către Basarabia.
Spuneţi-ne cum era, acum
aproape un secol, să te naşti
în Câmpia Română, într-o
familie de agricultori, cum am
înţeles că vi s-a întâmplat
dumneavoastră?
Am venit pe lume, la 9 august 1914, în comuna
Boldeşti, judeţul Buzău (8 km
sud de Mizil, care, pe atunci
era în plasa Tohani şi era, de
pe la 1840, parte a fostului
judeţ Saac, Săcuieni, împărţit
între Buzău şi Prahova).
Părinţii mei aveau ceva
pământ, a mai primit şi tata
câte ceva, după războiul întregirii naţionale, ca veteran
de război; a fost în Regimentul 72, făcut din rezerviştii
Regimentului 32 „Mircea”
(când a plecat pe front aveam
doi ani, când a revenit, mai
crescusem pe atâta). Am avut
un frate şi o soră, ea a fost
mai grăbită decât mine, a
luat-o Dumnezeu la 80 de
ani.
Cum
au
fost
anii
dumneavoastră de „instrucţie” şcolară, şi ce amintiri
păstraţi din acest semnificativ,

şi, de multe ori, hotărâtor segment al biografiei.
Am făcut cinci clase la
şcoala primară din comună şi
alte patru la Liceul „Tase Dumitrescu” din Mizil, între anii
1927-1931.
La Mizil a fost profesor,
cam pe atunci, şi un destul de
mare scriitor şi memorialist,
loachim Botez, autorul a două
volume, „botezate" „Însemnările unui belfer", apărute în
prestigioasa
Editură
a
Fundaţiilor Regale pentru
Literatură şi Artă, în care este
vorba şi despre colegii de
cancelarie mizileni; l-aţi
cunoscut?
Nu, liceul era opera unui filantrop, mare negustor al
Mizilului, şi, se auzea, nu totdeauna foarte cinstit, dar important este că a avut, totuşi,
cugetul şi intuiţia că o facere
de bine către comunitate,
cum a fost aceasta, va dăinui
mai mult decât un cavou de
marmură. Şi n-a greşit. Dintre
profesorii pe care i-am avut,
mi-au rămas în minte părintele Mihai Preoţescu (care ne
preda şi româna), directorul
Ciuncanu, Constantin Popescu, profesor de geografie şi
domnişoara Dulesciscaia, o
basarabeancă. Taxele erau
destul de scumpe, chiar şi
pentru tata, care, o vreme, a
fost primar în Boldeşti, a făcut
politică liberală. Uitaţi aici, o
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fotografie, din 18 mai 1933, la
Buzău, unde erau adunaţi la
o conferinţă pe linie de
administraţie. Printre cei din
imagine se află şi Pompiliu
Ioaniţescu, gazetar al epocii
şi Nicolae Anghel, prefect de
Buzău, un bun orator. Astfel
că, în 1931, de Sfântul Ilie,
eram acasă, ajutându-mi familia la lucrul pământului. Mai
apoi, în 1936, am fost încorporat la Batalionul 5 Jandarmi
din Mizil.
Unde aveaţi cazarma, din
schiţa lui Caragiale, „O zi
solemnă", ştim cum s-a
zbătut celebrul primar al
Mizilului, Leonida Condeescu, să aibă în comuna sa
urbană, dacă nu mitropolie şi
port la Dunăre, măcar
reşedinţa de garnizoană a
Regimentului 32 „Mircea",
care, după ce a avut, acolo
un stagiu de vreo doi ani, i-a
fost furat de către Ploieşti.
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Regimentul nu s-a mai întors, dar jandarmii
aveau cazarma într-o clădire ridicată în scopul
de a fi locaţie militară, ridicată, în 1902, de
către Condeescu, pe strada care duce la
gară. Eram, cu ofiţeri şi instructori, vreo 800
de oameni, care, până în decembrie, făceam
„muştrul”, instrucţia militară, şi studierea
Codului penal şi a Codului jandarmilor (1 şi 2),
după care eram repartizaţi pe comune, ajutoare ale posturilor jandarmereşti. Ţin minte
că pe 30 mai 1936, puţin după încorporare,
am primit inspecţia domnului general Barbu
Pârâianu, care ne-a avertizat că „nori negri au
apărut deasupra Europei”, eram la trei ani de
izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial,
şi ne-a recomandat să păzim ordinea publică,
legea, dar să avem grijă şi de noi, să ne trăim
cum se cuvine bucuriile vârstei, că nu se ştie,
în atari condiţii, cât vom putea să fim deasupra pământului şi nu în el.
Eu am rămas în cazarma din Mizil, asimilat
între instructorii noilor leaturi, iar, între 1 iulie
şi decembrie 1938, am absolvit şcoala de
agenţi de poliţie judiciară de la Focşani. În
acest timp, prin rotaţie, asiguram şi garda
exterioară a penitenciarului din Râmnicu
Sărat, unde, se ştie, erau închişi căpetenii ale
mişcării legionare; într-unul din aceste servicii,
un încarcerat m-a ispitit: „- Domnule elev sergent, înlesniţi-mi evadarea şi vă fac colonel.”
Mi se părea că este mai bine să rămân sergent, dar în libertate şi viaţă, oferta era prea
generoasă şi, tocmai de aceea, nerealizabilă.
Un timp, am avut reşedinţa la Târgu Ocna,
unde făceam instrucţie, am şi nişte fotografii,
pe dealurile din preajmă, între care unul avea
cota 517.
După război şi instaurarea Republicii
Populare Române, penitenciarul Râmnicu
Sărat a redevenit închisoare politică, unde
între alţii, au fost închişi, cu un crunt regim de
izolare fostul ministru de război Con-stantin
Pantazi, conducătorii ţărănişti Ion Mihalache
şi Corneliu Coposu (primii doi au sucombat,
în deceniul al şaselea, în detenţie).
Supravieţuitorul, Corneliu Coposu, într-un
volum de convorbiri cu Vartan Arachelian,
după 1990, când devenise şef al ţărăniştilor,
vorbea despre o altă garnitură de gardieni ai

închisorii, asigurată de Armata Roşie, având
în vedere gradul de risc al puşcăriaşilor, nişte
tipi mongoloizi, care, fără să ştie o boabă
româneşte, făceau, uneori descinderi în
celule, şi băteau, ca să nu-şi iasă din mână,
până la pierderea cunoştinţei, pe „duşmanii
poporului muncitor".
În 1938, când a fost lovitura de stat a lui
Carol al II lea, de a desfiinţat partidele istorice
şi a năşit unul singur, la dispoziţia lui „Frontul
Renaşterii Naţionale”, eram la Focşani, la
cursul de care v-am spus; oraşul era plin de
armată: infanterie, artilerie, cavalerie; la
Teatrul „Pastia”, făcut tot de un ofiţer, după
Independenţă, a fost organizată o ceremonie
de către generalul Leoveanu.
După război, tot poporul român a fost bătut,
într-un fel sau altul, de nenorociri, dar de unde
să ştim noi, pe atunci, de război. În aprilie
1939, mi-am terminat stagiul serviciului militar
şi am revenit la Boldeşti. Peste doi ani, în
iunie 1941, se împlinise sorocul de care ne
vorbise generalul Pârâianu, se decretează
mobilizarea generală; am fost repartizat la
acelaşi batalion de jandarmi, dislocat la
Tecuci. În război an intrat ca ariergardă a Armatei a 4-a, condusă de generalul Nicolae
Ciupercă, râmnicean, mort şi el prin puşcăriile
comuniste. Am plecat de la Huşi şi am trecut
Prutul, la apelul mareşalului Antonescu. Două
zile după eliberarea Chişinăului, parcă pe 18
iulie, am fost repartizat, în capitala Basarabiei,
să asigurăm paza Marelul Cartier General, instalat în casele generalului Voiculescu (erau
două posturi de zi şi trei de noapte de care
răspundea Batalionul 5 jandarmi). Aghiotantul
lui Antonescu, pe atunci, era colonelul
Davidescu, cel care a „recrutat” şi personal de
serviciu pentru Conducător, tot de la noi, un
bucătar şi un frizer, care, imediat, au fost
echipaţi cu efecte de la „ştoc”; ţin minte
că mareşalul avea un regim alimentar destul
de sobru, dar, musai, în una din
zilele săptămânii, ţinea să aibă la masă
fasole păstăi cu aripă de pasăre. Slab de
înger, frizerul, care era şi bâlbâit, ne-a spus,
după întâlnirea cu „Câinele roşu”, cum
era poreclit Antonescu: „Şi-n bocanci am transpirat.”
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După eliberarea Basarabiei şi Bucovinei,
generalul Nicolae Ciupercă a scos sabia, a înfipt-o în malul drept al Nistrului şi a zis: „Până
aici este pământ românesc!”
Nu era singurul dintre comandanţi care a
avut divergenţe cu Antonescu asupra
continuării războiului în afara graniţelor
naţionale, dar anumite principii ale războiului
(inamicul trebuie dus spre capitulare) şi un accentuat cod al onoarei şi loialităţii faţă de aliaţii
germani, a făcut ca armata română să
meargă mai departe. Campania pentru eliberarea provinciei româneşti dintre Prut şi Nistru
a fost urmărită şi de un gazetar, George Pâslaru, directorul ziarului „Acţiunea Buzăului",
corespondent al ziarului condus de Grigore
Gafencu (care a fost cavaler al Ordinului

„Mihai Viteazul" în campania 1916-1918),
conducea publicaţia bucureşteană de mare
tiraj „Timpul"; a însoţit Regiment 9 Dorobanţi
Râmnicu Sărat şi, rod al experienţei de război,
a scos volumul „Drumuri de sânge în Basarabia", apărut, chiar atunci, în două ediţii.
Am avut-o şi eu, nu ştiu, cine, mai târziu,
mi-a furat-o. Pe Pâslaru îl cunoşteam, era fiul
dirigintelui poştei din Mizil, mai mare cu cinci
ani ca mine, era, pentru noi, „dom elev” şi
frecventase şi el liceul „Tase Dumitrescu”.
Pe 17 august 1941, am trecut şi noi Nistrul.
Ţin minte că sublocotenentul Paraschiv
Bălan, comandantul plutonului 1, fost orfan de
război din primul mondial, tatăl fusese ucis de
nemţi, care ne erau acum camarazi de campanie, îmi zicea: „Ce ne trebuie nouă asta,
măi Ioniţă?”. Răspunsul a venit
mai târziu, după bătăliile de la
Stalingrad şi Cotul Donului. Din
Batalionul 5 jandarmi, plutoanele
1,3 şi 5 au instalat posturi în
Transnistria; şeful nostru, în
această provincie era generalul
Emil Broşteanu şi, cum în acea
zonă erau, poate, 80% români,
ne-a avertizat: „- Nu uitaţi că
sunteţi apostolii neamului. Purtaţivă cu populaţia civilă aşa cum, aţi
dori, dacă, Doamne fereşte, s-ar
întâmpla ca ei să se poarte cu
familiile voaste de acasă. Gândiţivă că sunt asupriţi de sute de
ani.”
Compania mea, a 3-a, avea
sediul în oraşul Balta. Pentru
mine era un mare noroc.
Curieratul aerian avea două curse
ce veneau din Bucureşti: una la
Odessa şi una la Balta. Eram mai
aproape de informaţie. Tata, ca
ţărănist, avea abonamente de
presă, şi eu citeam, de la 12 ani,
ziarele „Dreptatea” şi „Timpul” lui
Grigore Gafencu. Acum, se
aduceau, cu avionul, încă de
dimineaţă, „Unirea” şi „Timpul”. Le
cumpăram. Mi-aduc aminte de comandantul nostru, colonelul Ştefan
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Gabut, un om cumsecade dar zgârcit, săracul,
care-mi cerea să dea şi el un ochi prin ele.
Cum era pe acolo, unde comunismul avusese două decenii şi ceva de activitate? Ştiu,
din memoriile altor combatanţi de pe Frontul
de Est, că se atacase, cu predilecţie, temelia
morală a populaţiei: credinţa.
Multe biserici fuseseră demolate, altele deturnate de la rostul lor: grajduri, depozite, şi
alte destinaţii, cum s-ar zice, utilitare, înjositoare. La Balta, catedrala era frumoasă,
asemănătoare cu „Sfântul Elefterie” din
Cotroceni; din septembrie 1941, până la 12
iunie 1942, s-a evacuat bazarul ce fusese instalat de bolşevici între zidurile lăcaşului şi am
încercat să-i redăm ceva din demnitatea unui
altar al Domnului. Pe 12 iunie, Antonescu
vizitează oraşul Balta. S-a întâmplat să fiu de
santinelă la intrarea în biserică şi să-i dau
onorul. Erau douăsprezece trepte. Erau două
şiruri de şcolari, pe de o parte români, ceilalţi
ucrainieni, dar care învăţaseră şi ei nişte cuvinte de salut în româneşte. A fost întâmpinat
de un sobor de preoţi ortodocşi, în frunte cu
episcopul, care a rostit un cuvânt de întâmpinare. Antonescu, care, de armă, fusese cavalerist, purta o cravaşă, pe care, pe timpul
discursului episcopal, la sfârşitul fiecărei perioade oratorice, o lovea de cizmă şi zicea:
„Da!”, ca şi cum ar fi ascultat un raport, cu
care era de acord. Evanghelia care o purta în
braţe mai marele clerului avea coperţile de
argint cam înnegrite şi Antonescu s-a interesat de starea ei de conservare după ce aflase
că, pentru a nu fi distrusă, fusese, mult timp,
îngropată. Ucrainencele au cântat, pe limba
lor, ceva cu „Gospodi” şi „Bodje”, cântece
ortodoxe, pe patru voci. Era emoţionant. Pe
atunci s-a revenit la riturile creştine, multă
vreme prohibite şi, chiar şi noi, am fost naşi
de cununie şi de botez.
Bănuiesc, totuşi, că servicul dumneavoastră, acolo, n-a fost o cumetrie perpetuă;
care era realitatea mai brutală ce vă avea în
vedere?
Partizanii. Erau, de obicei, bine îmbrăcaţi,
în uniforme româneşti sau nemţeşti şi asta le
permitea să treacă, deseori, neobservaţi, mai
ales că, unii dintre ei erau români sau ştiau

limba română; peste două decenii de îndoctrinare comunistă, poziţii sociale dobândite şi
altele, îi făcuseră să ţină cu Stalin. La 1
noiembrie 1943, un detaşament de partizani
a atacat postul de jandarmi de la Bondarova
şi au lăsat în urmă 14 morţi; un alt post de-al
nostru a fost, la fel, covârşit de numărul atacatorilor, dar acolo s-a putut întâmpla o
învoială, comandantul lor probabil că era
român sau, cumva credincios: s-a angajat că,
dacă predau armele, vor fi lăsaţi în viaţă. Şi-a
ţinut vorba. Ţin să vă spun că, pe alocuri,
datorită populaţiei majoritate, şi arhivele
primăriilor erau scrise în română. A trebuit să
curăţim zona şi trei posturi de jandarmi, aproximativ 40 de oameni, ne-am pus pe urma
partizanilor. I-am găsit, într-o pădure seculară,
greu de străbătut, pe malul Bugului, într-o
casă silvicolă. Cam petreceau, ruşii se pricep
destul de bine la asta, aveau şi tovarăşe
femei. La început, au ripostat destul de bine,
au reuşit să omoare servanţii (trei) ai unei mitraliere Scwartzeloze, erau peste o sută. Un
jandarm a reuşit să se apropie, furiş, şi să
pună foc cabanei: au murit aproape toţi, cam
o sută, sub tirul nostru încrucişat.
Tot în sarcina noastră mai cădea culegerea
de informaţii; în Balta, exista şi o comunitate
evreiască de vreo douăzeci de familii, care
ştiau româneşte. Unul dintre vârstnicii ei, avea
vreo optzeci de ani, de o măiestrie deosebită,
într-un sfert de oră reuşea, sub ochii tăi, să
meşterească orice fel de ştampilă oficială, ne
mai sprijinea cu unele informaţii, ei nu prea
avuseseră, în afară de cei convertiţi în slujbaşi
ai statului, comisari, prea multe de primit de la
ruşi. El avea un fix, zicea că evreii au o misiune sfântă, pentru a-şi răscumpăra uciderea
lui Iisus, trebuie să ajungă la stăpânirea lumii,
să o facă mai bună, sub sovietici lucrul acesta
nu se poate realiza, dar lupta continuă.
De la 15 martie 1944, am început marşul
de repatriere, guvernator al Transnistriei
fusese Alexandru Alexianu, şi am ajuns la
Bucureşti prin mai.
Am fost repartizat, cu nişte camarazi, să
asigurăm ordinea în comuna Vârteju, pe
undeva pe lângă Bragadiru. Bucureştenii, de
frica bombardamentelor, se mai pribegeau
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prin localităţi rurale, care nu erau în vizorul
aviaţiei, şi, ca în vremuri tulburi, tâlharii
dădeau iama prin locuinţele părăsite în grabă.
Era treaba noastră ca astea să fie oprite.
Uneori, reuşeam. Mai grav a fost după ce au
ajuns ruşii la în Capitală. Prin februarie 1945,
aveam în supraveghere, pe undeva pe la marginea oraşului, casa doamnei Angela
Mornand, fiica fostului ambasador al Franţei
la Bucureşti, care, pasionat de cai, de curse,
finanţase unele lucrări de la hipodromul de la
Băneasa. Pe la nouă seara, s-a primit un telefon de la doamna, cum că nişte soldaţi
sovietici vor cu toată îndârjirea să se cazeze
la ea, întrucât au un general rănit pe frontul
de vest, pe la Budapesta. Am ajuns destul de
repede, cu un comisar de poliţie, care nu prea
se băga, războiul era pe sfârşite şi, o fi ştiut el
ceva, ruşii nu prea aveau de gând să plece
acasă, era pe la capătul tramvaiului 5, la cap
de linie, către Floreasca. „Generalul” era un
ţigan romanizat şi însoţitorii lui erau tot nişte
bandiţi de-ai noştri, care voiau să dea o
lovitură, cam fără primejdii, profitând de confuzie şi de credulitatea doamnei. Când au
văzut că s-ar putea lăsa cu glonţ, au fost
destul de prudenţi să se care.
Ne-a invitat în casă, unde se vorbea
franţuzeşte, ne-au servit cu şampanie de Bordeaux, şi ne-a dat fiecăruia câte 10.000 de lei.
I-aţi cheltuit repede, căci inflaţia era
galopantă? Cât însemna la piaţa de atunci?
Nu mai ştiu, oricum, mai mult decât un bilet
de tramvai.
Ce s-a întâmplat mai apoi, una dintre lozincile epocii era: „Stalin şi soldatul rus libertatea ne-a adus!"
Am fost demobilizaţi, m-am întros acasă, la
Boldeşti. Pe urmă, ştiţi, au fost alegerile trucate din '46 - nici n-am votat, dar tot aia a fost
-, când votul pentru partidele istorice a fost
convertit ca fiind al comuniştilor şi invers,
bruma lor de alegători erau, chipurile, „ai
noştri”. Unul din primele colhozuri, după
model sovietic, s-a înfiinţat, pe aici, pe lângă
Mizil, în localitatea Baba Ana, prin 1949.
Activişti fruntaşi. Un an mai târziu, ne-a venit
şi nouă răndul să ne băgăm în colectivă. Dacă
nu, te omorau cu cotele către stat, de nu-ţi

ajungea recolta pentru plată, trebuia, ca să
achiţi, să te mai împrumuţi. Eram şi eu un fel
de chiabur, aveam, partea mea, două hectare
şi jumătate de la tata şi tot atât dota nevestei
mele. Nu se mai putea, am cedat, dar le-am
spus că nu-l pot sili pe tata să se înscrie şi el.
Cum a decurs, pentru dumneavoastră,
istoria de după aşa-zisa „Eliberare”? Ne
reîntorsesem, altfel, la telegramele lui Caragiale, care esenţializau: „cuţit os”?
Eram un element destul de suspect.
Fiindcă făcusem, ca jandarm, de câteva ori,
gardă şi la palatul regal şi fusesem şi în
Transnistria, fusesem, deja, chemat la un fel
de tribunal, care cerceta abuzurile militarilor
români în U.R.S.S., al cărui tartor era Sever
Bunaciu, om aservit comuniştilor, unde
dădusem declaraţii în faţa unuin grefier
borţos. Pe la noi, făcea noua lege unul,
Măciucă, colector, de pământ din Limpeziş, de
urlau şi câinii după el. În 1954, mai aveam o
cămaşă şi un cal, restul, covoare, maşină de
cusut şi câte mai aveam şi noi pe acolo, s-au
dus la percepţie, pe cote. Nu mai era de întors. La noi, am venit, în 1954, la S.M.T.-ul din
Mihăileşti. Am devenit normator, la două
brigăzi de tractoare care lucrau la Glodeanu
Sărat. Mai târziu, din 1956, am avut funcţia de
administrator; şi, cum era pe atunci, funcţia de
asesor popular, adică un fel de judecătorie de
pace, cu ce îmi rămăsese, dar nu se punea,
din dreptul învăţat la jandarmerie. Am încercat
să fiu un om cumsecade, unii îmi ziceau „dom'
procoror”. Am ieşit la pensie în 1974.
După 1989, ce surprize v-a mai procurat istoria?
Urmând linia lui tata, am intrat şi eu în Partidul Naţional Ţărănesc, mai apoi şi creştin,
l-am cunoscut pe Corneliu Coposu, Am fost,
succesiv, înaintat, în rezervă la diferite grade,
până la cel de colonel. Ultimul grad pe care ar
fi să-l adun, ar fi acela de centenar.
Domnule Nicolae loniţă, vi-l dorim cu toţii,
militari şi civili, şi prin dumneavoastră, cu jandarmii de altădată, s-a scris o pagină din istoria naţională.
A consemnat Emil Niculescu
Străjer în calea furtunilor, pp.75-78,
Anul VI, nr. 13, iunie 2013
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------------ interviu cu domnul Grigore Vasile Manolache
Satul Voloşcani ţine de comuna Vidra, care se află la
vreo 75 km de Odorheiul Secuiesc, undeva în pasul
Oituz. Aici s-a născut, într-o
familie de agricultori, la 8 iulie
1919, domnul Grigore Vasile
Manolache,
veteran
de
război, pe „bătătura” căruia
am ajuns într-o blândă zi de
toamnă.
-Vă urăm la mulţi ani,
sănătate, la cei 96 de ani
împliniţi, şi vă rugăm să ne
împărtăşiţi
amintiri
din
copilăria dumneavoastră.
- Aici am văzut lumina zilei,
într-o familie bogată în copii,
am fost unsprezece fraţi şi
surori, care se întreţinea din
creşterea animalelor, cultivarea pământului, vreo 5 ha,
din care numai eu şi două
surori, am absolvit şapte
clase. Vremurile nu ne-au
scutit de necazuri, mama a
rămas văduvă, când eu
aveam şase ani. Pierderea
tatei, pe când era în vârstă de
46 de ani, Vasile Manolache
luptase în războiul din care
ieşise România întregită - de
aici, peste dealuri, pe
scurtătură, nu sunt decât vreo
10 km până la Mărăşti, unde
este mausoleul în care e
înmormântat
generalul
Alexandru Averescu - a
însemnat o grea lovitură, a
trebuit să ne luăm sarcini
care ne-au scurtat jocurile:
am argăţit, pe unde se putea
prin sat, apoi m-am rugat de
maică-mea să-mi ia două

văcuţe, cu care, puse la jug,
am făcut muncă la pădure.
Nu am trăit toţi până la
bătrâneţe; bolile, lipsa de bani
şi medicamente ne-au mai
plivit,
spre
maturitate
ajungând numai şase din
cei unsprezece copii câţi
fusesem. Zonă deluroasă,
fără mari suprafeţe cultivate,
mi-aduc aminte că, pe când
eram flăcăiandru, mergeam
cu căruţa la Tecuci, unde
făceam schimb de produse:
dădeam fructe şi luam porumb, grâu.
- După acest prim segment
biografic, parcurs cam în pas
alergător, unde aţi ajuns după
„tragerea sorţilor”, cum încă
se numea întâlnirea cu
milităria?
- Am recrutat, în 1940, şi
am fost încorporat, la 19
februarie 1941, în Regimentul
10 Dorobanţi Putna. După trei
săptămâni de instrucţie, am
trecut pe poziţii, la Vorniceni,
pe malul Prutului, de unde am
trecut la Hălăuceşti, când
generalul Ion Antonescu ne-a
ordonat să recucerim Basarabia - am trecut apa pe bărci
ancorate de şufe, îndreptându-ne spre Chişinău.
Ruşii, în prima fază, erau cam
pe fugă, nu prea i-am întâlnit,
apoi am ajuns în Crimeea, la
Odesa, n-am mai ajuns: la 15
km de marele oraş am fost
rănit, la claviculă, de un glonţ
de armă, pe 23 august 1942.
Aveam o trusă de prim ajutor
sanitar, în masca de gaze,
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dar nu puteam să mă oblojesc singur, am fost evacuat
cu o maşină, înghesuiţi, vai
de noi, spre ţară, la Siret,
trecând Prutul cu bacul,
împreună cu prizonieri de
război sovietici. De acolo am
fost ghidaţi spre Vrancea; mi
s-a părut că nu se mai
termină drumul până am auzit
pe delegatul care ne însoţea
strigând: „- Focşanii!”. Numai
că spitalul de acolo îşi făcuse
plinul iar cei care eram în
plus, am mers, eu pe scara
trenului, până la Râmnicu
Sărat. Acolo, spre a preveni
cangrena,
medicamente,
tinctură, drene; datorită unei
infirmiere foarte cumsecade,
hrana ne ajugea, aş putea
spune că am trăit bine, dacă
mă gândesc la câte urmau să
vină. După vreo şase
săptămâni de tratament şi întremare, a venit o comisie de
triere de la Bucureşti, în care
erau vreo şase colonei. La
consultaţie am spus că „mă
simt bine” sau „nu mă simt
rău”, ceea ce în condiţiile
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alea, când unii nu mureau de nerăbdare să se
reîntâlnească cu frontul, a făcut o impresie
bună şi am primit 20 de zile de concediu, când
am venit la Voloşcani. Plecarea către Rusia sa mai amânat câteva zile, până să se
împlinească un lot de 20 de inşi, cât număra
un pachet de reexpediaţi; cel care urma să ne
însoţească era un căpitan, Niţulescu Florentin, cam răutăcios, dar care, sărmanul, a
murit împuşcat în burtă.
Odesa căzuse, am ajuns la Cotul Donului,
la regimentul de putneni, unde, până la
căderea în prizonierat, vreo lună de zile, am
fost comandant de grupă. Megafoanele sovietice de pe front ne îndemnau să ne predăm,
să fugim de la „hoţul de Hitler”, că vom fi trataţi
omeneşte şi vom ajuta la eliberarea ţării din
ghearele fasciştilor. Nu-i vorbă, că i-am fi
crezut, dar după ce am fost dezarmaţi, o haită
de ofiţeri ruşi ne-au „trecut în revistă”, ne-au
spus să nu ne luăm decât sacul de merinde şi
pătura, care mai avea, şi, în loturi de câte o
sută de oameni, ne-au îmbarcat în bouvagoane şi „paşol na Sibir”. Am ajuns în
Lagărul 50 vreo 5000 de prizonieri, unde s-a
făcut trierea; eu am fost repartizat în lagărul
numărul 2, unde am zăcut mult timp, cucăind
de boală, într-un salon cam cât e toată curtea
asta până la grajd. Am fost ajutat să mă întremez de un doctor român. Acolo se practica
un troc periculos pentru sănătatea celor
împătimiţi, se schimbau cuburi de zahăr pe
mahorcă; un ţigan, Darie, făcea masaje pentru o porţie de supă.
În spitalul de la Uva, parcă, am stat cam
patru săptămâni şi, faţă de cum intrasem de
prăpădit, puteam spune că mă făcusem
buhai. Eram, pentru doctorii ruşi, „pervâi categori”, adică bun de muncă. Şi aşa am ajuns
în Lagărul 75, aşa-zisul „lagăr de foc”. Aveam
de tăiat, de la pădure, molifţi, mesteceni, alţi
copaci nu mai subţiri decât roata unei maşini,
pe care îi scoteam din rădăcini, iarna, cu un
fel de pârghie mare, căreia îi ziceam
mangealâc.
-Care erau condiţiile de muncă de acolo? Un
veteran de la Chiojd, Buzău, povestea că în
lagărul lor, aflat, probabil, mai la nord, prizonierii
care mureau erau stivuiţi în magazii, păzite de

santinele, spre a preveni canibalismul, câte
şase luni, până se înmuia puţin solul şi venea
un buldozer să execute gropile comune.
-Norma era de 1 metru ster de căciulă, iar
noi eram în grupă câte zece şi reuşeam, chiar
pe timp de iarnă, să facem aproape 5 metri de
om. La un moment dat, foamea cu care frontul
mânca vieţile sovieticilor, a început să fie în
favoarea noastră: garda cu care eram trimişi
la lucru era de şase inşi: unul în faţa detaşamentului, câte doi pe laturi şi unul care încheia
coloana. În lunile de vară siberiană: mai, iunie
iulie, am fost selectaţi câte patru români, neau dat uniforme de-ale lor, arme, şi asiguram
flancurile. Odată, perivocicul/ traducătorul ma surprins trăgând un pui de somn pe o
buturugă; trebuia să mă pedepsească, dar sa hotărât să rămână numai cu promisiunea de
a nu se mai repeta; i-am răspuns: „promit,
căci aici sunt în mâna morţii!”. Am ajuns la un
fel de mică gospodărie a lagărului, unde erau
şi două scroafe ce fătau câte 10-12 purcei.
Erau pe-acolo mlaştini, turbării, un pământ,
cum să spun, gazos, de ai fi zis că, dacă scăpai pe jos o ţigare, se aprindea toată Siberia.
Profitam, când şi când, de câte un accident
„aranjat”, şi ne mai amelioram hrana sau
făceam schimb cu localnicii, ruşi evacuaţi,
trimişi acolo cu domiciliu forţat de către Stalin.
Mai mic de statură, dar înfipt, m-am oferit
voluntar la coasă, la un sfârşit de vară de-a
lor nordică; a mers şi nu prea, la Voloşcani
eram cosaş de frunte, dar acolo eram cam
sleit de puteri, nu mă prea ţinea cureaua.
După două săptămâni de tăiat la iarbă, începeam cositul ovăzului: coasele aveau ataşat
un cap de greblă.Tot dintre ai lor, m-a întrebat
un ciolovec: „cunoşti la cai?”. Am trecut la
căratul snopilor la treier, dar nimerisem un cal
rău, de la reformă, un cal, cum ziceau şi ei
„kaput”. Îl foloseam şi la o şaretă, dar, până la
urmă, a fost „casat” de veterinar şi sacrificat.
Am primit, odată cu pufoaica şi nişte cizme cu
carâmbul de pâslă, o iepşoară tânără, o
noatenă, care, până să ne împrietenim era să
mă omoare: a luat-o la galop pe un câmp,
vreo zece kilometri, până au oprit-o, cu chiu
cu vai, nişte lucrători cu sapele. Pe seama ei,
era iapă voinică, mare-n pas, am căpătat şi eu
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mai mare libertate de mişcare - o „zapiscă”,
adeverinţă de circulaţie, pe o anumită distanţă
în afara lagărului.
Pe 25 august 1945, când românii erau
amestecaţi prin lagăr cu nemţii, am fost
anunţaţi că vom fi repatriaţi /„paidiom doma!”
Trebuia să lăsăm atelajele, uneltele şi ce mai
aveam de pe la ei şi să ne strângem catrafusele pe care nu prea le aveam. Am cerut
permisiunea să duc iapa acolo de unde am
luat-o, nu voiam s-o las la voia întâmplării,
simţeam că am un fel de datorie faţă de ea.
Aşa a fost. Din lagăr, am început să plecăm
în ordine alfabetică.
- Cum a fost drumul de întoarcere, eraţi
printre primele „promoţii” de prizonieri
returnaţi; peripeţiile altora, care s-au întors
peste zece ani şi mai bine, consideraţi „criminali de război”, „agresori fascişti” au fost dramatice, dacă nu tragice: au trecut, direct de la
predare, din lagărele sovietice de muncă în închisorile politice româneşti?
-Faţă de camarazii noşti pomeniţi, câţi s-au
mai întors din cei rămaşi captivi la Stalingrad,
Cotul Donului sau Stepa Calmucă, noi am
avut noroc cu carul. Vreo două săptămâni am
mers cu trenul pe drumul întoarcerii din
Siberia, pe calea lor ferată, care are distanţa
mai mare între şine decât la noi şi, după cum
se spune, în Europa. La Iaşi, urma să stăm în
carantină cam 40 de zile - am fugit mai toţi.
Eu eram îmbrăcat „ruseşte” şi, cu alţi vreo
câţiva, am venit călare pe locomotivă, plini de
păcură, în rugăminţile mecanicilor, că, după
ce am scăpat de unde am fost, o să murim ca
proştii aproape de casă, ba o să-i mai băgăm
şi pe ei, care au copii de crescut, în puşcărie.
La Focşani, m-am dus în piaţă, unde mi sa părut că văd unul de la noi, dar nu era prea
sigur că nu greşesc, trecuse ceva timp, mă
puteam înşela. M-am apropiat de el, câţiva
paşi în spate şi l-am strigat, nu prea tare, pe
porecla, de acasă. Nimic. I-am mai zis- o, încă
o dată şi l-am văzut că se întoarce. Mă bucuram de parcă mi-ar fi fost frate. Am ajuns, cu
căruţa unor neamuri, la casa sorei mele, care
mi-a dat, să mă înfăţişez cuviincios mamei,
nişte haine ale cumnatului. Tot de la ea am
aflat că mama primise de la autorităţi, întrucît

eram „dispărut” o sumă de bani, ca să-mi facă
„rânduielile creştineşti”, prilej cu care îmi
dăduse, cum se zicea, „peste groapă”, şi
veşmintele ce-mi rămăseseră acasă. Mă sculasem, ca Lazăr, din morţi!
-Cum se prezentau lucrurile „în civilie”, în
Vrancea, am citit, că a existat, până mai târziu,
o mişcare de rezistenţă împotriva regimului
politic adus pe tancurile sovietice eliberatoare?
- Mulţi s-au amăgit cu gândul că, odată şi
odată, vor veni americanii. Eu ştiam cum era
la ruşi şi ştiam că, faţă de locurile pe unde
fusesem, avem o situaţie mai bună, până unaalta. În octombrie 1947, m-am însurat, au
venit apoi copii şi străduinţa de a le asigura
cele trebuincioase, cum e datoria unui părinte.
Şi, în colţul ăsta de lume, nu a fost totdeauna
uşor. Am lucrat în echipe de cosaşi, am fost,
până prin 1962, paznic la fabrica de
marmeladă. Nu numai rânduielile politice se
schimbaseră în anii ăştia, ci şi oamenii stăpânul învaţă sluga hoaţă. La fabrica de
marmeladă, furau de prăpădeau pământul,
după socotelile mele, îmi venea să cred că
cheltuielile întreceau veniturile. Când s-a comasat cu cea de la Tecuci şi s-a mutat acolo,
aproape că am avut un sentiment de uşurare.
Doi dintre băieţii mei au fost subofiţeri în
armată, trecând prin mai multe garnizoane:
Constanţa, Ianca, Buzău, Bucureşti, Focşani.
Acum, când sunt şi ei pensionari, iar eu şi
mama lor nu mai suntem în puteri ca altădată,
vin, prin rotaţie, câte o săptămână, ca,
împreună cu sora lor din Vidra, să ne aibă în
pază şi apărare.
- Cum se vede, aproape de vârsta de centenar, armata de astăzi?
- Se vede bine, dar, după mine, puţin cam
rar: doi dintre nepoţii mei sunt „sub arme”, în
divizia de la Buzău. Dacă îi cunoaşteţi,
transmiteţi-le urări de bine de la Voloşcani şi
spuneţi-le că s-au copt nucile şi cătina.
- Redacţia vă mulţumeşte pentru farmecul
de evocator al unor întâmplări, nu toate de
bună amintire, de acum şapte decenii şi vă
urează sănătate şi zile senine.
A consemnat Emil Niculescu
Străjer în calea furtunilor, pp.52-54,
Anul VIII, nr. 18, decembrie 2015
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------------ interviu cu domnul sergent Ion Moşescu
Locuieşte la Beceni, într-o
casă din satul Mărgăriţi,
construită după întoarcerea
din prizonierat, la o răspântie
de uliţe, unde stau, cam fără
„beneficiari”, două leagăne
pentru copii.
Domnul Ion Moşescu s-a
născut, la 27 ianuarie 1916,
într-o familie de agricultori,
fiind mezinul între cei trei
băieţi ai lui Gheorghe
Moşescu. Tatăl, în vara anului
1916, în acordurile marşului
„La arme”, pe versurile poetului ardelean Şt. O. Iosif, a plecat pe front, pentru întregirea
ţării, şi nu s-a mai întors. A
venit o mică pensie, vreo 70
de lei, din partea Societăţii Invalizilor,
Orfanilor
şi
Văduvelor de Război şi un
mic lot de pământ, pe care
s-a plantat vie, la Valea Vacii.
Cu creşterea vitelor, cu
plugăria, câtă se putea face
în această zonă deluroasă a
Văii Slănicului, s-au ocupat,
după ce au făcut câteva clase
primare, şi copiii, între care

era o diferenţă de vârstă de
doi-trei ani.
Ion Moşescu a recrutat la
Ploieşti şi a fost încorporat
puşcaş, la 10 martie 1938, în
Regimentul 7 Dorobanţi, cu
garnizoana la Odorhei, care
făcea parte din Divizia 13 Infanterie, ce avea sediul la
Braşov. Pe atunci, efectivele
infanteriei reprezentau 52%
din armata României, însumând număr de 110.290
oameni (I.I.R. Vol.2, E.M.
985, p.223). Pe 4 octombrie
1938 este transferat la Regimentul 3 Grăniceri cu garnizoana în Bucovina, la
Cernăuţi, unde, în 1939,
merge împreună cu un camarad, la un studio fotografic
pentru a păstra o imagine din
militărie.
Încă din 1919 Corpul
Grăniceresc, cu un efectiv de
14470
de
oameni
se
confruntă cu tulburările iscate
în Europa: invadarea Poloniei
de către Germania, face ca,
în septembrie, România să
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acorde azil unui mare număr
de refugiaţi polonezi, militari
şi civili, asigurând, în cursul
unei singure nopţi, afluirea, în
condiţii de siguranţă a unei
coloane de maşini lungă de
30-40 km. Pe nord, la graniţa
cu sovieticii, bornele de hotar
erau asigurate de Brigada 1
Grăniceri pază şi Grupul 8
Grăniceri pază cu sediile la
Chişinău. (Sever Neagoe,
Grănicerii români în cele
două conflagraţii mondiale,
Editura Societatea Ştiinţifică
& Tehnică S.A,. 2001, p. 77;
90). În acelaşi an, 1939, la
frontiera cu sovieticii au loc
atacuri de pichete, incidente
cu folosirea focului, infiltrări
de spioni şi agenţi ruşi cu materiale de propagandă.
Dublul rapt din 1940 Transilvania
de
Nord
„asumată”
de
Ungaria,
Basarabia şi Bucovina ocupate, în urma ultimatumului
din 26-27 iunie, accelerat de
Rusia sovietică, împotriva
datelor acordate armatei
române de a se retrage - pun
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într-o postură cu totul ingrată
trupele române de dincolo de
Prut. Singurii care s-au retras,
începând cu 28 iunie 1940,
într-o ordine mai reuşită chiar pe cont propriu - au fost
grănicerii.
Stagiul în această armă
sfârşeşte,
puţin
după
revenirea înăuntrul noilor
graniţe, la 8 august 1940 fiind
repartizat la Batalionul 8
Vânători de munte, comandat
de
locotenent-colonelul
Gheorghe Cârnu, subordonat
Grupului 4 din Brigada 2
Mixtă Munte, aflată sub ordinele generalului de brigadă
Ion Dumitrache, şi el buzoian,
născut la Ciorăşti, lângă
Râmnicu Sărat. În cadrul
operaţiunilor armate pentru
dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei, demarate pe 22 iunie
1941, pe un front deschis împotriva U.R.S.S. din Finlanda
până la Marea Neagră, se
ajunge la forţarea Nistrului,
pe 6-16 iulie. Vânătorii acestei brigăzi atacă pe direcţia
Rădăuţi, Boian, Hotin; în 5
iulie, batalioane ale vânătorilor de munte au eliberat
Cernăuţiul, ajungând, la 7
iulie, la Nistru, pe care îl
forţează la 17 iulie.
(Col. Gheorghe Suman şi
col. Vasile Pricop, Istoria
vânătorilor de munte din armata română, Editura Militară, 1998, p. 97; 103; 115;
124; 135; 145; 151; 167).
Preţul acestui succes a „costat” Corpul de Munte vieţile
a 25 de ofiţeri morţi şi 31
răniţi, 584 de gradaţi şi soldaţi
morţi şi 986 răniţi. Va urma
forţarea Niprului, după care
Brigăzii 4 Mixte Munte i se
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încredinţează Paza coastei
Mării de Azov, între Mariupol
şi Berjansk, pe un front de 60
km. Istoria campaniei din est
a vânătorilor de munte
continuă, în 1942, cu misiuni
de luptă în Crimeea, la Starîi
Crim, apoi, cu Brigada 8
Cavalerie, în zona Simferopolului. Sunt anihilate forţele
ruse de la Feodosia şi Sudak.
În urma reorganizării, partea
activă a vânătorilor formează
Cartierul Corpului de Munte,
ce cuprindea Divizia 2 Munte,
din care făcea parte Grupul 4
V.M. cu batalioanele 7, 8 şi 15
vânători. În octombrie vânătorii batalionului 8 luptau la
Mairamadag, în Caucaz, iar,
în noiembrie, cu diviziile ruse
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de la frontiera cu Turcia, rezervându-i-se un sector de
apărare în zona Nalcik. În
ianuarie - februarie Divizia 2
este retrasă, prin capul
Taman, în Crimeea, pentru
refacere. Deşi rămăsese
numai cu 25% din cadre
trupă, şi armament, primeşte
misiunea de a apăra coasta
de nord a Peninsulei Kerci, în
aprilie 1942.
În aprilie-mai 1944 se
execută evacuarea Crimeei.
După ofensiva sovietică
declanşată la 20 august
1944, vânătorii de munte
primesc vestea armistiţiului
de la 23 august 1944, între
armata română şi cea
sovietică.
În
pofida
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anunţurilor de la posturile de radio, sovieticii
fac prizonieri din trupele române. Vânătorii de
munte pierd, în cursul lunii august, un total de
12326 de oameni, din care 7649 după 23
august. Au fost scene dramatice, pe 24 august, la Humuleşti, generalul român Hugo
Schwab, spre a nu cădea în captivitatea
ruşilor, se sinucide cu un glonţ de revolver.
Unul dintre aceştia este şi soldatul Ion
Moşescu din Beceni, intrat în prizonierat, la
Roman, în chiar ziua „insurecţiei”, cum a fost
numită mai târziu. Urmează lungul drum către
lagărele din U.R.S.S. în care a plecat numai
cu o pătură, suferinţe şi grele munci pentru
„reconstrucţia” ţării, de acum, aliate, „cazare”
în grajduri insalubre, colonii întregi de furuncule pe mâini şi pe gât, camarazi care se umflau şi decedau sub duşurile improvizate. Se
întoarce din prizonierat pe 22 decembrie
1945.
Căsătorit, într-o desconcentrare, în urmă cu
nişte ani, află că primul copil, o fetiţă, murise
la vârsta de doi ani. Viaţa, cu bune şi cu rele,
a mers mai departe, s-au născut băieţii Ion
(1946) şi Jean (1949), primul dulgher la
Ploieşti, celălalt sudor, lucrător la şantierul
naval din Brăila.

Feciorii, la rândul lor, au făcut şi ei armata,
Ion era la Lunca Bradului, lângă Sfântu
Gheorghe, militar la geniu, când tancurile sovietice au invadat Cehoslovacia. Primul dintre
fraţi, acum pensionar, a venit de câţiva ani la
Mărgăriţi, împreună cu soţia, spre a-l îngriji pe
sergentul Ion Moşoiu, aproape centenar. Vreo
trei nepoţi, câţiva deveniţi şi ei părinţi, sunt
prin Italia. Fostul vânător de munte, până mai
acum câţiva ani, citea din Biblie, o ediţie
apărută sub oblăduirea Î.P.S. Justinian, în
anul 1968, bine tocită de lecturile de altădată.
Pe acelaşi colţ de masă, o carte mai nouă
(1999, adică încă din veacul XX), a arhimandritului Ilie Cleopa, intitulată „Valoarea sufletului” şi nişte reviste aduse dintr-o excursie
ecumenică; sunt vegheate de o venerabilă
icoană pe sticlă, inscripţionată cu litere
chirilice, veche de vreo două secole. La plecare, mă consolează cu blândeţe: La vârsta
asta „mică", orice zi în plus e o dovadă de
bunăvoinţă de la Cel de Sus!
Îi adresăm, în numele redacţiei, o urare cu
care, în timp, s-a obişnuit: „La mulţi ani!”
A consemnat Emil Niculescu

Străjer în calea furtunilor, pp.54-56,
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PE VALEA OITUZULUI,
„COCARDELE TRICOLORE”
AU ÎNFRUNTAT „CRUCILE NEGRE”
--------- dr. Valeriu Avram, comandor aviator dr. Marius-Adrian Nicoară

În anii Războiului de Întregire Naţională,
aviatorii români au săvârşit însemnate fapte
de arme, devenind adevăraţi aşi ai cerului, ce
prin activitatea lor au creat o eroică perioadă
aeriană, care a dus la uimitorul progres al
aviaţiei naţionale. Lupta acestor cavaleri ai
cerului a fost o cursă a morţii, pentru care
zburătorii noştri au fost gata să înfrunte orice
pericol pentru a o câştiga.
Performanţele realizate de aeronauţi, unele
dintre ele unice pe Frontul de Sud-Est şi nu
numai, sunt ilustrate de calităţile deosebite de
care au dat dovadă zburătorii români în timpul
Marelui Război, de aici şi numărul mare de
victorii aeriene (91) obţinute în luptele aeriene
duse cu aviatorii germani şi austro-ungari.
Modestia şi sobrietatea lor, cu foarte mici
excepţii, nu au dus la o reclamă zgomotoasă
pentru realizările şi faptele lor de arme deosebite. Aviatorii menţionaţi în acest articol, au
atins culmea curajului în timpul activităţii lor
pe front.

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

Adevărata consacrare a Aeronauticei Militare Române1 s-a materializat în timpul marilor bătălii din vara anului 1917, de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz. Atunci aviatorii noştri au
zburat continuu şi nu au permis avioanelor
Puterilor Centrale să pătrundă în spaţiul nostru aerian. De aici şi numeroasele lupte
aeriene duse cu aviatorii germani şi austroungari. Permanent au stat în aer pe frontul
celor două armate române cinci avioane: trei
de recunoaştere şi două de vânătoare; aviatorii noştri deservind şi armatele ruse. În vara
anului 1917, aviaţia română a avut supremaţia
aeriană asupra aviaţiei Puterilor Centrale, fapt
unic în istoria Aripilor Româneşti. După
declanşarea ofensivei şi pe toată durata acesteia, aeroplanele şi aerostaţia au continuat să
execute misiuni de observare aeriană şi fotografiere în folosul trupelor de uscat, reglaje
de artilerie, bombardarea concentrărilor de
trupe ale inamicului şi, cu aviaţia de
vânătoare, acoperirea aeriană a trupelor proprii şi protecţia aviaţiei de recunoaştere şi
bombardament. Artileria antieariană (în continuare A.A.) română, aflată la debutul
activităţii ei, a reuşit cu succes, să apere centrele sensibile ale statului român în lupta cu
aviaţia inamică şi celebrele Zepeline ale acestora.
Aşadar activitatea Aeronauticii Militare
Române s-a desfăşurat cu elan şi spirit de
sacrificiu şi pe frontul de la Oituz. Misiunile ordonate au fost îndeplinite cu promptitudine,
abnegaţie şi curaj, comandamentele trupelor
terestre primind la timp informaţii privind
situaţia reală de pe front. Prin acţiunile lor,
aviatorii români au contribuit la încetinirea
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ofensivei Corpului 8 Armată Austro-Ungar (în
continuare C.8.A.A.U.), care nu a reuşit decât
o înaintare minimă pe Valea Trotuşului. Lovitura asupra Vârfului Cireşoaia aflat la
joncţiunea dintre Armata 2 Română (în continuare A.2.R.) şi Armata 9 Rusă (în continuare A.9.Ru.), putea fi executată numai
printr-o cooperare bine organizată şi constant
realizată, pe timpul luptei cu participarea tuturor escadrilelor de aviaţie româno-ruse.
A.2.R. dispunea pe acest front de sprijinul escadrilelor Nieuport (în continuare N.) 1, Farman (în continuare F.) 2, F.4 şi F.6. Escadrila
N.10 Vânătoare dislocată în nordul ţării executa misiuni pentru trupele româno-ruse aflate
în acest sector.
Deşi din punct de vedere ierarhic Escadrila
Caudron (în continuare C.) 12 se subordona
Marelui Cartier General Român (în continuare
M.C.G.R.), aviatorii unităţii au executat misiuni
de recunoaştere îndepărtată şi bombardamente pe frontul Oituzului, avioanele bimotoare C.G.4 aveau o autonomie de şase ore
de zbor şi luau în lansatoare opt bombe de 10
- 12 kg fiecare.
Aviaţia rusă dispunea pe acest front de importante forţe aeronautice, Escadrilele 7, 9,
19, 28, 30, 32 erau dotate cu avioane de
recunoaştere îndepărtată şi bombardament
tip: F.40, F.60, Anatra, precum şi cu avioane
de vânătoare N.17, N.21, N.23, N.28 şi Spad
7. Aviatorii ruşi îndeplineau misiuni numai
pentru A.9.Ru. Aparatele de zbor aliate aveau
caracteristici tehnico-tactice asemănătoare cu
cele aflate în serviciul aviaţiei Puterilor Centrale.2
Aviaţia austro-ungară dispunea de frontul
Oituzului de aproape toate unităţile de aviaţie
care luptau pe frontul românesc şi cărora li sau alăturat începând cu 1 septembrie 1917 şi
Flik 27. Personalul navigant al acestei escadrile era format din piloţi care acţionaseră
pe frontul rusesc şi luptau pe avioane tip
Oeffag C.II seria 52.5 şi Lloyd C.V. seria 46,
aparate de zbor moderne întrebuinţate în misiuni de recunoaştere şi bombardament.3
În vederea ofensivei de pe Valea Oituzului,
aviatorii Grupului 1 Aeronautic Bacău au
desfăşurat o intensă activitate în zilele de 21

august/3 septembrie şi 25 august/7 septembrie 1917. Echipajele Escadrilelor F.2 şi F.6 au
fotografiat lucrările inamice aflate pe vârfurile
Coşna, Cireşoaia şi Dealul Mare. Aviaţia de
vânătoare a patrulat zilnic deasupra frontului,
angajând lupta cu avioanele germane şi
austro-ungare. Aflat într-un zbor de supraveghere în ziua de 21 august/3 septembrie
1917, în zona Târgu Ocna - Oneşti, sergentul
(în continuare sg.) pilot Nicolae Mănescu (N.
nr. 1206) s-a luptat cu un Hansa
Brandenburg C.I. pe care l-a avariat, iar
echipajul inamic a părăsit lupta într-un zbor
dezordonat.4

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

Din ordinul M.C.G.R., în ziua de 23 august/5 septembrie 1917, Escadrila F.5 a trecut
în subordinea Grupului 2 Aeronautic şi urma
să folosească acelaşi hangar împreună cu
F.7. Echipajul format din locotenent (în continuare lt.) pilot Minier şi lt. de marină observator (în continuare obs.) Aurelian Păunescu a
fost detaşat la Escadra de Dunăre, cei doi aviatori deplasându-se la Ismail. De asemenea,
conform ordinului, în mod provizoriu, lt. Cicerone Olănescu, De Mailly, Houlon, Grigore
Gafencu şi subofiţerii Dumitru Crăsnaru, Leon
Gjebovici şi Ştefan Iliescu au trecut la Escadrila F.5, restul echipajelor fiind transferate
la Şcoala de Observatori Aerieni.5
Echipajele din Escadrila F.2 au survolat
sectorul Târgu Secuiesc - Covasna - Miercurea Ciuc, unde au fotografiat la vest de
acest oraş, un nou aerodrom inamic dotat cu
trei hangare tip cort. La întoarcerea din misiune, echipajul Rosetti - Măicănescu s-a luptat
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cu două avioane austro-ungare şi după un
schimb de focuri, aparatele inamice s-au retras în liniile lor.
Piloţii din Escadrila de vânătoare N.1 au îndeplinit în acestă zi opt misiuni de luptă totalizând 11 ore de zbor, plutonierul (în continuare
plt.) Ioan Georgescu, locotenenţii Gheorghe
Mihăilescu şi Paul Urechescu (venit de curând
în escadrilă) s-au luptat cu cinci avioane de
vânătoare austro-ungare tip K.D. „Aviatorii
noştri, graţie curajului de care au dat dovadă,
zburând şi luptând împotriva avioanelor inamice pe care le ştiau superioare, s-au impus
în faţa aviaţiei inamice ale căror incursiuni au
devenit mai rare şi atunci veneau cu forţe superioare, ca în cazul de faţă, pentru că se
temeau a nu fi atacate de mai multe avioane
româneşti şi a suferi pierderi.”6
În dimineaţa zilei de 26 august/7 septembrie 1917, echipajul alcătuit din submaistrul
pilot Dumitru Rosetti şi lt. obs. Constantin
Gonta, a primit misiunea să execute o
recunoaştere în zona Cireşoaia. Când F. tip
42 nr. 3348 survola Târgu Ocna, observatorul
a văzut câteva baterii de artilerie româneşti în
curs de amplasare. Avionul şi-a continuat
zborul spre Cireşoaia, ale căror povârnişuri
coborau în trepte abrupte spre Slănic. Observatorul a fotografiat traseul pentru a stabili cu
precizie zona pe care artileria română urma
s-o bombardeze. A identificat câteva centre de
rezistenţă germane, care erau camuflate pe
Valea Slănicului, lt. obs. Constantin Gonta determinând cu precizie coordonatele unor baterii inamice. A transmis prin t.f.f. tot ceea
observa. În timpul zborului, A.A. germană a
deschis un foc intens, obligând pilotul să execute diferite manevre pentru a scăpa de efectul exploziilor obuzelor de calibru 105 mm.
Când avionul era pe punctul de a se întoarce
la aerodrom, tragerile A.A. inamice au încetat.
Era „semnalul” că în zonă au apărut avioanele
de vânătoare germane şi austro-ungare. Nu
peste mult timp, echipajul Rosetti - Gonta a
fost atacat de un aeroplan Albatros, apoi de
un al doilea avion inamic. Aviatorii noştri se
aflau într-o situaţie dificilă şi lupta se putea
încheia cu un sfârşit tragic. În timp ce lt. obs.
C. Gonta se apăra cu mult curaj, dinspre lo-

calitatea Măgura au apărut două avioane N.
pilotate de locotenenţii Mihăilescu şi Brullard
din Escadrila N.1 „N-am părăsit câmpul de
bătaie - nota C. Gonta -, am intrat şi noi în
luptă împreună cu camarazii noştri. Rafalele
curgeau ca nişte râuri de foc în toate sensurile
şi aveam impresia că nu mai aveam scăpare,
mai multe gloanţe au trecut vijelios pe
deasupra capetelor noastre, un glonţ a lăsat
o urmă pe casca mea de zbor.”7
Confruntarea a fost violentă, F. nr. 3348 a
fost lovit de 12 gloanţe în planuri şi carlingă.
„Am atacat Aviatik-ul de vânătoare - nota lt.
francez Brullard -, de la 100 m şi am tras 60
de cartuşe pe măsură ce mă apropiam de el.
Aviatik-ul a făcut o întoarcere bruscă şi pilotul
inamic a tras o rafală care a trecut pe deasupra planului superior stâng al Nieuport-ului.
Am deschis din nou focul şi am văzut cum începe să zboare dezordonat, retrăgându-se în
liniile sale, semn că fusese lovit în motor.”8
După-amiază, echipajul lt. Constantin
Mincu – lt. Radu Cuţarida, aflat la bordul Farman-ului metalic nr. 3008 a bombardat Dealul
Cireşoaia. A.A. germană a deschis un foc intens, la aterizare mecanicii au numărat opt
lovituri în planuri.
În după-amiaza aceleiaşi zile, aviaţia
germană a bombardat gara şi oraşul Adjud,
A.A. română şi aviaţia nu au intervenit la timp,
pagubele fiind importante. În urma anchetei
făcută de conducerea Direcţiei Aeronauticii, a
fost întocmit un raport care a fost trimis
Biroului operaţii din M.C.G.R. În document se
precizau cauzele care au dus la această
situaţie: „Incursiunea aeriană a inamicului
asupra gării din Adjud a fost favorizată de
următoarele împrejurări:
1. Aviaţia inamică este superioară aviaţiei
noastre atât ca efective, cât şi ca aparate care
sunt de ultimul tip perfecţionat.
2. Obiectivul bombardat fiind prea aproape
de front era normal să nu poată fi apărat de
avioanele
noastre,
întrucât
această
operaţiune se execută în câteva minute, deci
fără a avea timpul material necesar de a
anunţa avioanele noastre. Cu atât mai mult,
cu cât în cazul de faţă, au atacat 12 avioane
(germane n.a.) deci o forţă superioară, cărora
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nu li s-ar fi putut opune decât cele câteva
aparate ale noastre ce se aflau în momentul
acela disponibile.
3. Probabil că trenurile cu muniţiuni au stat
garate câteva zile în staţia Adjud, astfel că
inamicul a fost informat de acestă situaţie. A
lipsit orice mijloc de apărare antiaeriană”.9
Aeronautica română obţinea în acestă zi o
victorie aeriană mai deosebită. Lt. obs. Mihail
Vitzu din Compania 3 Aerostaţie, în timp ce
executa o misiune în nacela balonului
„Caquot”, a fost atacat de un avion de
vânătoare german tip Fokker din Staffel 42.
Lupta a durat 20 de minute şi observatorul
Vitzu, a reuşit cu puşca mitralieră de bord
Lewis, să lovească în motor aparatul inamic
pilotat de lt. Otto Müller. Fokker-ul a luat foc şi
s-a prăbuşit la sol în apropierea gării din
Tecuci. Pentru fapta sa de arme, lt. obs.
aerostier Mihail Vitzu a fost decorat cu Ordinul
„Steaua României” cu spade în gradul de
cavaler.10

Insignă de observator
român din anii Primului
Război Mondial

Insignă de pilot militar
român din anii Primului
Război Mondial

Survolând sectorul frontului între Frunzeasca - Mărăşeşti - Ciuşlea, echipajul format
din subofiţerul pilot Cezar Atanasiu şi slt. obs.
Virgil Alexandrescu din Escadrila F.9, a observat un bombardament al artileriei grele
româneşti asupra satului Jorăşti (aproape de
Focşani) şi un puternic incendiu în partea de
sud-est a localităţii. Bateriile antiaeriene inamice de 105 mm aflate la Suraia, au bombardat F. nr. 2791, două schije lovindu-i planul
inferior stâng.

În ziua de 26 august/8 septembrie 1917,
echipajele: Theodor Iliescu - Michel Thauvin,
Vasile Niculescu - Constantin Pârvulescu şi
Răducanu Vâscea - Ioan Chiriţescu au bombardat fiecare cu câte 8 bombe „Gros”
bivuacurile inamice de pe Valea Slănicului şi
trupele germane staţionate în localitatea Hârja.
Echipajul format din plt. pilot Theodor Iliescu şi
căpitan (în continuare cpt.) obs. Michel Thauvin
s-a luptat cu un avion inamic, carlinga Farmanului 40 nr. 3253 a fost lovită de două schije.
Piloţii de vânătoare din Escadrila N.1 care asigurau protecţia au doborât avionul austroungar, care s-a prăbuşit lângă satul Hârja.11
O escadrilă de hidroavioane germane a
bombardat şantierul naval de la Chilia Veche,
unde se reparau vasele ruseşti „Mistislav” şi
„Udalai”. Au fost ucişi doi soldaţi şi alţi patru
au fost răniţi, iar o cabină de şlep a fost
aruncată în aer.12
În dimineaţa zilei de 27 august/9 septembrie 1917, la ora 6.00, artileria Diviziilor 1, 6 şi
7 Infanterie Române (în continuare D.1 6 7
I.R.) a deschis focul pe frontul de la Oituz,
marcând începutul ofensivei A.2.R. Sectorul
de front cuprins între Cireşoaia - Bâtca - Cota
772 - Vârful Ungureanu a fost puternic bombardat. Echipajele din Escadrilele F.4 şi F.2 au
asigurat reglarea tragerilor de artilerie, fotografiind poziţiile inamice şi româneşti.
Plecat într-o misiune de supraveghere de
sector, echipajul din Escadrila F.7 format din
subofiţerul pilot Leon Gjebovici şi slt. obs. Constantin Nicolau a survolat frontul. Bombardamentul amic era în plină desfăşurare şi artileria
inamică riposta la rândul ei cu înverşunare.
Satul Muncelu era o mare de flăcări. La ora
8.00, artileria nostră a prelungit tragerile şi
unităţile D.9 şi 13 I.R. au început atacul în flancurile intrândului făcut de germani. Observatorul a transmis prin t.f.f. situaţia frontului şi
punctele unde trupele noastre înaintaseră cel
mai mult. Echipajul format din plt. pilot Theodor
Iliescu şi slt. obs. Sergiu Paşcanu, plecat
într-o misiune de reglare a tirului a zburat în
ajutorul unui alt avion românesc atacat de un
avion de vânătoare inamic. Deşi slt. Paşcanu
a fost rănit în timpul luptei, nu s-a lăsat până
nu şi-a terminat misiunea.13
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În Raportul nr. 2879 din 27 august/9 septembrie 1917 întocmit de Comandamentul
A.2.R., se consemna: „Escadrila F.2: două
zboruri de fotografiere a bateriei aflată lângă
satul Herăstrău şi a primelor linii inamice de
la Cireşoaia. O nouă linie de tranşee între
Coşna şi Grozeşti. S-au luat fotografii a celor
două aparate inamice doborâte de locotenentul Brullard ieri dimineaţă şi astăzi. Două
reglaje de artilerie a Bateriei de 120 mm aflată
la Pârgăreşti, echipajul nostru (plt. major
Bucur Stan-slt. Ioan Barzon - n.a.) a susţinut
o luptă cu un Brandenburg pe care l-a alungat. S-au aruncat 8 bombe asupra parcurilor
şi barăcilor de la Cota 570. Inamicul
contraatacă şi bombardează regiunea de la
vest de Grozeşti. Un zbor de bombardament
asupra stabilimentelor inamice din regiunea
Oituz şi Hârja. Escadrila F.6: un zbor de
recunoaştere în regiunea Vidra - Vizantea. Sa văzut un convoi de vehicule şi trei companii
de infanterie. Escadrila N.1: cinci misiuni de
protecţie şi trei lupte aeriene cu avioanele
inamice. Locotenentul Mihăilescu (Gheorghe
- n.n.) se luptă cu un Brandenburg şi trage
asupra lui 100 de cartuşe. Adjutantul Bruyere
se luptă cu un K.D. pe care-l alungă. Plutonierul Popescu (Marin - n.n.) se luptă la
nord-est de Cota 1001 cu un avion inamic.
Două gloanţe în aparat (N. nr. 993 - n.n.)”.14

Aviatorii din Escadrila N.1 au executat mai
multe zboruri în ziua de 28 august/10 septembrie 1917, îndeplinind opt misiuni. Lt.
Gheorghe Mihăilescu şi sg. Nicolae Mănescu
s-au luptat cu avioane Hansa Brandenburg
C.I., iar lt. Brullard a susţinut trei lupte aeriene.
Echipajele din Escadrila F.6 au fotografiat distrugerile provocate de artileria română în sectorul de front cuprins între Caşin şi vârful
Coşna. La Cireşoaia s-au fotografiat distrugerile provocate de artileria română, germanii lucrau intens la amenajarea primei linii de
tranşee. Echipajul din Escadrila F.5 format din
plt. Nae Iliescu-Mitralieră şi slt. obs. Ioanid
Ralea a susţinut o luptă aeriană şi a doborât
un avion german.15
Activitatea deosebită desfăşurată de aviaţia
română a fost recunoscută chiar de inamic.
Iată ce scria în carnetul său de însemnări un
ofiţer german luat prizonier la sfârşitul lunii octombrie 1917: „10 septembrie1917. Compania
noastră cu un efectiv de 22 de oameni a participat la inspecţia kaizerului (împăratul Wilhelm al II-lea - n.a.). Din regimentele tuturor
diviziilor s-au ales soldaţi care iau parte la
această inspecţie. S-au împărţit multe
decoraţii, prusacii erau îmbrăcaţi în uniforme
noi, toţi (decoraţii - n.n.) cu (medalia - n.n.)
„Crucea de Fier” pe piept iar bavarezii, cu uniformele lor zdrenţuite şi plini de murdărie,

Balon german captiv
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fuseseră aduşi din tranşee. În timpul ceremonialului, avioanele inamice au lansat bombe şi
au mitraliat trupele, încât s-a renunţat la
inspecţie şi kaizerul a trebuit să fie dus la
adăpost pentru că era pericol să fie rănit sau
chiar ucis. De la începutul lunii august şi până
acum, aviatorii inamici ne-au creat mari
neplăceri, când nu te aşteptai, lansau bombe
sau mitraliau din aer pe bravii noştri
infanterişti…Am avut multe pierderi din cauza
lor.” 16
Personalul navigant al Escadrilei N.1 a îndeplinit opt misiuni de front în ziua de 29 august/11 septembrie 1917, susţinând patru
lupte aeriene. Plt. Ioan Georgescu aflat la bordul N. nr. 792 „a întâlnit trei avioane inamice
în regiunea Caşin - Slănic şi s-a luptat cu
două din ele. Un aparat austro-ungar a fost
grav avariat în timpul luptei şi s-a prăbuşit
lângă Grigoreni.”17
În Raportul nr. 10/487 întocmit de locotenentul colonel (în continuare lt. col.) Cantacuzino din Comandamentul A.2.R.,
document înaintat M.C.G.R. - Biroul Operaţii,
se arăta următoarele: „La Holovarca s-au
aruncat cu succes două bombe. Aviatorii
inamici (austro-ungari - n.a.) prinşi la Grigoreni în ziua de 29 august/11 septembrie
1917 au declarat că aparţin de Compania de
aviaţie (Flik - n.a.) nr. 39 compusă din 6
aparate Brandenburg şi de 4 aparate Fokker.
Aerodromul companiei este la Czsiksereda

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

(Miercurea Ciuc) iar sectorul de recunoaştere
se întinde la 60 km de Valea Uzului. Aviatorii
confirmă că au fost loviţi în motor iar Parcul
de aviaţie de etapă nr. 3 se află la Kronstadt
(Braşov). Ei caută a da informaţiuni greşite,
dar au fost prinşi cu minciuna şi au recunoscut
adevărul”.18
În Darea de seamă nr. 158 a Grupului 1
Aeronautic Bacău se făcea o sinteză a
activităţii unităţilor de aviaţie subordonate
grupului în ziua de 29 august /11 septembrie
1917: „Ceaţa s-a menţinut toată ziua. Zboruri
executate: 5 zboruri de vânătoare, 2 zboruri
de reglaj, 2 zboruri de fotografiere, 2 zboruri
de supraveghere. Total ore de zbor: 19 h şi 45
minute. Activitatea aviaţiei inamice a fost
mare, în special în sectorul Slănic - Caşin.
Astăzi, între orele 10.00 - 12.00 s-au văzut 7
aparate inamice în această regiune. S-au
reglat bateriile noastre de 120 mm lung
asupra obiectivelor ordonate, reglajul a reuşit.
S-a recunoscut o baterie în acţiune care
trăgea asupra tranşeelor de la Cireşoaia la
ora 15.40. S-a supravegheat zona Soveja Negrileşti - Valea Putnei - Valea Zăbalei şi
Odobeşti - Valea Şuşiţei. Pe Valea Milcovului
(s-a văzut - n.a.) un convoi de 30 trăsuri, un
alt convoi de 25 trăsuri pe şoseaua Focşani Găgeşti. Locotenentul Gheorghe Mihăilescu a
protejat un (avion n.a.) F.40 din F.6.” 19
Amploarea activităţii aeriene pe frontul
A.2.R. a determinat M.C.G.R. să întărească
Grupul 1 Aeronautic cu încă 4 avioane: 2 N.
tip 11, 1 Morane Saulnier şi 1 F.40 aduse de
la Rezerva Generală a Armatei (în continuare
R.G.A.) de la Iaşi. În acelaşi timp, s-a refăcut
Grupul 3 Aeronautic la Botoşani, iar din punct
de vedere operativ personalul navigant al
unităţii a fost pus la dispoziţia M.C.G.R.20
Aviatorii din Escadrila N.1, cu forţe sporite,
au susţinut 4 lupte aeriene. Adjutantul (în continuare adj.) pilot Bruyèrre şi plt. Ioan
Georgescu au asigurat protecţia unui F.40 din
Escadrila F.2. Aviatorii noştri au întâlnit mai
multe avioane inamice şi s-au luptat cu un
avion de vânătoare german care atacase un
F.40. Atacul a durat 30 de minute şi plt. pilot
Ioan Georgescu a plasat o rafală în fuzelajul
avionului de vânătoare, care, avariat, a părăsit

284

Străjer în calea furtunilor 2005-2020

Almanah retrospectiv - 15 ani de tradiţii

lupta. Sg. Nicolae Mănescu s-a luptat cu un
K.D. şi l-a silit să intre în liniile sale.21
Ziua de 30 august/12 septembrie 1917, a
fost o zi tristă pentru aviaţia română. La ora
8.30 echipajul din Escadrila F.5 format din plt.
pilot Ioan Sava şi slt. de marină obs. Constantin Pavelescu, şi-a luat zborul de la Domneşti
(Vaslui) pentru îndeplinirea unei misiuni de
reglare a tirului pentru Grupul de Artilerie Grea
colonel (în continuare col.) Paplica. Din cauza
timpului nefavorabil cu ceaţă deasă, avionul
F.40 nr. 2492 a trebuit să coboare la 1700 m,
altitudine periculoasă, întrucât între 1700 1800 m, tirul A.A. germane era cel mai eficace. Bateriile antiaeriene inamice de la Panciu au deschis un foc violent, şase schije au
lovit Farman-ul românesc. „O schijă îl loveşte
mortal pe slt. Pavelescu Constantin, intrând
prin spate şi ieşind prin abdomen, traversându-i ficatul. Pilotul aterizează imediat la
Domneşti, de unde slt. Pavelescu Constantin
este transportat la Spitalul de Pufeşti şi operat
imediat. Rana fiind foarte gravă, slt. Pavelescu Constantin se stinge la ora 13.15. Escadrila pierdea un ofiţer de o valoare
excepţională care a avut o moarte de erou, îndeplinindu-şi datoria până la sacrificiul vieţii”,
se arăta în raportul întocmit de cpt. de
marină aviator (în continuare av.) ing. Radu
Irimescu, comandantul Escadrilei F.5. 22
Lt. av. Cicerone Olănescu a fost numit, în
ziua de 30 august/12 septembrie 1917, comandantul Escadrilei F.4, cpt. Haralambie
Giossanu fiind avansat în funcţia de ajutor
tehnic la Grupul 2 Aeronautic Tecuci.23
În ziua de 31 august/13 septembrie 1917,
aviatorii din Grupul 1 Aeronautic au executat
14 misiuni de luptă, totalizând 24 ore şi 15
minute de zbor. Echipajele din Escadrila F.6
au supravegheat sectorul cuprins între satul
Muncelu - Cireşoaia - Cota 406, iar aviatorii
din Escadrila F.2 au survolat zona din spatele
frontului cuprins între localităţile Vidra - Burca
- Străoani. Escadrila N.1 a îndeplinit 7 misiuni.
În timp ce patrula deasupra Oneştiului, sg.
av. Nicolae Mănescu a întâlnit un avion Hansa
Brandenburg C.I. care avea înscrisă pe fuzelaj seria 6730. A atacat cu N. nr. 1206 avionul

inamic şi a tras asupra lui 70 de cartuşe. „Aviatorii inamici au deschis şi ei focul, dar pilotul
nostru, prinzând un moment prielnic, îl atacă
de jos în sus şi aparatul Brandenburg a pornit
într-un zbor dezordonat spre liniile sale în
direcţia (localităţii - n.a.) Câmpulung Moldovenesc trăgând după el o dâră de fum, semn că
avionul a fost grav avariat”, se arăta în „Jurnalul de front” al Escadrilei N.1.24
Avionul Hansa Brandenburg C.I., seria
67.30 din Flik 1, a aterizat forţat în liniile sale,
la contactul cu solul s-a distrus complet, fără
a mai putea fi reparat. Pilotul avionului, cpt.
Otto Jindra, as cu 9 victorii aeriene, a fost grav
rănit. Pentru a treia oară era doborât într-o
luptă aeriană. De data aceasta, de un tânăr
pilot de vânătoare român. Ultima luptă a
reprezentat totodată şi încheierea carierei de
zburător a celebrului pilot de origie cehă. Pentru fapta sa de arme, prin Decizia ministerială
nr. 28.646/1918, sg. av. Nicolae Mănescu a
fost avansat la gradul de plt. şi decorat cu
medalia „Bărbăţie şi credinţă” cu spade clasa
a II-a.25
O luptă aeriană dură, în care s-au schimbat
mai multe rafale cu gloanţe trasoare, s-a
desfăşurat deasupra satului Pârgăreşti. Plecat
într-o misiune de recunoaştere, echipajul din
Escadrila F.2 format din submaistrul de
marină pilot Dumitru Rosetti şi plt. t.r. obs.
Ioan Guţă a fost atacat de un aparat Hansa
Brandenburg C.I. şi de două K.D.-uri de
vânătoare. În ajutorul echipajului nostru au
venit locotenenţii Mihăilescu şi Micheletti din
Escadrila N.1, schimburile de focuri de ambele părţi fiind intense. În cursul luptei, avionul
F.40 nr. 3533 a fost lovit de mai multe gloanţe
în aripi şi carlingă, aparatul de zbor fiind trimis
la R.G.A. - Iaşi pentru reparaţii capitale.
Raportul nr. 3244 al M.C.G.R. către regele
Ferdinand I al României cuprinde un scurt
rezumat al evenimentelor aeronautice din perioada 30 august/12 septembrie – 31 august/13 septembrie 1917: „Aviatorii noştri au
avut 7 lupte aeriene în regiunea Târgu Ocna;
locotenentul Craiu şi plutonierul Muntenescu
au dus fiecare câte două lupte. Aviaţia
inamică a fost foarte activă între orele 11.00 12.00 şi 17.30 - 19.00. Mai multe avioane

285

Buzău - leagănul aviaţiei şi paraşutismului
inamice au evoluat deasupra frontului făcând
recunoaşteri. Un avion inamic, care a evoluat
la ora 19.00 deasupra pădurii Muncelu, fiind
bombardat de artileria noastră antiaeriană, a
fost lovit deoarece a căzut brusc în liniile
inamice, în ziua de 31 august/13 septembrie
1917.”26

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

În zilele de 2/15 - 3/16 septembrie 1917,
aviatorii români s-au luptat cu avioanele inamice, zborurile acestora în liniile noastre determinând o mobilizare de forţe aeronautice
importante. Plecat într-o misiune de reglare a
tirului, echipajul format din plt. pilot Ion Sava
Câmpineanu (provenea din aviaţia austroungară) şi slt. obs. Theodor Alimănescu (F.40
nr. 2492) din F.5 n-a putut să execute misiunea din cauza avioanelor germane: „Am
văzut trei avioane inamice şi unul ne-a atacat
de trei ori. Am tras suficient de multe cartuşe
pentru a-l determina să plece în liniile sale”,
nota observatorul Alimănescu. Echipajul
Teodorescu - Nicolau a reuşit să ţină la
distanţă un Hansa Brandenburg.C.I. trăgând
asupra lui rafale lungi de mitralieră, continuând reglajul unor baterii din Grupul Marinescu asupra poziţiilor inamice de pe vârful
Coşna. Tirul a fost condus aşa de bine prin
t.f.f., încât proiectilele româneşti au lovit un
depozit de muniţii german care a explodat.27
Un raport al plt. Ioan Georgescu din Escadrila
N.1, preciza: „Recunoaşterea sectorului Ureşti
- Valea Dofteanei şi protecţie pentru F.2. Am
văzut un (avion - n.a.) A.E.G. în apropiere de
Târgu Ocna şi am atacat aparatul inamic, care

s-a refugiat spre Kezdyvasarhely (Tg.
Secuiesc). Am văzut două Nieuporturi şi un
F.40. Am pornit după un avion inamic care
zbura deasupra Oneştiului şi acesta văzând
că îl urmăresc a intrat brusc în liniile sale pe
la Fabrica «Union». Luând înălţime, am văzut
un alt avion inamic în luptă cu un Nieuport
care n-a rezistat atacului şi s-a retras pe Valea
Oituzului. Între orele 10.00 - 11,35, am văzut
două avioane inamice care n-au putut fi
ajunse din cauza norilor. Activitatea aviaţiei
inamice-mijlocie.”28
Plecat în ziua de 3/16 septembrie 1917 să
îndeplinească o misiune fotografică în sectorul de front Cosmeştii Noi - Ciuşlea Bilieşti Vadu Roşca, echipajul din F.9 format din plt.
pilot Cezar Atanasiu şi sg. obs. Alexander
Henri Schwartz, în timp ce fotografia o baterie
inamică A.A. aflată la Mirceştii Vechi, „avionul
(F.40 nr. 2791), a fost violent bombardat în
regiunea Pădurea Neagră. Planurile din
dreapta cât şi cel din stânga au fost găurite de
schije, precum şi două nervuri mari din planul
din dreapta au fost secţionate. O nervură
ruptă de la echilibror şi o diagonală - cablu de
susţinere -, din stânga.” 29
Baza aeriană germană de la Focşani a fost
survolată de plt. Paul Magâlea din Escadrila
N.11 în ziua de 3/16 septembrie 1917. „Am
văzut 7 hangare individuale în semicerc pe
câmpul de la sud-vest şi un singur hangar pe
câmpul de zbor din est. Urmărit de două
avioane inamice până la Focşani, am văzut
cea de-a treia pistă de zbor care avea două
hangare-corturi”, nota pilotul nostru de
vânătoare într-un raport.30
Plecat în ziua de 5/18 septembrie 1917
într-o supraveghere de sector în zona Târgu
Ocna - Grozeşti, plt. Nicolae Mănescu (N. nr.
1206) a întâlnit două avioane austro-ungare
pe care le-a atacat trăgând 50 de cartuşe de
la 50 m. Aviatorii inamici au ripostat puternic,
la rândul lor, trăgând serii lungi de cartuşe,
lupta aeriană devenind foartă strânsă. Unul
din avioanele inamice lovit în luptă şi avariat,
a părăsit frontul iar cel de-al doilea a fugit la
Focşani. Pilotul Mănescu a susţinut o nouă
luptă cu un avion german, care a picat brusc
în liniile sale, în apropiere de Focşani.31
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Personalul navigant al Escadrilei F.2 a
efectuat în ziua de 6/19 septembrie 1917
patru misiuni de luptă, fotografiind poziţiile
inamice în sectorul de front cuprins între
Slănic - Piciorul Porcului - Grozeşti. Echipajul
Rosetti - Brissand a văzut în spaţiul dintre biserica din Slănic şi satul Piciorul Porcului o
linie de tranşee continuă, iar în spatele acesteia, inamicul realiza cea de-a doua linie de
rezistenţă. În sectorul Coşna - Grozeşti se
construiau adăposturi şi fortificaţii, o tranşee
fusese construită până în vârful Dealului
Coşna.
În Darea de seamă a Grupului 1 Aeronautic
Bacău se menţionează activitatea desfăşurată de aviatorii Escadrilelor F.2, F.4 şi F.6,
care au realizat în ziua de 8/21 septembrie
1917 opt reglaje de artilerie şi patru zboruri de
supraveghere. S-au recunoscut amplasamentele unor baterii germane la nord de Ireşti,
echipajele din F.6 au reglat tirul bateriilor din
Regimentul 1 Artilerie Grea asupra unor
obiective inamice aflate pe vârful Coşna.
Piloţii din Escadrila de vânătoare N.1 au îndeplinit cinci misiuni de vânătoare liberă şi un
zbor de protecţie. Echipajul format din lt. pilot
Vasile Alexăndreanu şi lt. Alphred Brissand
din Escadrila F.2 aflat în carlinga avionului
F.40 nr. 3354, în timp ce fotografia Valea
Oituzului, a fost atacat prin surprindere în
două rânduri de un K.D. austriac. Avionul
inamic de vânătoare avea bordul aripilor
colorate în negru. Echipajul româno-francez
s-a apărat cu mult curaj, un glonţ inamic a lovit
planul superior drept.
Plecat într-o misiune de supraveghere a
frontului, plt. Nicolae Mănescu a întâlnit între
Măgura Caşinului şi Grozeşti două Hansa
Brandenburg C.I. „La ora 10.10, am văzut
avioanele inamice. Când locotenentul Gh.
Gheorghiu (venise de la Escadrila N.10, la N.1
prin Decizia M.C.G.R. nr. 28 din 28/10 septembrie 1917 - n.a.) a venit în apropierea
mea, am pornit împreună în urmărirea unui
aparat care se afla în apropiere de Măgura
Caşinului. Locotenentul Gheorghiu (N. nr.
1111) îl ajunge din urmă şi-l atacă de la 300
m. L-am atacat pe cel de-al doilea deasupra
Grozeştiului. Avionul a căzut în picaj şi obser-

vatorul inamic n-a tras nici un foc. Postul de
observaţie de la Măgura Caşinului a telefonat
că un avion inamic a trecut pe deasupra liniilor
noastre la 20 m şi s-a îndreptat spre Oituz.”32
Lt. Gheorghe Mihăilescu din Escadrila N.1
patrula în zona Oneştiului, survolat în ultimul
timp de avioanele de recunoaştere austro-ungare. Exploziile obuzelor trase de A.A.
română l-a determinat să privească în jur cu
multă atenţie, observând două avioane inamice care se pregăteau să atace un F.40 pe
Valea Oituzului, atacă avioanele inamice şi
după un schimb de focuri, aparatele Puterilor
Centrale s-au retras spre Târgu Secuiesc.
Comunicatul oficial al M.C.G.R. nr. 215 din
14/27 septembrie 1917, sublinia: „În ziua de
8/21 septembrie 1917, la sud-vest de Chilia,
în urma avarierii de către artileria noastră A.A.
a unui aparat inamic (hidroavion), acesta a
fost capturat împreună cu observatorul său”.33
Prin Ordinul nr. 3917 al M.C.G.R., începând
cu 9/22 septembrie 1917, gruparea unităţilor
aeronatice era următoarea:34
Grupul 1 Aeronautic Bacău. Avea în subordine escadrilele: F.2, cu terenul de zbor la
Borzeşti, avea în dotare 6 avioane; F.4 avea
în dotare 6 aparate F.40, terenul de zbor se
afla tot pe aerodromul de la Borzeşti; F.6, cu
aerodromul la Gârbovanul, avea în serviciu 6
avioane F.40, F.46 şi F.60; N.1, cu sediul la
Borzeşti, avea în dotare 6 avioane de
vânătoare N. şi un aparat bimotor C.G.4.
Grupul 2 Aeronautic Tecuci. Avea în subordine următoarele escadrile: F.5 avea în serviciu 8 avioane F.40, F.46 şi terenul de zbor la
Domneşti; F.9, dotată cu 6 avioane de
recunoaştere, avea aerodromul la Ţigăneşti;
N.3, cu aerodromul la Tecuci şi un altul de
rezervă la Bârlad era înzestrată cu 6 avioane
de vânătoare N.11, N.17 şi N.21; N.11 avea
aerodromul la Tecuci. Escadrila era dotată cu
7 avioane N. (tip 11, 17 şi 21), unele dintre
aparate aveau lansatoare de fuzee-rachetă tip
„Le Prieur”. Unitatea a primit în serviciu un bimotor C.G.4.pentru executarea misiunilor de
recunoaştere îndepărtate şi bombardament.
Grupul 3 Aeronautic Botoşani. Avea în subordine escadrilele: F.7, cu sediul la Botoşani
înzestrată cu 3 avioane F.40 şi F.46; N.10, cu
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terenul de zbor la Botoşani avea în dotare 6
avioane de vânătoare şi vânătoare-bombardament tip N. 11, 12, 21 şi două avioane
Morane Saulnier. Escadrila Breguet-Michelin
(în continuare B.M.) 8 avea în dotare 8
avioane de bombardament Breguet şi B.M. şi
continua să fie în subordinea M.C.G.R.

Un avion de vânătoare românesc tip Nieuport 11
dotat cu opt rachete ,,Le Prieur” din dotarea Escadrilei N.11 Vânătoare, Grupul 2 Aeronautic Tecuci

În ziua de 9/22 septembrie 1917, personalul navigant al Escadrilei B.M.8 din care
făceau parte şi subofiţerii piloţi Gheorghe M.
Stan şi Simion Bărbulescu, a bombardat depozitele de muniţii din Focşani. Au plecat de
la Călmăţui, la ora 19.00, cu câte 20 de
bombe „Michelin” fiecare în lansatoare.
Condiţiile de zbor erau nefavorabile, din sud
bătea un vânt puternic în rafale iar ceaţa
plutea deasupra liniilor. Echipajele au intrat în
adâncimea teritoriul ocupat de inamic pentru
derută, atacând obiectivul ordonat. „Oraşul
era bine luminat şi am lansat bombele asupra
depozitelor care sunt lângă gară. Când
bombele au căzut, proiectoarele au măturat
cerul pentru a ne prinde, dar ceaţa era groasă
şi lumina difuză. Totuşi, focul produs de
bombele noastre se vedea de la 10 km şi am
aterizat la ora 20.40 pe un vânt puternic şi inegal care în apropiere de Vânători şi-a schimbat direcţia, bătea acum din spate şi era foarte
greu de aterizat. Din această cauză şi a ceţii,
pista nu s-a văzut şi am fost nevoiţi să
aterizăm la Călmăţui”, nota subofiţerul pilot
Simion Bărbulescu într-un raport înaintat comandantului Armand Delas.35
Prin Ordinul M.C.G.R. nr. 293 din 10/23
septembrie 1917, cpt. Gheorghe Papazolu a
fost repartizat împreună cu aparatul F.40 nr.
3274 la Escadrila F.6, iar sg. pilot Ion Ionescu

s-a prezentat la Escadrila F.4 primind în serviciu avionul F.40 nr. 2802.36
În ziua de 10/23 septembrie 1917,
avioanele F.40 din Escadrilele F.2 şi F.6 au
bombardat poziţiile inamice din zona Szentmiklos (Lunca de Sus) - Palanca, fiind incendiate câteva depozite de materiale şi barăci.
În replică, avioanele austro-ungare au
bombardat cantonamentele C.36 A.Ru.,
locotenenţii Gh. Mihăilescu, Gh. Gheorghiu,
Brullard şi subofiţerii Max Bryuèrre şi Nicolae
Mănescu s-au luptat cu avioanele inamice pe
care le-au alungat în liniile lor. Pilotul Gh.
Gheorghiu a fost rănit la genunchiul drept, iar
N. nr. 1111, a fost lovit de 9 gloanţe.
În ziua de 13/26 septembrie 1917, aviaţia
austro-ungară a pierdut un echipaj care s-a
luptat cu mult curaj cu Nieuporturile româneşti
din Escadrila N.1. Astfel, echipajul din Flik 36
format din subofiţerul pilot Rudolf Simacek şi
lt. obs. Leo Onciul, în timp ce îndeplinea o misiune de recunoaştere în sectorul Grozeşti Târgu Ocna a fost atacat de locotenenţii Gh.
Gheorghiu, Gh. Mihăilescu şi subofiţerul Nicolae Mănescu. Avionul Hansa Brandenburg
C.I. seria 269.26 a fost grav avariat în urma
schimbului de focuri, echipajul Simacek - Onciul a aterizat în liniile româneşti şi s-a predat
trupelor române.
Cea de-a doua victorie aeriană a zilei a fost
obţinută de echipajul format din plt.maj. pilot
Bucur Stan şi lt. obs. Constantin Gonta din
F.2. În urma unei lupte aeriene desfăşurată
deasupra localităţii Grozeşti, un avion austroungar de recunoaştere a fost grav avariat,
prăbuşindu-se în liniile noastre. La contactul
cu solul, aparatul inamic a luat foc şi a făcut
explozie, aviatorii austro-ungari pierzându-şi
viaţa.37
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Activitatea aviaţiei Puterilor Centrale a fost
foarte mare în ziua de 11/24 septembrie 1917,
poziţiile româneşti fiind survolate de zeci de
avioane inamice. Până la ora 12.00 s-au înregistrat opt avioane care au zburat mai ales
în zona Târgu Ocna - Grozeşti - Oneşti. Sectorul Caşin - Slănic a fost survolat de 7
avioane de recunoaştere şi bombardament
uşor Hansa Brandenburg C.I. însoţite de
avioane de vânătoare K.D. Plt. Georgescu din
Escadrila N.1 s-a luptat cu două Brandenburguri în două reprize, iar la ora 13.15 a susţinut
o luptă aeriană cu un avion de vânătoare austro-ungar tip K.D. pe care l-a forţat să
părăsească liniile noastre.
Artileriştii antiaerieni români au fost activi în
acestă zi, obţinând două victorii aeriene. În
Raportul nr. 4896 al M.C.G.R. din 11/24 septembrie 1917 adresat regelui Ferdinand I al
României, se preciza: „În urma tragerilor executate de postul nr. 7 antiaerian de la Bacău
a fost lovit un avion inamic german, care a fost
silit să aterizeze lângă satul Gligoreni la 20 km
de Bacău. Aeroplanul a fost incendiat de
aviatorii germani care au fost luaţi prizonieri.
Mitraliera a fost capturată”.38 Un avion austroungar care zbura deasupra localităţii Buhuşi
a fost avariat de schijele abuzelor trase de
A.A. română instalată în apropierea oraşului.
Avionul inamic a aterizat forţat în teritoriul nostru, predându-se autorităţilor militare
române.39
La 12/25 septembrie 1917, timpul era
noros, cu ceaţă. Aviatorii din Escadrila F.2 au
zburat pe Valea Oituzului pentru identificarea
bivuacurilor, fotografiindu-se frontul inamic în
sectorul Herăstrău - Hârja - Băile Slănic, unde
ceaţa se ridicase. Două avioane germane au
survolat aerodromul românesc aflat lângă
satul Gârbovanul, dar avioanele noastre de
vânătoare au alungat aparatele inamice. La
ora 12.45 deasupra Oneştiului s-a desfăşurat
o luptă între trei avioane N. din Escadrila N.1
şi cinci avioane de recunoaştere austro-ungare, aviatorii inamici au părăsit lupta fiind
alungaţi de piloţii noştri.
În Raportul telefonic nr. 1413 al Serviciului
siguranţei române pe lângă A.4.Ru. din 12/25
septembrie 1917 se menţiona: „Ieri, un aero-

plan inamic a fost doborât de aviatorii noştri
între Teşcani şi Scorşeni. Aviatorul şi pilotul
sunt arestaţi şi cercetaţi. Delegat,
Husărescu.”40
În ziua de 13/26 septembrie 1917,
avioanele austro-ungare şi germane au survolat Valea Oituzului şi Soveja. La ora 11.30
două avioane germane au lansat opt bombe
asupra gării şi spitalului din satul Frunzeasca,
schijele ucigând şase soldaţi şi rănind alte
nouă persoane. Deasupra Tecuciului s-au dus
trei lupte aeriene iar în sectorul Varniţa, aviatorii noştri au alungat patru avioane germane.
Echipajul Rosetti - Guţă din Escadrila F.2 „a
susţinut o luptă aeriană timp de 15 minute
contra unui aparat tip Brandenburg şi a două
K.D-uri în zona Satu Nou - Târgu Trotuşul,
avioanele inamice au fost puse pe fugă…”42
Eroul zilei a fost slt. Marcel Drăguşanu din Escadrila N.11 care a doborât într-o luptă
aeriană două avioane inamice iar pe al treilea
la avariat grav. Cpt. av. inginer (în continuare
ing.) Ştefan Proptopopescu, comandantul Escadrilei N.11 a zburat în zonă şi „am putut observa la locul indicat două furgoane încărcate
cu piese de avion şi alături de ele un aparat
pe jumătate demontat”.43
Pentru fapta de arme deosebită, slt. av.
Marcel Drăguşanu a fost decorat prin Î.D.R.
nr. 830 din 9 aprilie 1918 cu Ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a III-a. Temerarul aviator
român care a luptat în aviaţia franceză încă
din anul 1914, a executat la 5/18 iulie 1917 un
zbor de 860 km fără escală de la Salonic în
Basarabia. A venit în ţară să lupte pentru
România Mare fiind repartizat mai întâi la Escadrila N.3, apoi, la N.11, unitate de vânătoare
constituită numai din aviatori români.
Artileriştii antiaerieni au dus de asemenea
acţiuni de luptă, înregistrând succese importante. Astfel, în ziua de 14/27 septembrie
1917, postul fix nr. 11 comandat de slt. C. Dumitru a deschis focul asupra unui avion ce
zbura deasupra localităţii Ciuşlea (pe Siret) pe
care l-a avariat şi l-a obligat să aterizeze între
linii. Cea de-a doua victorie aeriană a zilei a
fost obţinută de postul mobil nr. 1 format dintro secţie de tunuri de 57 mm. „Burileanu” şi o
secţie de 75 mm. Tunurile A.A. „Burileanu” au
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deschis focul asupra unui avion inamic care a
fost lovit şi a căzut între Comăneşti şi
Mărăşeşti. Comandantul postului, lt. Ion
Georgescu, a fost decorat cu Ordinul
„Coroana României” în gradul de cavaler, iar
plt. Costin Simionescu a fost recompensat cu
medalia „Bărbăţie şi credinţă” cu spade clasa
a II-a.44
Aceste succese ale A.A. române au fost remarcabile, dacă se ţine seama de calitatea şi
cantitatea materialului întrebuinţat pentru
executarea tragerilor. În luna septembrie
1917, A.A. română avea în dotare 70 de tunuri
de 75 mm, 76 tunuri de 57 mm, 23 mitraliere
antiaeriene şi 12 proiectoare repartizate celor
două armate şi zonei interioare.45
Suferind importante pierderi în luptele
aeriene angajate cu aviatorii români, aviaţia
Puterilor Centrale a trecut la bombardarea
unor obiective civile. Astfel, în ziua de 16/29
septembrie 1917 o escadrilă de avioane germane decolate de la Brăila a bombardat
oraşul Galaţi distrugând mai multe case. Piloţii
germani „…au coborât la mică înălţime şi au
tras cu mitralierele în populaţie, făcând mai
multe victime…”46
Biruinţa de la Oituz, împreună cu victoriile
obţinute de ostaşii români la Mărăşti şi
Mărăşeşti, unde aviaţia a avut o mare
contribuţie, a hotărât eşuarea planului strategic al Puterilor Centrale de a zdrobi rezistenţa
forţelor române de a scoate România din
război şi a cuceri întregul teritoriu naţional.
Acest rezultat a fost posibil datorită înaltei
valori a Comandamentului român, care a condus cu fermitate şi competenţă întreaga
operaţie de apărare, închizând definitiv în faţa
inamicului poarta Trotuşului. Ca şi la
Mărăşeşti şi la Oituz s-au aplicat metode şi
procedee moderne de organizarea apărării,
iar aviaţia română a contribuit din plin la
obţinerea acestor succese. Din cele 289 de
misiuni executate de aviatorii români în 32 de
zile bune de zbor, cele mai numeroase au fost
recunoaşterile aeriene în liniile inamice şi fotografierea distrugerilor provocate de tragerile
artileriei române.47 De asemenea s-au fotografiat şi s-au descoperit amplasamentele
unor fortificaţii şi baterii inamice. Toate aceste

Căpitanul aviator inginer
Ştefan Protopopescu, deţinătorul brevetului
nr.1 de pilot militar, comandantul Escadrilei
N.11 Vânătoare, Grupul 2 Aeronautic
Tecuci
date au fost trimise la timp eşaloanelor trupelor terestre, aviaţia devenind „ochii” acestor
comandamente. În timpul luptelor de la Oituz
s-a ţinut o legătură permanentă cu infanteria
şi s-a reglat tirul bateriilor grele româneşti.
Înfrânte pe frontul românesc în vara anului
1917, armatele coaliţiei Puterilor Centrale au
trecut la un război defensiv, de poziţie, trupele
inamice îngropându-se în pământ, construind
noi fortificaţii şi tranşee în aşteptarea unor momente mai favorabile.
Aviaţia română şi-a continuat misiunile, cu
multă vigoare şi dăruire. Înaltul Comandament
al Puterilor Centrale a dotat escadrilele care
luptau pe frontul românesc cu avioane performante; s-au adus noi unităţi ale aviaţiei de
vânătoare de pe frontul italian. La începutul
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lunii octombrie 1917 au fost
constituite două mari unităţi
de
aviaţie:
Jagstaffel
(Fliegerzug) Hârja cu aerodromul în localitatea Hârja
aflat în apropiere de Târgu
Secuiesc. La comanda acestei unităţi a fost numit lt. av.
Rupert Terk, un luptător cu
mare
experienţă,
care
obţinuse pe frontul italian trei
victorii aeriene. Cea de-a
doua unitate de aviaţie
înfiinţată a fost Jagstaffel
Gălăneşti comandată de lt.
av. Hans Fischer, cu baza
aeriană aflată în apropierea
oraşului Rădăuţi, unitate ce
avea în dotare avioane de
vânătoare K.D. şi Fokker D.II.
şi Albatros D.III.48
Luna octombrie a debutat
cu o activitate intensă a
aviaţiei Puterilor Centrale,
avioanele Hansa Brandenburg C.I., Lloyd C.II sau
L.V.G. au survolat mai ales
regiunea Târgu Ocna - Oneşti
- Bacău. Plecat într-o
recunoaştere
în
zona
Comăneşti - Roman -
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Paşcani - Valea Bistriţei, slt.
av. Soliser din Flik 36, aflat la
manşa unui Albatros seria 67,
a fost atacat de două Nieuport-uri româneşti pilotate de
lt. Gheorghe Mihăilescu (N.
nr. 1418) şi sg. Nicolae
Mănescu (N. nr. 1206) din
N.1. Grav avariat în timpul
luptei, cu observatorul rănit la
umăr şi la mâna dreaptă, cu
radiatorul motorului distrus de
gloanţe, pilotul austriac a
aterizat forţat în liniile noastre.
După ce a dat foc avionului, slt. Soliser s-a predat

O luptă aeriană deasupra Buzăului în vara anului 1917
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autorităţilor militare române.49
La interogatoriu, aviatorii austro-ungari au declarat că unitatea lor avea în serviciu: 1
K.D., 1 Fokker D.VI, 9
avioane de recunoaştere şi
bombardament uşor, 1 Hansa
Brandenburg C.I. seria 67, 2
Lloyd C.II. seria 64, 1 Albatros seria 26, 2 Albatros seria
67, 1 UFAG seria 67 şi 2
UFAG seria 269. Personalul
navigant comandat de lt. av.
Wilhelm Bruckner executa
misiuni pentru A.1 A.-U. Flik
36 a înlocuit Flik 39 - care a
primit ordinul să plece într-un
alt sector de front - a intrat în
componenţa „Grupului de
Luptă căpitan Nikitsch”.
Consemnăm în final faptul
că, Puterile Centrale au considerat necesară suplimentarea propriei aviaţii pe frontul
românesc. Măsurile luate au
făcut ca aeronautica inamică
să fie percepută la acest moment, ca fiind superioară
aviaţiei româno - ruse atât ca
efective, cât şi ca aeroplane
ce
aveau
caracteristici
tehnico tactice perfecţionate.
Nu întâmplător, principalele
acţiuni ale aviatorilor pe frontul de la Oituz, au fost luptele
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aeriene. Experienţa de război acumulată şi
calităţile individuale ale personalului aeronavigant, au stat la baza succesului aviaţiei
române.
De asemenea artileriştii antiaerieni, a căror
armament a fost perfecţionat, s-au remarcat
prin eficienţa în combaterea ţintelor aeriene
inamice şi apărararea obiectivelor terestre.
În încheiere trebuie să remarcăm şi foarte
buna cooperare a escadrilelor de aviaţie
româno-ruse pe timpul luptelor de la Oituz, de
multe ori victorioase în numeroasele lupte
aeriene.
Note:
Nota autorilor (în continuare n.a.), la 1 aprilie
1913, a fost votată „Legea de organizare a Aeronauticii Militare” de către Parlamentul României, ce
a fost sancţionată prin Înalt Decret Regal (în continuare Î.D.R.) nr. 3199 din 20 aprilie 1913 şi
publicată în Monitorul Oficial. Ea a pus bazele noii
categorii de forte armate, de sine stătătoare în
România. Prin această lege se înfiinţa „Serviciul de
aeronautică militară,” format din două secţii (Aviaţie
şi Aerostaţie). Totodată aceasta stabilea statutul personalului din aeronautică, recunoscându-se pentru
prima dată calitatea de personal navigant, cu drepturile aferente pentru piloţi, aeronauţi şi tehnici, ce
formau împreună „Corpul aeronauţilor permanenţi.”
Acestora li s-au adăugat la începutul Războiului de
Întregire Naţională, artileriştii antiaerieni.
2. Avram Valeriu, „Crucile negre”. Aviaţia Puterilor Centrale deasupra României 1916-1917, Editura Pro-Historia, Bucureşti, 2001, p. 189
3. Avram dr. Valeriu, Nicoară dr. Marius-Adrian,
Consacrarea Aeronauticei Militare Române, Editura Editgraph, Buzău, 2017, p. 171 - 172
4. Avram Valeriu, „Crucile negre”. Aviaţia Puterilor Centrale deasupra României 1916-1917, p. 190.
5.
Arhivele Militare Române (în continuare
A.M.R.,) fond Direcţia Aeronauticii, dosar (în continuare ds.) 99, fila (în continuare f.) 101
6. Ibidem, f. 142
7. Ibidem, ds. 73, f. 56-58
8. Ibidem
9. Ibidem, ds. 99, f. 142
10. Ibidem, fond Marele Stat Major (în continuare
M.St.M.), ds. 823, f. 145
11. Ibidem, fond Marele Cartier General (în continuare M.C.G.), ds. 881, f. 20
12. Arhivele Muzeului Militar Naţional (în continuare A.M.M.N.), fond Manuscrise, document nr. 299
13. Avram Valeriu, Aeronautica română în
Războiul de Întregire Naţională 1916-1919, p. 322
1.

14.

A.M.R., fond Direcţia Aeronauticii, ds. 62, f.

341
Ibidem, ds. 62, f. 345
Ibidem, fond M.C.G., ds. 1180, f. 164
17. Ibidem, ds. 1289, f. 51
18. Ibidem, ds. 1162, f. 60
19. Ibidem, fond Direcţia Aernauticii, ds. 2, f. 204
20. Ibidem, ds. 149, f. 110
21. Ibidem, f. 114
22. Ibidem, ds. 31, f. 108
23. Ibidem
24. „Monitorul Oastei”, nr.11 din 24 februarie
1919; vezi Martin O’Connor, Air Aces of the Austro-Hungarian Empire 1914-1918, Fighter Museum
Press, USA, 1986, p. 98
25. Avram Valeriu, Aeronautica română în
Războiul de Întregire Naţională 1916-1919,...p. 324
26. A.M.R., fond M.C.G., ds. 824, f. 205
27. Ibidem, ds. 408, f. 234
28. Ibidem, f. 69
29. Ibidem, fond Armata 1, ds. 308, f. 377
30. Ibidem, f. 375
31. Avram Valeriu, Aeronautica română în Întregire Naţională 1916-1919,…p. 326
32. Ibidem, fond Direcţia Aeronauticii, ds.28,f.198
33. „România”, an I, nr. 215 din 14/27 septembrie
1917
34. A.M.R, fond Armata 1, ds. 815, f.89
35. Ibidem, fond Armata 2, ds. 408, f. 164
36. Ibidem, fond Direcţia Aeronauticii, ds. 68, f. 793
37. Ibidem, f. 8667/61, p. 87; vezi A.M.R., fond
Armata 2, ds. 408, f. 192
38. A.M.R., fond M.C.G., ds. 203, f. 728
39. Arhiva Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
(în continuare: A.M.N.A.R.), fond Manuscrise, ds.
151, f. 40
40. A.M.R., fond M.C.G.-949, dosar 1175, f. 48.
41. Ibidem, ds. 1175, f. 63
42. Ibidem, ds. 816, f. 182
43. Ibidem
44. „Monitorul Oastei”, nr. 5 din 16 februarie 1920
45. Avram Valeriu, Aeronautica română în
Războiul de Întregire Naţională 1916-1919,…p. 330
46. A.M.R., fond M.C.G., ds. 1180, f. 169
47. Avram Valeriu, Aeronautica română în
Războiul de Întregire Naţională 1916-1919,…p.
331
48. Ibidem
49. A.M.R., fond M.C.G., ds. 1163, f. 91
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În urmă cu 75 de ani,
paraşutiştii militari români
au apărat Capitala României
------------------------Colonel (r) dr. Mircea Tănase
Situaţia militară în zona Bucureştiului
la 23 august 1944
La 20 august 1944, frontul germano-român
din Moldova fusese rupt pe o lărgime de
aproape 140 km, de la vest de Paşcani până
la nord-vest de Chişinău; în patru zile
coloanele sovietice ale Frontului 2 Ucrainean
au înaintat aproape 80 km, apropiindu-se de
Bârlad. Frontul pe Nistru fusese, de asemenea, rupt pe circa 120 - 130 km (nord Tighina
până la Limanul Nistrului, la Marea Neagră),
trupele Frontului 3 Ucrainean înaintând între
90 km (est Leova) şi 120 km (Taraclia). Şase
divizii române erau în mare parte încercuite
între Iaşi - Chişinău - Limanul Nistrului, înregistrând mari pierderi. Alte două divizii se
aflau în plină retragere spre linia fortificată
Focşani - Nămoloasa - Brăila. Zece divizii ale
Armatei a 4-a, care îşi menţinuseră capacitatea de luptă, erau blocate între Siret şi linia
Carpaţilor şi, ameninţate de avangărzile
sovietice care trecuseră Siretul, se retrăgeau
încet spre sud, căutând să evite împingerea
către graniţa ungară aflată pe linia Carpaţilor
Orientali.
În ciuda acestei situaţii deosebit de grea a
armatei române, mareşalul Ion Antonescu nu
a putut fi convins să semneze armistiţiul, considerând că, oprind înaintarea sovietică pe
linia Focşani - Nămoloasa - Brăila, va putea
obţine uşurarea condiţiilor de armistiţiu, în
opinia sa cele impuse de sovietici nefiind de
acceptat. Motivând că nu avea garanţii pentru
asigurarea viitorului ţării, mai ales că nici unul
dintre liderii opoziţiei nu a vrut să-şi asume
răspunderea semnării acestui armistiţiu care
prevedea renunţarea la Basarabia şi Bucovina, întoarcerea armelor împotriva Germaniei

şi predarea soldaţilor români armatei sovietice
pentru ca împreună să alunge germanii din
ţară, mareşalul Ion Antonescu era hotărât să
se întoarcă pe front în ziua de 24 august.
Acest lucru a pus în dificultate pe iniţiatorii loviturii de stat (planificată iniţial pentru 15 august,
amânată însă pentru 26 august) astfel că au fost
nevoiţi să acţioneze cu rapiditate.1
Venit în audienţă la Palat în după-amiaza
zilei de 23 august 1944 şi solicitându-i-se de
către regele Mihai să semneze armistiţiul,
mareşalul Ion Antonescu a replicat că, în principiu, era de acord cu semnarea acestuia, dar
numai după ce ar fi ajuns la o înţelegere cu
germanii (spiritul cavaleresc, de onoare
militară, îi domina atitudinea politică). Până
atunci luptele aveau să continue, el luând în
considerare aliniamentele succesive de
rezistenţă, între care linia fortificată Focşani Nămoloasa - Brăila (160 km cu 10 cazemate
de beton pe kilometru) şi aliniamentul
Carpaţilor care puteau îngreuna considerabil
înaintarea Armatei Roşii în Europa (mai târziu,
în anii ’60, istoriografia sovietică a prezentat
poziţia autorităţilor de la Bucureşti ca o încercare a regelui şi cercurilor reacţionare de a
oferi Wehrmachtului un pod de aur pentru a
se retrage în siguranţă din România, iar aliaţii
occidentali au considerat că defecţiunea
României deschisese Armatei Roşii înaintarea
dincolo de Dunăre, care se apropia
ameninţător de Grecia!2).
Realizând pericolul ca mareşalul Ion Antonescu să comunice germanilor intenţia sa
de a semna armistiţiul, ceea ce ar fi dus inevitabil la instaurarea, de către Adolf Hitler, a
unui guvern progerman la Bucureşti, cel mai
probabil format din legionari (lucru pe care l-a
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făcut mai târziu în Ungaria, când l-a adus la
putere, în locul amiralului Micklos Horthy, pe
Szalasi Ferenc, conducătorul Partidului
Fascist al Crucilor cu Săgeţi), regele Mihai,
având alături câţiva ofiţeri superiori şi câteva
persoane din Casa Regală, a dispus
arestarea mareşalului Ion Antonescu şi a lui
Mihai Antonescu şi ieşirea României din
războiul contra Naţiunilor Unite.
La scurt timp, generalul Iosif Teodorescu,
comandantul Comandamentului Militar al
Capitalei a emis ordinul cifrat Pajura, de alarmare a tuturor unităţilor din Capitală, iar
comandanţii acestora au fost convocaţi la comandament. Prin ordinul cifrat Stejar. Extremă
urgenţă emis la orele 18.30, toate unităţile au
intrat în dispozitivul operativ prevăzut în planul
de acţiune. La orele 19.00, generalul Iosif
Teodorescu a înmânat comandanţilor de
unităţi Ordinul de operaţii nr.30.871 prin care
se ordona realizarea dispozitivului de luptă şi
atacarea trupelor germane.3
În Bucureşti şi în împrejurimile sale se aflau
în acel moment puternice efective germane
ale unor comandamente, unităţi de artilerie
antiaeriană şi de poliţie, formaţiuni de servicii
şi alte structuri. Peste 8000 de militari germani
se găseau în interiorul oraşului, încartiruiţi în
cazărmi şi barăci sau într-o serie de clădiri în
care îşi aveau sediile diferite comandamente,
misiuni militare, oficii şi servicii. În zona de
nord a Capitalei se mai aflau aproape 6000 de
militari germani, pe aerodromuri sau în
preajma lor, în localităţile, pădurile şi alte
puncte din apropierea oraşului. Alte forţe erau
prevăzute a fi aduse cu rapiditate, în special
din zona Târgovişte, Ploieşti şi Valea Prahovei, în situaţia în care capitala României ar
fi fost ameninţată.
Trupele române dislocate în acel moment în
Bucureşti, aflate la dispoziţia Comandamentului Militar al Capitalei, numărau aproximativ
7000 de militari. Înfiinţat la 19 septembrie
1939 şi subordonat Marelui Stat Major, acest
comandament avea misiunea să asigure
securitatea zonei Bucureştiului, fiind asimilat
unui corp de armată.4 În compunerea sa
intrau Regimentul de gardă călare, regimentele 4 roşiori, 2 călăraşi-cercetare, 6 şi 21

infanterie, cărora li s-au adăugat efectivele câtorva batalioane de jandarmi, cele ale Şcolii
de subofiţeri de jandarmi Drăgăşani şi unele
formaţiuni de pompieri militari şi de premilitari.
Aceste forţe au fost grupate în două comandamente: de Nord, care cuprindea sectoarele
administrative 1 Galben şi 4 Verde şi, respectiv, de Sud, care cuprindea sectoarele 2 Negru
şi 3 Albastru. În împrejurimile oraşului se aflau
circa 10000 de militari români, care încadrau,
în principal, subunităţile şi unităţile de artilerie
antiaeriană, de aviaţie şi de paraşutişti sau
asigurau paza unor obiective de interes
major.5
Actul de la 23 august 1944 generează încă
numeroase controverse între cei care-i
cercetează cu atenţie geneza, desfăşurarea
şi implicaţiile asupra României şi Europei,
rămânând în continuare un domeniu care mai
poate fi investigat, cu ipoteze şi rezultate dintre cele mai surprinzătoare. Astfel, în opinia
unor istorici, actul de la 23 august a stat sub
semnul improvizaţiei, marea artă a poporului
român, dar şi blestemul istoriei lor6. Trupele
din Capitală nu au fost pregătite pentru
această situaţie, chiar dacă în rândul oştirii
române se manifestase un puternic curent favorabil ieşirii din război. Pe de altă parte, în
alte lucrări se afirmă categoric că armata
română a acţionat fără nici o defecţiune şi a
îndeplinit integral ordinul suveranului. Fără armata română şi faptele ei exemplare, toate
planurile și tatonările factorilor politici în 1943
- 1944 ar fi rămas simple consemnări în
arhive7. Relevantă este, în acest sens, atitudinea generalilor Radu Korne şi Ilie Şteflea
care, în noaptea de 23/24 august, invocând
ordinele regelui, comandantul suprem al armatei, au refuzat colaborarea cu germanii şi
participarea la constituirea unui nou guvern,
filogerman8.
După difuzarea Proclamaţiei regelui Mihai
în care anunţa ieşirea noastră din alianţa cu
Puterile Axei şi imediata încetare a războiului
cu Naţiunile Unite9, alături de care […] vom
trece hotarele impuse prin Dictatul nedrept de
la Viena pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină10, armata română a încetat să mai lupte împotriva
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URSS, executând misiunile precizate prin Directiva Operativă nr.1, emisă de noul şef al
Marelui Stat Major, generalul Gheorghe
Mihail, prin care ordona ocuparea de către trupele române a principalelor obiective militare
şi civile, concomitent cu operaţia de acoperire
a frontierei de vest. Încercând să evite o confruntare între foştii aliaţi, regele Mihai l-a informat pe Manfred von Killinger, ministrul
Germaniei la Bucureşti, că trupele române nu
vor deschide focul, dacă armata germană se
va retrage în ordine, fără acte de ostilitate.
Generalul Alfred Gerstenberg, şeful Misiunii
Aeronautice germane din România, aflat în
Legaţia Germaniei la Bucureşti, fără să contacteze reprezentanţii diplomatici sau militari
ai Germaniei în România, a reuşit însă să ia
legătura cu Statul Major al Luftwaffe şi a
promis superiorilor săi de la Berlin, la orele
02.45, că într-o oră şi jumătate va ocupa
oraşul şi va constitui un nou guvern român.
După spusele lui Gerstenberg, noua putere de
la Bucureşti nu era sprijinită de populaţie, astfel că trupele germane care staționau în zona
Bucureștiului ar fi fost suficiente pentru a
ocupa Capitala şi pentru a-i răsturna pe rege
şi guvernul nou instalat. Gestenberg a recomandat chiar bombardarea centrelor conducerii politice şi militare din capitala
românească. În urma analizei sale şi Înaltul
Comandament al Wehrmachtului a ajuns să
creadă că efectivele Diviziei 5 Artilerie
Antiaeriană ar fi fost suficiente pentru a
asigura controlul german asupra zonei petrolifere de la Ploieşti. 11
Plecat împreună cu un ofiţer român spre
Băneasa, spre a comunica trupelor germane
să nu deschidă focul, odată ajuns în mijlocul
lor, a ordonat arestarea ofiţerului român şi
declanşarea atacului împotriva Bucureştiului.
În tabăra din pădurea Băneasa se aflau 15002000 militari germani, alţi 4000 se aflau pe
aeroporturile Otopeni şi Băneasa, iar dinspre
Ploieşti soseau forţele Diviziei 5 Antiaeriene.
Ulterior, au mai fost aduse, pe calea aerului,
3 companii de paraşutişti din temutele
Detaşamente
Brandenburg
şi
o
companie din Batalionul de Instrucţie de la
Niš, Iugoslavia12.

Comandamentul trupelor motomecanizate a
primit ordin în jurul orelor 23.45 să trimită imediat de la Târgovişte, la Bucureşti, Detaşamentul Blindat. În ziua de 24 august 1944,
Armata 3 română a primit ordinul telefonic de
a trimite la Bucureşti Divizia 1 cavalerie, în
marşuri forţate, pentru a concura la asigurarea apărării capitalei contra agresiunii germane.13 Spre Capitală au fost apoi dirijate o
parte din forţele diviziilor 8 cavalerie moto şi 9
infanterie, alte subunităţi şi formaţiuni militare.
Noul guvern român a trimis în dimineaţa zilei
de 24 august la Istanbul, cu un avion pilotat de
colonelul Ştefan P. Niculescu, pe colonelul
A.C.Guy de Chastelain, din echipa SOE aflată
în România, pentru a informa pe aliaţi despre
decizia României de ieşire din alianţa cu Puterile
Axei şi încetarea războiului cu Naţiunile Unite.14
În ziua de 24 august, Comandamentului Militar al Capitalei i s-a stabilit o nouă organizare. La conducerea superioară de ansamblu
a luptelor din întreaga zonă a rămas generalul
Iosif Teodorescu, în calitate de comandant al
Comandamentului Militar al Capitalei, acestuia subordonându-i-se atât comandamentul
pentru apărarea capitalei, sub conducerea
generalului Constantin Constantin, cât şi comandamentul care se ocupa de pregătirea şi
desfăşurarea acțiunilor din afară (adică din
împrejurimile Bucureştiului), aflat sub conducerea generalului Gheorghe Rozin, comandantul Corpului motomecanizat. Avându-se în
vedere dispunerea fracţionată şi neomogenă
a trupelor germane, atât în interiorul Capitalei, cât şi în împrejurimi, s-a trecut la structurarea forţele române pe detaşamente
tactice, fiecare dintre ele având o compunere
eterogenă, creându-se posibilitatea restructurării, comasării şi dispersării dintr-o parte în
alta a zonelor de luptă în funcţie de
necesităţile tactice. Documentele vremii au
consemnat aceste detaşamente sub numele
celor aflaţi la comanda lor: Detaşamentul general Oncică, Detaşamentul comandor Marin
Anton, Detaşamentul colonel Sorin Nicolescu,
Detaşamentul colonel Iacob, etc.15 Comandorul Marin Anton, comandant al Centrului de
Instrucţie al Aeronauticii, a primit sub ordinele
sale şi Batalionul de Paraşutişti şi, punând în
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valoare capacitatea de luptă remarcabilă a
acestei unităţi de elită, a reuşit să lichideze
rezistenţele germane şi să respingă contraatacurile acestora în sectorul de responsabilitate, contribuind substanţial la victoria forţelor
române în luptele pentru apărarea Capitalei în
august 1944.
Paraşutiştii români – protagoniştii
apărării nordului Capitalei şi a altor
obiective militare
Batalionul de Paraşutişti se găsea în iunie
1944 dislocat la Curtea de Argeş, pentru
aplicaţiuni speciale, ferit de bombardamentele
anglo-americane asupra Bucureştiului, dar şi
de ochii aliatului german. O parte a batalionului fusese cazată la Sanatoriul Valea Iaşiului
(aflat în construcţie), iar o alta în oraşul Curtea
de Argeş. Aici se executa instrucţia de
paraşutare pe aerodromul local şi zonele
deluroase învecinate (lansări demonstrative,
inclusiv în cădere liberă, salturi cu ultima serie
de voluntari încorporaţi), precum şi exerciţii de
luptă şi aplicaţii specifice paraşutiştilor în
condiţiile oferite de zonă. Din ordinul Subsecretariatului de Stat al Aerului, s-a constituit,
din cei mai bine instruiţi soldaţi ai batalionului,
un Detaşament Operativ format din trei companii puşcaşi, un pluton misiuni speciale şi o
companie armament greu, destinat ca unitate
de primă intervenţie în dispozitivul de siguranţă al Capitalei. În baza aceluiaşi ordin, comanda acestui detaşament a fost încredinţată,
căpitanului paraşutist Mihai Ţanţu, unul dintre
cei mai remarcabili ofiţeri ai batalionului.
În jurul datei de 8 august 1944, comandantul Batalionului de Paraşutişti, maiorul Teodor
Dobre a fost chemat la Statul Major al Aerului,
unde a primit ordin să transporte eşalonat unitatea la Bucureşti, în vederea îndeplinirii unor
misiuni împotriva paraşutiştilor sovietici pe
frontul din Moldova, în zona Bacău. În prima
etapă au fost deplasate cu eşalonul rulant, în
Bucureşti, în cazarma Flotilei 1 Aerostaţie din
Pădurea Pantelimon, Plutonul cu misiuni speciale (comandat de căpitanul Mihai Ţanţu) şi
Compania 8 Paraşutişti (comandată de
căpitanul Enea Bordan). Ulterior a fost
transportată Compania 9 Paraşutişti

(comandată de locotenentul Vasile Stanciu),
iar Compania 10 Armament greu (comandată
de căpitanul Eugen Veveriţă), în lipsa
mijloacelor de transport, a fost lăsată pentru
moment la Curtea de Argeş.
Detaşamentul Operativ a fost echipat pentru
luptă şi consemnat în cazarmă. Deşi în Consiliul de colaborare din 13 iulie 1944 se stabilise ca Batalionul de Paraşutişti să fie
dislocat în zona Bacău, „pentru a concura la
lupta contra paraşutiştilor ruşi”16, rămâne de
elucidat însă dacă aducerea acestuia în
Capitală s-a făcut în vederea trimiterii lui pe
frontul din Moldova, grav ameninţat de
înaintarea Armatei Roşii, pentru a contracara
acţiunile paraşutiştilor sovietici, sau factorii de
decizie intuiau iminenţa unei schimbări de
macaz, care ar fi de periclitat siguranţa Capitalei. Nu este lipsită de interes şi ipoteza că
mareşalul însuşi dorea să aibă aproape
această unitate specială, pentru a o putea
folosi în cazul unei defecţiuni. Cert este că
Batalionul de Paraşutişti era luat în calcule
pentru evenimentele ce urmau şi, deşi pregătit
în acest sens, mai solicita nouă camioane de
transport.17
Maiorul Teodor Dobre relatează că la 23 august 1944, la orele 12,00, Dl. Ministru al Aerului (generalul Gheorghe Jienescu, n.n.) a
chemat la Domnia sa pe comandantul Batalionului de Paraşutişti şi i-a dat ordinul 44.604
în sensul că şi restul Batalionului de
Paraşutişti, ce se găsea la Curtea de Argeş,
să se deplaseze la Pantelimon, unde
împreună cu detaşamentul ce urma să fie pus
la dispoziţia Armatei a IV-a, reconstituind întregul Batalion, să fie gata a primi o nouă
misiune.18
Misiune care nu a întârziat prea mult să
apară, astfel că, imediat ce a aflat de
arestarea, la Palatul Regal a mareşalului Ion
Antonescu şi a principalilor săi colaboratori,
generalul Gheorghe Jienescu, ministrul subsecretar de stat al Aerului, i-a telefonat lui
Petre Strihan (Constantinescu), subsecretar
de stat la Ministerul de Interne, cerându-i să
fie de acord să trimită unitatea de paraşutişti
pentru a-i elibera pe toţi cei arestaţi şi reţinuţi
la palat. Invocând că regele este şeful oştirii
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şi hotărârea sa trebuie respectată, acesta nu
şi-a dat consimţământul, acţiunea rămânând
astfel la stadiul de intenţie19. Ce s-ar fi întâmplat dacă generalul Jienescu ar fi primit aprobare şi ar fi trimis paraşutiştii la Palat?
Rămâne ca istoricii să evalueze consecinţele
unei astfel de ipoteze.
Indiferent care au fost raţiunile pentru aducerea batalionului la Bucureşti, cert este că
paraşutiştii au fost luaţi în calcul pentru evenimentele ce urmau a se derula şi pe care, cu
siguranţă, unii din factorii de decizie ai momentului, le anticipau. De valoarea luptătorilor
paraşutişti era convins şi comandantul Comandamentului Militar al Capitalei, generalul
Iosif Teodorescu care, aşa cum relatează
căpitanul paraşutist Mihai Ţanţu, comandantul
Detaşamentului Operativ, i-a dat ordin, în
noaptea de 23/24 august 1944, să nu intre în
acţiune decât la ordinul său personal; până
atunci va rămâne în rezerva Comandamentului Militar al Capitalei.20
La 23 august 1944 situaţia Batalionului de
Paraşutişti era următoarea: Detaşamentul
Operativ (aproximativ 350 paraşutişti), sub comanda căpitanului paraşutist Mihai Ţanţu, se

Căpitanul paraşutist Mihail Ţanţu,
comandant al plutonului de misiuni speciale 1941 comandant al Detaşamentului Operativ al
Batalionului de Paraşutişti, destinat pentru
apărarea părţii de nord a Capitalei – august 1944;

afla în cazarma din pădurea Pantelimon,
Bucureşti; celelalte efective ale batalionului
(aproximativ 800 paraşutişti), sub comanda
maiorului Teodor Dobre, se aflau la Curtea de
Argeş şi urmau a fi aduse la Bucureşti, de
îndată ce i se puneau la dispoziţie mijloacele
de transport cerute.
Noul subsecretar de stat al Aerului în guvernul format de generalul Constantin Sănătescu
în seara zilei de 23 august 1944, generalulaviator Ermil Gheorghiu, a pus în stare de
alarmă în jurul orelor 23.00 Detaşamentul
Operativ Căpitan Mihai Ţanţu şi a dispus
intrarea în dispozitiv a unor subunităţi astfel:
- un pluton de paraşutişti, sub comanda
sublocotenentului paraşutist Petre Ghica, pe
aeroportul Băneasa;
- un pluton de paraşutişti, sub comanda
sublocotenentului paraşutist Vasile Fulicea,
pe aerodromul Boteni (Titu), unde era dislocat
Statul Major al Aerului;
- un pluton de paraşutişti, comandat de
sublocotenentul paraşutist Vasile Frugină,
pentru paza Subsecretariatului de Stat al
Aerului (Bucureşti);
- un pluton de paraşutişti, comandat de locotenentul paraşutist Grigore Mesteş, la Comandamentul Artileriei Antiaeriene (ACA/
Apărarea Contra Aeronavelor) din Parcul
Carol;
- celelalte forţe ale detaşamentului, sub comanda căpitanului paraşutist Mihai Ţanţu, în
aşteptare, gata de acţiune.
Subunităţile trimise la Băneasa şi Boteni au
primit misiunea de a întări paza aerodromurilor şi a nu permite decolarea sau aterizarea
avionelor
germane.
Plutonul
sublocotenentului Petre Ghica a ajuns la
Aerogara aeroportului Băneasa către orele
04.30, unde a fost respins cu foc şi apoi încercuit de forţe germane superioare din punct de
vedere numeric.
Atacul german asupra capitalei României a
început în dimineaţa zilei de 24 august, printrun masiv bombardament asupra Palatului
Regal şi a altor obiective din centrul oraşului.
În acelaşi timp, subunităţile germane aflate în
tabăra din pădurea Băneasa, încercând
să ocupe oraşul, au deschis focul asupra
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militarilor români intraţi în dispozitivul de
apărare. Pentru apărarea zonei de nord a
Bucureştiului (Băneasa – Pipera – Herăstrău)
Comandamentul Militar al Capitalei a constituit Detaşamentul Comandor Marin Anton, format iniţial din două companii de elevi ai
Centrului de Instrucţie al Aviaţiei, la care s-au
adăugat ulterior paraşutiştii Detaşamentului
Operativ Căpitan Mihai Ţanţu, un pluton
aruncătoare Brandt şi o secţie tunuri de 57
mm. Misiunea acestei grupări era de a pune
stăpânire pe satele Băneasa şi Herăstrău şi
pe clădirile de pe latura de sud a aeroportului
Băneasa până la şoseaua Bucureşti - Ploieşti
şi a curăţi acest sector de trupele germane.
Abia în ziua de 24 august, către orele 19.00,
Comandamentul Militar al Capitalei a pus la
dispoziţia grupării un batalion de infanterie din
recruţii Regimentelor 27 şi 10 Infanterie, iar în
seara zilei de 25 august Divizia Gardă
Instrucţie. Alte subunităţi care au mai intrat în
luptă pe parcursul următoarelor zile au fost:
un pluton aviaţie (Grupul Aero Transport), un
batalion jandarmi (în seara zilei de 26 august),
o baterie din Regimentul 13 Artilerie.
În această compunere, Detaşamentul Comandor Marin Anton, având ca principali
protagonişti luptătorii Batalionului de
Paraşutişti, a participat cu succes la respingerea grupării de forţe germane din zona
Băneasa – Pipera – Herăstrău, contribuind
alături de celelalte unităţi ale armatei române
la apărarea Bucureştiului, unde germanii erau
hotărâţi să reediteze represaliile la care au
supus Varşovia, la începutul lui august 1944.
Astfel, în dimineaţa zilei de 24 august 1944,
Detaşamentul Operativ Căpitan Mihai Ţanţu
(mai puţin plutoanele intrate deja în dispozitiv), în urma unui ordin telefonic al Subsecretariatului de Stat al Aerului, s-a deplasat la
aerodromul Pipera, intrând în subordinea
detaşamentului Comandor Marin Anton. Aici,
după o recunoaştere amănunţită a zonei, a organizat o bază de foc cu armamentul greu sub
comanda locotenenţilor paraşutişti Iosif Sângeorgean şi Liviu Ţetcu.
Plutonul cu misiuni speciale, comandat de
căpitanul paraşutist Mihai Ţanţu, întărit cu
patru aruncătoare Brandt şi cu o grupă de

mitraliere sub comanda locotenentului
paraşutist Vasile Stancu, s-a deplasat spre
aeroportul Băneasa, pentru a scoate din
încercuire plutonul sublocotenentului Petre
Ghica. În drum spre obiectiv a angajat lupte
puternice şi a neutralizat forţele inamice instalate în clădirile cluburilor nautice de pe malul
nordic al lacului Herăstrău. Lipsiţi de armamentul greu (Compania armament greu se
afla încă la Curtea de Argeş, în aşteptarea
mijloacelor de transport), de sprijinul artileriei
sau al aviaţiei, paraşutiştii au fost nevoiţi să
facă faţă puternicelor contraatacuri ale unui
inamic care folosea inclusiv tunurile antiaeriene în tragere razantă, tunurile şi mitralierele din avioanele aflate la sol, precum şi
puternice bombardamente cu avioane Stukas.
Ajuns pe marginea sudică a aeroportului
Băneasa (către orele 16.00), plutonul cu misiuni speciale a fost încercuit şi s-a baricadat
în câteva clădiri pe marginea aerodromului.
Subunităţile de elevi ale Centrului de
Instrucţie al Aeronauticii fiind la rândul lor
complet lipsite de armament greu, comandorul Anton, comandantul detaşamentului, a
organizat un contraatac cu subunităţile de
paraşutişti comandate de locotenenţii Iosif
Sângeorgean şi Vasile Stancu, reuşind să
scoată din încercuire plutonul cu misiuni speciale şi o parte din paraşutiştii plutonului comandat de sublocotenentul Petre Ghica. În
noaptea de 24/25 august, detaşamentul de
paraşutişti se afla repliat pe rambleul căii ferate Bucureşti-Constanţa, inamicul menţinând
în continuare aerodromul şi satul Pipera.
În dimineaţa zilei de 25 august, inamicul a
reacţionat cu foc puternic (armament automat
şi greu, bombardament aerian cu avioane
Stukas) asupra aerodromului Pipera, satului
Pipera şi Punctului de Comandă al Regiunii 3
Aeriene. Împreună cu alte forţe, în acţiunea
de recucerire a satului Pipera şi a Punctului
de Comandă al Regiunii 3 Aeriene s-a aflat şi
plutonul de paraşutişti comandat de sublocotenentul Petre Ghica, iar plutonul cu misiuni
speciale (căpitanul Mihai Ţanţu), luptând cu
armamentul din dotare, cu grenade şi cu pumnalul prin luptă corp la corp, a reuşit către
orele 12 să cureţe orice rezistenţă adversă din
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satul şi aeroportul Băneasa, cu excepţia
barăcilor germane de pe aeroport. La Pipera,
către orele 16.00, în urma unui puternic contraatac german a fost incendiat Punctul de
Comandă al Regiunii 3 Aeriene. S-a constituit
un detaşament format din o companie elevi a
Centrului de Instrucţie al Aeronauticii şi un pluton pionieri de asalt, (sublocotenentul
paraşutist Polizu Dănulescu), care a fost
transportat cu mijloace auto în zona Pipera,
întărind forţele aflate în dificultate acolo. Acest
detaşament a recucerit satul Pipera şi respectivul punct de comandă.
În după-amiaza aceleiaşi zile au fost aduşi
în România, pe calea aerului, două companii
de paraşutişti germani din Batalionul 1 al
Regimentului 4 Brandenburg, pentru a sprijini
acţiunile generalului Alfred Gerstenberg, însă,
în situaţia dată, nici contribuţia experimentatelor unităţi de paraşutişti nu a mai putut
împiedica eşecul acţiunilor germane. 21
Către orele 18.00, plutonul cu misiuni speciale al căpitanului paraşutist Mihai Ţanţu a
cucerit aproape în întregime sudul aeroportului Băneasa, mai puţin Aerogara, staţia de
benzină Distribuţia şi Postul Meteo, iar forţele
de la Pipera au ajuns până dincolo de lacul
din faţa satului Herăstrău. În jurul orelor 24,
forţele detaşamentului de paraşutişti au fost
retrase în rezervă pe aerodromul Pipera,
rămânând pe poziţii doar plutoanele
sublocotenenţilor Petre Ghica şi Polizu
Dănulescu, ca elemente de siguranţă şi
supraveghere în faţa batalionului de infanterie
format din recruţii regimentelor 27 şi 10 infanterie, ce fusese adus din nou pe poziţie. Plutonul cu misiuni speciale a rămas ca element
fix înaintat, în faţa Diviziei de Gardă Instrucţie,
care se apropia de aeroportul Băneasa.
În seara aceleiaşi zile au sosit pe aerodromul Pipera şi celelalte efective ale Batalionului
de Paraşutişti aflate la Curtea de Argeş, constituindu-se Detaşamentul Căpitan-comandor
Teodor Dobre, format din Compania 8
Paraşutişti (căpitan Enea Bordan), Compania
9 Paraşutişti (locotenent Vasile Stancu), Compania 10 Armament Greu (căpitan Eugen
Veveriţă), o companie elevi din Centrul de
Instrucţie al Aeronauticii, cu două blindate şi

o secţie tunuri uşoare antiaeriene.
În cursul zilei de 26 august plutonul cu misiuni speciale al căpitanului Mihai Ţanţu a trecut în subordinea Diviziei de Gardă Instrucţie,
primind în sprijin un escadron gardă călare, o
companie infanterie, o baterie aruncătoare
Brandt 120 mm şi două blindate. Astfel, angajând puternice lupte cu un inamic care nu voia
cu nici un preţ să renunţe la poziţiile deţinute,
paraşutiştii au reuşit să cucerească până în
seara zilei toate barăcile de pe aerodromul
Băneasa, Aerogara şi staţia de benzină
Distribuţia, punând apoi stăpânire directă pe
şoseaua Bucureşti-Ploieşti. Concomitent, gruparea Căpitan - comandor Teodor Dobre a
atacat şi a cucerit, până către orele 10.30,
satul Pipera, continuându-şi acţiunea către
partea de vest a localităţii, pentru cucerirea
aeroportului Băneasa.
În jurul orelor 09.00, aviaţia strategică
americană din Mediterana, cu baza la Foggia,
Italia, a executat un puternic bombardament
cu 115 (după alte surse 400, n.n.) avioane de
bombardament B-24 Liberator din escadrilele
47, 49 şi 55. Atacul aerian asupra Bucureştiului fusese planificat de aliaţi înainte de 23
august 1944 şi, deşi acum România se afla de
partea Naţiunilor Unite, pe lângă însemnate
pierderi provocate germanilor, bombardamentul a afectat şi poziţiile trupelor române.22
În urma acestui atac, generalul Alfred Gerstenberg a fost înlocuit la comanda trupelor
germane cu generalul Rainer Stahel, un specialist în acţiuni de represiune, sosit direct de
la Varşovia, unde se remarcase cu o cruzime
deosebită în reprimarea revoltei armate din
capitala Poloniei la începutul lui august 1944.
Nici acesta şi nici temuţii luptători din Regimentul Brandenburg care au sosit ulterior nu
au mai putut reedita episodul polonez la
Bucureşti.23
Către orele 11.00 un puternic contraatac
german a respins gruparea Căpitan-comandor Teodor Dobre, care iniţial s-a retras, însă
reluându-şi atacul, până în seara zilei a recucerit satul Pipera şi şoseaua Pipera - Tunari.
În ziua de 27 august era prevăzut un atac la
orele 07.30, dar a fost amânat până la orele
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13.00, aşteptându-se rezultatele negocierii cu
germanii, aceştia refuzând însă să se predea.
Detaşamentul Comandor Marin Anton a reluat
atacul cu Batalionul 1/Regimentul 1 Gardă
sprijinit de Batalionul de Paraşutişti, pe
direcţia Pipera - Ferma Şcolii de Agricultură.
În ziua de 28 august s-a reluat atacul pe tot
frontul. Detaşamentul Căpitan Mihai Ţanţu a
trecut dincolo de barăcile germane de pe
aeroportul Băneasa, oprindu-se la 300 m în
faţa pădurii Băneasa. Gruparea Căpitan-comandor Teodor Dobre a constituit Detaşamentul Locotenent Sângeorgean pentru a
curăţa terenul şi a trimite patrule în faţa
Detaşamentului Căpitan Mihai Ţanţu cu
misiunea de a cerceta pădurea Băneasa-Tunari. S-a constatat că inamicul se retrăsese
spre satele Tunari şi Otopeni şi era în imposibilitate de a mai ameninţa nordul Capitalei.
Dealtfel, gruparea germană, retrasă în
noaptea de 27/28 august spre nord, a fost
capturată în localitatea Gherghiţa, Prahova, în
ziua de 28 august, de către unităţi din Corpul
6 Armată. Generalii Alfred Gerstenberg şi
Reiner Stahel au fost luaţi prizonieri alături de
cei aproape 1900 de militari germani.
În dimineaţa zilei de 28 august, Batalionul
de Paraşutişti a primit ordin să se regrupeze
pe aerodromul Pipera, în vederea înapoierii în
cazarma Flotilei 1 Aerostaţie din pădurea
Pantelimon.
În aceste lupte paraşutiştii au capturat mai
mulţi prizonieri, 5 avioane, armament şi mai
multe mijloace auto, remarcându-se în acest
sens locotenentul paraşutist Ioan Ţetcu
care, împreună cu 6 militari din subordine,
a capturat 25 de maşini şi 150 militari germani.24
Plutonul comandat de sublocotenentul
Vasile Fulicea, destinat pentru paza Statului
Major al Aerului, dislocat pe aerodromul
Boteni, a preluat paza acestuia în ziua de 24
august, la ora 4 dimineaţa. La ora 14 au aterizat pe aerodrom trei avioane germane şi au
deschis focul asupra paraşutiştilor. Aceştia au
ripostat, lovind cu foc toate cele trei avioane,
dintre care doar unul a reuşit să decoleze şi
să plece. Angajând lupta cu echipajele
avioanelor avariate, paraşutiştii români au luat

peste 40 prizonieri germani, pe care i-a
predat unei secţii de jandarmi şi au rămas să
păzească aerodromul până la 13 septembrie
1944. Avionul care a reuşit să decoleze fiind
totuşi lovit a aterizat forţat în apropierea gării
Titu şi a fost capturat, iar cei 35 militari germani pe care-i transporta au fost făcuţi prizonieri de către o echipă comandată de
căpitanul Eugen Veveriţă, aflată în drum spre
Curtea de Argeş de unde trebuia să aducă
Compania 10 Armament Greu. De asemenea,
la Curtea de Argeş, o altă grupă din Compania
10 Armament Greu a capturat echipajul unui
avion Junkers-52, aterizat forţat în zona localităţii Dobroteasa.
Detaşamentele de la Subsecretariatul de
Stat al Aerului (plutoanele comandate de
sublocotenentul Vasile Frugină şi locotenentul Grigore Mesteş) au capturat şi dezarmat
militarii germani cantonaţi în hotelurile
Bavaria,
Princiar,
Wilson,
Excelsior,
Ambasador, intervenind apoi pentru salvarea
de la focul provocat de bombardamentul german a maşinilor şi benzinei aflate în garajele
Subsecretariatul de Stat al Aerului. Plutonul
locotenentului Grigore Mesteş s-a deplasat
apoi în Parcul Carol, ocupând prin luptă Comandamentul Artileriei Antiaeriene (ACA),
căruia i-a asigurat în continuare securitatea,
acţionând pentru prinderea militarilor germani
care, îmbrăcaţi în haine civile, căutau să se
amestece cu populaţia civilă şi să dispară,
precum şi pentru escortarea propriilor
comandanţi din Aeronautică pe timpul cât
aceştia îndeplineau diferite misiuni.
În perioada 23-28 august 1944 personalul şi
trupa Flotilei 1 Aerostaţie au întărit dispozitivul
de apărare al cazărmii din pădurea Pantelimon,
asigurând în tot acest timp detaşamentul de
paraşutişti cu armament, muniţie şi hrană pentru ducerea acţiunilor de luptă.
În Darea de seamă asupra contribuţiei Batalionului de Paraşutişti la eliberarea aeroporturilor Pipera, Băneasa, Boteni de sub
stăpânirea germană între 23 - 28 august 1944,
comandantul batalionului, maiorul Teodor
Dobre remarcă şi unele neajunsuri constatate
pe timpul derulării acţiunilor militare şi cauzele
acestora:
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1. Nu a fost de la început o acţiune
coordonată a tuturor forţelor ce au cooperat.
2. Batalionul de Paraşutişti a fost lipsit de
armamentul său greu care, din lipsă de
mijloace de transport, nu a putut sosi în timp
util de la Curtea de Argeş, fapt care nu a dat
posibilitatea ca acest batalion să acţioneze cu
totalitatea mijloacelor şi forţelor sale. Armamentul greu a fost una din marile lipsuri ale
întregii operaţiuni.
3. Lipsa totală a mijloacelor de transmisiuni
între unităţile ce cooperau.
4. Lipsa de mijloace de transmisiuni în
cadrul Batalionului de Paraşutişti, fie din
cauză că nu a fost complet dotat, fie din cauză
că nu a fost dotat cu materialul de care are
nevoie.
5. Insuficienţa de instrucţie a unităţilor de infanterie compuse din recruţi, fapt ce a făcut
să ne privăm de foarte mulţi paraşutişti, pe
care i-am dat pentru încadrarea şi stimulare a
acestor unităţi.
6. Lipsa de instrucţie pentru luptă terestră a
unităţilor de aeronautică, care nu au putut colabora în bune condiţiuni cu paraşutiştii."25
După intrarea trupelor sovietice în
Bucureşti, Batalionul de Paraşutişti, retras în
cazarma Flotilei 1 Aerostaţie din pădurea Pantelimon, a fost folosit de către Statul Major al
Aerului şi Comandamentul Militar al Capitalei
în misiuni de intervenţie, pentru paza unor
obiective militare şi civile, escortarea şi
protecţia demnitarilor, paza clădirilor în care
unii dintre foştii membri ai cabinetului Ion Antonescu aveau domiciliu forţat etc. Printre
aceştia, generalul aviator Gheorghe Jienescu,
personalitate de prim rang a aviaţiei române
interbelice, fost ministru subsecretar de stat al
Aerului, preocupat permanent pentru dezvoltarea trupelor de paraşutişti, era acum
păzit la domiciliul său din Bucureşti, de soldaţi
paraşutişti!26 Ulterior, a fost judecat şi condamnat la ani grei de închisoare pentru vina
de a fi făcut parte din acest guvern.
La rândul lor, paraşutiştii se vor bucura de o
atenţie deosebită din partea trupelor sovietice
din România. La 3 septembrie 1944, într-o
Notă de toate abuzurile ce le-a comis armata
sovietică faţă de unităţile şi comandamentele

Subsecretariatului de Stat al Aerului, Statul
Major al Aerului menţiona că paraşutiştilor le-a
fost luat un camion Ford care transporta alimente la Centrul de Instrucţie al Paraşutiştilor
de la Curtea de Argeş de către o coloană
sovietică în apropiere de Piteşti.27
În urma incidentelor ivite între trupele
sovietice şi populaţia Capitalei, Statul Major al
Aerului a propus constituirea unor patrule de
paraşutişti care să intervină pentru rezolvarea
acestor incidente.28
În luptele pentru apărarea părţii de nord a
Capitalei, paraşutiştii români şi-au plătit tributul de sânge, batalionul având 19 morţi, 59
răniţi şi 3 dispăruţi. Pentru faptele de arme
săvârşite, ofiţerii, subofiţerii şi trupa au fost
citaţi prin ordine de zi şi propuşi pentru decorare. Comandantul Batalionului de Paraşutişti,
căpitan-comandorul Teodor Dobre, a fost
decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a IIa, cu spade, prin Decretul-Lege nr. 2468 din
4 august 1945.29
Remarcând contribuţia deosebită a
paraşutiştilor în aceste lupte, căpitanul
paraşutist Mihai Ţanţu arăta: S-a vorbit mult
de «minunea» înfrângerii hitleriştilor din nordul
Capitalei la 23 - 28 august 1944. Dacă în
adevăr a fost o minune, atunci ea s-a realizat
cu mintea, cu sufletul, cu vitejia şi cu dăruirea
fără rezervă a tuturor celor ce au luptat aici,
pe viaţă şi pe moarte, în aceste zile de grea
cumpănă. Şi ca unul care am fost acolo de la
început, în miezul acestei sălbatice încleştări,
îmi permit să afirm, că dacă nu ar fi fost acolo,
din primele clipe, mâna aceia de oameni cu
hotărâre fermă, conducere înţeleaptă şi toţi
cei ce s-au comportat eroic, de la început
până la sfârşit, toţi, soldaţi, ofiţeri, comandanţi
dârzi şi neînfricaţi în faţa-superiorităţii numerice, calitative şi de dotare a adversarului,
soarta Bucureştiului ar fi fost cu siguranţă mai
jalnică decât a avut-o Varşovia, după tratamentul aceloraşi experţi.30
Mai puţin dornică în a aprecia în mod obiectiv contribuţia paraşutiştilor la lichidarea
forţelor germane din zona Băneasa - Pipera Otopeni, istoriografia românească de după 23
august 1944 nu s-a aplecat cu suficient interes asupra Batalionului de Paraşutişti. Multe
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din lucrările de marcă despre al Doilea Război
Mondial au ignorat total sau au plasat într-un
plan secundar această unitate de elită, chiar
dacă documentele vremii, păstrate în arhivele
specializate sau relatările participanţilor direcţi
la evenimente sunt suficient de relevante,
dovedind incontestabilul rol jucat de
paraşutişti în zona cea mai fierbinte a Capitalei. Rămâne ca un semn de întrebare dacă
acest lucru se datorează doar unei abordări
superficiale a arhivelor, autorii respectivi
mulţumindu-se doar să nominalizeze Batalionul de Paraşutişti în cadrul Centrului de
Instrucţie al Aeronauticii sau dacă, cu bună
ştiinţă, a fost trecut sub tăcere. De altfel,
pentru a recunoaşte aportul deosebit al Batalionului de Paraşutişti era necesar a accepta
prestaţia de excepţie a oamenilor săi, de la
comandant până la ultimul luptător din front,
ori, la vremea respectivă, nu dădea bine să fie
elogiate faptele unor oameni care ulterior sau opus, într-o formă sau alta, noii puteri comuniste.
Note:
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Mondial, Editura All, Bucureşti, 1999, p.224.
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3.
Alesandru Duţu, Florica Dobre, Leonida
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1992, p.94.
4.
Ibidem.
5.
Constantin Olteanu, Ilie Ceauşescu, Florian
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p. 108-109.
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8.
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O sută de ani de învăţământ
militar aeronautic
----------Comandor dr. Marius-Adrian Nicoară1, Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene
„Aurel Vlaicu’’
În fiecare an în ziua de 1 aprilie, personalul
din aviaţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul
Transporturilor
şi
Infrastructurii,
sărbătoreşte înfiinţarea învăţământului militar
de aviaţie, ramură de învăţământ creată prin
Înaltul Decret Regal 1953 din 27 martie 1912.
De atunci şi până în zilele noastre, renumiţi
absolvenţi: piloţi, navigatori/controlori de trafic
aerian, tehnicieni, alături de artilerişti,
rachetişti sol-aer, radiolocatorişti, genişti şi
transmisionişti aero, s-au pregătit pe băncile
instituţiei buzoiene, trudind ulterior pentru
prestigiul şi renumele Aeronauticii Române.

Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene
„Aurei Vlaicu” este moştenitoarea şi continuatoarea învăţământului aeronautic iniţiat
atunci, încă de la început punându-se problema unui aerodrom şi a unei locaţii special
destinate specificului aerian, împlinirea venind odată cu apariţia aerodromului ZilişteaBoboc. Aici au prins aripi eroii văzduhului din
cel de-al Doilea Război Balcanic, din
Războiul de Întregire a Neamului, aşii recordurilor de înălţime, viteză, distanţă şi durată şi
ai marilor raiduri aeriene interbelice, temerarii
acrobaţiilor la joasă înălţime, neînfricaţii
care au combătut cu mult profesionalism şi
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patriotism în a Doua Conflagraţie Mondială
principalele aviaţii din lume, precum şi aviatorii
civili şi militari ce fac astăzi onoare statului
român în misiunile internaţionale alături de
partenerii din Alianţa Nord-Atlantică. Buzoienii
au luat cunoştinţă cu aviatia încă din
dimineaţa zilei de 21 septembrie 1911, când
soldatul aviator voluntar Polihroniade Vacas
zburând spre Roman, a făcut o aterizare pe
terenul de la „Drăgaică” aflat în apropierea
gării Buzău, pentru alimentarea avionului,
(operaţiune desfăşurată rapid cu sprijinul
soldaţilor din această garnizoană). Şi-a continuat apoi zborul spre Râmnicu Sărat, dar o
pală de vânt a determinat o cădere bruscă a
avionului şi pilotul a reuşit să aterizeze forţat
în apropiere de gara Zoiţa.2
Doar la 9 mai 1914, când din ordinul Marelui Stat Major, aviaţia militară a executat
recunoaşteri aeriene în zona Bucureşti Ploieşti - Buzău şi Bucureşti - Glodeanu
Siliştea - Urziceni - Făurei,3 două avioane la
bordul cărora se aflau echipajele formate din
căpitanul pilot Constantin Beroniade - locotenentul observator Ştefan Alexandrescu şi
locotenentul pilot Sever Pleniceanu - locotenentul observator Paul Mumuianu, au aterizat
la Buzău pe câmpul din apropierea staţiei
Căilor Ferate Române „Drăgaica,” aviatorii au
luat in evidenţă acest excelent teren de zbor.4
Oficial, în anul 1915 s-au realizat primele
amenajări necesare decolării şi aterizării
avioanelor militare.5 Marele Stat Major a luat
ulterior în evidenţă un al doilea teren de zbor,
aflat în vecinătatea Fabricii de petrol „Saturn”.
Aşadar, după anul 1915, începe la Buzău
amenjarea primelor două aerodromuri care
vor fi folosite de Corpul de Aviaţie Român în
Războiul de Întregire Naţională. Buzăul şi
Ziliştea-Boboc, au fost din anul 1915 preferatele lecţiilor de zbor pentru tinerii piloţi militari,6
permanente,
perseverente
şi
consecvente „producătoare de aviatori”, constante reşedinţe a acestora, atât în timp de
pace, cât şi în timp de război.
O altă perspectivă căpăta învăţământul
militar de aviaţie în anul 1927, când se
deschid cursurile Şcolii de Perfecţionare
pentru Piloţi de Război de la Buzău.7

Aici îşi desăvârşea pregătirea fiecare aviator, la categoria de aviaţie la care era recomandat. Abia după aceste cursuri se putea
dobândi brevetul de pilot de război.8 Nu există
aviatori români care să nu fi trecut, într-o
formă sau alta, prin şcolile de aviaţie de la
Ziliştea-Boboc. În cererea sa de înfiinţare a
unui aerodrom militar de şcoală şi
antrenament în apropierea oraşului Buzău,
comandorul Constantin Beromiade arăta
că: „locul este ideal pentru zbor, datorită
condiţiilor meteo rezultate din protecţia
Dealurilor Buzăului asupra terenulu întins şi
drept numai bun pentru învăţăcei”, dar şi
perfect din punct de vedere militar, fiind în
apropierea Bucureştiului, a Văii Prahovei,
la Curbura Carpaţilor şi în apropierea
veşnicului aliniament Focşani - Nămoloasa Galaţi.
La începutul anilor 1930 se punea
problema construirii unui aerodrom modern
pentru instruirea tinerilor aviatori, iar în jurul
anilor 1935-1937 se conturează ideea ca
aceasta să fie tot în apropierea oraşului
Buzău, în zona Ziliştea-Boboc. În anul 1938
când războiul se apropia, a început
construcţia cazărmii 329 Ziliştea-Boboc, iar la
15 mai 1939 cu utilităţile de zbor minime
necesare, s-a dat în folosinţă terenul de
zbor9 pe pământurile ce aparţinuseră lui
Alexandru Marghiloman şi cu care au fost
împropietăriţi aviatorii decoraţi cu ordinul
„Virtutea Aeronautică” în primul război
mondial, cedate acum în folosul aeronauticii,
pentru a se aşeza aici definitiv „cuibul aviatorilor”.10
Intrarea României în Războiul de Reîntregire Naţională la 22 iunie 1941, aduce aviatorilor de pe aerodromul Ziliştea-Boboc,
onoarea de a intra primii în luptă, prin
pregătirea de la ora 03.00 a misiunii la
„sală”, decolare la 03.30 într-o misiune de
bombardament asupra nordului şi sudului
Chişinăului, cu prezenţă la obiectiv la ora
04,00.11
După cel de-al Doilea Război Mondial, se
construiesc pe aerodromul Boboc şi se dau în
folosinţă pavilioane cu diferite destinaţii:
construcţii pentru modernizarea aerodromului;
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instalaţii necesare efectivelor; bretele şi platforme betonate; căi de acces către pistă; alte
două reţele electrice; o reţea de alimentare cu
apă; reţeaua de canalizare, drumuri şi alei, iar
institutia ia denumirea de Şcoala Militară de
Aviaţie „Aurel Vlaicu”12 cu sediul oficial la
Ziliştea-Boboc-Buzău.
Din 10 iunie 1956, a sosit în România
primul elicopter Mi-4.13 La 15 iunie 1956 au început cursurile cu piloţii şi tehnicienii în vederea începerii zborului, cursuri finalizate la
20 august. Ziua de 25 august 1956 a marcat
începutul zborului cu elicoptere în România,
pe aerodromurile Pipera şi Clinceni. Din septembrie 1965, piloţii de elicoptere au început
să fie formaţi numai la Şcoala de Ofiţeri de la
Boboc-Buzău, alături de personalul aeronavigant al aviaţiei clasice sau supersonice.
În 1971 a luat fiinţă la Ziliştea-Boboc,
Buzău, Şcoala Superioară de Aeronautică
Civilă14 care a funcţionat doi ani şi a fuzionat
cu Şcoala Militară de Ofiţeri Aviaţie din care
se desprinsese.
Din anul şcolar 1979-1980, încep
pregătirea în şcoală şi elevi străini: 5 elevi din
Zimbabwe la specialitatea naviganţi rezervă
şi 2 elevi la specialitatea nenaviganţi. Din
septembrie 1980 până în august 1984, şcoala
a pregătit 40 piloţi şi 57 nenaviganţi (în două
serii consecutive pentru fiecare specialitate în
parte) pentru statele africane Zimbabwe,
Somalia, Madagascar.
O misiune deosebită pentru şcoală a început la 30 ianuarie 1980, când s-a constituit
Grupul de Aviaţie Român „Sirius”, având ca
obiectiv înfiinţarea Şcolii Naţionale de Aviaţie
Militară din Angola (ENAM), la comanda
căreia a fost numit generalul maior Aurel Niculescu. Grupul a fost organizat astfel încât să
acopere toate funcţiile din organizarea şcolii
militare române. La încheierea perioadei de
doi ani, ENAM şi-a continuat activitatea în
mod independent după plecarea personalului
român, având tot personalul necesar pregătit
(cadre didactice, piloţi instructori, ofiţeri de stat
major, navigatori, tehnici, ofiţeri meteo, etc.).15
A fost prima misiune militară externă a
României de după cel de-al Doilea Război
Mondial.

După evenimentele din decembrie 1989,
şcoala a devenit în 1991 Institutul Militar de
Aviaţie „Aurel Vlaicu” Boboc-Buzău,16 conform
Hotărârii de Guvern 1990 din 1991, având ca
principală atribuţiune formarea ofiţerilor de
aviaţie bine instruiţi, cu specializare tehnicoinginerească, piloţi pentru aviaţia militară şi
civilă, ofiţeri navigatori, de stat major şi meteorologi. În 1995, şcoala aripilor româneşti de la
Boboc s-a transformat în Şcoala de Aplicaţie
pentru Aviaţie „Aurel Vlaicu”,17 ce desfăşura
secvenţial învăţământ postliceal şi parţial
postuniversitar, de formare, specializare şi
perfecţionare în armă. La 1 noiembrie 2003 o
nouă restructurare duce la înfiinţarea Şcolii de
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”
ce formează, specializează şi perfecţionează
militari din cele trei arme de bază ale Forţelor
Aeriene Române: aviaţie, rachete şi artilerie
antiaeriană şi radiolocaţie.
La 1 septembrie 2008 în Şcoala de Aplicaţie
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” s-a
reînfiinţat Centrul de Instruire pentru Forţe
Aeriene. Acesta este moştenitorul şi continuatorul Centrului de Instruire al Aeronauticei
înfiinţat în anul 1917, fiind astăzi structura
specializată, ce pune în practică conceptul de
educaţie permanentă, de învăţământ şi
instrucţie pentru armele Aviaţie, Artilerie şi Rachete Sol-Aer şi Radiolocaţie (desfăşoară
cursuri de formare pe filieră indirectă, de
carieră şi de nivel, pentru specializare şi perfecţionare a pregătirii în armă a ofiţerilor,
maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi
gradaţilor profesionişti, realizând instruirea în
armă şi interarme, la nivelul Statului Major al
Forţelor Aeriene, cercetarea aplicativă şi
iniţierea proiectelor de reglementări în armă,
precum şi de pregătire a personalului specializat pentru Forţele Navale şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor). Centrul de Instruire
pentru Forţe Aeriene din Şcoala de Aplicaţie
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” aliniază
procesul de instruire în integralitatea sa standardelor, procedurilor şi tehnologiilor de instruire şi evaluare ale armatelor statelor membre
NATO. Se pune în aplicare dictonul „Instruieştete aşa cum vei lupta”, pentru a forma luptători şi
specialişti în operaţiile militare moderne.
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La centenar, Şcoala de Aplicaţie pentru
Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, leagănul
aviaţiei româneşti, putem spune că este o
adevărată avere naţională. Logistica sa
socială a cristalizat cele trei componente importante ale sistemului de instruire
aeronautică ce este recunoscut ca fiind cu
totul special: un subsistem de gândire (planuri
de învăţământ, discipline aeronautice permanent racordate la concepţii, idei, teorii,
doctrine etc.); structuri organizatorice şi o
componentă logistică didactică aşa cum este
practica la nivel mondial.
În aceste momente personalul aeronautic
al Forţelor Aeriene Române şi elementelor
aviatice specifice din sistemul naţional de
apărare, îşi îndreaptă gândurile şi sentimentele de mulţumire şi recunoştinţă spre
cadrele didactice, instructori şi profesori, spre
toţi aceia care, fără a-şi precupeţi sângele şi
viaţa, s-au jertfit pentru apărarea fiinţei
naţionale, a independenţei, suveranităţii şi
integrităţii României, pentru gloria aeronauticii
naţionale şi mondiale.
Profesionalismul personalului militar şi civil
din Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene
„Aurei Vlaicu”,dăruirea în îndeplinirea tuturor
misiunilor încredinţate, maturitatea în abordarea transformării învăţământului militar, au
atras aprecierea unanimă şi respectul tuturor,

pentru această instituţie militară de instruire.
Este meritul Şcolii Aripilor Româneşti din
Ziliştea-Boboc, Buzău deoarece se prezintă
astăzi ca o structură de instruire aeronautică
modernă, capabilă să desfăşoare o întreagă
gamă de forme de pregătire pentru toţi cei
care fac parte din minunata familie a Forţelor
Aeriene Române, pe care îi pregăteşte cu
profesionalism ireproşabil, tenacitate, energie,
pricepere şi putere de muncă pentru formare
sau perfecţionarea pregătirii profesionale,
pentru a fi gata oricând să îndeplinească misiunea sacră de apărare a Patriei.
Dincolo de tradiţia extraordinară de mândria şi profesionalismul aviatorilor din această
instituţie reprezentativă de învăţământ militar
a Armatei României, cel mai preţuit bun al
scolii, este resursa umană, oamenii sinceri,
prietenoşi şi deschişi, care de 100 de ani sunt
permanent gata să facă imposibilul pentru a
îndeplini visul de aur al tinerilor învăţăcei ZBORUL.
Note:
1.
Comandantul Centrului de Instruire
pentru Forţe Aeriene din Şcoala de Aplicaţie
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”
2.
Avram, prof univ dr, Valeriu şi
Nicoară, cdor lector univ. dr, Marius-Adrian,
Buzăul şi Aeronautica Română, Editura
Editgraph, Buzau, 2012, p. 22.
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Misiunea a fost îndeplinită de
patru escadrile, câte două pentru fiecare
şcoală de zbor Cotroceni şi Băneasa, Ibidem,
p. 23
4.
Serviciul Istoric al Armatei (în continuare S.I.A), Direcţia 4 Geniu, dosar .474, f.
850
5.
Ibidem, Fond Direcţia Aeronautică,
dosar 68, f. 711.
6.
Arhivele Naţionale Buzău (în continuare Arh. Naţ. Buzău), Fond Primăria Oraş
Buzău, dosar 13/1925, f. 12.
7.
Nicoară,
locotenent
comandor,
Marius-Adrian, „Escadrila Dracii Roşii,” în Revista „Aripi Tinere”, numărul 2/2002, pag. 7.
Rezultatele alegerii Buzăului s-au văzut imediat, şi numai dacă am aminti aici celebra
escadrilă „Dracii roşii”, care a înflăcărat inimile
spectatorilor la mitingurile aeriene între anii
1931-1940, prin evoluţii aeriene executate
individual sau în formaţie de trei avioane. Se
remarcau calităţile piloţilor, titani ai zborului,
ce se identificau complet cu aparatele de zbor,
dar şi valoarea materialului aviatic românesc,
deoarece avioanele pe care le foloseau erau
ICAR-uri vopsite complet în roşu, de unde şi
denumirea de „Dracii Roşii”. Escadrila atât de
sugestiv denumită de contemporanii săi, era
alcătuită din trei instructori de zbor din Şcoala
de Perfecţionare în Zbor de la Buzău, pe numele lor: Petre Ivanovici (ulterior, din anul
1936 după decesul acestuia în formaţie a intrat Gheorghe Gherasim), Mihail Pantazi şi
Max Manolescu. Am consemnat aici, o altă
prioritate românească în istoria aeronauticii
mondiale: o escadrilă militară de acrobaţie
aeriană (constituită cu mult înainte faţă de
celebrii „Top Gun” americani, „Blue Angels”
englezi sau „Frece Tricolori” italieni) care să
încânte prin evoluţiile lor la show-rile aeriene.
8. XXX „Istoria Aviaţiei Române”, Bucureşti,
1984, pag.161. Despre evoluţia aeronauticii
militare româneşti în perioada interbelică, vezi
şi General-maior de aviaţie doctor inginer
Gheorghe Negrescu, „Din amintirile unui vechi
aviator”, Bucureşti, 1977. Iar pentru evoluţia
generală a aeronauticii româneşti în această
perioadă vezi şi Valeriu Avram, „Contribuţia
aviaţiei la progresul societăţii româneşti, la
3.

afirmarea sa pe plan internaţional, între anii
1920-1940”, Teză de doctorat, Facultatea de
Istorie, Universitatea Bucureşti, 1999,
pag.166.
9.
Pruia, comandor (r), Aurel, Morariu,
comandor (r), Ioan, Pruia, inginer, Bogdan,
„Un secol de aeronautică”, Editura Sylvi,
Bucureşti, 1999, pag. 83.
10.
Arh. Naţ. Buzău, Fond Primăria Comunei Boboc, Dosar 1/1937, pag. 7 şi Dosar
78/1944, pag. 312.
11.
Scurtu, Ioan, Hlihor, Constantin,
„Complot împotriva României. 1939-1947.
Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa
în vâltoarea celui de-al Doilea Război Mondial”, Editura Academiei de Înalte Studii
Militare, Bucureşti, 1994.
12.
SIA, Fond microfilmre, Ordinul
Marelui Stat Major nr. C.L., 00892 din 10 02
1956
13.
Nota noastră, la acea dată, aveau
elicoptere în înzestrare doar Forţele Aeriene
ale SUA, URSS, Franţei şi Angliei
14.
Decretul pentru înfiinţarea Şcolii Superioare de Aeronautică Civilă, publicat în
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 148 din 6 decembrie 1971
15.
Pruia, comandor (r), Aurel, Morariu,
comandor (r), Ioan, Pruia, inginer, Bogdan,
„Op. Cit”, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999, pag.
174.
16.
SIA, Fond microfilmre rola FII, cd 837
- 838, Ordinul Marelui Stat Major nr. S/B 3/949
din 09 04 1991
17.
Ibidem,
Fond
documentar
A
356/2000, Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M 12 din 21 02 1997.
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Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri
a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”

Ştiinţă, onoare, curaj

Cum profundele transformări social-economice ce au urmat revoluţiei din 1989 nu
s-au încheiat încă, condiţile unei stabilităţi a învăţământului militar nu este rezolvat
nici pe departe. Totuşi, obiectivele reformei învăţământului militar trebuie să fie
urmărite cu perseverenţă, iar adoptarea şi materializarea acestora reprezintă o datorie
de onoare şi respect a factorilor de decizie faţă de moştenirea şi valorile transmise
peste ani de înaintaşii noştri. Din acest motiv, evoluţia Şcolii Militare de Maiştri şi
Subofiţeri a Forţelor Aeriene din ultimii ani dă speranţa unei perspective reale, iar acest
lucru a fost posibil prin profesionalismul colectivului de cadre didactice al şcolii şi
printr-un management adecvat obiectivelor realiste de atins, cu resursele puse la
dispoziţie, conforme cu evoluţiile din sistemul militar.
Misiune:
Formează maiştri militari şi subofiţeri pe filiera
directă şi indirectă ca specialişti, experţi în
exploatarea, întreţinerea şi repararea tehnicii şi armamentului, ca lideri ai structurilor de la baza
ierarhiei militare şi ca luptători.
Evoluţie:
- 1920 - S-au pus bazele „Şcolii Militare de
Meseriaşi Militari ai Aeronauticii” pe aerodromul
Pipera-Bucureşti;
- 1921 - Efectivele şcolii se mută la Mediaş;
- 1 septembrie 1927- „Şcoala Tehnică a Aeronauticii” se mută într-o cazarmă nouă situată pe un teren
donat şcolii de către autorităţile locale medieşene;
- 1939 - Ia fiinţă „Şcoala Militară de Ofiţeri Activi
de Artilerie contra Aeronavelor” în compunerea
căreia există o şcoala de subofiţeri;
- 1954 - Şcolii Militare Tehnice de Aviaţie i se
atribuie numele „Traian Vuia”;
- 1960 - ia fiinţă, la Braşov, „Şcoala Militară de
Maiştri şi Subofiţeri de Artilerie Antiaeriană şi
Radiolocaţie”;
- 1 octombrie 2001 - La această dată cele două
şcoli de tradiţie ale Forţelor Aeriene se comasează
într-o singură entitate, Şcoala Militară de Maiştri
şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”,
instituţie de prestigiu a învăţământului militar
românesc.
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Comandor Constantin Stanciu,
comandant SMMSFA:
În decursul timpului, această şcoală a
dăinuit în faţa nenumăratelor încercări şi
vicisitudini istorice, a impresionat prin
eforturile comandanţilor, generaţiilor de
instructori şi profesori militari, a celor 81
de promoţii de tehnicieni militari (peste
8500 de ofiţeri, maiştri şi subofiţeri tehnici
absolvenţi) şi a reuşit să se afirme ca o
prestigioasă instituţie de învăţământ,
unică prin profilul ei în spaţiul naţional şi
în învăţământul românesc.
Toate aceste eforturi au fost răsplătite
de-a lungul anilor cu:
- absolvenţi eminenţi şi personalităţi
marcante ale României, dintre care cu

Străjer în calea furtunilor 2005-2020
mândrie îi enumerăm pe: Mihai I, rege al
României, înscris în şcoală în data de 26
Iulie 1931, şi Dr. Ion Moraru - (co)laureat al
Premiului Nobel pentru pace;
- personalităţi marcante ale vieţii tehnice
româneşti: savantul Hermann Oberth omul de ştiinţă român care a pus bazele
teoretice ale navigaţiei spaţiale şi a
conceput racheta cu combustibil lichid ca
model funcţional;
- personalităţi militare care au absolvit,
condus şi asigurat dezvoltarea continuă şi
recunoaşterea internaţională a acestei
şcoli: general inginer Victor Şoima, general
Constantin Zărnescu - fost comandant al
Aviaţiei Militare, general inginer Mihail
Fenici, general inginer Mihail Popescu,
general doctor inginer Demostene lonescu,
şi nu în ultimul rând, cu emoţie amintim numele celor doi elevi eroi ai şcolii - elev plutonier adjutant aviator Zaharia Dinică şi
elev caporal aviator Decebal Popescu -, ale
căror „acte de eroism înălţător” au rămas
adânc întipărite în memoria cadrelor
didactice şi a elevilor şcolii peste timp.
Conducerea Şcolii Militare de Maiştri şi
Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia"
a urmărit permanent îndeplinirea în primul
rând a obiectivului general asumat de formare a viitorilor maiştri militari şi subofiţeri,
concretizată în disponibilizarea tuturor
resurselor umane, materiale şi financiare
pe direcţiile de acţiune proiectate, concomitent cu armonizarea curricumului educaţional cu cel european cu posibilitatea
formării de maiştri militari, subofiţeri sau
personal tehnic civil în specialităţi de
aviaţie pe filieră directă pe o perioadă doi
ani, sau pe filieră indirectă, în sistem modular, la zi pe o perioadă scurtă de timp sau
numai la unele module solicitate de beneficiari, funcţie de nivelul de pregătire al
cursanţilor şi ale echivalărilor conform foilor
matricole deţinute.
Suntem pe deplin convinşi că piatra de
temelie a performanţei instituţiei noastre de
învăţământ o reprezintă VALOAREA,
simbol ce a dăinuit peste timp, a fost
recunoscut la nivel naţional şi mondial,
amintit în memoriile veteranilor de război
piloţi militari şi tehnicieni, a personalităţilor
şi ale oamenilor de ştiinţă din România.
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- 15 septembrie 2004 - Ca urmare a
restructurării învăţământului militar, Şcoala îşi
schimbă locaţia de la Mediaş la Boboc - Buzău pe
aceeaşi platformă cu Şcoala de Aplicaţie pentru
Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Aeriene „Traian Vuia” este subordonată
Statului Major al Forţelor Aeriene şi funcţionează
în aceeaşi locaţie cu Şcoala de Aplicaţie pentru
Forţele Aeriene, care îi asigură suportul logistic, iar
din punct de vedere al ariei curriculare este
arondată Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău.
Şcoala dispune de un valoros corp de cadre didactice, de o bogată bază materială şi de condiţii
deosebite de cazare, echipare şi hrănire, care permit o pregătire temeinică pentru viitoarea carieră
militară. De asemenea, este dotată cu aeronave
şi motoare de aviaţie, armament de bord de
aviaţie, muniţii, rachete şi sisteme de salvare, sisteme electromecanice şi automatizări de bord,
radioelectronică de bord de aviaţie, radare de
diferite game, sisteme de artilerie antiaeriană şi rachete sol-aer.
Activitatea de învăţământ urmăreşte formarea
şi consolidarea deprinderilor practice de lucru la
tehnică, prin studierea disciplinelor de specialitate
referitoare la construcţia, funcţionarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi întrebuinţarea în
luptă a tehnicii de aviaţie, radiolocaţie, artilerie
antiaeriană şi rachete sol-aer.
Pentru aviaţie elevii sunt pregătiţi în următoarele
specialităţi: aeronave şi motoare de aviaţie; armament de bord de aviaţie, muniţii, rachete şi sisteme
de salvare; electromecanică şi automatizări de
bord; radioelectronică de bord de aviaţie; rachete
şi artilerie sol-aer; radiolocaţie;
Străjer în calea furtunilor, pp.36-37,
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Pe traiectoria istoriei

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor
pentru Operaţii Speciale
-------Colonel dr. Mircea Tănase

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor
pentru Operaţii Speciale a luat
fiinţă la 1 august 2005, în urma
amplului proces de transformare
şi redimensionare a Forţelor
Terestre. Până la această dată,
instituţia buzoiană a fost singurul
loc de formare şi pregătire a
paraşutiştilor militari din ţară,
decenii de-a rândul fiind continuatoarea unei bune tradiţii.
Paraşutismul militar din România a luat
naştere pe linia continuităţii unei tradiţii
româneşti incontestabile în aeronautica
militară, în contextul politico-militar al
începutului celui de-al II-lea Război Mondial.
România a fost astfel obligată să se alinieze
la fenomenul general european de modernizare a structurilor militare, în vederea
recuperării teritoriilor pierdute în vara anului
1940 prin Ultimatumul sovietic şi Dictatul de
la Viena.
La 10 iunie 1941, în baza Decretului-Lege
al Mareşalului Antonescu, pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea unităţilor de Infanterie Aeriană, în cadrul Aeronauticii Militare,
s-a înfiinţat pe lângă Centrul de Instrucţie al
Aeronauticii, Şcoala de Paraşutişti, denumită
ulterior Compania de Paraşutişti dislocată la

Popeşti Leordeni, în cadrul Flotilei 1
Aerostaţie.
La 31 martie 1942, a luat fiinţă cea de-a
doua companie de paraşutişti, constituindu-se
astfel Batalionul de paraşutişti.
În 1943 Mareşalul Ion Antonescu a dispus
înfiinţarea unui Corp de Paraşutişti al Aeronauticii Militare care să cuprindă unităţi
luptătoare (batalioane, regimente, mari unităţi)
şi un Centru de Instrucţie al Paraşutiştilor cu
şcolile de specializare necesare. Datorită
schimbării cursului evenimentelor politicomilitare, acest deziderat nu a fost realizat.
Batalionul nu a fost întrebuinţat în luptă
decât începând cu 23 august 1944, când
forţele acestuia au fost angajate pentru îndeplinirea unor misiuni cu un grad ridicat de
risc: apărarea aerodromului Boteni şi
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interzicerea aterizării aeronavelor ger-mane
pe acesta, cucerirea aerodromului Băneasa şi
nimicirea forţelor germane dispuse în satele
Herăstrău şi Băneasa, nimicirea forţelor germane dispuse în zona localităţilor Pipera şi
Otopeni.
În luptele din august 1944 au căzut la datorie 19 ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen,
iar alţi 54 au fost răniţi. Comandantul batalionului, maiorul Teodor Dobre, a fost distins
cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a II-a cu
spade.
La 1 martie 1945 Comisia Aliată de Control
(sovietică) a dispus desfiinţarea Batalionului
de Paraşutişti.
La 1 noiembrie 1950, în baza ordinului
ministrului Forţelor Armate nr. 00123299 din
27.10.1950 la Centrul de Instrucţie al Aviaţiei
din garnizoana Tecuci, a luat fiinţă Batalionul
1 Paraşutişti, dislocat, mai apoi, în 1951 la
Buzău.
La 01.10.1952 Batalionul de Paraşutişti
s-a transformat în regiment de paraşutişti, primind la 02.10.1954 drapelul de luptă, iar la
21.10.1974 denumirea onorifică Regimentul
60 Desant- Paraşutare „Băneasa-Otopeni”.
Timp de aproape 30 de ani, Regimentul de
Paraşutişti a reprezentat o adevărată „Şcoală
a paraşutismului militar” pentru că, până în
anul 1980 unitatea a avut şi misiunea de instruire (brevetare) a tuturor paraşutiştilor din
armata română.
La 1 februarie 1958, în cadrul regimentului
a fost înfiinţată Compania Cercetare Specială
destinată formării nucleului viitoarelor
subunităţi de cercetare în adâncimea dispozitivului inamicului prin paraşutare. În iulie 1963
a luat fiinţă Batalionul Cercetare prin
Paraşutare pe lângă Regimentul 60 DesantParaşutare, ulterior devenind unitate independentă subordonată Direcţiei Informaţii din
Marele Stat Major.
Un moment important în viaţa trupelor de
paraşutişti a fost anul 1980, când au luat fiinţă
încă trei regimente de paraşutişti: Regimentul
56 la Caracal, Regimentul 62 la Câmpia Turzii
şi Regimentul 64 la Boteni (Titu).
La 1 iulie 1986, în cadrul Regimentului 60
Paraşutişti „Băneasa-Otopeni” a fost înfiinţat

Cursul de pregătire şi perfecţionare cadreparaşutişti, prima structură de învăţământ militar din trupele de paraşutişti.
Evenimentele din Decembrie 1989 au consacrat definitiv gradul înalt de instruire şi capacitatea combativă a unităţilor de paraşutişti,
acestea fiind angrenate de la început în cele
mai fierbinţi puncte ale revoluţiei: Timişoara,
Caransebeş,
Bucureşti
(Televiziunea
Română, Piaţa Palatului, Hotel Bucureşti,
Aeroportul Otopeni, Palatul Primăverii). În dramaticele confruntări cu elementele ostile
libertăţii poporului şi-au pierdut viaţa un număr
de 15 paraşutişti (cadre şi militari în termen).
Ca o recunoaştere a sacrificiului
paraşutiştilor militari, dar şi a utilităţii şi
eficienţei unităţilor şi subunităţilor de
paraşutişti în acţiuni de luptă în localitate, din
dispoziţia conducerii politice şi în baza
aprobării ministrului apărării naţionale pe raportul Marelui Stat Major nr. B3/02012 din
14.08.1990, la 30 noiembrie 1990, o dată cu
înfiinţarea celor trei brigăzi de paraşutişti şi a
Comandamentului Trupelor de Paraşutişti, a
luat fiinţă Centrul de Instrucţie al Paraşutiştilor, dislocat în garnizoana Buzău şi încadrat, în cea mai mare parte, cu personal din
Regimentul 60 Paraşutişti. Comandant al
instituţiei a fost numit locotenent-colonelul
Mircea Moraru, fost comandant al Regimentului 60 Paraşutişti.
La 01.08.1991, în baza Dispoziţiei Marelui
Stat Major nr. S/B.3/1841 din 31.07.1991,
titulatura acestui centru s-a schimbat în Centrul de Perfecţionare al Pregătirii Cadrelor din
Trupele de Paraşutişti, iar la 25 octombrie
1992, conform aprobării ministrului apărării
naţionale pe raportul nr.S./M. 5079/06.10.
1992 a primit denumirea onorifică „Generalmaior Grigore Baştan”.
La 01.06.1997, în baza Ordinului ministrului
apărării naţionale nr. M. 12 din 21.02.1997
privind înfiinţarea şcolilor de aplicaţie ale
armelor şi desfiinţarea instituţiilor militare de
învăţământ şi a centrelor de perfecţionare a
pregătirii cadrelor, s-a înfiinţat Şcoala de
Aplicaţie pentru Paraşutişti, subordonată Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene.
Şcoala a fost destinată pentru specializarea
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iniţială în armă şi pregătirea pentru prima
funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari şi
subofiţerilor paraşutişti, perfecţionarea şi specializarea ulterioară a acestora, formarea
ofiţerilor de rezervă, cercetarea ştiinţifică şi
aplicativă în armă, elaborarea reglementărilor
şi actelor normative specifice, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural şi istoric al
paraşutismului militar românesc. La 1 august
2002, Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti a
fost subordonată direct Statului Major al
Forţelor Terestre, iar comandantul Şcolii a fost
numit şi inspector pentru paraşutişti.
La 1 iulie 2001, cu ocazia împlinirii a 15 ani
de la înfiinţarea primei structuri de învăţământ
din trupele de paraşutişti din România, în
cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Paraşutişti a
fost inaugurat Muzeul Paraşutiştilor, destinat
să protejeze şi să conserve patrimoniul cultural şi istoric al armei şi să promoveze imaginea paraşutistului militar ca luptător de elită
în Armata României. La 1 iulie 2006, când
s-au împlinit 20 de ani de la înfiinţarea structurii, s-a inaugurat şi ce-a de-a doua sală a
Muzeului Paraşutiştilor, iar la 15 ianuarie
2007, ministrul apărării a aprobat afilierea
acestuia la Muzeul Militar Naţional.
La 1 iunie 2001, odată cu desfiinţarea comandamentului Brigăzii 1 Paraşutişti „Locotenent Ioan Pop-Cluj” de la Câmpia Turzii, a fost
înfiinţată Baza 5 Instrucţie Paraşutişti,
destinată instruirii centralizate a militarilor din
trupele de paraşutişti şi subordonată Şcolii de
Aplicaţie pentru Paraşutişti. La 1 august 2002,
o dată cu reorganizarea Şcolii de Aplicaţie
pentru Paraşutişti, Baza 5 Instrucţie
Paraşutişti a fost transformată în Batalion de
Instrucţie Paraşutişti şi dislocat în localul şcolii
de aplicaţie, la Buzău.
La 17.04.2003 în subordinea Şcolii de
Aplicaţie pentru Paraşutişti a intrat Centrul de
Pregătire a Cercetaşilor, structură de învăţământ care ulterior funcţionase în cadrul Batalionului 404 Cercetare.
La 1 august 2005, Scoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti a fost transformată în Şcoala
de Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii
Speciale, subordonată Statului Major al
Forţelor Terestre. În structura sa au fost

incluse Centrul de Pregătire a Cercetaşilor şi
Paraşutiştilor, Centrul de Pregătire pentru
Forţele Speciale şi Centrul de Pregătire
pentru Informaţiile Militare. Destinată să
pregătească, alături de paraşutişti şi
cercetaşi, două noi specialităţi militare - forţe
speciale şi informaţii militare - Şcoala de
Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii Speciale
se află angajată pe traiectoria modernităţii,
capabilă să facă faţă cerinţelor prezentului şi
provocărilor viitorului.
Deşi ponderea lor s-a redus considerabil în
procesul de restructurare a forţelor armate,
trupele de paraşutişti vor continua să deţină
un rol important în desfăşurarea acţiunilor
militare viitoare. Locul acestora pe timp de
pace şi în situaţii de criză rămâne în continuare în cadrul forţelor active (operaţionale),
prin natura structurilor, dotare şi pregătire ele
putând fi întrebuinţate şi în misiuni de
supraveghere şi avertizare timpurie, precum
şi în cadrul structurilor multinaţionale pentru
prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor şi
alte misiuni internaţionale sub egida O.N.U.,
N.A.T.O. sau U.E.
Constituirea, în 2004, a primei structuri de
Forţe Speciale în Armata României şi transformarea, în august 2005 a Şcolii de Aplicaţie
pentru Paraşutişti în Şcoala de Aplicaţie a
Forţelor pentru Operaţii Speciale, vin să confirme atenţia care se va acorda în continuare
acestor forţe, care vor duce mai departe
experienţa acumulată şi vor valorifica la un
nivel superior potenţialul şi experienţa
acumulată pe parcursul a 67 de ani de
existenţă în Armata României a trupelor de
paraşutişti.
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Sursele şi natura conflictelor
la începutul secolului XXI
-----------General de brigadă Dan Ghica-Radu, Colonel dr. Adrian Tonea
Schimbările de la sfârşitul secolului XX au
creat o lume străbătută de tendinţe contrarii, din
ce în ce mai complexă şi eterogenă, marcată
de ambiguităţi şi controverse. Începutul secolului actual este marcat de transformări profunde
ale mediului de securitate, lumea fiind tot mai
complexă şi interdependentă, iar fenomenul
globalizării se afirmă activ ca fiind ireversibil.
Riscurile apariţiei unei confruntări militare de
amploare pe continentul european sau la nivel
mondial s-au diminuat semnificativ. Totuşi,
persistă fenomene de instabilitate şi criză la
nivel subregional şi tendinţe de fragmentare,
marginalizare sau izolare a unor state confruntate cu probleme economice, sociale şi politice
asociate procesului de tranziţie spre societatea
bazată pe principiile democraţiei şi ale
economiei de piaţă, care pot genera riscuri şi
ameninţări cu efecte nebănuite la adresa securităţii statelor din regiune. Desigur, orice studiu
asupra surselor şi naturii conflictelor la începutul
secolului XXI trebuie să analizeze şi să ţină cont
de impactul crizelor din perioada istorică
anterioară, cu o extindere temporală mai mică
sau mai mare. Astfel, „Războiul Rece poate fi
considerat ca o luptă pentru dominaţie militară
şi un test pentru două soluţii concurente de
soluţionare a pretenţiilor de bunăstare ale
popoarelor celor două coaliţii aflate în
competiţie”1, transformându-se treptat într-un
concurs între cele două modele de dezvoltare
globală susţinută. În general se consideră că
testul Războiului Rece „oferă un teren de joc
neutru, pe care aceste modele disputate să
poată concura pentru a se obţine adeziunea şi
susţinerea în înţelegerea şi explicarea
securităţii în prezent”.2
Forţa, violenţa şi ameninţările, în decursul
secolelor, au fost esenţiale pentru construirea
şi extinderea unui sistem de securitate global.

Dincolo de aceste considerente, actualul
mediu de securitate internaţională este
puternic influenţat de consecinţele Războiului
Rece, aşa încât extensia instabilităţii devine
direct proporţională cu necesarul de import de
stabilitate globală.
Decenii de criză de la al Doilea Război
Mondial la începutul secolului XXI
La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, omenirea era confruntată cu două probleme majore, care aveau să domine relaţiile
internaţionale pe parcursul secolului XX şi începutul secolului XXI. Prima, şi poate cea mai
importantă, era problema armelor nucleare,
care - după ce au fost utilizate „cu succes” de
către SUA asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki din Japonia, au rămas apoi o permanenţă a procesului de planificare a acţiunilor
militare pentru toate conflictele ce au urmat. A
doua problemă era colaborarea, începută
încă din timpul războiului dintre SUA şi URSS
care, prin anii '60 avea să fie marcată de paritatea nucleară, ca o consecinţă logică a
aplicării conceptului „descurajării reciproce”.
„Urma această colaborare - se pune întrebarea - şi chiar prietenia să continue şi în perioada de după război, sau urma ca
diferenţele ideologice majore dintre cei doi
aliaţi să ducă la confruntare şi conflict ?”.3
Privind retrospectiv, acum pare evident, ceea
ce mulţi oameni politici contemporani ca şi
mulţi analişti apreciau că nu va fi posibilă o colaborare viitoare”.4 În acelaşi timp, cu
siguranţă că, dacă ar fi continuat colaborarea
din timpul războiului, rezultatul ar fi putut fi un
mediu de securitate, mult mai sigur şi mai stabil, în beneficiul întregii omeniri.
Ca fundal de descriere a mediului
operaţional specific acestui teatru al
Războiului Rece, este util să amintim că,
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începând cu secolul XV, statele Europei şi-au
extins permanent graniţele imperiale şi şi-au
impus dominaţia asupra altor popoare. Cu
timpul disputele locale sau regionale au fost
globalizate după cum au demonstrat-o două
războaie mondiale şi un război rece, lupta
pentru supremaţie mutându-se dincolo de
arena europeană. În timp ce alianţa U.R.S.S.
cu democraţiile occidentale a asigurat înfrângerea Germaniei şi Japoniei, aspirante la
hegemonia mondială, interesele politice după
război nu s-au putut concilia, Coaliţia
dezmembrându-se imediat după încheierea
ostilităţilor, iar Europa avea să fie divizată de
o „cortină de fier”, după cum a afirmat Winston
Churchil. Această divizare a avut drept
consecinţă o acumulare fără precedent de armamente convenţionale şi nucleare în
Europa, securitatea europeană bazându-se
pe strategiile de descurajare ca elemente integrante ale urmăririi globale a dominaţiei.
Confruntarea dintre cele două blocuri militare s-a desfăşurat cel mai intens în spaţiile
statelor asiatice şi africane, şablonul politicii
americane fiind în acelaşi registru ca şi astăzi:
promovarea dezvoltării economice, drepturile
omului, exportul de democraţie, soluţionarea
conflictelor emergente şi cooperarea
multilaterală, deseori S.U.A. fiind percepute
ca un instrument al neocolonialismului, mai
curând decât un apărător al lumii libere. Mai
mult chiar, „în momentul în care dinţii de fier
ai Războiului Rece s-au încleştat în întreaga
lume, toţi cei care aveau o oarecare libertate
de acţiune doreau să evite să se alăture vreuneia din cele două sisteme de alianţe, adică
să evite să participe la cel de-al treile război
mondial de care se temea toată lumea”.5
Războiul din Coreea a oferit un stimul fără
precedent faţă de ambiţiile comuniste şi o
reacţie evidentă faţă de ocupaţia Europei de
Est şi exportului de comunism de către Uniunea Sovietică ambiţioasă şi dotată cu armament
nuclear,
concomitent
partidele
comuniste din Europa Occidentală devenind
o ameninţare politică şi militară la adresa
democraţiei. Asfel, cele două blocuri militare
şi-au încrucişat nu numai retorica, dar şi forţa
în confruntări indirecte, amintind parcă de

strategia lui Lidell Hart sau, de ce nu a marelui
gânditor militar chinez Sun Tzu.
În Orientul Mijlociu, prima manifestare a
apărut în Iran în 1953, când, o dată cu
creşterea partidului de stânga, Tudeh, în timpul mandatului primului ministru Muhammad
Mossadeh, administraţia americană, în
cooperare cu eternul aliat - Marea Britanie, lau adus la putere pe şah, ca surogat pentru
anticomunismul din regiune. Douăzecişicinci
de ani mai târziu, şahul este înlăturat, militanţii
islamişti luând şi 53 de ostatici americani, iar
retorica americană a revoluţiei islamice este
ţinută minte şi astăzi în politica iraniană.
La sfârşitul războiului din Coreea şi după
eşecul din Iran, S.U.A. au iniţiat în 1954
încheierea unei serii de tratate care urmau să
blocheze accesul U.R.S.S. în Asia, printre
care Tratatul Asiei de Sud-Est (SEATO) este
cel mai important, în sensul că îşi propunea
să închidă cercul NATO şi poziţiile strategice
americane din Japonia. Ulterior acestor eforturi şi acţiuni, două ameninţări mai serioase
aveau să zguduie interesele occidentului la
nivel global: acţiunile sovietice mai agresive
în Orientul Apropiat şi opoziţia S.U.A. faţă de
atacul franco-anglo-israelian asupra Suezului
în 1956. De aceea, reacţia S.U.A. s-a materializat în următorii ani, prin organizarea Pactului de la Bagdad, incluzând Marea Britanie,
Irakul, Turcia, Pakistanul şi Iranul, cu scopul
de a limita influenţa sovieticilor în regiune şi
de a redirecţiona atenţia arabilor, în special a
Irakului, dinspre Israel către ameninţarea
comunistă. Efectele acestei iniţiative au fost
că India şi-a intensificat disputa cu Pakistanul
asupra Kashmirului, la New Delhi pactul
trezind suspiciuni în legătură cu motivele
americane de a susţine militar şi financiar
Pakistanul, iar în Irak a reprezentat cel puţin
unul din factorii care au subminat monarhia
haşemită şi au condus la revoluţia din 1958 şi
ulterior la venirea la putere a lui Saddam
Hussein, cu consecinţe vizibile şi astăzi.
Pe continentul asiatic, în Indochina,
francezii şi-au pierdut pozitia din Vietnam,
care a condus la intervenţia S.U.A. care considera că ameninţarea tot mai mare pe care o
reprezenta Vietnamul de Nord pentru Sudul
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anticomunist avea să afecteze şi celelalte
naţiuni din regiune, devenind o acţiune esenţială în lupta împotriva „comunismului global”.
În anii 60, obsesiile anticomuniste aveau să
fie exacerbate de ameninţările sovietice şi
chineze la adresa noilor state din Africa,
grupările procomuniste din acest spaţiu fiind
combătute prin acţiuni clandestine şi războaie
prin intermediari ale căror efecte sunt evidente şi astăzi. Doar criza rachetelor din Cuba
avea să abată atenţia faţă de acest spaţiu
centrifug, concomitent cu reacţia faţă de aşazisele ameninţări şi tendinţe stângiste din
Guatemala, Chile, El Salvador şi Honduras.
Fără îndoială, cea mai gravă dintre
consecinţele neprevăzute ale Războiului
Rece a rezultat din ajutorul militar şi financiar
acordat de către S.U.A. mujahedinilor afgani
în urma intervenţiei sovietice din 1978, ca o
reacţie la posibilitatea ca Moscova să-şi realizeze visul de a obţine acces la Golful Persic.
Astfel militarismul musulman a servit luptei
împotriva sovieticilor, dar după retragerea
acestora din 1989, acest efort de a instrui şi
încuraja forţele musulmane, concomitent cu
creşterea influenţei lui Ossama Ben Laden şi
a mişcării Al-Qaeda s-a transformat în una din
cele mai grave consecinţe neintenţionate ale
competiţiei bipolare.
Temerile tipice Războiului Rece legate de
înaintarea comunismului, au fost înlocuite în
anii 90 de riscul ca Saddam Hussein să
devină un lider al lumii arabe renăscute şi să
domine regiunea bogată în petrol, iar primul
război din Golf avea să aibă o consecinţă
imprevizibilă - consolidarea Al-Qaeda şi
creşterea resentimentelor lumii arabe faţă de
prezenţa americană în Golf.
La începutul secolului XXI ne confruntăm
cu ameninţările terorismului, cu antagonismele din lumea musulmană şi cu suspiciunile
privind motivele intervenţiei americane în Irak,
dar şi cu atitudini faţă de politicile globale din
Asia, Africa şi America Latină. Multe dintre
rădăcinile unor astfel de probleme se
regăsesc în acţiunile şi politicile americane din
ultima jumătate a secolului XX, precum şi în
consecinţele Războiului Rece care au
transformat S.U.A. în „singura superputere

mondială”. Interesant este că numai după trei
mari atacuri teroriste ale Al-Qaeda - cel de la
World Trade Center din 1993, cel împotriva ambasadelor americane din Nairobi şi Dar es
Salamm din 1998 şi asupra portavionului
U.S.S. Cole în anul 2000 - s-au realizat
adevărata implicare a lui Ben Laden şi gravitatea ameninţării Al Qaeda, ca un preambul la
atentatele din septembrie 2001 asupra S.U.A.
şi a celor ulterioare de pe continentul European.
Astăzi concluziile sunt altele. Istoria şi
adevărurile ei scot în evidenţă alte răspunsuri,
în care se regăsesc anumite caracteristici ale
Războiului Rece şi confirmă cele două probleme amintite mai sus. Conflictul coreean din
1950 a fost „evenimentul militar care a
înlăturat orice îndoială cu privire la faptul că
noua caracteristică a mediului de securitate
urma a fi confruntarea între foştii aliaţi din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, şi nu
colaborarea dintre ei. După ce URSS a testat
cu succes prima sa bombă nucleară, în anul
1949, problema pericolului utilizării armelor
nucleare s-a adăugat tabloului caracteristic a
ceea ce devenise deja sistemul internaţional
specific războiului rece”.6 Printre caracteristicile acestui sistem internaţional se disting cele
imprimate de Războiul Rece, care a fost o
competiţie: a) politică şi militară acerbă şi
atotcuprinzătoare; b) pe termen lung; c)
globală.
Asemenea caracteristici s-au conturat pe
fondul unei imagini a mediului de securitate
internaţională, dată de existenţa crizelor, în
mai toate domeniile de activitate, îndeosebi în
mediul economic şi politico-militar.
Crizele economice şi politico-militare
Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
a adus cu sine nu numai pacea, ci şi un lung
şir de schimbări în viaţa economică, socială,
politică şi spirituală care vor face ca lumea de
după război să nu mai semene cu cea de
dinainte. Marile puteri europene, spre deosebire de SUA, ieşiseră din această uriaşă
încercare serios afectate. Germania, Italia şi
Japonia înfrânte în război, ruinate economic,
nu mai reprezentau aproape nimic în ecuaţia
de putere. Franţa şi Anglia deveniseră puteri
de categoria a doua şi erau neputincioase în
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efortul de reechilibrare a raportului de putere
pe continentul european, având în vedere că
URSS a ieşit victorioasă şi relativ întărită din
conflagraţia mondială.
Economia şi finanţele apăreau la sfârşitul
războiului complet dezorganizate. Distrugerile
de tot felul au antrenat, în mod incontestabil,
o paralizie a activităţii economice. Europa
suferise un recul puternic în economia
mondială, nu mai era un pol dominant al
comerţului mondial (în 1947 mai reprezenta
doar 37%, faţă de 46% cât era ponderea sa
în anul 1937). Moneda forte - lira - care domina economia antebelică nu mai reprezenta
aproape nimic în raport cu dolarul.7 Japonia
nu mai conta industrial în primii ani de după
război pentru piaţa asiatică. Economia URSS
nu a fost capabilă să joace un rol similar celui
politico-militar în zonă datorită structurii ei, supercentralizate şi neperformante.
Singura economie care a ieşit întărită din
război a fost cea americană. SUA concentrau
la sfârşitul conflagraţiei o forţă productivă care
deţinea jumătate din capacitatea mondială.
Dolarul domina piaţa mondială deoarece
reprezenta două treimi din stocul monetar
internaţional.
Ieşirea din dezordinea economică, generată
de război, cerea să fie puse la punct instituţii capabile să restabilească ordinea economică. Sistemul Monetar Internaţional (SMI) definit, în iulie
1944, la Bretton Woods, statua două importante principii: 1. libertatea în materie de
navigaţie şi tranzacţie internaţională; 2. liberul
acces la sursele de materii prime. Din această
perspectivă se preconiza întoarcerea cât mai
rapidă la libera convertibilitate a tuturor monedelor între ele şi faţă de dolar devenind deviza
cheie a noului sistem.8
Pentru a gira noul sistem şi a se veghea la
respectarea regulilor stabilite, la Bretton
Woods s-a creat un Fond Monetar
Internaţional (FMI), prin cotizarea tuturor
ţărilor semnatare, în raport cu importanţa lor
economică. Mărimea cotelor a determinat
gradul de influenţă al fiecărui participant.
Acest fond monetar era destinat ajutorării
ţărilor în dificultate, cu condiţia unei restabiliri
rapide a echilibrelor lor structurale, printr-o

gestiune sănătoasă. Cel de-al doilea pilon al
liberalizării relaţiilor economice a fost Acordul
General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), semnat la Geneva în anul 1947 de 23 de ţări.
Acesta preconiza renunţarea la pârghiile vamale protecţioniste şi respectul reciprocităţii
avantajelor constituite după principiul deja
vechi al clauzei naţiunii celei mai favorizate.
Alte organisme care au condus la apariţia
noii ordini economice au apărut sub egida sau
în strânsă colaborare cu ONU. Organismul
Naţiunilor Unite pentru Reconstrucţie şi
Asistenţă (UNRRA) a acordat populaţiilor sinistrate peste un miliard de dolari şi peste 20
milioane tone produse, de primă necesitate.
România a beneficiat, în urma secetei din
1946, de un asemenea ajutor.
Noua ordine economică va avea ca protagonist şi principal agent SUA. Era singurul stat
care a ieşit din război mai bogat decât intrase.
Venitul naţional crescuse de peste două ori.
Ajutorul pe care SUA îl putea da Europei a fost
indispensabil pentru refacerea economiei mondiale. URSS şi-a refăcut infrastructura până în
1948 cu ajutorul uriaşelor prelevări din economia statelor învinse sau „aliate”, însă a trebuit
să aştepte până în anul 1952 ca să atingă din
nou nivelul antebelic de performanţă.
Reconstrucţia Europei s-a făcut cu un
maxim ajutor american. De fapt acesta nu a
încetat după terminarea războiului. Ţările europene au continuat să obţină credite,
condiţionat, de la SUA. Scopul politic era
acela de a propaga ideologia şi modul de
viaţă american în rândurile unei societăţi care
ar fi putut risca să fie influenţată de socialism.
Tot SUA au furnizat în Germania, controlată
de Aliaţi, gratuit materii prime şi alte bunuri
pentru relansarea economică.
În acest context, puţin după alăturarea
miniştrilor comunişti din guvernele italian şi
francez (mai 1947) a fost lansat Planul Marshall.
Propunerea de ajutorare a vizat întreaga
Europă, însă a fost respinsă de URSS pe
motiv că aduce atingere suveranităţii
naţionale.9 La presiunea Moscovei, ţările
satelit au făcut acelaşi lucru. Totuşi, 16 ţări din
Europa Occidentală, în timpul celei de a doua
Conferinţe de la Paris (12-15 iulie), au decis
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să îi dea curs şi au constituit „Organizaţia
Europeană de Cooperare Economică”
(OECE). Aceasta va lua naştere oficial pe 16
aprilie 1948 cu scopul repartizării Planului
Marshall. Derulat pe o perioadă de peste trei
ani, acesta va fi de peste 10 miliarde de dolari,
principalii beneficiari fiind Marea Britanie 26%, Franţa - 20%, Germania de Vest - 11%
şi Italia - 10%. Organizaţia Europeană pentru
Cooperare Economică va facilita, în mare măsură, schimburile lor comerciale şi finanţarea
reciprocă în diferite sectoare.
În anii 1959 - 1961 OECE se va transforma
în „Organizaţie pentru Coordonare şi Dezvoltare Economică” (OECD), căreia i se vor
alătura SUA şi Canada. După admiterea
Japoniei (1964), Finlandei (1969) şi Australiei
(1971), OECD a devenit un loc de concentrare a politicilor economice ale ţărilor dezvoltate din lumea capitalistă, acestea obţinând
creşteri constante în producţia industrială,
atingând indici impresionanţi faţă de anul
1938.10 Însă, în a doua jumătate a anilor '60
au apărut semne premonitorii la criza care
urma să vină, începând cu apariţia unui şomaj
moderat şi tendinţa de creştere a preţurilor în
ţările industrializate.
Încă din 1967, SIM intra într-o fază de criză
acută, datorită unei puternice devalorizări a
lirei sterline şi a incapacităţii SUA de a finanţa
simultan războiul din Vietnam şi cucerirea
cosmosului. Pentru a restabili situaţia, SUA
recurg la mărirea cu de cinci ori (1971) a
cantităţii de dolari, pe piaţă, faţă de necesar
(10 miliarde). Aceştia „au migrat” pe piaţa
internaţională, mai ales în Europa, sub forma
„eurodolari”-lor. Crearea în 1969 a unui nou
instrument de plăţi sub forma Drepturilor Speciale de Tragere (DST), emise de FMI şi sub
controlul acestuia, n-a reuşit să indiguiască
„mareea” eurodolarului.
Primul „şoc petrolier” şi criza din 1975 au
fost generate de nemulţumirea principalilor
exportatori asupra câştigurilor. Acestea se organizează într-un Cartel OPEC (Organizaţia
Ţărilor Exportatoare de Petrol) în scopul opririi
degradării veniturilor lor. Războiul arabo-israelian oferă Cartelului OPEC pretextul de a
folosi petrolul ca armă politică şi măresc, în

patru luni, preţul petrolului de patru ori,
provocând un „şoc petrolier”. Acest şoc declanşează efectiv un mecanism de criză, printr-un
dublu efect, în aparenţă contradictoriu.
Ţările industriale, care adoptaseră deja
măsuri de austeritate pentru a opri puseul
inflaţionist din 1972-1973, se văd constrânse
în 1974 să reducă importurile de petrol devenit
prea scump. Aceasta duce la o severă recesiune, creşterea şomajului şi scăderea nivelului de trai. Mecanismul crizei se autoîntreţinea.
După consumarea şocului, preţul petrolului sa temperat, ajungând în jurul cifrei de 15
dolari/baril, ceea ce a permis „locomotivelor”
economiei mondiale (SUA, Germania,
Japonia) să cunoască o relansare economică.
Revoluţia islamică din Iran a declanşat cel
de-al doilea „şoc petrolier”, care a provocat o
criză economică gravă, deoarece a fost
însoţită de o politică financiară restrictivă. Întreruperea livrărilor de petrol de către Iran a
condus la dublarea preţului în numai un an.
La sfârşitul anului 1980, preţul barilului era de
aproximativ 32 dolari.11
Aşa după cum s-a anticipat, statele nu au
fost afectate în acelaşi mod de efectele celor
două şocuri petroliere. Ţările mari producătoare de petrol devin principalele beneficiare. Acestea au acumulat rezerve globale de
„petrodolari”, estimate la 400 miliarde în 1981
şi s-au implicat în creditul internaţional sau mai
exact, reinvestirea eficientă a acestora.
După vara lui 1990, o nouă recesiune a venit
să întrerupă lunga creştere a ţărilor industrializate.
Declanşată printr-o creştere a ratei
dobânzilor în ţările anglo-saxone, ea s-a generalizat ulterior în ţările dezvoltate, apoi în
cele ale lumii a treia. Manifestările acestei
crize au fost clasice: reculul PNB; rata anuală
mică de creştere, în principalele ţări industrializate; creşterea şomajului. Aceasta arată că
înnoirile şi politicile economice lansate la
nivelul anilor '80 au avut limite şi carenţe. Prosperitatea fără precedent a activităţii financiare
se bazează, în realitate, pe grave dezechilibre,
în special pe o creştere generală a datoriilor
care vor duce la frânarea creşterii economice.
Crizele economico-financiare prezentate
au influenţat puternic dimensiunile politico-
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militare şi împreună au avut un impact major
asupra mediului de securitate internaţională.
Adevărul arată că între diferitele crize economică, social- politică, spiritual-morală deosebite ca manifestări şi implicaţii, există
atât note de identitate, cât şi interdependenţe.
Totodată, trebuie ţinut cont şi de faptul că, nu
orice perturbaţie, contradicţie sau conflict
dintr-un domeniu sau altul, reprezintă o criză
sau poate provoca obligatoriu o criză în toate
celelalte domenii.
Din această perspectivă dinamică rezultă
că starea de criză social-politică este cea mai
gravă pentru existenţa unei societăţi, întrucât
afectează funcţionarea sistemului social în integralitatea sa.
O criză social-politică apare pe fondul unei
crize economice, dar nu se reduce la aceasta.
În plus, faţă de cea economică, ea implică
dezechilibrul acut al unor zone largi ale
societăţii civile.
Simptomul caracteristic cel mai grav al
crizei social-politice este criza de identitate şi
autoritate a instanţelor puterii (statului). Legile,
normele şi deciziile autorităţilor devin inoperabile şi astfel se ajunge la paralizia centrului
de decizie politică, dar nu se confundă,spre
exemplu, cu instabilitatea guvernamentală,
insuficienţa aparatelor de stat, corupţia, clientelismul etc.
De asemenea, criza social-politică dintr-un
stat are impact asupra unui fragment sau unei
zone ale relaţiilor internaţionale, poate chiar şi
asupra dimensiunilor globale. Destabilizarea
situaţiei este primul simptom al acestui impact, care poate evolua spre dezechilibru, sau
chiar dezintegrarea sistemului. Un exemplu
semnificativ, în acest sens, a fost oferit de
fosta URSS prin situaţia sa din anii 19901991, produsă de combinarea unor factori
obiectivi cu o politică dezechilibrată.
Stările de criză catastrofice în domeniul social-politic sunt cu mult mai grave pentru
mediul
de
securitate,
pentru
viaţa
internaţională. Acestea pot să producă conflicte şi explozii, atunci când criza de autoritate
se combină cu instabilitatea sau perturbarea
raporturilor interetnice, interconfesionale, intra
şi intercomunitare. De regulă, crizele

catastrofice izbucnesc în zonele sistemului
caracterizate de o mare vulnerabilitate. Exemplul tipic, în acest caz, poate fi cel al statuquo- ului european, cu bruscheţea schimbării
lui, dacă ţinem cont de nepregătirea unei
tranziţii adecvate. La scară mai redusă,
România poate fi un exemplu similar prin
situaţia sa din anii 1989-1991.
În cadrul cel mai larg al crizelor socialpolitice şi ceva mai restrâns al crizelor politicomilitare, prin particularităţile lor se disting
crizele militare. După importanţa şi efectele
produse asupra ordinii internaţionale, acestea
pot fi grupate, în opinia noastră, în două
categorii: crize de centru şi crize periferice.
Crizele de centru12 pun în discuţie schimbarea naturii raporturilor dintre principalii actori de pe scena internaţională, una (unele)
dintre părţi dorind să le modifice, iar cealaltă
(celelalte) să menţină un anumit statu-quo, la
momentul respectiv. Asemenea crize se
manifestă chiar în inima sistemului
internaţional, afectează caracteristicile sale de
bază şi pot avea consecinţe majore asupra
comportamentului actorilor, fiind astfel pericole grave pentru stabilitatea, securitatea şi
pacea internaţională.
Crizele periferice sunt de redusă amploare
şi au consecinţe mai mici asupra ordinii
internaţionale. Manifestarea lor, de regulă între
actorii secundari (eventual între unul principal
şi altul (alţii) secundar(i), pot afecta uneori interesele marilor puteri, dar nu justifică apelarea
la măsuri extreme, la utilizarea forţei armate.
Pe timpul Războiului Rece, omenirea s-a
confruntat cu crize din ambele categorii şi vom
prezenta, pe parcurs, câteva dintre acestea,
pe care le-am apreciat ca fiind semnificative,
prin modul de manifestare, amploare şi
efectele produse asupra ordinii internaţionale. Într-o ordine cât de cât temporală,
acestea au început chiar din primii ani ai
Războiului Rece, pornind de la blocada
Berlinului (1948-1949) şi Criza Coreeană
(1950) şi continuând cu altele derulate de-a
lungul fiecăruia din deceniile următoare. Din
anii 50 amintim reprimarea revoluţiei din Ungaria şi Criza Suezului. Deceniul următor
poate fi exemplificat prin „criza rachetelor”
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(Cuba 1962) şi Criza de la Praga (1968).
Agenda anilor ‘70 cuprinde crize cu durate
mai mari (între patru şi nouă ani) ca cele din
Afganistan, Coreea, Vietnam, precum şi cele
din Orientul Apropiat dintre Israel şi ţările
arabe. Deceniul al IX-lea începe cu Criza
Malvinelor şi continuă cu debutul crizelor din
Europa de Est, care se vor extinde şi în anii
‘90 ai secolului XX.
Într-adevăr, după criteriul lui Dufour13 preluat şi de specialiştii români (crize de centru
şi periferice) în prima categorie se încadrează
Blocada Berlinului şi Criza rachetelor, celelalte
exemplificate fiind crizele periferice, chiar
dacă au escaladat şi s-au transformat în
războaie.14
Războiul Rece s-a generalizat repede după
ce a început şi s-a înrădăcinat în Europa împărţită prin „Cortina de Fier” şi s-a militarizat
prin constituirea celor două blocuri militare
opuse - ajungând în Asia (criza coreeană 1950), în marginea continentului african (Criza
Suezului - 1956), american (criza rachetelor 1962), în Orientul Mijlociu etc.
Prin crizele exemplificate se poate demonstra că, la început, Războiul Rece avea la
bază o bipolaritate foarte strânsă şi se derula
prin confruntare directă, între SUA şi URSS
(apoi între blocurile militare), fiecare superputere având un control puternic, amănunţit
asupra evenimentelor din propria alianţă, iar
apoi a ajuns la o bipolaritate stabilă,
caracterizată mai mult de concepţie, decât de
înfruntare. Desigur, perioada crizelor a urmat
şi după ce s-a încheiat Războiului Rece, continentul cel mai zguduit fiind Europa. De fapt,
la începutul anilor '90 s-a discutat şi s-a scris
mult pe tema „Crizele Europei”.15
Îndeosebi schimbările din estul continentului (prăbuşirea regimurilor dictatoriale) au
însemnat şi prăbuşirea bruscă a vechiului
statu-quo european. Arealul său cuprinde
exemple tipice de crize de autoritate ale statului în cazurile fostei URSS şi Iugoslaviei,
exprimând cel mai grav dezechilibru, cel de
ordin politic. Cazul crizei sovietice este de
asemenea relevant, în orice analiză şi pentru
că oferă cea mai evidentă asimetrie dintre
forţa economică şi cea militară, care avea să

împingă întregul sistem într-un impas grav.
Eforturile anterioare în planul puterii militare,
pentru a se echilibra cu cea a SUA, nu se
bazau pe o economie capabilă să asigure
reînnoirea arsenalului militar şi evident, criza
militară ce a urmat nu putea fi evitată. Prestigiosul istoric american P. Kennedy a prevăzut
şi descris acest impas, încă înainte de 1989.16
Era clară tendinţa cheltuielilor militare, de a
creşte mult mai rapid decât PIB, care pe termen lung ducea la strângerea sau chiar blocarea economiei cu implicaţiile sale interne
(cererile militarilor, motivate de imperativul
securităţii, aspiraţiile populaţiei pentru un nivel
de trai ridicat, necesitatea capitalurilor investite în modernizarea economico-socială, inclusiv în materie de apărare),17 dar cele mai
îngrijorătoare erau consecinţele previzibile
asupra poziţiei URSS în relaţiile internaţionale. Deţinând doar 12-13% din PIB
mondial, URSS era mult în urma SUA şi Europei occidentale, dar istoricul american îi mai
lăsa cam 30 de ani să fie depăşită de Japonia
şi China. Comparaţia era elocventă: faţă de
anul 1913, atunci când producţia Rusiei într-o
oră era de 3,5 ori mai mare decât cea a
Japoniei, iar în anii '80 a scăzut la doar un
sfert din cea a Japoniei.18 Impactul crizelor europene era însă mult mai mare şi se asemăna
cu cel al relaţiilor internaţionale atât după
primul, cât şi după cel de-al doilea război
mondial - reflectând criza relaţiilor de putere
pe plan mondial.
Natura conflictelor începutului de mileniu
În anii de după încheierea Războiului Rece
au avut loc „reaşezări tectonice” de o amplitudine pe care, uneori, nu o întâlnim nici la
încheierea războaielor propriu-zise. S-a
prăbuşit un imperiu care dura de 300 ani şi al
cărui ultim nume a fost Uniunea Sovietică.
Spaţiul socialist, aflat sub influenţa directă a
fostei Uniuni Sovietice - Europa Centrală şi de
Est - a optat pentru o nouă cale de dezvoltare.
Germania de Est s-a unit cu Republica
Federală Germană, formând, în centrul Europei, cel mai puternic stat al continentului,
„locomotiva economică” a Uniunii Europene.
La începutul deceniului trecut, George Bush
a proclamat instituirea unei noi ordini
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mondiale19 cu o singură superputere în frunte,
SUA. După o perioadă de bipolarism care, la
rândul său, venea după secole de practică
diplomatică bazată pe echilibrul puterilor,
noua situaţie apărea cu totul neobişnuită. Întradevăr, SUA dominau net toate domeniile
care intrau în componentele unei puteri: militar, tehnologic, economic, cultural, financiar.
De aici până la proclamarea unei lumi
unipolare nu a fost decât un pas, făcut cu
repeziciune de către o serie de autori. „Astăzi,
- spun Robert Kagan şi William Kristol20 -, sistemul internaţional este construit nu în jurul
unui echilibru al puterii, ci pornind de la hegemonia americană”.
După prăbuşirea comunismului, cea mai
dezbătută temă a fost, neîndoielnic, problematica noii ordini internaţionale, cu toate
conotaţiile sale. De ce nu pot astăzi SUA să
domine lumea chiar dacă sunt, de departe,
cea mai puternică ţară a lumii? Pentru că
există puteri care, prin forţă, poziţie,
performanţă în anumite domenii (Europa şi
Japonia în sfera economică, Rusia în cea
militară, China în cea economică şi, mai de
curând, militară), aspiră în mod legitim să ia
parte la gestionarea problemelor internaţionale.
Situaţia de astăzi nu mai seamănă cu cea
de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, când PIB-ul american reprezenta
aproape o jumătate din cel mondial. Mai ales
în plan economic a avut loc un proces de
apropiere între „cei mari”, iar noua realitate
trebuie să îşi găsească şi o expresie politică.
Pe de altă parte, în lumea de astăzi sunt
regiuni de mare complexitate economică,
socială, culturală, cum ar fi lumea islamică, diversele zone ale continentului asiatic, a căror
evoluţie interesează întreaga planetă.
Orientarea lor către o cale democratică solidă
şi durabilă nu poate fi decât rodul eforturilor
conjugate ale tuturor statelor dezvoltate şi ale
democraţiilor mature.
În sfârşit, lumea de astăzi este confruntată
cu două probleme extrem de grave: sărăcia şi
degradarea mediului. Ambele cunosc o
evoluţie nedorită şi gravă, chiar pe parcursul
ultimilor 10-15 ani; împreună se extind şi
reprezintă ameninţări foarte serioase la adresa

securităţii globale. Stoparea şi orientarea lor
pe un făgaş cât de cât promiţător, nu se vor
putea realiza decât tot printr-un efort corelat,
desfăşurat pe baza unei strategii convenite şi
asumate de întreaga lume dezvoltată.
După sfârşitul Războiului Rece, securitatea
colectivă a devenit un concept cheie, inclusiv
NATO mutându-şi abordarea strategică de la
„apărare colectivă” către „securitate colectivă”. Prăbuşirea comunismului a generat un
număr impresionant de conflicte în spaţiul excomunist. Totodată, statele se dovedesc de
multe ori lipsite de puterea de a ţine sub control conflictele etnice şi de a anihila rivalităţile
istorice şi animozităţile interetnice. Războiul
etnic dintre Armenia şi Azerbaidjan, care a
avut loc în 1993, a creat o foarte puternică
tensiune între Rusia, Turcia şi Iran, aducândule la un pas de conflict armat.21 Revolta
separatistă a minorităţii abhaze din Georgia,
având drept scop crearea unui stat abhaz independent, a prognozat noi tulburări şi conflicte interetnice în diferite alte zone, anul 2008
aducând în prim plan acest conflict aparent
îngheţat, dar care a readus în atenţie iminenţa
unui nou Război Rece, dar şi un motiv ce-l
poate face posibil în orice clipă - reînvierea
aroganţei fostelor superputeri competitoare.
Invadarea Kuweitului de către trupele
irakiene la 2 august 1990 şi transformarea
acestuia într-un guvernorat al Irakului a
declanşat criza din Golful Persic, cu implicaţii
şi consecinţe pentru securitatea globală.
Menţinerea stării conflictuale din Orientul
Mijlociu a fost determinată, în special, de împletirea intereselor mai multor puteri militare,
având ca protagoniste pe cele două mari puteri în această zonă de importanţă strategică
din punct de vedere militar şi economic, precum
şi escaladarea, fără precedent, a cursei
înarmării ţărilor arabe din regiune. Conducerea
politico-militară irakiană a scontat pe lipsa de
coeziune atât între principalele puteri cu valenţe
mondiale, cât şi în cadrul lumii arabe, care ar fi
diminuat efectul unor sancţiuni. Dacă în privinţa
lipsei de coeziune a lumii arabe Saddam
Hussein nu s-a înşelat prea mult, în schimb
ralierea URSS la poziţia adoptată de comunitatea internaţională nu a intrat în calculele sale.
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Scopul declarat al războiului, în conformitate cu Rezoluţia Consiliului de Securitate al
ONU (nr. 678 din 29.11.1990) a fost eliberarea
Kuweitului şi reinstaurarea guvernului emirului
Al Sabah, aflat în exil. Scopurile nedeclarate
ale marilor puteri occidentale au fost:
reaşezarea echilibrului strategic regional prin
anihilarea sau reducerea substanţială a
potenţialului militar al Irakului; înlăturarea
preşedintelui Saddam Hussein şi instaurarea
unui guvern democrat cu orientare
pro-occidentală; apărarea propriilor interese
strategice
în
zonă,
prin
controlul
asupra extracţiei şi preţului petrolului; extinderea influenţei şi prezenţei lor militare în
zonă.
Ultimul război din Irak (2003) a reliefat o
poziţie accentuată între nucleul dur al Europei
(Franţa, Germania) şi Coaliţia de Forţe
condusă de SUA. Vechiul orgoliu european a
explodat pentru prima dată, după Criza
Suezului (1956- ultima manifestare deosebită
a politicii externe a marilor puteri europene),
indicând o voinţă crescândă pentru anihilarea
statutului de subordonare faţă de superputerea transatlantică.
Efectele globalizării au început să se resimtă.
În schimb, ameninţările transnaţionale (terorismul, migraţia, traficul de droguri şi materiale
strategice, crima organizată), profitând de permeabilitatea frontierelor, mai au multe şanse de
a se propaga la scară planetară. Accesul
diferenţiat al statelor la resurse afectează
relaţiile dintre acestea. Deşi numărul şi amploarea conflictelor care au la origine dispute
teritoriale a scăzut, s-au amplificat şi
diversificat modalităţile de rezolvare prin
forţă a divergenţelor de natură etnică şi
religioasă.22
După unele statistici, în perioada 19902000 au avut loc, pe plan mondial, 56 conflicte
armate majore, localizate în 44 de zone
diferite. Cele mai multe dintre acestea s-au
produs în perioada 1990-1994, când numărul
anual al conflictelor armate majore s-a situat
între 30 şi 33, iar cel mai mic număr s-a înregistrat în anii 1996 şi 1997, cu 23, respectiv
19 conflicte. Din totalul menţionat mai sus,
pentru perioada 1990-2000 doar trei conflicte

au avut caracter inter-statal: conflictul dintre
Irak şi Kuweit (1990); conflictul dintre India şi
Pakistan (2000); conflictul dintre Eritreea şi
Etiopia (2000). În celelalte 53 de cazuri a fost
vorba de conflicte interne, determinate de lovituri de stat sau de expediţii militare, vizând
cucerirea unui anumit teritoriu. Într-un număr
de 14 cazuri s-a consemnat şi intervenţia unor
forţe străine în sprijinul uneia dintre părţi. Anul
2001 a fost marcat de atacul terorist de la 11
septembrie 2001 asupra SUA, precum şi de
declanşarea războiului global împotriva terorismului în două teatre de operaţii - Afganistan
(2001) şi Irak (2003) cu puternice semnificaţii
geopolitice şi geostrategice. De altfel, episodul militar al intervenţiei Coaliţiei de Forţe conduse de SUA asupra Irakului s-a constituit în
prima materializare a conceptului atacului preventiv, enunţat în Strategia de Securitate
Naţională a SUA din 2002. Efectele acestui
episod au fost triple. Pe de o parte, el a condus la înlăturarea regimului opresiv, de
dictatură militară, al lui Saddam Hussein. Pe
de altă parte, a „inflamat” o regiune - şi aşa
deosebit de sensibilă - şi a repus în discuţie
tensiunile pe un plan mai larg dintre lumea
musulmană şi Occident. Nu în ultimul rând,
ideea de „atac preventiv” a creat un precedent
potenţial periculos, deoarece şi alte state ar
putea invoca în viitor un asemenea argument
pentru a justifica recurgerea la folosirea forţei.
Conflictele menţionate au prezentat o serie
de trăsături specifice, dintre care le
menţionăm pe cele mai relevante:
• producerea de victime în rândurile civililor,
chiar dacă acest lucru a îmbrăcat explicaţia
aparent obiectivă a „victimelor colaterale”. În
1990, circa patru milioane de oameni au pierit
în războaie, 90% dintre ei fiind civili. Pe de altă
parte, peste 18 milioane de oameni din întreaga lume şi-au părăsit locuinţele sau ţările
de origine din cauza conflictelor;
• escaladarea confruntărilor armate dintre
triburi, grupări religioase sau etnice, datorită,
în special, erodării structurilor statale. Aceste
confruntări au condus la ameninţări implicite
sau explicite de către anumite grupuri de
interese, sau chiar de către unele autorităţi
centrale, scopurile acestor tipuri de conflicte
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fiind mai puţin militare şi mai mult orientate
spre obiective şi interese ale unor comunităţi
locale;
• creşterea riscului înarmării şi proliferării
armelor de distrugere în masă;
•creşterea volumului comerţului internaţional cu arme convenţionale, în special arme
mici şi uşoare, precum şi „migrarea” acestora
spre noi agenţi conflictuali, adesea nedispuşi
să respecte regulile internaţionale în domeniu;
• amplificarea riscului utilizării (mai ales în
scopuri teroriste) a substanţelor radioactive
(bombe murdare), substanţelor biologice sau
chimice;
• proliferarea conflictelor generate de
competiţia pentru controlul surselor de petrol
şi gaze, alocarea rezervelor limitate de apă
ale unor râuri care traversează mai multe ţări
sau pentru monopolul exportului unor materii
prime şi minerale;
• apariţia unui risc nuclear explicit, datorită
programului Coreei de Nord de înarmare
nucleară;
La încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial, două superputeri au jalonat evenimentele la nivel planetar asemenea unor
coloşi desprinşi, parcă, din tiparele vechilor
imperii. Fiecare dintre ele avea aliaţii, sateliţii
şi propriile lor tribune de suporteri, echilibrându-se reciproc într-o competiţie acerbă
pentru obţinerea puterii globale. Şi totuşi, concluzia evidentă care se desprinde este că în
lumea de după Războiul Rece „nu există nicio
provocare ideologică semnificativă şi cu atât
mai puţin vreo confruntare geostrategică
importantă, aproape fiecare situaţie fiind un
caz special”.23
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Conceptul de „smart defence”
în contextul eficientizării
planificării apărării
---------- General-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I"
Mediul internaţional de securitate trece, în prezent, printr-o serie de schimbări fundamentale, devenind din ce în ce mai complex, actorii internaţionali fiind supuşi necesităţii de a găsi
metode inovative de a-şi gestiona securitatea şi apărarea. Criza economică şi financiară
mondială a avut un puternic impact asupra bugetelor militare, făcând necesar ca statele şi
organizaţiile regionale şi internaţionale cu responsabilităţi în domeniu să fie nevoite să îşi
eficientizeze planificarea apărării, şi aceasta cu atât mai mult cu cât, pe lângă deja consacratele riscuri şi ameninţări de securitate, au apărut noi provocări. Conceptele de „pooling
and sharing” şi „smart defence” au căpătat, în acest context, o popularitate din ce în ce mai
mare, generând noi iniţiative în materie de planificare a apărării. Însă, în ciuda unor succese
înregistrate în acest sens şi a prezentării lor ca soluţii ideale de gestionare a apărării în actualul context, aceste noţiuni presupun şi o serie de dificultăţi de depăşit, având
potenţialitatea de a se traduce, uneori, în dezavantaje strategice, politice, militare şi chiar
economice.Cuvinte cheie: „pooling and sharing”; „smart defence”; provocări de securitate;
reduceri ale bugetelor militare; NATO; UE; prioritizare; cooperare; specializare.
Introducere
Mediul internaţional de securitate este
supus în prezent unei serii de schimbări fundamentale, de amploare, care schimbă termenii în care problema securităţii şi apărării
este abordată. Este vorba, în primul rând,
despre schimbarea polarităţii sistemului
internaţional, ceea ce se traduce în tendinţa
ca acesta să treacă de la o configuraţie
unipolară - ce presupune existenţa mai multor
state comparabile în ceea ce priveşte
resursele de putere deţinute, dar a unui singur
centru de putere ce deţine semnificativ mai
multe capabilităţi decât restul actorilor1- la o
configuraţie multipolară - existenţa mai multor
centre de putere cu resurse comparabile pe
arena internaţională. Concret, ne referim la
scăderea influenţei şi puterii SUA şi la emergenţa unor noi centre de putere cunoscute, de
regulă,sub acronimul BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China, America de Sud), la care
am putea adăuga şi Turcia.
O altă schimbare semnificativă este
emergenţa unui nou spaţiu cu potenţialitate
conflictuală ridicată, localizat în sudul şi

sud-estul Mării Mediterane şi declanşat de revoltele populare ce au avut loc de la începutul
anului 2011 în nordul Africii şi în Orientul
Mijlociu, catalogate de cercetătorii occidentali
drept un „val democratic al lumii arabe”.2
Totodată, mediul internaţional de securitate
rămâne marcat de riscurile şi ameninţările devenite, de acum, clasice - terorismul internaţional, proliferarea arme lor dedistrugere în
masă, conflicte interetnice, criminalitatea
organizată.Toate acestea se petrec concomitent cu un alt fenomen ce marchează destinul
lumii în care trăim - criza economică şi
financiară ce a determinat o serie de efecte
nu doar în plan economic, ci şi politic şi social.
Practic, dacă avem în vedere că între dimensiunea economică a securităţii oricărui
actor internaţional şi celelalte dimensiuni se
poate stabili o legătură de netăgăduit, consecinţele crizei economice şi financiare s-au
repercutat asupra tuturor domeniilor, cel
militar nefiind o excepţie înacest sens. Prin urmare, ca orice alt domeniu, instituţiile militare,
indiferent că vorbim despre cele naţionale sau
despre cele create la nivelul organizaţiilor
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internaţionale, au nevoie de susţinere
financiară pentru a putea exista şi funcţiona.
Astfel, în acest context, se poate vorbi despre
necesitatea de a acţiona şi reacţiona în
cadrul unui mediu internaţional de securitate
din ce în ce mai complicat şi cu mai multe
variabile, dar cu resurse mai puţine. În ceea
ce priveşte spaţiul euroatlantic, dimensiunea
financiară a securităţii şi apărării a fost
marcată recent de decizia SUA că este
necesară o reechilibrare a cheltuielilor pentru
apărare între membrii alianţei, dat fiind că
aceasta suporta aproximativ 75% din bugetul
total al NATO. În plus, după 2008, se remarcă
o tendinţă a statelor europene de a diminua şi
mai mult contribuţia la bugetul alianţei ca urmare a efectelor crizei economice şi financiare,3 ceea ce a de terminat eforturile NATO
de a identifica noi soluţii pentru a păstra capacitatea alianţei de a-şi îndeplini misiunile
asumate prin Tratatul de la Washington şi
prin Conceptul Strategic. În paralel, şi UE a
avut o iniţiativă similară, cele două organizaţii
implementând un nou concept în materie de
planificare a apărării, cunoscut sub numele de
„pooling and sharing” la nivelul UE şi de
„smart defence” la cel al NATO şi care, efectiv,
reprezintă o metodă de achiziţionare şi utilizare în comun a tehnicii militare scumpe.
Practic, conceptul descrie diferite forme de
cooperare în materie de apărare, ce presupun
comasarea resurselor financiare în vederea
achiziţionării de tehnică militară scumpă şi
utilizarea acesteia în comun.
1. Uniunea Europeană şi Agenţia
Europeană de Apărare
Conceptele „pooling and sharing”/„smart
defence”, ce implică, pe de o parte, dezvoltarea sau achiziţionarea de echipamente
militare la nivelul Uniunii care nu ar putea fi
obţinute în mod individual şi, pe de alta, utilizarea lor încomun, a luat naştere la nivelul
Uniunii Europene şi nu la cel al NATO, după
cum ar fi fost de aşteptat. Ideea de
achiziţionare şi utilizare în comun a echipamentelor militare costisitoare este inerentă
principiilor care au fost incluse în documentele
fondatoare ale Agen ţiei Europene de Apărare
(European Defence Agency - EDA). Astfel,

atât în Decizia 2004/551/CFSP Comună a
Consiliului privind stabilirea Agenţiei Europene de Apărare (2004),4 cât şi în Decizia
2011/411/PESC a Consiliului de definirea
statutului, sediului şi regulamentului de
funcţionare a Agenţiei Europene de Apărare
şi de abrogare a Acţiunii Comune 2004/551/
PESC (2011)5, printre sarcinile şi atribuţiile
agenţiei se numără şi promovarea armonizării necesităţilor operaţionale şi adoptarea de
metode de achiziţie performante şi compatibile, în special prin: a) promovarea şi coordonarea armonizării cerinţelormilitare; b)
promovarea unor achiziţii rentabile şi eficiente
prin identificarea şi difuzarea de bune practici;
c) furnizarea unor evaluări privind priorităţile
financiare pentru dezvoltarea şi achiziţionarea
de capacităţi (articolul 5, 3(b).
Practic, EDA s-a conturat, încă de la început, drept un organism specializat al UE a
cărui atribuţie principală consta în coordonarea şi încurajarea cooperării între statele
membre în ceea ce priveşte aspectele legate
deachiziţionarea şi dezvoltarea de echipamente militare. Încadrul EDA, statele membre
pot iniţia programe de dezvoltare a
capabilităţilor, EDA furnizând expertiză, asistenţă legală şi administrativă pentru a susţine
iniţiativelestatelor membre. De luat în calcul,
în acest context, este istoricul dimensiunii de
securitate şi apărare al UE care, de-a lungul
timpului, a fost marcat de reticenţa statelor
membre de a investi şi susţine această dimensiune, care era, oricum, mult mai bine
dezvoltată şi, mai ales, finanţată într-o mare
parte de SUA, la nivelul NATO.
Prin urmare, atunci când bugetele militare
ale statelor membre au început să scadă,
ideea, dezvoltată de mult timp la nivelul UE, a
căpătat un nume - „pooling and sharing” -, a
fost mediatizată, acceptată ca o soluţie pentru
continuarea eforturilor de asigurare a
securităţii în contextul crizei economice şi financiare mondiale, adoptată şi la nivelul
NATO, dezvoltată şi implementată. Mai mult,
faptul că „pooling and sharing” este un concept de sorginte europeană este confirmat şi
de numărul considerabil de factori favorizanţi
şi de experienţe de acest gen la nivelul UE,
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permiţând unui anumit grup de state să realizeze un grad crescut de integrare, fiind de
presupus că celelalte le vor ajunge din urmă
pe măsură ce îşi vor dezvolta capabilităţile
necesare.6
Amploarea pe care a căpătat-o interesul
acordat implementării acestui concept se
datorează unor raţiuni de natură economică,
„pooling and sharing” dovedindu-se o manieră
eficientă de a consolida puterea militară europeană într-o perioadă definită de austeritate.
Un prim impuls spre dezvoltarea acestui concept a fost dat de către iniţiativa Ghent, ce a
constat într-un efort al miniştrilor apărării celor
27 de state membre ale UE de a găsi soluţii
pentru consolidarea capabilităţilor militare
europene în contextul reducerilor bugetare
şi al creşterii costurilor aferente investiţiilor
în domeniul militar. Scopul declarat al
iniţiativei era de a „prezerva şi creşte capabilităţile operaţionale naţionale - rezultatul fiind
îmbunătăţirea efectelor, sustenabilităţii,
interoperabilităţii şieficienţei costurilor”.7
Pentru aceasta, s-a făcut o identificare a
ariilor de cooperare, cu scopul de a cheltui
mai eficient resursele existente la nivelul Europei şi pentru a menţine o arie de capabilităţi
militare care să permită realizarea ambiţiilor
politice naţionale, precum şi abilitatea UE de
a acţiona în mod credibil în situaţii de criză.
Ulterior, fiecare stat membru va trebui să inventarieze capabilităţile militare naţionale, ce
vor fi centralizate decătre organismele UE,
care vor elabora un document care să ilustreze starea de fapt în acest domeniu la nivel
european, planuri de capabilităţi şi să identifice posibile domenii de cooperare. Apoi,
statele membre vor trebui să identifice ce
acţiuni pot întreprinde la nivel naţional şi
partenerii pentru cooperare. EDA va acţiona,
împreună cu alte organisme ale UE, ca factori
favorizanţi în procesul de cooperare.
Dată fiind adaptarea acestei abordări la
caracteristicile contextului internaţional (în
special, la implicaţiile crizei economice şi financiare), prezentarea unor soluţii fezabile
şi concentrarea pe găsirea de soluţii au determinat ecoul larg pe care conceptul de „pooling
and sharing” l-a dobândit de atunci. Practic,

în urma realizării inventarelor capabilităţilor
militare existente, statele membre vor urmări
să evite investiţiile în acele capabilităţi care
există deja la nivelul altor state membre şi să
se concentreze asupra acelor capabilităţi care
sunt necesare atingerii obiectivelor strategice
naţionale şi menţinerii UE ca actor relevant de
securitate. Evitarea dublării, atât în interiorul
UE, cât şi în ceea ce priveşte raportul NATOUE, în domeniul capabilităţilor, reprezintă, prin
urmare,unul dintre fundamentele conceptului
de „pooling and sharing”.
Desigur, eforturi de cooperare similare au
existat de-a lungul timpului la ni velul UE, dar
acestea s-au limitat strict la cooperarea în
cadrul anumitor proiecte, fară a se urmări
o viziune de ansamblu, o includere a tuturor statelor membre în acest efort, astfel
încât să se creeze o abordare strategică,
comprehensivă, o viziune de ansamblu care
să ia în calcul toate capabilităţile existente,
modul cum pot fi acestea valorificate de către
toate statele membre şi concentrarea
investiţiilor la nivel european în acele arii unde
niciunul dintre statele membre nu poate
acoperi strictul necesar pentru îndeplinirea misiunilor de securitate şi apărare asumate
prin tratate. Astfel, în cadrul iniţiativei Ghent,
s-au identificat următoarele arii în care cooperarea multilaterală ar putea aduce plus
valoare la nivelul Politicii de Securitate şi
Apărare Comune:8
Armonizarea cerinţelor militare - presupune armonizarea obiectivelor naţionale
referitoare la capabilităţi şi aacestora cu
Obiectivele Globale stabilite la nivelul UE,
astfel încât să existe o bază comună pentru
cooperare;
Cercetare şi Dezvoltare - considerat un
domeniu de importanţă crucială pentru
îmbunătăţirea capabilităţilor existente şi dezvoltarea unora noi;
Achiziţii - cumulând cerinţele naţionale, se
pot realiza economii la nivelul economiei de
producţie în masă. Două precondiţii pentru
realizarea eficienţei costurilor sunt armonizarea cerinţelor militare şi acordarea contractelor pe bază de competiţie. La data la
care era emis documentul cunoscut sub
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numele de iniţiativa Ghent, UE emisese deja
două directive, prin care se creează cadrul
legal pentru realizarea acestor condiţii. Este
vorba despre Directiva de simplificare a
clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul
comunităţii ,9 al cărei scop este de a armoniza piaţa europeană de armament şi
de a reduce procedurile administrative care
împiedică circulaţia echipamentelor militare
între statele membre ale UE, şi despre Directiva privind coordonarea procedurilor privind
atribuirea anumitor contracte de lucrări, de
furnizarea de bunuri şi deprestare de servicii
de către autorităţile sau entităţile contractante
în domeniile apărării şi securităţii 10.
Instrucţie şi exerciţii - capătă o
importanţă deosebită în contextul în care
forţele din Europa au tendinţa de a se
diminua, iar aplicarea conceptului de „
pooling and sharing” la nivelul facilităţilor
disponibile pentru instrucţie ar putea contribui nu doar la scăderea costurilor aferente, ci şi la creşterea interoperabilităţii;
Structuri şi proceduri de comandă;
Gestionarea cheltuielilor - furnizarea
bunurilor costisitoare (recunoaştere strategică
etc.) reprezintă o prioritate în eforturile de
creştere a cooperării.
În consecinţă, au fost discutate iniţiative
precum Programul de Instrucţie pe Elicoptere,
Reţeaua
de Supraveghere
Maritimă, Celula de Intermediere a Comunicaţiilor prin Satelit Europeană, Spitale de
campanie, Realimentare în aer, Viitoare Comunicaţii Militare prin Satelit, Recunoaştere Supraveghere - Intelligence, Instrucţia
Piloţilor, Centre Europene de Transport,
Muniţii Inteligente, Logistică şi Instrucţie
Navală.10
Prin urmare, ideea de „pooling and sharing”
presupune un efort de cooperare şi de armonizare în ceea ce priveşte industria de
securitate şi apărare. Este, în fapt,o soluţie
economică pentru a gestiona impactul crizele
economice şi financiare asupra bugetelor
militare şi, deşi în sine nu este, în mod necesar, o noutate, amploarea şi importanţa care i
se acordă sunt.

Totodată, faptul că „pooling and sharing”
reprezintă o soluţie economică pentru gestionarea actualelor provocări, precum şi faptul
că ideea în sine nu este fundamental nouă se
pot regăsi şi în accentul pus asupra cercetării
şi dezvoltării, domenii de activitate a căror
importanţă a fost subliniată încă din Strategia
2020, unde creşterea inteligentă („smart
growth”) era definită drept „dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoaştere şi
inovaţie”;11 cercetarea şi dezvoltarea pot favoriza eficientizarea utilizării resurselor şi
crearea de noi locuri de muncă.
Practic, cercetarea şi dezvoltarea constituie factori cheie ai creşterii economice, iar,
includerea lor în iniţiativele de eficientizare a
cheltuielilor în materie de apărare devine
firească. Cu o astfel de componentă, „pooling
and sharing” se înscrie chiar pe linia eforturilor
de gestionarea efectelor crizei economice
şi financiare nu doar în domeniul apărării,
ci în toate ariile afectate de criză. Mai mult,
eficienţa „pooling and sharing” din această
perspectivă devine cu atât mai posibilă cu cât,
la nivelul EDA, componenta de cercetare şi
dezvoltare în domeniul capabilităţilor este
inclusă încă din actul fondator al Agenţiei,12 iar,
prin iniţiativele stabilite sub egida Strategiei
2020 - Uniunea Inovaţiei (Innovation Union) s-a creat un mediu propice dezvoltării şi
promovării de noi idei. De altfel, la întâlnirea
Consiliului UE din 22-23 martie 2012, a fost
subliniată importanţa creării de sinergii între
EDA şi Comisie şi politicile europene, în special în domeniul investiţiilor în Cercetare şi
Tehnologii, considerat a fi o soluţie pentru
consolidarea Bazei Industriale şi Tehnologice a Apărării Europene.13 Acest context şi-a
dovedit deja utilitatea dacă luăm în considerare faptul că 12 state membre ale UE,
împreună cu Norvegia, au demarat un program de 15,8 miliarde de euro de cercetare în
domeniul tehnologiilor CBRN, dar şi programe
de cercetare în domeniul sistemelor maritime
şi aeriene fară pilot.
Cu alte cuvinte, UE a creat un cadru foarte
favorabil, ce permite derularea activităţilor de
cercetare şi dezvoltare în toate domeniile,
„pooling and sharing” definind aplicabilitatea
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militară a unui mod general, european de a
privi dezvoltarea economică. De altfel, dacă
privim declaraţia Comisarului UE responsabil
cu cercetarea, inovaţia şi ştiinţa referitoare la
importanţa cercetării şi inovării, este extrem
de dificil să nu identificăm similarităţi cu
iniţiativa „pooling and sharing”: „Europa se
confruntă cu o criză a datoriilor şi cu cele mai
mari provocări economice de zeci de ani.
Statele membre întreprind măsuri de reduceri
bugetare, dar trebuie să ne asigurăm că
aceste măsuri nu taie chiar forţa motrice a
redresării economice: cercetarea şi inovaţia.
A investi acum în cercetare şi inovaţie este
reţeta pentru asigurarea locurilor de muncă şi
a creşterii pe viitor”14. Astfel, se subliniază
deopotrivă impactul contextului economic
internaţional şi necesitatea identificării unei
noi abordări.
De asemenea, un alt aspect relevant ţine
de asemănarea dintre cooperarea structurată
permanentă şi „pooling and sharing”.
Existenţa clauzei referitoare la această formă
de cooperare în Tratatul de la Lisabona constituie, fară îndoială, un avantaj în consolidarea şi creşterea frecvenţei cooperării în
materie de industrie aferentă securităţii şi
apărării. Dar aceasta presupune realizarea de
proiecte restrânse, de iniţiative reduse la cooperarea dintre anumite state pe anumite probleme identificate de către aceştia, urmând ca
celelalte state săli se alăture atunci când vor
avea voinţa şi puterea necesare. „Pooling and
sharing” reprezintă, încă de la început, un
concept de amploare europeană, presupune
că toate statele membre sunt implicate şi că
toate beneficiază de anumite avantaje în termeni de eficienţă a costurilor şi de echipamente necesare atingerii intereselor naţionale
şi îndeplinirii responsabilităţilor asumate în
cadrul UE. Mai mult, „pooling and sharing”
presupune realizarea unor sinergii de amploare europeană în domeniul industriei de
securitate şi apărare.
Totodată, nu trebuie omise posibilele obstacole în calea implementării acestui concept,
obstacole pe care le putem regăsi în însuşi
modul în care securitatea şi apărarea
funcţionează la nivelul UE.15 Prin urmare,

este posibil ca punerea în aplicare a acestui
concept să se lovească nu doar de viziuni şi
priorităţi distincte, ci şi de reticenţa autorităţilor
naţionale de a face parte dintr-un asemenea
efort.
Spre exemplu, la finalul anului 2010, trei
dintre statele membre ale UE - Franţa, Germania şi Polonia - au lansat o iniţiativă prin
care se propunea crearea unui cartier general
operaţional militar la Bruxelles, propunere ce
s-a lovit de opoziţia Marii Britanii, argumentată
prin faptul că un astfel de cartier general
echivalează cu o suprapunere, cu o dublare
de sarcini cu NATO. Pe de altă parte, nu trebuie să minimizăm impactul pe care actualul
context economic îl are asupra modului de a
percepe şi aborda securitatea şi apărarea şi
nici cel al unei soluţii viabile şi avantajoase
care, finalmente, ar permite ca statele membre ale UE să îşi menţină sau chiar să îşi
îmbunătăţească capacitatea de a garanta securitatea cetăţenilor lor şi de a-şi respecta
angajamentele asumate pe plan regional şi
internaţional.
2. NATO şi „Smart Defence”
„Smart Defence” este echivalentul conceptului de „pooling and sharing”, implementat la nivelul UE. Varianta de „smart defence”
a fost adoptată în contextul dezechilibrului
major în ceea ce priveşte contribuţia
statelor membre NATO la bugetul alianţei,
dezechilibru a cărui importanţă a crescut considerabil în condiţiile create decriza
economică şi financiară.
Declinul puterii SUA, principalul contributor
la bugetul NATO, precum şi schimbarea
priorităţilor strategice aleacesteia spre zona
Asia-Pacific16 au avut impact, deasemenea,
asupra organizării şi funcţionării acestuia.
Concept lansat recent, „smart defence” se
încadrează în rândul transformărilor cunoscute de alianţă sub impactul mişcărilor tectonice petrecute la nivel internaţional.
Conform paginii web oficiale a NATO, conceptul de „smart defence” este adoptat la
nivelul alianţei în contextul crizei, în condiţiile
în care este necesară o „reechilibrare” a cheltuielilor de apărare între SUA şi statele europene, o împărţire echitabilă a „poverii”
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apărării. În genere, prin acesta, sunt vizate
capabilităţile de apărare care implică cheltuieli
considerabile - apărarea antibalistică,
supraveghere şi recunoaştere, intelligence,
mentenanţă şi pregătire, in strucţie şi
pregătire a forţei, angajament efectiv şi
protecţia forţelor.
Practic, „smart defence” este o soluţie pentru a putea menţine capacitatea NATO de aşi îndeplini misiunile asumate prin Tratatul de
la Washington şi prin Conceptul Strategic,
este răspunsul Alianţei la creşterea
complexităţii mediului internaţional de securitate, dat fiind că riscurile şi ameninţările
de securitate s-au menţinut, dar contracararea acestora este din ce în ce mai dificil
de făcut în condiţiile în care bugetele militare
s-au diminuat sub impactul crizei economice
şi financiare mondiale. După cum am
menţionat anterior, SUA nu au făcut
excepţie de la această regulă.
Implementarea conceptului la nivelul
alianţei presupune dezvoltarea acelor
capabilităţi de care NATO are nevoie cel mai
mult în actualul context internaţional, Alianţa
funcţionând, similar UE, prin EDA, drept
facilitator, intermediar, cadru în care membrii
săi pot decide ce anume pot obţine împreună,
la costuri mai mici, mai eficient şi cu riscuri
mai puţine. La nivelul NATO, rolul de coordonare revine Co mandamentului Aliat
pentruTransformare (Allied Command Transformation - ACT).O altă structură cu rol important în implementarea conceptului de
„smart defence” este Conferinţa directorilor
naţionali pentru armamente, principalul
comitet al NATO însărcinat cu promovarea
cooperării în materie de armament şi cu furnizarea de capabilităţi pentru îmbunătăţirea
eficienţei forţelor NATO.
Mai mult, la nivelul NATO, a fost creată recent, pe 6 iulie 2012, o agenţie similară EDA
- Organizaţia NATO pentru Achiziţii (NATO
Procurement Organization -NPO)17- cu
scopul de a reprezenta un cadru în care programele multinaţionale de achiziţii să fie integrate. NPO este încă în curs de organizare,
când sunt definite structura şi procesele ce
vor sta la baza funcţionării sale.

De asemenea, pagina web oficială a NATO
menţionează că NPO va valorifica experienţa
agenţiilor de achiziţii multinaţionale deja existente,18 agenţii care vor continua să
funcţioneze ca atare până când NPO va deveni funcţională sau până când statele care
participă la acestea vor decide integrarea în
cadrul NPO. Totodată, existenţa unor agenţii
specializate pe achiziţii multinaţionale relevă
clar faptul că, în sine, ideea de „smart defence” nu este una nouă, conceptul ca atare
căpătând o nouă amploare şi noi valenţe în
contextul crizei economice şi financiare mondiale.
De asemenea, ca şi în cazul EDA, şi implementarea „smart defence” presupune anumite etape necesare. Prima constă în
prioritizarea capabilităţilor necesare la nivel
naţional cu cele necesare la nivelul Alianţei,
astfel încât obiectivele principale identificate
în domeniul planificării apărării să coincidă cu
cele definite la nivelul NATO. A doua etapă
constă în specializare, ceea ce presupune
necesitatea ca statele să taie din bugetele alocate acelor capabilităţi deja existente la nivelul
altor state membre NATO şi la care, în virtutea
„smart defence”,acestea ar avea acces. Specializarea presupune economisirea anumitor
resurse pentru a fi investite în altele insuficiente sau inexistente la nivelul întregii
Alianţe. Cea de-a treia etapă constă în
cooperare - dimensiune crucială şi fundamentală a conceptului ce stă la baza ideii că
statele pot, împreună, să aibă acces la
capabilităţi pecare nu şi le-ar permite altfel.
Iniţiativele derulate în virtutea conceptului
de „smart defence” la nivel NATO s-au concentrat asupra capabilităţilor extrem de
costisitoare. Dintre acestea, putem enumera
următoarele:
Sistemele de supraveghere terestră,
maritimă şi aeriană, cu rol deosebit de important în protecţia forţelor NATO în teatrele de
operaţii. Echipamente necesare Sistemului
NATO de Supraveghere Aer-Sol (NATO AirGround Surveillance System - AGS) au fost
deja achiziţionate printr-un contract multinaţional care include Bulgaria, Cehia,
Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania,
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Luxemburg, Norvegia, România, Slovacia şi
SUA.
Sistemul aeropurtat de avertizare şi control
(AirborneWarning and Control SystemAWACS). Combaterea Dispozitivelor Explozive Improvizate (DEI) constituie un alt
punct esenţial în protecţia forţelor NATO aflate
în teatrele de operaţii, dat fiind că peste
jumătate din cei răniţi pe câmpul de luptă au
fost răniţi de astfel de dispozitive.
În noiembrie 2011, treisprezece state au
decis să achiziţioneze în comun tehnologii
pentru combaterea DEI.
Scutul antirachetă poate fi considerat un alt
caz de implementare a ideii de „smart defence”. Construcţia a fost iniţiată de SUA. Turcia, Spania, Polonia şi România au acceptat
să găzduiască elemente ale acestuia pe teritoriul lor naţional, Olanda şi-a anunţat intenţia
de a moderniza patru nave cu radar, iar Germania îşi poate oferi sistemele Patriot.
Apărarea împotriva atacurilor cibernetice
reprezintă un alt domeniu în care „smart defence” este implementată, prin proiecte care
presupun tehnologii inovative şi suport
operaţional.
Sistemele de Comandă şi Control etc.
De asemenea, în cadrul aceleiaşi ordini de
idei, se înscrie şi iniţiativa Norvegiei de dezvoltare a integrităţii, plecând de la premisa că,
pentru a implementa o „smart defence”
(apărare inteligentă), este nevoie de instituţii
inteligente. Proiectul vizează promovarea
bunelor practici şi dezvoltarea unor instrumente practice pentru a reduce riscul corupţiei,
fiind gândit pentru a putea susţine adecvat Afganistanul şi statele din sud-estul Europei.19
Ceea ce este de remarcat în abordarea
NATO, spre deosebire de cea a UE, este accentul mai mic pus asupra cercetării şi
dezvoltării, ca parte integrantă a conceptului
de „smart defence”. Explicaţia pentru aceasta
ar putea fi regăsită în natura distinctă a celor
două organizaţii. UE s-a format, definit şi
evoluat, în primul rând, ca organizaţie
regională de integrare economică, impactul
crizei economice şi financiare mondiale fiind
resimţit mult mai intens la nivelul acesteia,
tocmai din pricina implicaţiilor integrării asupra

diferitelor dimensiuni ale securităţii economică, socială, politică, militară.
Prin urmare, a fost necesară identificarea
unor soluţii ample, cuprinzătoare, care să fie
utile în gestionarea pe termen lung, durabilă,
sustenabilă a efectelor crizei în cât mai multe
domenii, iar cercetarea şi dezvoltarea este,
după cum am demonstrat anterior, una dintre
principalele pârghii pentru aceasta. NATO, pe
de altă parte, este, fundamental, o alianţă
politico-militară, cu atribuţii preponderent
legate de securitate şi apărare. Prin urmare,
eforturile în acest cadru au fost concentrate
asupra identificării de soluţii pentru
achiziţionarea şi dezvoltarea echipamentelor
militare necesare pentru ca alianţa să îşi
poată respecta angajamentele asumate deja.
Cercetarea este, într-adevăr, parte integrantă
a iniţiativei, deoarece orice dezvoltare (a
echipamentelor militare, a armamentelor, a
sistemelor de comandă şi control, a sistemelor de apărare etc.) presupune existenţa
unei activităţi de cercetare; dar, în opinia
noastră, aceasta joacă unrol mai mic în
definirea conceptuală a „smart defence”.
Pentru NATO, „smart defence” echivalează cu
„a cheltui banii pentru apărare într-un mod mai
inteligent”20. Mai mult, în ceea ce priveşte
cercetarea şi dezvoltarea la nivelul NATO, a
fost atrasă atenţia asupra faptului că implicarea Alianţei în multe operaţiuni ce presupun
cheltuieli considerabile a făcut să rămână
puţine fonduri pentru cercetare şi dezvol tare
şi pentru procurarea de noi echipamente.21
Totodată, o altă posibilă cauză a explicitării
mai slabe a rolului cercetării şi dezvoltării în
contextul „smart defence” poate consta şi în
necesitatea ca statele europene să
investească mai mult în cercetare şi tehnologie, în contextul în care, conform documentelor oficiale,22 SUA investeşte de 7 ori
mai mult în cercetare şi tehnologie decât UE,
ceea ce presupune că investiţiile mai consistente în acest domeniu de către UE ar constitui
noi
oportunităţi
de
cooperare
transatlantică, constituind avantaje pentru ambele părţi. Nivelul scăzut al investiţiilor în cercetare şi dezvoltare la nivelul Europei poate
constitui o motivaţie pentru abordarea acestei
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probleme in extenso în cadrul Uniunii, caz în
care am avea de-a face cu eforturi de a
atenua o vulnerabilitate.
Totodată, aşa cum UE are de înfruntat
anumite obstacole în calea implementării conceptului de „pooling and sharing”, şi NATO se
confruntă cu propriile provocări în acest sens.
Conceptul a căpătat popularitate şi amploare
în contextul crizei economice şi financiare, dar
implementarea sa presupune eforturi de a
depăşi dificultăţi care, în marea lor majoritate,
sunt de natură politică, dat fiind că se presupune că statele membre trebuie să se
bazeze într-o mai mare măsura unul pe
celălalt în ceea ce priveşte capabilităţile necesare respectării angajamentelor asumate în
materie de securitate. Dincolo de nevoia de a
depăşi eventuala absenţă a încrederii între
state şi de dificultăţile de ordin practic, procedural, instituţional de a implementa acest
concept, de departe cea mai consistentă dificultate este reprezentată de specializare, ce
se constituie într-un veritabil „nod gordian” al
„smart defence”.23
Conform definiţiei date de NATO, specializarea presupune ca naţiunile să se concentreze doar pe dezvoltarea anumitor
capabilităţi şi să abandoneze dezvoltarea
altora, urmând ca acestea din urmă să le fie
furnizate, în caz de necesitate, de ceilalţi aliaţi
care, în virtutea aceluiaşi concept, şi le vor fi
dezvoltat. Este vorba despre întreprinderea
unor eforturi ale căror implicaţii vor fi permanente, statele membre putând deveni, în
anumite situaţii, unicii furnizori de anumite
echipamente şi, în altele, complet dependenţi
de ajutorul celorlalte state. Desigur, în acest
context, nu trebuie să omitem garanţia de securitate oferită de articolul 5 din Tratatul de la
Washington. Implicaţiile specializării sunt numeroase şi profunde, în primul rând, specializarea implică schimbări de substanţă în
structurile militare naţionale ale aliaţilor ca
urmare a concentrării doar asupra anumitor
capabilităţi militare, ceea ce presupune
existenţa riscului ca statele să acţioneze în
virtutea principiului suveranităţii şi să manifeste reticenţă în a adopta o asemenea
măsură. Mai mult, sursa citată identifică şase

mari categorii de provocări în acest sens.
Prima dintre ele constă în faptul că specializarea are impact asupra flexibilităţii strategice pe care o are fiecare stat membru în
parte, deoarece astfel capabilităţi necesare întreprinderii unor măsuri în situaţii neprevăzute
ar rămâne neacoperite, constituindu-se într-o
vulnerabilitate a respectivului actor statal.
A doua provocare majoră implicată de specializare se referă la efectele negative
asupra libertăţii politice a statelor de a
acţiona sau nu într-o anumită situaţie, spre
exemplu, atunci când acesta doreşte,
împreună cu alţi aliaţi, să acţioneze într-o
anumită criză pentru care capabilităţile
necesare se află dezvoltate la nivelul altor actori; şi, viceversa, când un anumit actor care
este singurul deţinător al unor capabilităţi
consideră că implicarea într-o anumită criză
sau conflict nu este conformă intereselor sale
naţionale. În ambele situaţii, se poate vorbi
despre constrângere, fie aceea de a nu
acţiona, fie aceeade a acţiona.
În al treilea rând, stabilirea criteriilor care
vor sta la baza alcătuirii forţelor specializate
reprezintă o altă dificultate, deoarece acestea
vor necesita un grad ridicat de coeziune care
să presupună că toate capabilităţile necesare
vor fi disponibile indiferent de naţiunile care le
compun şi aceasta luând în considerare faptul
că aliaţii vor manifesta tendinţa de a dezvolta
acele capabilităţi care le sunt mai necesare
având în vedere vulnerabilităţile la care sunt
expuşi.
A patra dificultate se referă la implicaţiile
asupra industriei de apărare, specializarea
presupunând faptul că statele vor trebui să
renunţe la a mai fabrica anumite capabilităţi
pentru a se concentra pe dezvoltarea altora.
În al cincilea rând, este vorba despre
creşterea complexităţii educaţiei şi instrucţiei
personalului militar, iar, în al şaselea, despre
faptul că procesul de specializare trebuie să
pornească de la premisa că NATO nu este
unica organizaţie cu atribuţii în materie de securitate euro-atlantică. Statele membre sunt
parte şi din alte organizaţii sau sunt supuse
necesităţii de a se confrunta cu riscuri particulare, cum este, spre exemplu, cazul Turciei
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care trebuie să gestioneze problema PKK.
Practic, statele trebuie să îşi menţină capacitatea de a acţiona şi în virtutea altor angajamente de securitate fără a dubla capabilităţile
militare cu altele existente în cadrul NATO.
3. Interoperabilitatea NATO şi UE în contextul crizei economice şi financiare
„Pooling and sharing” şi „Smart Defence”
sunt două concepte diferite ca de numire, dar
care presupun, în linii mari, acelaşi lucru - comasarea capabilităţilor şi utilizarea lor în mod
comun, cu scopul de a face investiţiile în securitate şi apărare mai eficiente. Cooperarea este ideea centrală în jurul căreia sunt
construite cele două concepte, accentul fiind
pus pe cooperarea între statele membre.
Totuşi, în ceea ce priveşte spaţiul european,
faptul că NATO şi UE au în comun 21 de state
membre, cooperarea trebuie considerată şi la
nivel supranaţional, fiind esenţială pentru a
preveni situaţia în care, implementate la
nivelul ambelor organizaţii, „smart defence” şi
„pooling and sharing” să favorizeze chiar
crearea condiţiilor pe care îşi propun să le
combată - o risipire a resurselor
prin
dublarea de funcţii. Iar eforturile pentru a
preveni această stare a lucrurilor sunt deja
vizibile. Comun ambelor abordări este faptul
că, în sine, ideea de a pune în comun
resursele pentru a dezvolta şi/sau achiziţiona
capabilităţi de apărare care să fie utilizate în
comun de către contributori nu este nouă.
„Smart defence” şi corolarul său european
- „pooling and sharing” - sunt iniţiative menite
să micşoreze decalajul dintre SUA şi statele
europene în ceea ce priveşte capabilităţile
tehnologice şi operaţionale, SUA având un
nivel mult superior statelor europene datorită
direcţionării de fonduri mai mari către bugetul
apărării.
SUA nu sunt doar principalul contributor la
bugetul NATO, ci şi cea mai mare putere
militară a lumii, în ciuda faptului că, şi în cazul
lor, putem vorbi despre o scădere a
investiţiilor în apărare. Diferenţa dintre
investiţiile SUA în apărare şi cele ale statelor
europene este enormă. Astfel, pentru 2011,
statisticile24 arată că SUA au investit nu mai
puţin de 711 miliarde de dolari, în timp ce, pe

continentul european, cele mai mari investiţii
au fost înregistrate de către Marea Britanie,
cu 62,7 de miliarde de dolari, reprezentând
aproximativ 11% din totalul cheltuielilor guvernului american. Aceeaşi diferenţă mare în
ceea ce priveşte investiţiile în materie de securitate şi apărare se poate remarca şi la
nivelurile investiţiilor în cercetare şi dezvoltare
pe cele două ţărmuri ale Atlanticului. Mai mult,
atunci când vorbim despre apărare în plan european, vorbim, în primul rând, despre statele
europene şi nu despre o unică entitate - UE,
şi aceasta din pricina caracterului interguvernamental al Politicii de Securitate şi Apărare
Comună, unde statele membre acţionează, în
continuare, în virtutea principiului suveranităţii.
Prin urmare, în ceea ce priveşte apărarea,
investiţiile statelor europene nu sunt doar mult
mai scăzute faţă de cele ale partenerului
transatlantic, ci şi puţin concertate, coordonate - cel puţin, până la iniţiativa cunoscută
drept „pooling and sharing” şi „smart defence”.
Astfel, ideea de a comasa resursele şi partaja
capabilităţile obţinute astfel vine să rezolve o
problemă de factură europeană - distanţa
mare în ceea ce priveşte capabilităţile militare deţinute faţă de SUA, problemă
accentuată, după cum am menţionat deja,
de contextul crizei economice şi financiare
globale şi de glisarea interesului strategic al
SUA preponderent către Asia-Pacific.
Cooperarea şi coordonarea eforturilor la
nivelul celor două organizaţii este deci vitală
pentru ca cele două concepte să se bucure de
succes pe termen lung. Mai mult, în ceea ce
priveşte interoperabilitatea, NATO şi UE şi-au
dezvoltat, încă de dinainte de apariţia crizei
economice şi financiare, cadre în care
aceasta este facilitată, depunându-se eforturi
de ambele părţi pentru evitarea suprapunerii
funcţiilor asumate în materie de securitate
europeană şi pentru realizarea unei abordări
complementare a securitătii.25
Primul cadru de cooperare între NATO şi
UE a fost constituit de Acordurile „Berlin Plus”,
prin care UE căpăta acces la instrumentele de
planificare operaţională ale NATO în operaţiile
de management al crizelor, la capabilităţile comune ale NATO, presupunea posibilitatea ca
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UE să utilizeze forţe NATO în conducerea
operaţiilor proprii.
În prezent, acordurile NATO-UE în materie
de securitate vizează cooperarea în managementul crizelor, lupta împotriva terorismului şi
a proliferării armelor de distrugere în masă,
schimburi de informaţii clasificate la care
putem adăuga faptul că UE are acces la
capabilităţile de planificare ale NATO. În plus,
cooperarea NATO-UE s-a materializat adesea
şi în acţiuni complementare în teatrele de
operaţii, aşa cum a fost cazul celor din
Bosnia-Herţegovina,
Fosta
Republică
Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, Afganistan
sau al operaţiilor navale derulate de-a lungul
coastei somaleze.
Prin urmare, la nivelul celor două
organizaţii, necesitatea de a coopera astfel
încât să se evite suprapunerea eforturilor şi a
funcţiilor este o realitate conştientizată şi
acceptată
de
mult,
iar
implicaţiile
implementării conceptelor de „smart defence”
şi „pooling and sharing” nu fac excepţie de la
această regulă.
Până acum, interoperabilitatea în noile
condiţii create de criza economică şi
financiară, în special cele aferente planificării
apărării, a fost favorizată prin întâlniri regulate
ale şefilor celor două organisme însărcinate
să coordoneze eforturile legate de punerea în
aplicare a „pooling and sharing” şi „smart defence” - EDA - şi al ACT. O astfel de întâlnire
a avut loc în luna decembrie 2011, când şefii
celor două structuri au discutat despre modul
în care EDA şi ACT pot conlucra astfel încât
eforturile lor să fie complementare şi să se
evite risipirea de resurse. De altfel, analizând
listele de programe deja dezvoltate la
nivelul celor două organizaţii, putem observa
că acestea s-au concentrat asupra unor tipuri
diferite de investiţii, EDA concentrându-se
preponderent asupra logisticii şi comunicaţiilor, iar ACT asupra capabilităţilor aferente
operaţiilor militare în teatre, protecţiei trupelor,
ca şi celor legate de riscuri şi ameninţări
precum cele provenite din spaţiul cibernetic
sau proliferarea armelor de distrugere în
masă, ceea ce face posibilă utilizarea lor
eficientă înpractică. La întâlnirea dintre con-

ducerea EDA şi ACT din decembrie 2011,
s-a vorbit şi despre modul în care interoperabilitatea NATO-UE se va manifesta în mod
concret, un exemplu fiind deja constituit de
evoluţia operaţiei din Afganistan când, rezultate ale unor proiecte dezvoltate sub egida
EDA (asistenţă medicală, instrumente de
combatere a DEI, antrenamentul piloţilor de
elicoptere) au fost valorificate în misiuni conduse de NATO.
Prin urmare, există premise care susţin capacitatea celor două organizaţii de a coopera
şi în condiţiile în care statele membre se
confruntă cu reduceri ale bugetelor alocate
apărării şi sub necesitatea adoptării unui nou
mod de a gândi aspectele referitoare la securitate şi apărare. În acest sens, menţinerea
unui contact continuu între instituţiile abilitate
la nivelul NATO şi al UE, dialogul,
transparenţa şi schimbul de idei sunt elemente esenţiale ale atingerii scopurilor propuse prin ideea de apărare inteligentă. Mai
mult, acest tip de relaţie NATO-UE este cu
atât mai necesar cu cât ambele se confruntă
cu aceleaşi obstacole în eforturile de a pune
în operă „pooling and sharing” şi „smart defence”.
Concluzii
„Pooling and sharing” şi „smart defence” au
fost prezentate ca soluţii ideale de a menţine
capacitatea de apărare a statelor din regiunea
euroatlantică în contextul crizei economice şi
financiare. Ideile, deşi nu sunt noi, au avut un
impact şi un succes mult mai mari decât în trecut datorită contextului internaţional, ceea ce
a permis prezentarea lor într-o lumină
pozitivă, în mod exagerat, în opinia noastră.
Desigur, ideea de a pune în comun şi dea partaja resursele pentru apărare astfel încât să
se permită aceeaşi capacitate de apărare cu
costuri mai mici este utilă, iar succesul ei
justificabil în condiţiile în care majoritatea
statelor membre NATO şi UE se confruntă
cu reduceri bugetare, inclusiv în domeniul
militar.
Totuşi, după cum am demonstrat anterior,
există şi un revers al medaliei, o serie de
dificultăţi şi obstacole cu impact sensibil în
domeniul planificării apărării. Componenta de
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specializare a „smart defence” este una
dintre cele mai elocvente în acest sens,
influenţând şi crescând complexitatea procesului de planificare a apărării la nivelul
fiecărei naţiuni în parte. A renunţa la dezvoltarea unor capabilităţi pentru a concentra
investiţiile asupra altora, pe baza ideii că
acestea vor fi furnizate de celelalte state
membre ale organizaţiilor presupune o redefinire a industriei de apărare, a organizării
structurilor armate, a educaţiei şi instrucţiei
personalului militar sau civil, a sarcinilor asumate la nivel naţional. Toate acestea ar putea
duce la dezechilibre economice în domeniul
militar şi aceasta numai dacă luăm în calcul
faptul că industriile de apărare ale unor
state ar putea suferi consecinţe negative, iar
ale altora repercusiuni pozitive.
Mai mult, dincolo de aceasta, o altă
problemă care trebuie depăşită este cea a încrederii mutuale dintre state; în lipsa unui sentiment de siguranţă în ceea ce priveşte
angajamentul celorlalte state, nicio ţară nu va
fi dispusă să neglijeze dezvoltarea unor
capabilităţi necesare asigurării securităţii şi
integrităţii naţionale. În plus, în acest sens,
modul în care sunt gestionate relaţiile dintre
statele europene capătă o importanţă
crescută pentru implementarea cu succes a
apărării inteligente, deoarece, după cum o
arată majoritatea analizelor asupra securităţii europene, acestea sunt mult ataşate de
ideea de naţiune, identitate, suveranitate, iar
apărarea este unul dintre cele mai sensibile
domenii.26 De aceea, în opinia noastră, cheia
pentru reuşita celor două iniţiative o constituie
statele europene şi relaţia dintre ele.
Consolidarea cooperării, a încrederii mutuale,
depăşirea, atunci când e cazul, a viziunii
westphaliene asupra securităţii şi apărării
sunt condiţii sine qua non atât pentru
apărarea inteligentă, cât şi pentru eforturile
de punere în comun şi partajare a
capabilităţilor militare.
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ARCTICA – un teritoriu în dispută,
obiectiv al unui ,,nou mare joc”
----------Colonel dr. Vasile Cerbu, Divizia 2 Infanterie „Getica”

Înainte de a aborda problemele de natură
geopolitică sau geoeconomică, este necesar
a face o prezentare generală a zonei pe care
o supunem analizei.
Oceanul Îngheţat sau Oceanul Arctic este
situat în regiunea Polului Nord şi este cel mai
mic dintre oceanele lumii. Deşi are
suprafaţa cea mai mică (aproximativ 788.000
Km2), este mai întins decât Europa, are forma
relativ circulară şi centrul aproximativ pe Polul
Nord al planetei. Acesta este delimitat de
ţărmurile nordice ale continentelor Europa,
Asia (Siberia) şi America de Nord, precum şi
cele ale insulei Groenlanda. Oceanul Arctic
comunică liber cu Oceanul Atlantic şi, printr-o
strâmtoare îngustă (strâmtoarea Bering), cu
Oceanul Pacific.
Ţărmurile celor trei continente care îl
mărginesc sunt foarte sinuase, realizând
foarte multe peninsule, golfuri, estuare şi fiorduri. Una din principalele caracteristici ale
acestui ocean este că nu are contact cu
continentele care-l delimitează decât prin
mările de margine. De asemenea, altă
caracteristică importantă este prezenţa
gheţii.1
În Oceanul Arctic există două căi de
comunicaţii maritime:
- Pasajul de Nord - reprezintă calea cea
mai scurtă, prin nordul Siberiei între vestul
Rusiei (portul Murmansk) şi estul Rusiei (portul Vladivostok);
- Pasajul de Nord-Vest, care străbate
apele arctice prin nordul planetei, de la
Oceanul Atlantic la Oceanul Pacific.
Chiar dacă până nu demult cele două căi
erau inaccesibile, în prezent, graţie
spărgătoarelor de gheaţă moderne şi navelor

de construcţie specială, sunt utilizate în mod
frecvent.
Regiunea are o climă polară aspră, care
este influenţată pe tot parcursul anului de
masa de aer polar rece și este caracterizată
prin temperaturi foarte scăzute, între -32-360C
şi 0-10C (uneori mult mai scăzute).
Precipitaţile oscilează între 75 şi 500 mm/an.
În trecut Oceanul Arctic avea un şir de insule care în prezent sunt scufundate şi multe
dintre ele se află pe platforma continentală
asiatică iar mai puţine în jurul celorlalte continente (America de Nord, Asia şi Europa). Cele
mai importante insule sunt: Makarov, Bredly,
Andreev, Djils, Exploratorilor Polului Nord,
Keenan, Spitsbergen.

Arctica – poziţionare Sursă. www.maps-of-arctic

Resursele Arcticii
Regiunea Arctică reprezintă un amestec interesant de interese economice şi geopolitice,
de la resurse energetice, până la căi de
acces şi rute comerciale. Importanţa
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economică a zonei a crescut odată cu conflictele politico-militare din zona Orientului
Mijlociu, care au impus căutarea de alternative, de afirmarea Indiei şi Chinei ca mari puteri economice cu nevoi de resurse energetice
în creştere şi ca urmare a încălzirii climei şi
topirii gheţarilor care fac mai accesibilă
exploatarea resurselor de hidrocarburi, care
sunt estimate la peste 25% (unii le evaluează
la 50%) din resursele neexploatate ale lumii
(estimate la aproximativ 90 miliarde de barili
de petrol şi la 1680 de trilioane metri cubi de
gaze). Interesul pentru această zonă din
punct de vedere economic este accentuat şi
de prezenţa unor zăcăminte de aur, argint,
uraniu, plumb, zinc şi nichel.2
Rute de navigație
Importanța Arcticii este amplificată și de
posibilitatea deschiderii a două noi rute de
navigație, numite pasaje. Este vorba de
Pasajul Nordic, de-a lungul costei Federației
Ruse și prin nordul coastelor Norvegiei și
Pasajul de Nord Vest, prin spațiul Nordului
Canadian. Acest lucru este posibil deoarece
calota glaciară se topește cu viteză uimitoare,
iar suprafața ghețurilor arctice s-a micșorat,
ceea ce face ca o parte din an navigația să fie
posibilă o durată mai mare fără folosirea
spărgătoarelor de gheață. Potrivit revistei „Science”, care face referire la un raport care a fost
dat publicității de US Artic Research Commission, se estimează că în aproximativ 10 ani
navele care nu sunt special echipate vor putea
naviga în timpul verii pe aceste pasaje.3

Regiunea Arcticii-delimitare
Sursă. http://www.cass-ro.org/arctica

În continuare, vom prezenta câteva aspecte, apreciate ca fiind mai relevante privind
cele două pasaje.
Pasajul de Nord-Vest are o lungime de
5780 km, fiind o cale maritimă care trece din
nordul Europei prin nordul Americii de Nord şi
leagă Oceanele Arctic, Atlantic şi Pacific.4
Acest pasaj a generat unul din aceste conflicte inevitabile care este în curs de
desfăşurare între SUA şi Canada.
Pasajul de Nord-Vest este format din mai
multe insule, fiind străbătut de numeroase
strâmtori şi a devenit motiv de dispută politică,
deoarece SUA şi Canada nu se pot pune de
acord asupra statutului juridic a acestui arhipelag. Canada doreşte ca apele care constituie Pasajul de Nord-Vest să fie tratat ca ape
interne asupra cărora să-şi exercite suveranitatea completă.

Pasajul de Nord-vest – poziționare
Sursă. www.maps-of-arctic

SUA doreşte ca pasajul să fie considerat
strâmtoare internaţională, ceea ce reduce considerabil capacitatea Canadei de a-şi exercita
suveranitatea asupra acestor ape.5 Starea de
navigabilitate a pasajului o perioadă mai mare
de timp în cursul anului ar scurta distanţa de
transport între Europa şi Asia cu aproximativ
7000 mile, comparativ cu traseul prin Canalul
Panama sau cu 19.000 mile comparativ cu
traseul de la Capul Horn, pentru petrolierele
care nu pot naviga prin Canalul Panama.
Un alt motiv al disputei este reprezentat de
resursele naturale care se estimează că se
ascund în adâncuri. Această problemă are
implicaţii atât asupra Canadei, cât şi asupra
SUA.
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Canada, în situaţia în care pasajul devine
strâmtoare internaţională, s-ar găsi în
vecinătatea unor ape internaţionale, care pot fi
utilizate liber, fără control, de cargouri din toată
lumea. Mai mult, libera circulaţie internaţională
implică riscuri, unul fiind cel terorist - grupările
teroriste ar putea ajunge cu uşurinţă pe continentul american odată cu internaționalizarea
statutului său.
Pentru SUA, asigurarea navigației prin
pasaj aduce beneficii directe şi indirecte, urmare a reducerii costurilor de transport pentru
companiile americane, care-şi desfăşoară activitatea în Asia sau exploatează resursele din
Alaska şi exportă pe pieţele europene. Un alt
efect ar fi că ar putea pierde Canada ca aliat,
în favoarea Rusiei (de care Canada s-a
apropiat în ultimii ani).6
Mecanismele internaţionale sunt greu de
aplicat acestui conflict. UNCLOS este dificil de
aplicat deoarece nu s-a ajuns la un acord pasajul să fie considerat pământ (fiind
îngheţat o mare parte a anului), aşa cum este
apreciat de indigeni (principalul argument al
Canadei), sau apă (cum este apreciat de
SUA).
Nu există un mecanism cu caracter obligatoriu de soluţionare a conflictelor din
această zonă, convenţia neavând putere
reală asupra statelor care au ratificat-o, cu
atât mai puţin asupra celor care nu au ratificat-o (cazul SUA).
Dacă schimbările climatice în zonă vor continua în acest ritm, este posibil să se reaprindă
vechi conflicte între SUA şi Rusia, dar într-un
alt context internaţional, context în care
existenţa altor puteri mondiale cu interese în
creştere în zonă vor complica şi mai mult luarea de decizii. Putem aprecia că schimbările
geopolitice din zonă, interesele mari ale
statelor pot influenţa relaţiile dintre aliaţi
(atunci când interesele acestora se situează
pe poziţii antagonice).7
Pasajul de Nord sau Calea Maritimă de
Nord, așa cum este denumită de ruși, este,
cel mai scurt traseu navigabil dintre Asia și
Europa, se întinde de-a lungul întregului țărm
nordic al Federației Ruse, între porturile
Arhanghelsk, Murmansk și Vladivostock.

Această cale mai lină este o alternativă la
rutele tradiționale dintre Shanghai și Rotterdam prin Canalul Suez, în lungime de aproximativ 20.000 km. Ruta scurtează distanța cu
aproximativ 5.000 km sau durata cu aproximativ 10-12 zile (din durata, pe ruta
tradițională, de aproximativ 50 zile), reduce
costurile de combustibil și de asigurare al
navelor și al mărfurilor, evită zonele amenițate
de piraterie și, mai important, evită
Strâmtoarea Malacca, această jugulară
energetică a Chinei, care este principalul
pasaj de navigație între Oceanele Pacific și Indian.8
Putem afirma că rutele tradiționale prin
Canalul Suez și Canalul Panama cunosc o
deteriorare accelerată privind gradul de
operativitate a navigației și de risc privind
exploatarea infrastructurii prin faptul că, raportate la volumul de trafic în creștere, se apropie
de capacitatea lor maximă. În felul acesta se
justifică atenția și eforturile de a găsi noi căi
de navigație, una fiind Pasajul de Nord.

Calea Maritimă de Nord
Sursa: Ionuţ Alexandru Căţoi în 05/03/2019

Încercarea de a găsi o cale de navigație
prin nord datează din epoca marilor descoperiri geografice, atunci când portughezii și
spaniolii dețineau monopolul navigației pe
mările și oceanele care făcea legătura dintre
Europa și Orientul Îndepărtat. Prima încercare
aparține Rusiei, care-l angajează pe navigatorul olandez Barents, care nu reușește să
atingă acest obiectiv, ajungând doar până în
Insulele Novaia Zemlea. Ulterior acestui insucces, Rusia organizează expediții terestre
spre est în Siberia și Extremul Orient,
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cercetând și țarmurile nordice. Expedițiile,
având ca obiectiv găsirea unei căi maritime
alternative, au fost reluate pe timpul lui Petru
cel Mare și ulterior, de referință fiind
încercările ofițerului de marină Vitus Bering,
care explorează țărmurile Peninsulei
Kamceatka și ale Alaskăi, demonstrând că
Extremul Orient nu este legat de continentul
american. Pentru prima dată ruta nordică a
fost traversată de o echipă condusă de
savantul suedez Nordenskjold, finanțată de
un proprietar rus de mine, Sibriakov, în 1797.
Autorul acestei expediții consideră că traseul
nu va fi viabil și sustenabil pentru a fi promovat comerțul pe mare. Dar zona capătă o
importanță strategică odată cu venirea la putere a comuniștilor, care au dezvoltat infrastructura portuară, au dezvoltat o flotă de
spărgătoare de gheață și au construit mijloacele și infrastructura necesară supravegherii
din aer. Apogeul activităților de transport pe
această rută a fost atins în 1987, ulterior intrând în declin până acum câțiva ani.9
Dar industria shippingului are un caracter
ciclic și, după o perioadă de declin
înregistreză un nou avânt urmare a încălzirii
globale, a reducerii suprafeței gheții Oceanului Artic, a resurselor potențiale și a intereselor
în creștere pentru această regiune, manifestat
nu doar de țările arctice, ci și de cele neriverane cum sunt China, Japonia, Germania, etc.
În ultima perioadă s-a înregistrat o creștere
accentuată a cererii și eliberării de permise de
navigație pe această rută, estimându-se un
impact major asupra activităților economice în
viitor.10 Faptul că această rută maritimă are o
importanță majoră este subliniat de propunerea legislativă, elaborată de experți ai
Ministerului rus al Apărării, care impune reguli
care trebuie respectate de toate navele care
doresc să folosească Pasajul de Nord. În varianta că vor fi aprobate și impuse ca norme juridice internaționale, toate navele vor trebui
să-și anunțe intenția de navigație cu 45 de zile
înainte, să permită unui navigator rus să urce
la bord pentru a monitoriza întreaga
călătorie.11 Totodată, justificarea trebuie să
conțină numele navei, obiectivul acesteia, ruta
și perioada de navigație, precum și caracte-

risticile navei cum sunt lungimea, lățimea,
greutatea, pescajul și tipul puterii motorului.12
Nerespectarea acestor reguli poate atrage
măsuri punitive cum sunt confiscarea sau chiar
scufundarea navelor. Scopul declarat al acestui
act normativ este de a proteja mediul
înconjurător și siguranța traficului naval, în fapt
însă scopul real ascunde inteția Rusiei de a-și
asigura controlul total asupra navigației.
Pentru a înțelege mai corect confruntările
geopolitice din regiune și direcțiile de dezvoltare a sistemelor militare în regiune este
necesar să analizăm și punctul de trecere
obligatoriu, de legătură între Pasajul de Nord
și Pasajul de Nord-Vest numit Breșa GIUK. În
jargonul militar, Breșa GIUK este acronimul
pentru Groelanda, Islanda și Regatul Unit al
Marii Britanii și este importantă în condițiile în
care permite legătura navală între Marea Nordului/Pasajul
de
Nord
și
Oceanul
Atlantic/Pasajul de Nord-Vest în situația în
care Canalul Mânecii este blocat.
Și-a demonstrat importanța în al Doilea
Război Mondial, dar și pe timpul Războiului
Rece, mai ales după 1950, deoarece
reprezenta singura ieșire a submarinelor sovietice din Oceanul Arctic în Oceanul Atlantic.
NATO, îngrijorată de amenințarea submarinelor sovietice care își aveau bazele majoritar în Peninsula Kola, și-au fundamentat
strategia militară în regiune pe blocarea acestei breșe, prin instalarea unor sisteme de ascultare-supraveghere pentru obținerea de
informații și dispunerea unor platforme cu armament antisubmarin în regiune (submarine
cu propusie nucleară, fregate etc).13 După implozia URSS, acest punct și-a pierdut
importanța militară, dar și-a menținut-o pe cea
economică, deoarece prin zonă treceau cele
mai multe cabluri subacvatice prin care se
realizează comunicațiile între Europa și America de Nord, știut fiind că o foarte mare parte
din comunicații se realizează prin suporții de
fibră optică. În noile condiții, în noul context
geopolitic, breșa este punct de trecere al submarinelor ruse, dar este vulnerabilă în sensul
că rușii pot supraveghea și monitoriza
comunicațiile prin fibră optică, iar în anumite
situații chiar le pot distruge.
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Importanţa regiunii generează dispute
geopolitice
În primii ani, după încheierea „Războiului
Rece” în anii ’90, zona arctică a atras puţin
atenţia în mass-media internaţională. Acest
teritoriu imens de aproximativ 21.000.000
km2, situat între Polul Nord şi Cercul Polar de
Nord, care a avut o importanţă strategică
extraordinară în anii ’80, atât pentru forţele
navale ale SUA, cât şi pentru cele ale URSS,
a început să suscite interesul din ce în ce mai
mare, ca urmare a încălzirii climatice şi a
implicaţiilor pe care acest fenomen îl prezintă
pentru omenire în general, dar mai ales
pentru statele limitrofe acestei regiuni.
Încălzirea la nivelul zonei schimbă coordonatele economice, în sensul că exploatarea
resurselor se poate executa cu mai mare
uşurinţă.14 Măsurătorile executate în ultimii ani
înregistrează tendinţe generale de scădere
continuuă a stratului de gheaţă, evoluţie care
se menţine, astfel încât proiecţiile recente
indică veri fără gheaţă între anii 2030-2035.15
Dar acest fenomen climatic în schimbare
generează o modificarea şi a geopoliticii, în
sensul că o zonă „bun economic la nivel
global” este considerată un aprig motiv de
conflict pentru această „mină de aur”
pretinsă sau contestată de actorii globali din
zonă.16
Deoarece importanţa geoeconomică este
mare, dreptul la proprietate trebuie demonstrat şi/ sau impus, chiar dacă exploatarea
acestor resurse este ineficientă în acest moment. Un alt argument este că faţă de
resursele energetice din Orientul Mijlociu şi
din Africa unde este violenţă politică şi instabilitate, rezervele energetice ale Arcticii pot fi
exploatate fără asemenea riscuri.
În conformitate cu evaluarea executată de
instituții ale Statelor Unite (exemplu US Ecological Survey) a resurselor energetice din
regiunea arctică, cele mai mari rezerve de
petrol din regiune sunt în bazinul Arctic al
Alaskăi, bazinul Amerasia la nord de Canada,
bazinele de est şi de vest din Groenlanda,
precum şi în nordul Rusiei (nordul şi sudul
Mării Albe, estul Mării Siberiene, Marea
Chukchi şi Marea Barents).17

În conformitate cu UNCLOS, suveranitatea
statelor se extinde la 200 de mile marine, care
este zonă economică exclusivă. În unele
cazuri statele pot extinde jurisdicţia lor până
la 350 mile marine prin prezentarea de probe
geologice comisiei ONU privind limitele platoului continental (Limits of the Continental
Shelf - CLCS), în termen de 10 ani de la ratificarea dreptului maritim. Actorii politici
implicaţi în acest proces sunt Rusia, Canada,
Danemarca şi Norvegia ca state riverane
zonei Arctice care acţionează în cadrul
Convenţiei ONU. SUA acţionează ca stat
riveran, dar în afara cadrului ONU, deoarece
nu a ratificat niciodată această convenţie.18

CLCS nu se ocupă de dispute teritoriale,
fiind un organism tehnic. Graniţele platoului
sunt stabilite de state, prin intermediul unor
acorduri bilaterale între cele cinci state riverane la Oceanul Arctic. Schiţarea pe o hartă a
posibililor zone de interes ale statelor riverane
în Arctica demonstrează că acestea se
intersectează doar pe tronsoane de mici dimensiuni, concluzia fiind că dezacordurile
posibile pot fi rezolvate prin negocieri, care nu
implică prezenţa NATO sub nici o formă, nefiind probleme care să solicite o soluţie militară.
Cu alte cuvinte, Arctica este un „teritoriu al
dialogului”, cum a afirmat preşedintele Putin
în 2010 la întrunirea reprezentanţilor Comitetului Arctic.19
În 2001, Rusia a înaintat o cerere la ONU
pentru a intra în posesia a 1240 mile subacvatice referitoare la ceea ce se numeşte Dorsala Lomonosov, argumentând că acest
munte subacvatic este o prelungire a
suprafeţei siberiene. În acest sens au organizat o expediţie ştiinţifică care, în 2007, au
poziționat un steag rus, pe fundul apei Arcticii,
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sub Polul Nord. Ulterior, au fost elaborate
strategii şi planuri care să permită punerea în
valoare şi exploatarea zonei. În situația în
care comisia va recunoaște acest drept,
Federația Rusă își va extinde zona economică
exclusivă pe aproape tot drumul spre Polul
Nord.20
În 2015, Rusia a înaintat o nouă cerere la
ONU, revendicând în Arctica un teritoriu de
peste un milion de km2, urmare a dovezilor
clare că o parte a Dorsalei Lomonosov, Dorsalei Mendeleev şi Văii Podvodnikov îi
aparţin.21 Un răspuns la această cerere încă
nu a primit.

Arctica, dispute teritoriale –
Sursă. http://romanian.ruvr.ru/news/

Canada, prin poziţia geografică, emite o
cerere a unei porţiuni mari din Dorsala Arctică,
inclusiv, susţinând că Dorsala Lomonosov
este o extensie subacvatică a Insulei
Ellesmere. Cererea Canadei la ONU din decembrie 2013, este sursă de conflict deschis
cu Rusia şi Danemarca. Suveranitatea arctică
este apreciată de canadieni ca fiind de
importanţă prioritară, în acest sens guvernul
canadian acţionând pentru achiziţia a opt
nave spărgătoare de gheaţă militare (înarmate),22 executarea unor exerciţii militare,
vizite politice la înalt nivel, constituirea unei
baze militare fortificate pe vârful de nord al Insulei Ellesmere.23

Interesele statelor riverane zonei Arcticii sunt
demonstrate şi de eforturile făcute pentru a-şi
exercita autoritatea, reflectată în imaginea
alăturată de mai sus.24
Danemarca, în 2012, a organizat o
expediţie ştiinţifică pentru a demonstra că
155.000 km2 din fundul Oceanului Arctic, inclusiv Polul Nord, fac parte din aria ce i se cuvine și trebuie încorporaţi în Regatul
Danemarcei (pe lângă Groenlanda şi Insulele
Feroe).25
Se pune problema dacă Rusia, Danemarca
şi celelalte state limitrofe Arcticii au intenţia să
respecte dreptul mării pe tema delimitării frontierelor. Moscova nu poate decât profita în
urma unei evoluţii paşnice a situaţiei,
deoarece, datorită coastei siberiene, cu
lungimea de aproximativ 20.000 de km,
dobândeşte zone imense din fundul Oceanului Arctic şi este puţin probabil că va risca
aceste potenţiale beneficii iscând probleme
privind un teritoriu mic revendicat de Danemarca sau Norvegia. Şansele de a găsi și exploata într-un viitor apropriat gaze naturale sau
petrol în apropierea Polului Nord sunt reduse
sau aproape inexistente.26
Când se analizează rolul Danemarcei în
geoplitica Arcticii trebuie luat în considerare
statutul Groenlandei, care, începând cu 2009,
are o largă autonomie, (chiar dacă Danemarca este cea care generează politica
externă a regatului, inclusiv a teritorilor sale
autonome). Repartizarea puterilor statului se
schimbă treptat, ca urmare a faptului că
Groenlanda câştigă influenţă şi prestigiu pe
plan internaţional.27
Norvegia şi Rusia au ajuns recent la o
înţelegere cu privire la proprietăţile din Marea
Barents, miza fiind depozitele uriaşe de
energie care zac în zona arcticii, în condiţiile
în care rezervele neexploatate de hidrocarburi
din lume sunt pe cale să se epuizeze.28
În regiune există instituţii care definesc
relaţiile dintre statele angajate: Consiliul Arctic, Dimensiunea Nord-Europeană a UE, Consiliul Nordic, Consiliul Euro-Arctic al Mării
Barents, constituit în 1993, cu participarea
Finlandei, Suediei, Norvegiei şi Rusiei şi Consiliului Economic Arctic constituit recent, în
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2014, cu participarea tuturor statelor limitrofe.
De asemenea, este iniţiată din 2012 o reuniune a şefilor apărării din statele membre ale
Consiliului Arctic.29
Problemele în zonă sunt economice și
politice dar ţin şi de mândria naţională. Începând cu 2013, armata rusă şi-a intensificat
prezenţa în zona arctică, aceasta redevenind
un loc de interes strategic pentru Moscova dar
și pentru statele riverane și pentru unele mari
puteri neriverane.
Exploatarea resurselor încă nu este
sustenabilă
Dar în zonă nu sunt numai interese contrare, există şi oportunităţi de cooperare.
Astfel, Rusia are acces la tehnologia
norvegiană de exploatare a zăcămintelor de
petrol, cooperarea între compania Norway
Stanoil şi companiile ruseşti Gazprom şi Rosneft fiind în derulare. Exploatarea resurselor
a generat şi dezvoltarea infrastructurii de
transport, în special a celei navale, prin dezvoltarea infrastructurii portuare în Norvegia,
dar şi în Rusia (Murmansk, Arhanghelsk).30

Resursele energetice ale Arcticii –
Sursă. http://www.cass-ro.org/arctica

În același timp în zonă au apărut noi competitori pentru această nouă şi ultimă mare
frontieră energetică a lumii. Un alt „mare joc”
este în curs de desfăşurare. China, care
deţine o bază de cercetare în arhipelagul
Svalbard din Norvegia încă din 2004, îşi
construieşte primul spărgător de gheaţă.
Franţa, Japonia şi Coreea se înghesuie
pentru a obţine un rol mai important în zonă.

Dar aceşti competitori nu sunt primiţi la masa
negocierilor. Astfel, la reuniunea membrilor
Consiliului Arctic din acest an s-a apreciat că
„mai multe păreri ar complica lucrurile”.31
Spre deosebire de toate celelalte regiuni
din lume bogate în resurse energetice, Arctica
este caracterizată de o suită de provocări care
fac extracţia şi transportul dificile, dar mai ales
costisitoare. Ca exemplu, câmpurile petrolifere din Arabia Saudită nu cunosc perioadele
lungi de întuneric care există în Arctica, nu se
află la mii de kilometri distanţă de cel mai
apropiat centru urban, nu există amplificarea
rolului obstacolelor reprezentate de vreme şi
de expertiză. Toate aceste obstacole sunt amplificate, în zona Arcticii cu efecte în ceea ce
reprezintă costurile.
Forajul onshore este o problemă comună,
dar forajul offshore în zona arctică este o
problemă care impune o expertiză pe care nu
toate companiile o au (de exemplu, Gazprom
utilizează expertiza companiei norvegiene
Stahloil), care este costisitoare şi uneori este
obţinută în schimbul unor concesii geopolitice
(semnarea de Rusia şi Norvegia a Tratatului
privind delimitarea maritimă şi cooperarea în
Marea Barents şi în Oceanul Arctic, prin care
Rusia a fost de acord cu pretenţiile teritoriale
ale Norvegiei).32
Creşterea producţiei mondiale de petrol şi
de gaze naturale a fost posibilă datorită
creşterii numărului de terminale de gaz natural
lichefiat (LNG) la nivel mondial şi a exploatării
gazelor de şist. Aceste surse sunt oricum mai
ieftine decât resursele energetice ale Arcticii.
Pentru a obţine profit este nevoie de piaţă,
dar unii producători (Rusia, SUA, Canada) au
deja un exces de energie. Majoritatea
resurselor energetice arctice sunt situate în
largul mării, au nevoie de platforme offshore,
necesită conducte subacvatice, iar infrastructura trebuie construită din materiale capabile
să reziste la îngheţ, iar materialele de
construcţie sunt mai scumpe. De asemenea,
temperaturile scăzute la care se livrează (pot
ajunge la -400 C sau mai mult) generează o
scădere a eficienţei muncii. Se apreciază că
eficienţa muncii în zona arctică este redusă
cu 15% faţă de condiţiile normale.

341

Teorie militară
Lipsa de vizibilitate este de asemenea o
problemă majoră, în special pentru transport.
Transporturile cu nave se execută cu dificultate. Navele circulă pe rute cunoscute, fiind
sprijinite de sisteme de supraveghere
scumpe.33 În zonele arctice, ecosistemele
sunt mai vulnerabile, iar activitatea umană
generează şi riscuri de accidente.
La acest moment întâmplarea face să fie o
lipsă de hărţi maritime adecvate la nivelul întregii regiuni. Pentru a crea o imagine mai
clară, doar 1/8 din apele arctice ale Canadei
sunt explorate la standarde moderne, iar ritmul greoi în care se execută cartografierea ne
duce la concluzia că acţiunea va mai dura
foarte mulţi ani. Dar pe măsură ce gheaţa se
topeşte, probabil că interesele economice vor
imprima acţiunilor de cartografiere un ritm mai
alert.
În ultimii ani este o solicitare tot mai intensă
de a obţine permisiunea de a folosi Pasajul de
Nord. Doar în 2018, 500 nave au obţinut acest
permis, iar faptul că majoritatea acestora erau
ruseşti, ne duce la concluzia că în spatele
acestor acţiuni se află interesele geopolitice
ale Rusiei şi mai puţin interese de natură
economică.34
Artica se militarizează
Resursele naturale deosebite ale Articii, în
special hidrocarburi precum și temerile legate
de concurența pentru stăpânirea și exploatarea acestora, au făcut ca Federația
Rusă să-și consolideze prezența militară în
regiune.35 Această situație a generat reacții de
revizuire al strategiilor de securitate și de
către celelalte state riverane arctice, dar și de
către cele neriverane care aspiră la promovarea
propriilor interese în regiune.
Obiectivele Rusiei în regiune sunt de
natură militară – asigurarea de capacități terestre, aeriene și navale, care să acopere întreaga zonă și de natură economică exploatarea hidrocarburilor, care va necesita
depozite, tehnologii noi și constisitoare, redeschiderea mărilor.
În acest sens, Rusia a început un program
ambițios de militarizare a regiunii. Astfel, un
rol deosebit îl are Peninsula Kola, principala
bază a submarinelor strategice rusești (cu

propulsie nucleară sau cu propulsie și armament nuclear). Peninsula Kola are o poziție
ideală nu doar pentru submarinele nucleare,
ca o componentă de bază a tridei nucleare, ci
și pentru bombardierele nucleare și instalațiile
de lansare al rachetelor intercontinentale. În
acest sens, Federația Rusă a crescut numărul
focoaselor nucleare de la 1.400 în 2014 la
1.796 în 2017, potrivit informațiilor publicate
de Departamentul de Stat al SUA.36 Un
accent deosebit s-a acordat modernizării infrastructurii și armamentului tuturor categoriilor de forțe.
Un rol deosebit îl au forțele navale. În acest
sens, a fost creat Comandamentul Strategic
Unit al Arcticii, care include Flota Nordului și
toate marile unități nou create sau existente
aparținând, forțelor terestre și aeriene cu rol
de control și securitate a regiunii. În
componența acestei structuri sunt 38 nave de
suprafață și aproximativ 40 submarine, 8 dintre aceste fiind purtătoare de rachete balistice.
În construcție sunt alte 4 submarine din clasa
Borei, cu același rol de a proteja apele suverane și de a a asigura protecția forțelor sub
straturile groase de gheață pentru a inhiba
operațiile la suprafața gheții.37
Baza navală permanentă din Arctica
adăpostește un grup de nave din Flota Nordului, care sunt puse în stare de alarmă
permanentă din 2014 (navele de debarcare
Gheorghi Podonomeset şi Kondopoga, nava
de alimentare Serghei Osipov, un spărgător
de gheaţă cu propulsie nucleară, alte nave suplimentare care transportă tehnologie, echipamente şi personal ale Grupului Armat al
Arcticii – structură specială care este
destinată să apere interesele Rusiei în
regiune). De asemenea, Moscova a creat
două brigăzi de infanterie, componente ale
grupului pentru zonele arctice.38 Acestea sunt
amplasate în complexele militare de pe insula
Vranghel şi în Capul Otto Schmidth, construite
în formă de stea (ceea ce permite deplasarea
liberă în interior) şi cuprind apartamente, cantine, unităţi administrative, săli de sport,
saune, cabinete de psihiatrie.39
De asemenea, Federația Rusă a investit în
capacitățile de cercetare fără pilot adaptate la
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condițiile arctice, dipuse în două baze, una
dintre acestea fiind situată la doar 420 mile
marine de Alaska. Un indiciu al importanței
regiuni este schimbarea strategiei militare
ruse în care este menționat explicit rolul deosebit de important al regiunii. Importanța
acestui spațiu rezultă și din discursurile
președintelului Vladimir Putin în diferite ocazii.
Dar declarațiile acestuia sunt urmate de acțiuni
concrete. A dispus în zonă sisteme radar cu
rază mare și medie de acțiune din clasa Murmansk BN și Nebo. De asemenea, a redeschis o parte din fostele baze sovietice și a
contruit baze moderne noi. A modernizat toată
infrastructura aeroportuară și portuară de la
Tikrit, Yorkuta, Alykel, Rogachyovo și Anadir.
Din 2013, sunt semnale tot mai evidente
ale dorinţei Rusiei de militarizare a regiunii.
Aceasta și-a pus în funcţiune baza militară din
Arhipelagul Novosibirsk, a redeschis şapte
aerodromuri în Insulele Noii Siberiei, şi-a dezvoltat infrastructura pentru aterizarea
avioanelor de luptă şi transport, alimentarea
cu combustibil, azot şi oxigen şi instruirea
piloţilor. Echipajele aeronavelor de vânătoare
MiG-31 BM, Tu-95 şi IL-76 M au testat ateri-

zarea pe noile aerodromuri şi au executat misiuni în zonă.
De asemenea, a creat un sistem de
apărare antiaeriană având în compunere doar
sisteme de rachete AA noi. A dispus totodată
înnoirea flotei de spărgătoare de gheață cu
propulsie nucleară, trei din cele șase fiind deja
operaționale.
Există indicii că Federația Rusă și-a creat
și o componentă navală hibridă care are în
dotare nave dotate cu aparatură electronică și
care pot servi drept „navă gazdă” pentru
minisubmarine capabile să se scufunde la
mare adâncime. Aceste capabilități au rolul de
a disimula acțiunea de procurarea a
informațiilor din cablurile de fibră optică, existente în special în zona Breșei GIUK, iar în
anumite condiții de a le secționa. Toate aceste
acțiuni ale Rusiei, declarate a fi doar defensive, se înscriu în strategia anti-acces/anti-interzis (A2/AD) care are rolul de a reduce
libertate de navigație a NATO în regiune.40
Concurenţa pentru resursele, teritoriile şi
pentru dominaţia rutelor comerciale arctice
implică o militarizare a regiunii, iar cel mai întunecat scenariu este cel al unui conflict militar.
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Prin pretenţiile sale, Rusia a intrat în coliziune cu toate statele din zonă. Fiind angajată
pe mai multe fronturi deschise, Rusia
promovează o politică deschisă, iar prezenţa
militară în zona arctică este întărită de la un
an la altul.
Statele cu teritoriu în zona arctică dezvoltă
și ele planuri de a construi infrastructură, de
a-şi îmbunătăţi capacităţile militare, introducând sisteme de informaţii, cercetare şi
supraveghere (ISR), antrenând forţele să
reziste în condiţii de climă extremă şi dezvoltând capacitatea navelor de a naviga
printre sloiurile de gheaţă.41
Și Norvegia, și Danemarca, state limitrofe
la Oceanul Arctic, au intrat în competiția
militară, creându-și câte un batalion arctic.
Canada, în ultimii ani, și-a intensificat
exercițiile militare în zona artică. Și-a creat și o
forță de aproximativ 5.000 de rangeri, gata de
acțiune în această regiune. Se încearcă astfel
refacerea capacității operaționale pierdute ca
urmare a participării la acțiunile din Afganistan.
Concluzii
Toate statele riverane Arcticii au luat în calcul, pe termen lung, potenţialul economic şi
geopolitic al zonei. Până când investiţiile vor
fi rentabile, aceste state vor revendica zone
cât mai întinse, încercând să-şi extindă
stăpânirea şi drepturile exlusive, economice
sau geopolitice. Deoarece mecanismele
internaţionale existente sunt ineficiente,
problemele aflate în dispută vor fi rezolvate în
format bilateral.
Resursele naturale estimate a fi în zonă
sunt împrăştiate pe suprafeţe foarte mari și
vor genera probleme mari pentru exploatare
şi transport. Urmare a problemelor pe care
le-ar implica exploatarea resurselor zonei,
trebuie să privim planurile elaborate cu mult
scepticism. Deocamdată sunt impedimente
de netrecut. Putem afirma că „Un Nou Mare
Joc” este în curs de desfășurare în Oceanul
Arctic, ale cărui mize sunt cunoscute, mai
puțin rezultatul final.
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Sprijinul de geniu al acțiunilor militare
în condițiile hibridizării conflictelor
---------Locotenent-colonel Teodor Jipa, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Buzău
Rezultatele rapide obținute de către
Federația Rusă în operația care a avut ca
efect anexarea Peninsulei Crimeea au determinat explozia dezbaterilor pe marginea
noțiunii de război hibrid. Intenția de a stabili o
definiție clară a acestui concept poate fi apreciată ca un demers hazardat, având în vedere
polemica stârnită de acest subiect în ultima
perioadă.
Cu toate acestea, fie că sunt definite ca
acțiuni neconvenționale, asimetrice sau hibride și indiferent dacă sunt provocate de actori statali sau nonstatali, conflictele moderne
demonstrează că fața războiului s-a schimbat.
Modificarea fizionomiei conflictelor moderne
nu derivă neapărat din utilizarea unor metode
și tactici noi, ci mai ales din folosirea ingenioasă și surprinzătoare a celor vechi, deopotrivă convenționale și neconvenționale
(inclusiv cu caracter terorist sau circumscris
criminalității organizate).
Astfel, putem afirma că ne aflăm într-un moment în care toate școlile de gândire militară
încearcă să se repoziționeze rapid și să se
adapteze la realitățile conflictelor moderne, în
încercarea de a oferi unelte care să facă posibilă contracararea amenințărilor hibride. În
ciuda faptului că elementele care concură la
hibridizarea conflictelor sunt numeroase, cel
mai probabil limitate doar de imaginația actorilor, se pot totuși observa anumite caracteristici comune ale acestora. Referindu-ne strict
la operațiile militare și cu preponderență la
nivel tactic, putem identifica următoarele semnături ale acțiunilor hibride:
− ciocnirile sunt de scurtă durată, de obicei
evitându-se angajarea decisivă a forțelor;
− sunt utilizate frecvent dispozitivele explozive improvizate (DEI);
− trupele sunt hărțuite prin executarea focului cu diverse categorii de armament;
− forțele neconvenționale sunt greu de

diferențiat față de populația civilă, deoarece
nu poartă uniforme sau semne distinctive.
În context, o analiză din această perspectivă a rolurilor sprijinului de geniu, în domeniile
mobilității, contramobilității și menținerii
capacității operaționale, evidențiază că într-un
registru hibrid misiunile de contramobilitate nu
mai au aceeași însemnătate precum în
situația unui război convențional. Din punctul
meu de vedere este dificil, dacă nu chiar imposibil în unele situații, să încerci să realizezi
contramobilitatea unui inamic flexibil și dinamic, aflat într-o continuă mișcare, în condițiile
unei zone de operații cu limite și fâșii extrem
de volatile și sub presiunea constantă a evitării producerii de victime colaterale în rândul
populației civile, cel mai adesea folosită pe
post de scut sau masă de dispersie de către
forțele neconvenționale. Cel mai probabil, întrun astfel de spațiu de desfășurare a
operațiilor, misiunile de contramobilitate vor
avea ca obiectiv interzicerea pătrunderii adversarului în anumite zone de importanță deosebită, deziderat totuși greu de atins în
situația unor suprafețe întinse sau în eventualitatea dispunerii acestora în proximitatea
populației civile.
Privitor la misiunile de mobilitate însă, lucrurile stau cu totul altfel. Având în vedere rapiditatea cu care agresorul acționează și
flexibilitatea dispozitivelor de luptă adoptate,
apreciez ca evidentă necesitatea ca forțele
proprii să dispună de o libertate de mișcare
mult crescută care să poată contrabalansa cu
succes avantajul de mobilitate al adversarului.
Așadar, cel mai probabil, în viitor se va
renunța la folosirea metodelor tradiționale de
realizare a viabilității căilor de comunicații,
care necesită un întreg arsenal de tehnică și
personal și implicit un timp mare de realizare
a lucrărilor, în favoarea utilizării unor tehnici
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moderne de îmbunătățire a capacității portante a terenului (de orice natură) care să asigure trecerea rapidă a trupelor, fără a fi
necesare foarte multe lucrări în acest scop. La
acest moment, în domeniul construcțiilor se
folosesc diferite produse (enzime, polimeri
sintetici, biopolimeri, produse pe bază de copolimeri, rășini, stabilizatori ionici, fibre de ranforsare, clorură de calciu, clorura de sodiu
etc.) care acționează pentru controlul eroziunii
și stabilizării solului. În domeniul militar,
aceste produse se pot folosi pentru realizarea
în regim de urgență a drumurilor neasfaltate,
zonelor de aterizare pentru elicoptere, terenurilor destinate pentru camparea trupelor sau
depozitarea materialelor etc.
Analiza soluțiilor alternative pentru
construcția drumurilor realizată de Ziarul Financiar a scos în evidență avantajele folosirii
acestor metode inovative, printre cele mai importante fiind: modul rapid de aplicare, costurile reduse de construcție și mentenanță,
simplitatea tehnologiei de punere în operă și
faptul că produsele sunt ecologice.
Printre exemplele unor tehnologii de acest
gen care se regăsesc în literatura de specialitate, se numără și tehnologia americană TerraZyme, produsă de compania Nature Plus.
TerraZyme este un stabilizator de sol care are
ca efect cimentarea pământului și
îmbunătățirea capacității portante a acestuia.
Producătorii garantează lucrările pentru cel
puțin cinci ani de exploatare, la un trafic de
1000 de vehicule pe zi și susțin că au reușit
să reducă în timp costurile de construcție de
la 10% la 25%, iar costurile cu mentenanța cu
75%.
De asemenea, specialiștii companiei Irridian
Road Stabilization&Dust Control consideră că
folosirea produsului pe care îl realizează pe
bază de enzime va determina reducerea costurilor de construcție a drumurilor cu 40%
(comparativ cu metodele clasice) și cu 50% a
celor cu mentenanța, scurtarea timpului de
realizare a lucrărilor și scăderea semnificativă
a numărului de mijloace și forțe implicate.
Eficiența produselor companiei a fost recunoscută și de US Army Corps of Engineers,
reprezentanții acestei agenții afirmând: Am

testat în trecut o serie de produse pe bază de
enzime și acesta este primul produs pe bază
de enzime testat care a crescut în mod
substanțial rezistența solului.
Făcând o paranteză, putem aprecia că în
viitor aceste soluții alternative vor fi tot mai folosite având în vedere creșterea constantă a
prețului bitumului. Dacă luăm în considerare
și
concluziile
expuse
pe
site-ul
www.knoema.com conform cărora totalitatea
re-zervelor de petrol brut se vor epuiza în anul
2067 (luând în considerare nivelul actual al rezervelor dovedite și ritmul de extracție), cel
mai probabil produsele pe bază de enzime vor
fi folosite cu preponderență în anii ce vor veni.
O altă misiune a geniștilor pentru asigurarea
mobilității o reprezintă detectarea, cercetarea
și marcarea zonelor periculoase, în condițiile
utilizării pe scară largă a DEI și a numărului
mare de victime produse de către acestea.
Așadar, această misiune este una dintre cele
mai importante în contextul unui conflict hibrid, DEI-ul fiind una din armele preferate ale
unui adversar inferior din punct de vedere al
capabilităților de care dispune. Și în acest
domeniu companiile civile au dezvoltat tehnologii care pot crește nivelul de detecție al DEI,
contribuind astfel la îmbunătățirea protecției
trupelor, creșterea mobilității și salvarea de
vieți omenești.
Compania GRT – Global Road Tehnology
comercializează GRT1000 Counter Terrorism
Landmine Clearance Tehnology, un produs
pe bază de polimeri și bi-polimeri, care ajută
la detectarea zonelor unde au fost aplasate
DEI. Tratarea suprafeței căilor de comunicații
cu acest produs (invizibil cu ochiul liber) permite detectarea de la distanță (prin intermediul sateliților sau a dronelor) a zonelor unde
s-a modificat structura solului.
O altă modalitate de a semnala din timp
suprafețele de teren unde există suspiciunea
că au fost amplasate DEI este utilizarea tehnicilor de detectare a modificărilor. Aceste tehnici se bazează pe compararea de imagini de
înaltă rezoluție având ca obiectiv o zonă de
interes, acestea fiind captate la diferite intervale de timp, acțiunea putând astfel să reliefeze schimbările mediului înconjurător, aspect
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care ar putea indica prezența unui DEI sau a
unei mine. Dezvoltarea unor astfel de tehnologii poate aduce beneficii forțelor militare nu
doar în eventualitatea implicării într-un conflict, dar și în situația intervenției în caz de dezastre naturale (inundații, cutremure, etc.).
Așadar, dacă acțiunile de contramobilitate
se vor restrânge ca număr în situația unui
conflict neconvenţional, sarcinile sprijinului de
geniu în domeniul mobilității vor căpăta o
importanță mult mai mare, trupele de geniu
fiind obligate să asigure o libertate de mișcare
mult crescută forțelor proprii și o protecție sporită împotriva DEI, toate acestea într-un interval de timp scurt și cu forțe și mijloace mult
reduse.
În ceea ce privește sarcinile pentru
menținerea capacității operaționale, consider
că trebuie pus un accent deosebit pe realizarea unor sisteme de protecție modulare, ușor
de instalat și de transportat și care să asigure
un nivel de protecție rezonabil, în special pentru trupele care desfășoară acțiuni în baze militare înaintate menite să sprijine operațiile
tactice (ex. FOB- Forward Operating Base).
Nevoia de a fi în contact cu un inamic
mereu surprinzător și în mișcare a determinat
forțele convenționale să împingă anumite elemente ale sale către zonele în care, în mod
tradițional, adversarul își desfășoară acțiunile
(chiar dacă nu în mod regulat), astfel încât ripostele la atacurile acestuia să fie rapide și
eficiente.
Totuși, în situația în care inamicul concentrează forțe care exced posibilitățile de apărare ale structurilor avansate (FOB), până la
sosirea sprijinului din partea bazelor principale, sistemul de protecție al acestora trebuie
să facă față atacului.
În ultima perioadă de timp geniștii americani
au dezvoltat diferite sisteme de protecție a
forței, menite să înbunătățească gradul de
supraviețuire a forțelor, dar fără a crește numărul de militari necesari pentru instalarea
acestora.
Sistemul de protecție modular este realizat
din cadre ușoare și panouri compozite proiectate să asigure protecția forțelor împotriva
focului inamic.

În plus, eficacitatea protecției bazei poate fi
mărită prin instalarea în proximitatea acesteia
a unui sistem de securitate perimetral format
din senzori, integrați într-o rețea care să permită supravegherea unitară a zonelor exterioare.
Articolul se dorește a fi un semnal referitor
la necesitatea adaptării modului de acțiune a
trupelor de geniu la cele mai frecvente manifestări ale amenințărilor neconvenționale.
În concluzie, consider ca schimbarea fizionomiei conflictelor moderne nu modifică misiunile clasice ale sprijinului de geniu, poate
impune o regândire a modalităților de realizare a contramobilității adversarului, dar cu
certitudine obligă decidenții militari să asigure
resursele necesare implementării tehnologiilor
menite să contribuie la creșterea mobilității
forțelor, detectarea de la distanță a zonelor
periculoase
și
creșterea
protecției
forțelor, toate acestea în condițiile
întrebuințării unor structuri mici, flexibile și
capabile să acționeze simultan și sincronizat
într-un mediu complex.
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Războiul hibrid s au d ezinformarea
prin disimu la re d octrinară
-----------Colonel prof.univ.dr. Adrian Lesenciuc, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Abstract: Războiul hibrid este un concept mai vechi, propus de cercetătorii americani, dar
care acoperă din perspectiva doctrinei ruse o arie mai largă și un instrumentar diferit de aplicare. Acest concept are la bază o serie de alte trei concepte, unul dintre ele, mai vechi
(aparținând lui Evghenii Messner, format în școala neoclausewitzianistă rusă, care a luptat
pe frontul românesc în cadrul diviziei a 15-a infanterie), fiind acela de război prin răzvrătire
(în traducere directă, sau război de insurgență; război insurecțional, după adaptare). Pentru
readucerea în actualitate a unui concept din perioada Războiului Rece, Doctrina Gherasimov,
purtând numele șefului Statului Major al Armatei Ruse, a așezat – fără a face trimitere directă
– alte două straturi din școala actuală de gândire rusă, care au la bază concepte din aparatul
doctrinar american: războiul în rețea proiectat de Aleksandr Dughin, respectiv războiul
informațional al lui Igor Panarin. Practic, cele patru concepte care se regăsesc în doctrina
americană, aplicabile în operațiunile din cadrul teatrului de operații, au fost reinterpretate și
ridicate de la nivel operațional (militar) la nivel strategic (în termenii marii strategii, ai strategiei
politice), producând în opinia publică internațională și în rândurile specialiștilor confuzii terminologice. Prezentul articol atrage atenția asupra dezinformării intenționate prin disimulare
doctrinară, prin cultivarea interpretării generalizate, neadecvate contextului.
1. Războiul hibrid. În loc de introducere.
Peter R. Mansoor (2012:1-17) începe studiul
său despre istoria războiul hibrid prin a
menționa remarcabila operă a lui Carl von
Clausewitz. Dacă în cazul ofițerului american
de interes este dimensiunea cameleonică a
războiului, în cazul nostru ilustrul general
prusac este demn de citat în raport cu

problematica spinoasă a războiului hibrid prin
însăși puterea de anticipare a acestui concept
și prin descrierea unei caracteristici: războiul
în înțeles clausewitzian este în sine un
fenomen hibrid (Lesenciuc, 2019:61). Această
ultimă afirmație nu este o simplă interpretare
proprie, textul generalului prusac în traducerea românească fiind explicit:

(…) adevăratul război nu este o strădanie atât de consecventă, orientată spre extrem,
cum ar trebui să fie conform noţiunii sale, ci un fenomen hibrid (s.n.), o contradicţie în
sine; ca atare, el nu poate asculta de propriile sale legi, ci trebuie să fie considerat ca parte
a unui ansamblu – iar acest ansamblu este politica (Clausewitz, 1982:611).

sursă foto: foreignbrief.com
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Să privim cu anumită detașare și neutralitate în abordare acest concept actual de
război hibrid, care are (luând în considerare
nu numai perspectiva lui Clausewitz)
conotație tautologică. Războiul hibrid actual
este un concept – a cărui dimensiune
tautologică nu a fost înțeleasă de la început –
asupra căruia s-au aplecat, cu multă vreme
înainte de doctrina Gherasimov, cercetătorii
americani, dar și cei britanici sau israelieni.
De referință în acest domeniu este
perspectiva lui Frank Hoffman din 2005 (în colaborare cu James N. Mattis) și, mai ales, cea
elaborată în 2007, care a fost consacrat
războiul hibrid ca termen militar prin US
Maritime strategy din 2007 și care a stat la
baza uneia dintre primele definiții oficiale ale
conceptului în nota doctrinară 2/07 a Ministerului Apărării din Marea Britanie (cu accent
pe dimensiunea iregulară a acestei forme de
manifestare a fenomenului):
Războiul hibrid este purtat de forțe neregulate care au acces la arme și sisteme mai
sofisticate, în mod normal interzise a fi utilizate de forțele regulate. Războiul hibrid se
poate transforma și adapta pe parcursul unei
campanii distincte după cum permit
circumstanțele și resursele. Se preconizează că grupările neregulate vor continua
să achiziționeze arme și tehnologii și că
forțele de intervenție vor trebui să se confrunte cu o varietate de amenințări care în
trecut au fost asociate în principal cu armatele regulate ale statelor1 (UK MoD, 2007).
2. Conceptul de război hibrid made in
USA. Frank Hoffman s-a concentrat pe raporturile dintre actorii statali și nonstatali, considerând războiul hibrid ca fiind o fuziune a
efectelor sinergice ale acțiunilor convenționale
și nonconvenționale. De fapt, confruntarea
hibridă are la bază un set de amenințări hibride, conștientizate, conducând, în plan teoretic, mai întâi la lansarea acestui concept de
război hibrid, apoi la proiecția unei teorii aferente. Pentru aceasta este necesară identificarea forțelor hibride și a principiilor acționale
adiacente2, care privesc adaptarea la context,
promovarea unei ideologii specifice (transmise prin intermediul unor discursuri majore

sau narațiuni/ narratives) și răspunsul la
amenințările clasice în raport cu asimetria
asumată și cu capacitățile convenționale și
nonconvenționale de răspuns.
Explicația asupra utilizării conceptului de
război hibrid o dă același Frank Hoffman: hibrid
= regulat + neregulat. Preluat de Peter R. Mansoor (2012:2) în istoria utilizării conceptului, argumentul este fără echivoc:
Superioritatea convențională a Statelor
Unite, cel puțin pentru viitorul imediat, va forța
adversarii potențiali să dezvolte mijloace alternative pentru a-și atinge obiectivele și pentru a se opune puterii americane. Din ce în ce
mai mult, aceste mijloace vor include forțe
convenționale, dar și forțe neregulate – sau
hibride – care să opereze în tandem3.
Așadar, atributul „hibrid” asociat războiului
s-a referit inițial la mixul de forțe regulate și
neregulate, ulterior la mixul de acțiuni
convenționale și neconvenționale. Întrucâtva,
conceptul american s-a constituit pe acela de
confruntare neregulată, asimetrică, similară
celui provenind din Spania începutului de
secol XIX: guerilla4, iar această apropiere are
la bază proiecția predominant pragmatică a
conceptului, așa cum a fost gândit de Hoffman, și nu cea eminamente teoretică:
Cu alte cuvinte, conceptul de război hibrid
a fost intenționat a fi mai util pentru practicienii militari decât pentru marii strategi și
caută să satisfacă mai degrabă înțelegerea
„tipului de amenințări cu care corpurile
marinei se vor confrunta în viitor” decât să
fie util ca model strategic al viitorului conflict
uman5 (Fridman, 2018:32).
Mai mult, din perspectiva cercetătorului
american, care are o importantă experiență în
calitate de ofițer al Marinei Americane, conceptul de război hibrid este mai util în descrierea caracterului conflictului actual decât
cel de contrainsurgență și atrage atenția
asupra diversificării spectrului de acțiuni în
conflict, încercând să schimbe concepția
clasică / binară asupra războiului, atrăgând
atenția asupra caracterului neconvențional al
acestuia, pus sub umbrela convenționalului.
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Chiar dacă, ne convinge Mansoor, războiul
hibrid nu este nou (Războiul Peloponeziac din
431-404 î.Hr. este primul exemplu din istorie
pe care îl oferă cercetătorul american), termenul a fost consacrat prin prisma doctrinelor
americane și britanice, ulterior prin intermediul
celor israeliene, dar nu și prin intermediul
celor rusești. Atunci, de unde această
apetență a cercetătorilor pentru războiul hibrid
din perspectiva strategică rusească, respectiv
din perspectiva doctrinei Gherasimov, lansată
abia în 2013? Sau, ce înseamnă războiul
hibrid (гибридная война) din această
perspectivă, atâta vreme cât în celebra
doctrină din 2013 – în fapt un document intitulat „Valoarea științei în perspectivă: Noile
provocări necesită regândirea formelor și
metodelor de război”, rezumând necesitatea
angajării strategice pe coordonate științifice –
generalul rus Valerii Gherasimov nu folosește
nici măcar o singură dată conceptul
de război hibrid, ci doar îl sugerează descriind
amenințările hibride și fizionomia conflictelor
actuale? Argumentul său este logic: ideile nu
pot fi generate prin actul de comandă (ultimul
capitol al „doctrinei Gherasimov” chiar se
intitulează astfel: „Идеи невозможно генерировать по приказу”), ci necesită o
arhitectură teoretică rezultată din școlile de
gândire militară. Din perspectiva sa, școala de
gândire rusă trebuie să ofere acele idei adaptate noilor realități ale câmpului de luptă, care
să nu fie neglijate de practicieni. Mai mult,
este necesar ca școala de gândire rusă să nu
preia concepte ale altor armate, din alte cadre
doctrinare, ba chiar să țină pasul cu această
dezvoltare doctrinară și să o anticipeze: „Iar
aici știința militară joacă un rol important (И
здесь военной науке отводится важная
роль)”, afirmă Gherasimov, încercând cumva
adormirea Hidrei.
3. Adormirea Hidrei sau dezinformarea
prin disimulare doctrinară. Hidra, șarpele
monstruos cu mai multe capete, capabil să și
le multiplice odată ce sunt retezate, reprezintă
în viziunea rusă doctrina americană. Pentru a
o putea învinge sunt necesare două condiții:
adormirea ei – chiar dacă Hidra își ține unele

capete treze tot timpul –, respectiv acțiunea
cu propriile arme. Hercule a învins Hidra
otrăvindu-și săgețile în sângele ei. Cum s-ar
traduce această tentativă în raportul dintre
școala de gândire rusească și cea
americană? Prin încercarea de adormire –
ceea ce produce Doctrina Gherasimov – și
prin acțiunea
împotriva punerii în practică
a doctrinelor vestice prin instrumente doctrinare împrumutate din vest. Mai exact, prin
concepte din doctrinele occidentale (preponderent din doctrinele americane), care sunt
duse la un alt nivel al aplicării.
În ceea ce privește primul pas, evident,
generalul Gherasimov nu se putea contrazice
pe sine utilizând conceptul american de război
hibrid chiar în articolul de fond al noii proiecții
doctrinare ruse, care viza utilizarea deformată
a terminologiei americane, cu scopul inducerii
în eroare. Știința militară rusă, care ar fi trebuit
să fie premergătoare în Doctrina Gherasimov
în raport cu știința militară americană și a Occidentului aliat, ar fi necesitat să radiografieze
corect fizionomia confruntărilor actuale și să
răspundă adecvat prin concepte aplicabile
acestuia, cu scopul de a surprinde. Și, chiar
dacă surpriza din partea școlii de gândire
militară rusă nu s-a produs astfel, prin asemenea concepte noi, ea s-a realizat în alte
condiții.
În primul rând, surprinzător, în ciuda
deschiderii pistei false a științei militare rusești
capabile să deschidă noi orizonturi ale
proiecției doctrinare, a fost relansat conceptul
de război hibrid (гибридная война). După ce
au identificat conceptul american încă din faza
dezbaterilor în mediul științific – în 2013 rușii
au tradus lucrări esențiale din acest domeniu,
inclusiv ale lui Hoffman, și le-au publicat în
revista Universității de Stat Lomonosov din
Moscova (Friedman, 2018:100)-, s-a manifestat un interes crescut față de concept, care a
fost apropriat, pe fondul derulării cu repeziciune a numeroase dezbateri, conferințe, evenimente științifice de mai mare sau mai mică
amploare, având drept scop analiza
consistentă a conceptului de război hibrid.
Surprinzător este faptul că între hybrid warfare, în varianta Hoffman, asumată în aparatul
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doctrinar american, și гибридная война, în
varianta rusească, nu există elemente comune cu excepția numelui, susține Friedman:
Prin această poziție, primii care au fost
Cu toate acestea, când analizăm lucrările
cercetătorilor, strategilor și gânditorilor militari ruși, rezultă imediat că singurul element
comun între teoria lui Hoffman și gibridnaya
voyna este numele. În interpretarea
războiului hibrid, atenția cercetătorilor și
strategilor ruși nu s-a îndreptat spre o
adaptare „oarbă” a teoriei occidentale, ci
spre o încercare de reconceptualizare a
acesteia în contextul experienței politico-militare ruse și a înțelegerii teoretice autoh-tone
a fenomenului război6 (Friedman, 2018:91).
surprinși și induși în eroare au fost înșiși
analiștii americani. Гибридная война a fost
considerat un concept reinterpretat, adecvat
cadrului doctrinar rus, câtă vreme el servește
drept concept-surogat, care aparent are
aceleași proprietăți precum conceptul-sursă,
dar care, în fapt, privește întregul spectru al
vieții publice: economică, politică, socială și
culturală.
Argumentele înțelegerii eronate de către
Cu alte cuvinte, în timp ce teoria lui Hoffman despre războiul hibrid susține amalgamarea forțelor regulate cu cele neregulate
și include metode operaționale și tactice
mixte, conceptul gibridnaya voyna scoate în
evidență un câmp de luptă mai abstract, în
care actorii acționează pentru a eroda
coeziunea socio-culturală a adversarilor și
pentru a o proteja pe cea proprie7 (Friedman, 2018:92).

unei adaptări contextuale a intenției de
excedere a limitelor clasice de aplicare (regulat + neregulat privește, din această
perspectivă, atât dimensiunea hard a conflictului, cât și dimensiunea sa soft), pe de alta
pentru a focaliza reacția de răspuns pe limitele aplicării unui concept învățat într-un
anumit cadru doctrinar, pentru a putea surprinde prin ceea ce reprezintă conceptul dincolo de limitele clasice de aplicare.
Dar perspectiva lui Hoffman nu este completamente abandonată, deoarece гибридная война presupune fundamentarea pe
mixul de acțiuni și forțe, regulate și neregulate, în ceea ce reprezintă conceptul de
мятежевойны sau război prin răzvrătire, în
traducere directă (după adaptare, război de
insurgență sau război insurecțional) dezvoltat
de Evghenii Messner (2005:4). În plus,
plecând de la așa numita Doctrină Gherasimov, celelalte două concepte fundamentale
sunt cel de net-centric war dezvoltat de Aleksandr Dughin (în grafie engleză, Dugin,
2009:30), respectiv cel de război informațional
propus de Igor Panarin (2006:146). Această
proiecție presupune constituirea a trei paliere
ale războiului implicând facultățile sufletești:
rațiunea, voința și afectele, după cum
constată și Vitalie Grițco (2019:25):
În arhitectura conceptului rus de război hiRăzboiul informațional – „rațiunea” – are
sarcina de a planifica, organiza și conduce
războiul hibrid; Războiul în rețea – „voința”
– constituie instrumentul de extragere,
analiză, dispersie și furnizare a informației
pentru războiul hibrid; Războiul prin
răzvrătire – „afectivitatea” – se bazează pe
îndeplinirea dorințelor populației în folosul
războiului hibrid.

oamenii de știință ruși a conceptului american
de hybrid warfare prin prisma unei anumite
înclinații filosofice sau ideologice, inclusiv în
ceea ce privește menținerea unei linii directoare a școlii de gândire militară rusă (Friedman, 2018:102), nu sunt satisfăcătoare.
Apelul la conceptul militar american este util
pentru translatarea dincolo de domeniul militar, cu scopul de a putea aduce argumentele

brid intră, așadar, trei concepte care au
echivalent terminologic în doctrina americană,
dar care ca aplicabilitate presupun un instrumentar diferit și o arie de acoperire mai vastă.
Fiecare dintre aceste concepte îmbracă
aproximativ aceeași formă terminologică în
ambele aparate doctrinare (excepție minoră
făcând războiul prin răzvrătire/ războiul de
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Fig. 1 Arhitectura războiului informațional rus, bazat pe concepte similare din
punct de vedere terminologic cu cele din aparatul doctrinar american, dar diferite din
punctul de vedere al aplicării
insurgență/ războiul insurecțional al lui Messner, asemănător conceptului de război
neconvențional/ unconventional warfare sau,
mai degrabă, cu cel de război de insurgență
din doctrina americană). Din punct de vedere
al conținutului, diferențele sunt majore.
Fiecare dintre conceptele analizate, începând
cu cel de război hibrid, exced limitele teatrului
de operații. „Rețeaua” din conceptul net-centric war al lui Dughin, de pildă, reprezintă o
„armă flexibilă” care solicită angajare la nivel
politic, social, economic și cultural. Informația
din războiul informațional al lui Panarin constituie la rândul său o armă flexibilă și excede
conceptul militar american, vizând confruntarea informațională în câmp politic, diplomatic, economic și militar. Conceptele lui
Dughin și Panarin sunt alimentate ideologic
similar și se regăsesc în definirea, pe paliere
diferite, a unor fenomene similare. Pe scurt,
teoria rusă a războiului hibrid se bazează pe
conceptele americane utilizate în limitele de
aplicare ale operațiunilor militare, extinzândule, sub pretextul acțiunilor non-liniare ameri-

cane incriminate de Gherasimov, în planul
unei confruntări mai ample, pe toate palierele:
soft (politic, economic, cultural) și hard (militar). În fapt, politica rusă se bazează pe
această inducere în eroare prin confuzie
terminologică și prin utilizarea propagandei la
diferite niveluri, excedând limitele militare.
4. Concluzii. Dezinformarea, ca patologie
comunicațională, presupune modificarea
deliberată a mesajului cu scopul obținerii
anumitor atitudini și comportamente ale
țintelor. Atâta vreme cât formele simbolice în
care pot fi ambalate mesajele modificate prin
dezinformare necesită o continuă diversificare – iar acestei diversificări i se răspunde
de regulă adecvat pe câmpul de luptă,
ajungându-se la un anumit orizont de
așteptare –, școala de gândire militară rusă a
găsit o soluție care să răspundă nevoii exprimate prin Doctrina Gherasimov, de a premerge în raport cu doctrina americană pentru
adaptarea la cerințele noilor confruntări. Dar
această poziție în avangarda gândirii militare
globale nu s-a produs prin conceptul de război
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https://www.bbc.com/new
s/technology-52245992
informațional, de război în rețea și nici măcar
prin acela de război hibrid. Prioritatea constă
în utilizarea doctrinei adversarilor sau
potențialilor adversari (oricum competitori în
planul puterilor soft) cu scopul de a induce în
eroare, de a dezinforma.
Din acest punct de vedere, important este
să înțelegem care sunt limitele de aplicare ale
doctrinei ruse și să preîntâmpinăm, dar și să
amendăm excederea aplicării dincolo de limitele câmpului de luptă, dar să utilizăm
corespunzător conceptele în conformitate cu
proiecțiile lor inițiale, fie că au aparținut lui Libicki (1995), Cebrowski (1998) sau Hoffman
(2005, 2007). Așadar, războiul hibrid nu este
гибридная война. Acest ultim termen constituie o formă de agresiune politică, economică,
socială, culturală derivată din proiecții tributare altor vremuri, care îmbracă, pentru simpla
inducere în eroare, numele unor concepte
americane aplicabile pe câmpul de luptă.
Note:
1. Hybrid warfare is conducted by irregular
forces that have access to the more sophisticated weapons and systems normally fielded
by regular forces. Hybrid warfare may morph
and adapt throughout an individual campaign,
as circumstances and resources allow. It is
anticipated that irregular groups will
continue to acquire sophisticated weapons

and technologies and that intervention forces
will need to confront a variety of threats that
have in the past been associated primarily
with the regular Armed Forces of states, în
original.
2. Descrierea principiilor acționale în confruntarea hibridă a fost făcută în 2013 de Timothy B. McCulloh și Richard Johnson din
cadrul Joint Special Operations University,
MacDill Air Force Base din Florida, text
inclus în volumul Hybrid Warfare and the Gray
Zone Threat de Douglas C. Lovelace, Jr.
(2016:70-71).
3. U.S. conventional superiority, at least for
the immediate future, will force potential opponents to develop alternate means to
achieve their goals and oppose American
power. Increasingly, those means will include
conventional as well as irregular – or
hybrid – forces working in tandem, în original.
Peter R. Mansoor rezumă opera ofițerului în
retragere din cadrul US Naval Institute citând
o lucrare mai târzie a acestuia, „Hybrid Warfare and Challenges”, publicat în 2009 în Joint
Forces Quarterly 52, pp.24-29.
4. Am optat pentru prezentarea prescurtată,
guerilla, deși conceptul american consacrat
este guerilla warfare, care, în definitiv,
reprezintă un pleonasm. În spaniolă, guerilla
este diminutivul de la guerra (război).
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In other words, the concept of hybrid warfare was intended to be of greater use to military practitioners than grand strategists, and
it sought to satisfy understanding of ‘the kind
of threats the Marine Corps would face in the
future’ rather than being used as strategic
model of future human conflict, în original.
6. Yet when analysing the works of Russian
scholars, strategists and military thinkers, it
quickly becomes clear that the only common
ground between Hoffman’s theory of hybrid
warfare and gibridnaia voyna is the name. In
interpreting hybrid warfare, the focus of Russian scholars and strategists has not been
based on a ‚blind’ adaptation of the Western
theory, but an attempt to reconceptualise it
within the context of the Russian political-military experience and the Russian theoretical
understanding of the phenomenon of war, în
original.
7. In other words, while Hoffman’s theory of
hybrid warfare argues for the amalgamation
of regular and irregular forces and incorporates mixed operational and tactical methods,
the concept of gibridnaya voyna emphasises
a more abstract battlefield on which
actors fight to erode their adversaries’ sociocultural cohesion and protect their own, în
original.
5.
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Biserica românească din baza
militară Kandahar, Afganistan
------------------------------Colonel dr. Mircea Tănase, Statul Major General
Prima biserică românească a fost construită în Afganistan, în baza militară
Kandahar, în anul 2002, de
către militarii craioveni din
Batalionul 26 Infanterie “Scorpionii Roşii", comandaţi de locotenent-colonelul Nicolae
Ciucă şi păstoriţi duhovniceşte de preotul militar
Gheorghe Nicolescu din
Câmpulung-Muscel.
La începutul lui decembrie
2002, de Ziua Naţională a
României, IPS Teofan, Mitropolitul Olteniei, a însoţit o
delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale în teatrul de
operaţiuni Afganistan, prilej
cu care a oficiat, alături de
preotul militar Gheorghe
Nicolescu, Sfânta Liturghie în

biserica ridicată în tabăra
militarilor români.
În anul 2005, după sosirea
în tearul de operaţiuni Afganistan a Batalionului 300
Infanterie din Galaţi, sub comanda locotenent-colonelului Adrian Soci, s-a luat decizia de mutare a întregului
personal într-o nouă dispunere, mai modernă, cu mai
multe facilităţi. Astfel, s-a luat
în calcul şi mutarea bisericii
construită în anul 2002 de
către militarii craioveni.
După stabilirea locului de
construcţie a bisericii, au fost
nominalizate resursele necesare şi echipa de lucru. Mult
mai mare decât cea veche,
noua biserică trebuia să se
armonizeze
cu
noua
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arhitectură a câmpului românesc de la Kandahar.
Lucrările au început
sâmbătă, 12 februarie 2005,
la ora locală 10.30 (ora
României 09.00), pe un
teren „tocmit, dar gol”, pe
care s-a înălţat, în răstimpul
a 43 de zile (12 februarie 26 martie), o frumoasă
biserică, care a primit hramul Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe.
Biserica a fost construită
după un model de locuinţă
olandeză, pe fundamentaţii de beton, soluţie
aleasă datorită instabilităţii
solului, afectat de apa de
ploaie.
Samuel Smith, un sergent
american de religie baptistă,
care crede foarte mult în
Dumnezeu, în valorile familiei
şi în onestitatea muncii, a
întocmit proiectul după care
a fost realizat acest lăcaş
şi a fost ajutat în opera
de înălţare a acestuia de
către militari din batalion,
constituiţi
într-o
echipă
care, aşa cum consemnează
preotul Tudose, „i-au respectat cu sfinţenie deciziile”.
Sâmbătă, 26 martie 2005,
orele 19.00, Samuel Smith a
bătut în cuie pragul de jos al
uşii de la intrare, simbol la
americani că lucrările s-au
încheiat.

Teatre de operaţii
Pisania, aşezată în interior, deasupra uşii
de intrare, ne oferă informaţii suplimentare despre această biserică:
„Noi, cei 405 militari ai Batalionului 300
Infanterie „Sf. Andrei” din oraşul Galaţi, am
înălţat această Biserică cu hramul Sf. M. Mc.
Gheorghe din dragoste pentru Dumnezeu şi
ţara noastră, România.
Biserica a fost construită pe timpul
participării Detaşamentului românesc sub comanda maiorului Adrian SOCI, la misiunea
„Enduring Freedom VI”, în perioada ianuarieiulie 2005, asistenţa religioasă fiind asigurată
de preotul maior Alexandru TUDOSE.
Slujba de sfinţire a locului s-a săvârşit în
ziua de vineri 2 februarie - ÎNTÂMPINAREA
DOMNULUI.
Ridicarea sfântului lăcaş a durat 43 de zile
(de la 12 februarie la 26 martie) şi a fost
executată de o echipă de militari constructori,
electricieni şi tinichigii ai batalionului.
Planul Bisericii a fost conceput de SSG
Samuel SMITH din 2-5 INF. BN., secondat de
o echipă de genişti şi de constructori americani.
Pentru construcţie s-a folosit materialul
lemnos obţinut din demontarea Bisericii din
câmpul vechi, precum şi din donaţii ale firmei
KBR.
Slujba de sfinţire a Bisericii s-a oficiat în
ziua de duminică, 27 martie, de către preotul
maior Alexandru TUDOSE, având binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei.

sfinte vase, acoperăminte, Sfânta Cruce din
altar epitaf, cărţi pentru strană, clopote, toacă
etc., toate rămase în inventarul Bisericii.
De altfel, într-o lăudabilă premeditare,
părintele Alexandru Tudose a adus la sosirea
sa în Afganistan 14 icoane praznicale, donate
de cadre din Comandamentul 2 Operaţional
Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu” Buzău.
Ar putea fi amintiţi aici generalul-maior dr.
Cornel Paraniac, comandantul acestei structuri, care a donat o icoană a Sfântului Sava
de la Buzău, generalul de brigadă dr. Nicolae
N. Roman, care a donat o icoană a Sfântului
Nicolae, colonelul Vasile Scutaru - o icoană a
Sfântului Vasile, locotenent-colonelul Adrian
Soci, comandantul Batalionului 300 Infanterie
Galaţi, o icoană a Sfântului Andrei, familia
preotului Alexandru Tudose, o icoană a
sfinţilor militari Tiron şi Stratulat, familia preotului Banu, o icoană a Sfântului Gheorghe, familia preotului profesor Mihai Milea, o icoană
a Mântuitorului. De asemenea, Baza 15
Instrucţie, existentă la vremea respectivă în
Buzău, a donat o icoană reprezentându-i pe
Sfinţi Martiri Brâncoveni. Cunoscuţii pictori
iconari Matei şi Maria Cornelia Schinteie din
Covasna au donat, în 2009, o frumoasă
icoană „Sfântul Gheorghe omorând balaurul”.
Fotografiile a 17 dintre cei 18 militari care
şi-au dat viaţa în Afganistan în lupta contra
terorismului sunt ele însele autentice icoane şi
sunt aşezate la loc de cinste în biserică, iar toţi
cei care îi trec pragul aduc un pios omagiu
acestor eroi martiri ai neamului românesc.

Binecuvântează, Doamne, pe ctitorii, donatorii, ostenitorii şi lucrătorii Casei Tale!”
Biserica a primit, de asemenea, şi foarte
multe donaţii din ţară, constând în icoane,

Mandatat de episcopul Buzăului şi Vrancei,
PS Epifanie Norocel, preotul Alexandru
Tudose a oficiat sfinţirea bisericii în data de
27 martie 2005, chiar de Paştele catolic. Aliaţii

358

Almanah retrospectiv - 15 ani de tradiţii

Străjer în calea furtunilor 2005-2020
americani au manifestat un
interes
deosebit
pentru
această zămislire creştinească şi, a doua zi, pe 28
martie
2005,
preotul
Anderson, capelanul forţelor
speciale americane dislocate
în Afganistan la vremea
respectivă, a oficiat o slujbă
împreună cu preotul Alexandru Tudose.
Biserica este un lăcaş
primitor la orice oră pentru cei
care activează în Baza
Militară Kandahar, dar şi pentru cei care o tranzitează, indiferent de naţiune sau
religie, pentru rugăciune, vizitare, fotografiere sau filmare.
La scurt timp după sfinţirea
acestei biserici, presa din ţară
a consemnat această ctitorire
şi reverberaţiile ei în sufletul
ostaşilor români: „Inedita
bisericuţă din lemn, care
poartă hramul Sfântului
Gheorghe, în care s-a ţinut
slujba în Noaptea de Înviere,
este mândria fiecăruia din cei
400 de militari români de la
Kandahar. Poate şi pentru că
toţi au muncit la construcţie:
unii au cărat lemne, alţii le-au
tăiat cum trebuie, alţii le-au
asamblat.
Stilul arhitectonic aduce cu
cel al mănăstirilor din Bucovina, însă poarta este absolut
originală şi are un simbol
aparte, după cum afirmă
căpitanul
Paraschivescu:
«Faţada exterioară este din
lemne asamblate neregulat şi
semnifică faptul că în biserică
intră oameni cu păcate
diferite, iar cea interioară
este plată, asta însemnând
că cei care au păcătuit ies
curaţi»"1.

Preotul Alexandru Tudose
mărturiseşte: „Aici am văzut o
tânără femeie recrut american, rugându-se seara, în genunchi, cu arma la spate şi cu
ochii plini de lacrimi în faţa altarului. Credincioşii copţi din
Egipt au văzut cele 14 icoane
de mărime praznicală care
împodobesc biserica şi s-au
simţit ca în oricare biserică
din patria lor. Treceau foarte
des pe la biserică, participau
la slujbe, iar când eram singuri îmi cereau să iau epitrahilul şi să-i binecuvântez
cu «holy water», aghiasmă".
Pentru că avea unde să-şi
mărturisească credinţa, locotenentul american Timothy
Hanes, ortodox, a simţit o
mare realizare că nu a trebuit
să se deplaseze într-o altă
bază militară din teatrul de
operaţii unde există capelă
ortodoxă. Înainte de a pleca
în misiune şi-a făcut probleme serioase în acest sens
şi a cerut comandantului lui
să-l sprijine pentru a găsi o
biserică şi un preot ortodox.
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Dar, cei mai numeroşi
vizitatori erau romano-catolicii
americani.
Comunitatea
catolică din Kandahar mi-a
acordat o plachetă în care şiau arătat recunoştinţa pentru
suportul valoros acordat în
operaţia ENDURING FREEDOM".
Presa a relatat, de asemenea, şi evenimentele mai
puţin plăcute trăite de militarii
români în baza militară din
Kandahar, unde biserica
românească a devenit un autentic reper:
„Militarii romani din Afganistan nu au avut parte de o
slujbă de Înviere liniştită. O
explozie a perturbat noaptea
de Înviere a „Rechinilor Albi",
cantonaţi în Kandahar.
Slujba de Înviere a început
la ora 23:30, ora României, în
biserica din lemn de la baza
militară din Kandahar, unde
se află cantonaţi cei aproape
400 de militari de la Batalionul 341 Infanterie - Rechinii
Albi. Preotul a oficiat ceremonia şi a dat lumină

Teatre de operaţii
credincioşilor, atât români, cât şi din alte state,
veniţi să se roage în Noaptea Sfântă. În jurul
orei 00:50 (ora României), o explozie
puternică produsă la mică distanţă de zona în
care se află cantonaţi Rechinii Albi a întrerupt
însă Slujba de Înviere, militarii părăsind în
fugă locaşul chiar înainte de a se da alarma.
În doar câteva secunde, Biserica a rămas
aproape pustie. Părintele Dragoş Ciobanu a
continuat slujba şi a aşteptat până la reîntoarcerea credincioşilor în biserică pentru a le
da lumină.
Militarii români au stat în adăposturi mai
puţin de o oră. Erau dezamăgiţi că au trebuit
să părăsească biserica atât de brusc, mai ales
în noaptea de Înviere. A fost cel de-al treilea
atac din zona bazei, în cele trei luni de când
Rechinii Albi se află în misiune în Afganistan.
După procedurile de verificare, militarii români
s-au reîntors în biserică, iar preotul a reluat
slujba. Comandantul Batalionul 341 - Infanterie Rechinii Albi, lt. col. dr. Vasile Vreme, a
dat asigurări că niciun militar roman, dar nici
din alte tabere ale coaliţiei nu a fost rănit. Explozia celor două rachete de artilerie s-a produs într-o zonă mărginaşă a bazei, fără să
producă victime sau alte distrugeri"2.
Aflat în vizită în teatrele de operaţii,
preşedintele României, domnul Traian
Băsescu, a poposit la Kandahar. A vizitat biserica şi a urat militarilor români să se bucure
de ea, prilej cu care a donat şi o frumoasă
icoană cu Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul
spiritual al Batalionului 300 Infanterie.
Despre Samuel Smith - Samuel Ctitorul preotul Alexandru Tudose consemnează:
„Realizarea acestui minunat lăcaş spre care
duc 4 artere principale din KAF s-a făcut prin
realizarea unui proiect întocmit de americanul
Samuel Smith, de religie baptistă, pe care lam descoperit la capela americană.
În sprijinul lui şi al nostru au venit mulţi oameni cu suflet mare, unii datorită modestiei nu
s-au arătat niciodată.
Samuel a gândit şi a lucrat foarte multe
nopţi pentru biserica românilor, «în smerenie
şi inspiraţia lui Dumnezeu», aşa cum mi-a
mărturisit. Crede foarte mult în Dumnezeu, în
valorile familiei şi în onestitatea muncii.

Speră ca, prin venirea la Biserică, oamenii
vor deveni mai buni. Munceşte ca un apucat,
iar când vrei să-l întrerupi îţi răspunde „time is
money".
Foarte meticulos, un adevărat lider de
echipă. Posedă un umor foarte fin, dar nu
glumeşte atunci când este vorba de muncă.
Băieţii noştri care au făcut parte din echipa ctitorilor lucrători i-au respectat cu sfinţenie
deciziile, iar când totul era în regulă le spunea
într-o frumoasă limbă românească: «bate
cuie, bate cuie!».
În echipa lui de lucrători ai bisericii i-a avut
de sprijin pe următorii militari ai batalionului:
Tâmplari:
caporal lonuţ RĂCOŞANU,
plutonier major Costică RUSU, maistru militar
cls. I Nelu PĂLTINUŞ, sergent major Mihai
CODREANU,
fruntaş
Marian
JEGU,
fr. Cristian MARIN, fr. Daniel CIOCÎRLAN, fr.
Marius TĂBĂCARU, fr. Costel PLESNICUTI,
cap. Iulian OPREA, cap. Gelu LEFTER, cap.
Valentin ENE, cap. Marian BOZA, cap. Sorin
SÎRBU;
Tinichigii: m. m. cls. II Iulian IVANOV, sg.
maj. Trandafir DRAGOŞ, fr. Aurel-Florin
SEVASTIAN;
Electricieni: m. m. cls. I Gabriel-Franga
POLLI, m. m. cls. II Gelu BORŞ, cap. Dinu
ULUITU".3
Impresionant este faptul că Samuel Smith,
arhitectul şi constructorul acestei biserici, şi-a
vizitat în 2006 camarazii de front în România
şi s-a îndrăgostit definitiv nu numai de meleagurile noastre, ci şi de o frumoasă
româncă, şi, după ce s-a botezat în religia
ortodoxă la Brăila, în 2006, s-a căsătorit cu
aceasta, în iulie 2007, la Câmpulung
Moldovenesc. Au împreună doi copii.
NOTE:
Daniel Neamu, Biserica românească de la Kandahar, proiectată de un american, în ziarul Evenimentul Zilei, 3 mai 2005.
Emilia Sava, Sărbătoare cu bombe pentru militarii români din Kandahar, în ziarul Jurnalul
Naţional, 25 aprilie 2006.
Preot Alexandru Tudose, Biserica din Kandahar,
documentar.

360

Străjer în calea furtunilor, pp.13-17,
Anul VI, nr. 13, iunie 2013

Almanah retrospectiv - 15 ani de tradiţii

Străjer în calea furtunilor 2005-2020

Icoanele veteran au revenit acasă
---------------Maistru militar principal Iulian Cadulencu, Divizia 2 Infanterie „Getica”
De-a lungul timpului, Biserica a biruit mereu
în clipele grele, unind și mai mult pe toți
aflați laolaltă, iar un rol important în îndeplinirea misiunilor în teatrele de operaţii l-a
avut şi preotul militar care a contribuit
prin mijloacele pastorale şi misionare specifice la menţinerea şi ridicarea moralului
militarilor.
Aşa cum militarii au asupra lor armamentul
din dotare, aşa şi sfinţii părinţi prezenţi în
teatrele de operaţii au asupra lor icoanele
necesare săvârşirii serviciilor liturgice din
zilele de sărbătoare, dându-le puterea să
răspundă cerinţelor morale şi spirituale ale
militarilor într-o zonă de conflict în care, prin
mijloacele duhovniceşti şi pastorale avute la
dispoziţie, trebuie să pătrundă dincolo de armura trupească, în sufletul lor.
În Afganistan, distanţa mare până la cei
dragi ne face pe fiecare dintre noi mai smeriţi
în faţa lui Dumnezeu, iar pe timpul fiecărei misiuni, credinţa militarului în Dumnezeu devine
mai profundă, ridicând rugi pentru protecţia
personală şi a familiei, conştienți fiind că
Dumnezeu ne veghează în fiecare clipă. Astfel, cu fiecare rugă, suntem mai aproape de
cei de acasă.

De la soldat la general, toți au poposit clipe
în fața icoanelor în Afganistan și astăzi sunt
expuse la Biserica Militară „Pogorârea Sfântului Duh” din Buzău primind din partea militarilor garnizoanei Buzău – titlu onorific de
Icoane Veteran de război – pentru că au
trezit, au întreținut și au întărit credința într-un
loc fierbinte al planetei, însoțind militarii
români pe toată perioada misiunii, aducând un
real folos în sporirea evlaviei.
Aceste icoane expuse în Biserica militară
din Kandahar, ne-au fost aproape și la
nașterea unor copii în marea noastră familie
a militarilor, dar și la plecarea către cele sfinte
a celor 30 de camarazi către care ne plecăm
cu pioșenie, respect și admiraţie.
Preotul militar Alexandru Tudose, preotul
garnizoanei Buzău, ne transmite că: în luna
decembrie 2004 plecau de la Galați la Kandahar, cu detașamentul precursor al Batalionului
300 Infanterie „Sfântul Andrei”, un boxpalet cu
o parte din necesarul de cult al preotului militar.
Printre altele, erau 15 icoane mari, în care
regăsim ipostaze sau acțiuni ale divinității sau
a unor sfinți, proaspăt pictate de doamna
preoteasă Florica Ion din localitatea Boboc,
judeţul Buzău.
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Sfintele icoane urmau să împodobească
noua biserica românească din Kandahar,
ctitorită de militarii gălățeni.
Donatorii erau militari, preoți, un procuror și
chiar o unitate militară de la Mărăcineni.
Existenţa acestui frumos lăcaș urma să se
încheie odată cu încetarea misiunii detaşamentelor românești, în anul 2014.
Lăcaşul de cult a fost locul prin care fiecare
militar român, de la soldat la general, aflat în
misiune sau în trecere prin baza militară
aeriană Kandahar a trecut măcar o dată.
Toate obiectele de cult au fost inventariate și
paletizate cu multă grijă și aduse în ţară de către
militarii Elementului Național de Sprijin românesc.
Dorința preotului militar Alexandru Tudose
de a recupera icoanele a apărut chiar din anul
2014, dar erau alte priorități în vremea aceea.
Informațiile despre locul unde era depozitat
patrimoniul spiritual și de cult al celei mai mari
biserici românești din teatrele de operații erau
contradictorii.
Cum nimic nu este întâmplător, rugile
părintelui au fost ascultate, deznădăjduind,
dar având credinţă că icoanele îşi vor găsi
locul în cea de-a doua garnizoană a ţării la
Buzău, căutând aceste icoane în mai multe
garnizoane, a primit un pont, în luna martie
2019, de la o persoană care i-a transmis că
icoanele erau mai aproape decât ar fi gândit...
Astfel că, luni, 17 februarie 2020, la
prăznuirea Sfinților Teodor Tiron și Teodor
Stratilat, a recuperat icoanele de la Baza 126
RSOM şi Sprijin TO de lângă București.
Misiunea de recuperare a părintelui nu se
va opri aici, pentru că va urma o altă bătălie,
aceea de a reda evlaviei și alte obiecte de
cult: cruci, icoane, clopot și cărți.
Bucuria preotului militar Alexandru Tudose
a fost împărtăşită şi de personalul militar și
civil de la depozitul militar care i-a arătat multă
amabilitate.
Cum nimic nu este întâmplător, în ziua
prăznuirii Sfinților Teodor Tiron și Teodor
Stratilat, din panoplia de icoane identificate de
angajaţi, preotul Alexandru Tudose ne
povesteşte că s-a apropiat instinctual, a ridicat
și a sărutat cu bucurie Icoana Sfinților Mc.
Teodor Tiron și Teodor Stratilat.

Demararea acestui proiect de transfer a
fost posibil prin implicarea generalului-maior
Gheorghiţă Vlad, care pe 21 februarie a predat comanda Diviziei 2 Infanterie „Getica” și a
colonelului Alexandru Nedelcu, comandantul
Brigăzii 122 Logistice din București.
Preotul Alexandru Tudose cu emoţie şi
recunoştinţă ne aminteşte că aceasta a fost și
dorința generalului Adrian Soci (Vrednic de
pomenire!), maior în anul 2005 și comandant
al Batalionului 300 Infanterie „Sfântul Andrei”.
Drumul sfintelor icoane început în urmă cu
15 ani având misiunea de moral, de mântuire
și de putere a acestor „ICOANE VETERAN
PRINTRE VETERANI” au avut următorul circuit: de la Curbura Carpaților la Dunărea de
Jos, apoi la Kandahar, apoi la TunariBucurești, și de aici, iarăși acasă.
Acestea vor completa locurile rezervate din
cafasul Bisericii Militare „Pogorârea Sfântului
Duh” de la Buzău, iar pentru cei care au
zăbovit cu siguranţă măcar o clipă prin faţa
acestora şi care au fost puntea de legătură
între teatrul de operaţii şi cei dragi, sunt rugaţi
să le ofere aceeaşi importanţă şi evlavie aşa
cum aceste sfinte icoane au văzut multe trăiri
în ochii și în sufletele veteranilor teatrului de
operații din Afganistan primind apelativul de
„Icoane Veteran.”
Foto: M.m.p. Iulian Cadulencu şi arhiva
personală Preot militar Tudose Alexandru
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Marginalii la operaţiile forţei
multinaţionale din Irak
--------General-maior (r) prof.univ.dr. Visarion Neagoe, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria”
Ca unul dintre miile de militari români,
inclusiv din cadrul fostului Comandament
Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru
Averescu”, participanţi, timp de peste 6 ani, la
operaţiile desfăşurate de Forţa Multinaţională
din Irak, mă întreb: care a fost eficienţa
acţiunilor la care am luat parte în războiul
declanşat, în anul 2003, împotriva terorismului, în combaterea insurgenţei în această zonă
de operaţii militare?
În ceea ce priveşte interesul nostru
naţional, este clar: armata română era
implicată în războiul din Irak din motive pur
politico-militare, respectiv, admiterea noastră
în Alianţa Nord-Atlantică. Şi, într-adevăr, am
demonstrat că suntem parteneri serioşi şi o
armată capabilă să răspundă exigenţelor occidentale.

A fost o probă pe care, noi, românii, am trecut-o cu succes, profesionalism, demnitate şi
multă responsabilitate. Dar, vrând-nevrând, ca
militari şi oameni, ne-am angajat cu mintea şi
inima într-un război care deşi poate nu era al
nostru, am fost implicaţi într-o cauză în care a
trebuit să credem - cea de stabilizare a unei
ţări prea mult încercată de instabilitate şi
războaie.
Era vara anului 2007, când îndeplineam
funcţia de locţiitor al şefului de stat major al
Forţei Multinaţionale din Irak pentru Operaţiile
Coaliţiei, şi, într-o discuţie informală, şeful
meu - un important general american - mă întreba cum văd eu situaţia din Irak după retragerea forţelor Coaliţiei.
Din instinct sau poate sub impulsul
realităţilor pe care le trăiam zi şi noapte -
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atacuri cu rachete, cu vehicule capcană detonate etc., am răspuns prompt, fără să clipesc:
„Cred că războiul va continua. Se vor bate în
continuare între ei. Instabilitatea va fi aceeaşi,
dacă nu cumva mai mare...” Generalul american a fost oarecum surprins de răspunsul
meu..
Acum, la şase ani de la retragerea contingentelor româneşti din Irak (2009) şi patru ani
de la retragerea ultimelor forţe ale Coaliţiei, inclusiv a celor americane (2011), se pare că
am avut dreptate. Din nefericire, Forţele de
Securitate Irakiene (armată şi poliţie) în a
căror pregătire s-au investit miliarde şi miliarde de dolari, instruite să preia misiunile
Forţelor Coaliţiei, nu au reuşit acest lucru. Mai
mult, în afara actorilor tradiţionali - insurgenţi
membri ai comunităţilor şiite şi sunite şi
luptători ai organizaţiei teroriste Al-Qaeda - a
apărut o altă structură ostilă conducerii de la
Bagdad - Statul Islamic - o organizaţie mai
mult decât teroristă. Această organizaţie,
susţinută cu partizani din peste 100 de ţări şi
care acţionează şi a cucerit teritorii în Irak şi
Siria, promovează principii religios - musulmane şi extremiste ce induc insecuritate şi o
ameninţare ce se vrea internaţională.
Revenind la întrebarea, nu neapărat
retorică, privind eficienţa operaţiilor Forţei
Multinaţionale din Irak, tentaţia ar fi să
răspundem că acţiunile acesteia nu şi-au atins
scopurile. După retragerea acesteia, după o
perioadă de aparentă acalmie, confruntările

interetnice şi religioase din Irak s-au reluat cu
aceeaşi, dacă nu, cu mai multă ferocitate,
pierderile materiale şi umane atingând cote
alarmante.
Pe bună dreptate, analiştii politici şi militari
se întreabă care sunt cauzele evoluţiilor actuale ale situaţiei de securitate din Irak?
În opinia mea, care urmăresc atent evenimentele din zonă, consider că atât din punct
de vedere politic, cât şi militar, au fost comise
anumite erori cu implicaţii majore geopolitice
şi regionale şi chiar internaţionale. Una dintre
ele, poate cea mai importantă, a reprezentato retragerea intempestivă, pripită a tuturor
forţelor Coaliţiei din Irak. Ea a fost decisă de
o nouă conducere de la Washington, care nu
a evaluat cu realism capacitatea guvernului
irakian şi a Forţelor de Securitate Irakiene de
a menţine nivelul de securitate naţională din
această ţară la nivelul anului 2011, anul retragerii Forţei Multinaţionale.
În plus, nu a fost realizată o evaluare a
situaţiei politice din zonă (vezi Siria, influenţa
în creştere a Iranului, interesele altor ţări
arabe din zonă etc.). Toate aceste elemente
nu au contribuit la o pacificare în Irak,
dimpotrivă....
Din punct de vedere intern, dar şi al
Coaliţiei, este evident că nu s-a reuşit eliminarea cauzelor confruntărilor din Irak. Pe
lângă faptul că nu s-a realizat acea mult dorită
concordie între comunităţile şiite, sunite şi
kurde respectiv, eliminarea inechităţilor sociale, politice, economice şi interetnice, au fost
permise ingerinţe din exterior, care au facilitat
intervenţia unor grupări teroriste din ţările
vecine ce au alimentat confruntările interetnice. Mai mult, Forţa Multinaţională constituită în anul 2007 din peste 25 de state,
dar mai ales, armata americană, au fost percepute ca forţă de ocupaţie, idee care a alimentat mental, permanent, insurgenţa, dar şi
populaţia. Aşa s-a ajuns la situaţii paradoxale
când, poduri, şosele, şcoli etc. - construite cu
fonduri ale Coaliţiei - erau imediat distruse de
insurgenţi.
Fără îndoială că un guvern de unitate
naţională menit a veghea la respectarea
intereselor tuturor comunităţilor ce compun
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societatea irakiană, ca şi o armată naţională
bine înzestrată şi fidelă unui guvern ce vrea
binele tuturor cetăţenilor, ar fi avut mai multe
şanse de succes. Din păcate, acest lucru nu
s-a întâmplat.
Cert este că, astăzi, s-a ajuns la o situaţie
similară anului 2003 în Irak, care a obligat comunitatea internaţională să reconstituie o
nouă Coaliţie, îndreptată, e drept, împotriva
statului islamic, dar în sprijinul unui Irak
neputincios să-şi gestioneze o situaţie de
gravă insecuritate: cu mulţi duşmani în ţară şi
cu mulţi „binevoitori” în exteriorul frontierelor
naţionale.
Sprijinul actual al comunităţii internaţionale,
având ca lider Statele Unite ale Americii,
constă în forţe aeriene, care execută
frecvente atacuri asupra forţelor Statului Islamic, dar şi în forţe care acordă asistenţă şi
sprijin în pregătirea armatei naţionale irakiene.
La Pentagon, probabil, sunt deja întocmite
planuri
pentru
reconstituirea
Forţei
Multinaţionale pentru sprijin terestru în Irak.
Să asistăm la reluarea operaţiilor de stabilitate şi de luptă împotriva terorismului din anul
2003?
Tot ceea ce este posibil, dar cu ce rezultate?
Aşadar, după mai bine de opt ani de
operaţii ale Forţei Multinaţionale în Irak,
situaţia nu numai că nu s-a stabilizat, ci,
dimpotrivă, pare mult mai complexă. Interesul
internaţional este permanent menţinut într-o

zonă de conflict cu impact major asupra lumii.
Tot mai mulţi actori geopolitici se implică şi
propun soluţii.
Dincolo de aceste consideraţii care descriu
evenimente în derulare, soldate din nefericire
cu zeci şi sute de victime, cu mii şi mii de
refugiaţi din zonă, sunt voci optimiste ce
întrevăd soluţii de pacificare a zonei. Cu toate
acestea, personal consider că este încă un
drum greu de parcurs până când, cu soluţii
politice ori militare, un areal istoric foarte zbuciumat – încurcat de colonişti acum multe sute
de ani – poate ajunge la o stare de normalitate
într-un răstimp atât de scurt care este istoria
noastră contemporană.
Ori, poate, poporul irakian este sortit să
plătească un preţ prea scump pentru îndelungata sa istorie şi pentru imensele sale bogăţii
ale subsolului. Viitorul este cel care va decide.
Din partea noastră, a românilor numai gânduri
de bine pentru poporul irakian, aşa cum am
făptuit-o prin lucrările inginerilor şi muncitorilor
care au construit mult şi temeinic pe tărâm
irakian în vremuri nu prea îndepărtate.
Cât timp noi, militarii români, am fost
prezenţi în Irak între 2003 – 2009, am simţit
recunoştinţa populaţiei irakiene, motiv pentru
care îi mulţumim!

365

Străjer în calea furtunilor, pp.84-86,
Anul VIII, nr. 18, iunie 2015

Teatre de operaţii

Afganistan
- o țară frumoasă dacă înveți să
o privești prin ochii unui afgan

Text: Locotenent-colonel Mădălina Ilinca, Foto: m.m. cls. a I-a Iulian Cadulencu

Afganistan - un tărâm fascinant pe de o parte, înfricoșător pe de altă
parte, dar cu un farmec aparte. Ca să poți rezista în această zonă îți trebuie multă tărie de caracter. Să-ți poți executa misiunea aici ai nevoie
de mai mult decât voință: trebuie să ai acel patriotism pe care l-au avut
și înaintașii noștri atunci când luptau pentru țară. Pentru că numai
mânați de patriotism și de dorința de a-și reprezenta țara cu mândrie
reușesc militarii noștri ca la final de misiune să spună: Raportez misiune
îndeplinită!
Peste corturilor „cucilor” survolează BlackHawk-urile și Chinook-urile militarilor. Jos, o
categorie a populație defavorizată a Afganistanului își duce traiul de zi cu zi, cum numai
ei știu. „Cucii” sunt cei mai defavorizați afgani.
Sunt migratori, iar singurul lor avut e un cort
făcut din pungi menajere. Şi zeci de copii.
Copii de care au grijă, copii pe care încearcă
să și-i protejeze cât pot ei de bine. Sunt oameni demni, nu cerșesc. Bat Afganistanul în
lung și-n lat pentru un trai mai bun. De obicei
își așează tabăra lângă o sursă de apă...rară
ce-i drept în această țară care parcă a fost
făcută pentru oameni ,,fără un viitor cert, pentru copii fără copilărie”.
Pentru românul care vine din civilizație,
prima impresie lăsată de Afganistan este... o
țară defavorizată. Aici, în Afganistan, o școală

este un lucru rar. Un banal creion
este...echivalentul unui smartphone pentru
copii noștri. Pentru copilul afgan...creionul
reprezintă „comoara” sau poate poarta spre
un viitor mai bun. Și în ciuda faptului că unele
școli sunt distruse în proporție de 90% aici se
fac cursuri. În aceste „școli” sunt copii care vin
zi de zi, desculți, peste sticlă spartă, sânge
amestecat cu praf, pietre şi gloanţe. Învaţă
pashtu, limba locului, ceva matematică, puţină
caligrafie şi desen. Coranul îl învaţă la
moschee. Respectul pentru familie îl învață
atât la școală cât și din Coran. Familiile în
Afganistan sunt de obicei mari, strâns unite şi
influenţează puternic viaţa membrilor familiei.
Prestigiul familiei dă statutul social al membrilor săi. Familia musulmană este de tip
patriarhal, tatăl având un rol central şi fiind
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considerat exemplu pentru ceilalţi membri ai
familiei. Tradiţional, puţine femei lucrează în
afara căminului, dar numărul acestora e în
creştere datorită urbanizării. Familia afgană
este o sursă de reputaţie şi onoare, dar şi
sursă de sprijin financiar şi moral. Afganii sunt
loiali în primul rând faţă de familie, care nu trebuie dezonorată niciodată, iar comportamentul nepotrivit al femeilor poate dăuna onoarei
familiei mai mult decât acelaşi tip de comportament din partea bărbaţilor, reguli clare de
comportament au fost stabilite pentru protejarea femeilor. Pentru a evita ca acestea să
fie puse în situaţii care ar putea duce la concluzii greşite şi ar da naştere la insinuări şi
bănuieli nefondate.
Onoarea afganilor este preţuită şi protejată
mai presus de orice, uneori chiar mai presus
decât viața; similară cu importanţa onoarei
este importanţa pe care afganii o acordă
aparenţelor şi politeţii. Femeile musulmane
sunt clar subordonate bărbaţilor în societate.
Regulile privind ţinuta sunt încă conservatoare
în Afganistan. Femeile nu deţin funcţii de conducere iar opiniile acestora vor fi de cele mai
multe ori ignorate.
Un lucru care te uimește în Afganistan este
salutul bărbaţilor care îşi strâng mâinile, uneori se îmbrăţişează şi se sărută pe obraji.
Uneori se ţin de mână atunci când se
deplasează pe distanţe scurte. Dacă un afgan
nu atinge pe cel pe care îl salută, aceasta
poate semnifica adversitate, dar şi reţinere
deoarece percepe respectiva persoană ca
fiind neobişnuită cu obiceiurile musulmane.
Au gesturile lor, din care îți dai seama cu
ușurință dacă ești binevenit sau nu în mijlocul
lor. După strângerea mâinilor, plasarea mâinii
drepte în dreptul inimii semnifică respect sau
sinceritate. Pentru femei acest gest, atunci
când servesc hrană semnifică oferirea cu
sinceritate.
Un alt aspect care... pentru noi românii nu
este deloc necunoscut îl reprezintă ospitalitatea... afganii sunt foarte generoşi şi
preţuiesc generozitatea altora. Ospitalitatea
faţă de oaspeţi este esenţială pentru
menţinerea bunei reputații. Au un cod al lor pe
care-l respectă cu sfințenie - o diplomație

învățată din străbuni: aceştia întotdeauna nu
intră direct în subiect ci încep cu discuţii amicale şi trataţii.
Percepţia timpului la afgani este diferită faţă
de modul în care percepem noi timpul, şi
anume afganii au o abordare mult mai lentă şi
relaxată a problemelor. Încercarea de a-i grăbi
este percepută ca o insultă. Afganii au un
proverb care spune multe: Poate voi aveți
ceasuri, dar noi avem timpul!
Afganii se consideră un popor mândru şi
demn şi acordă o mare importanţă ţinutei.
Statutul unei persoane la afgani depinde şi de
modul în care aceasta se prezintă în public,
atât în ţinută cât şi în comportament. Pentru
afgani, militarii români sunt prieteni. O prietenie câștigată doar prin respect față de tradiția
lor, religie, cultură și nu în ultimul rând limbă:
a învăţa şi folosi limba afgană, a folosi cuvinte
sau fraze în paștună reprezintă calea spre
inima afganilor. „Salaam Alaikum” face mai
multe decât orice dar neprețuit: crează o
atmosferă destinsă şi duce la construirea unei
relaţii bune cu populaţia locală.
În provincia Kandahar contrastele se
întrepătrund: deșert; culturi de grâu; pământ
arid (pe acolo a trecut cândva o apă). Bucăți
mari de pământ sunt brăzdate ca și cum
cineva s-ar fi jucat și ar fi desenat niște romburi. În acest peisaj își duc viața afganii. Aici
își cresc copii, aici încearcă și ei să lupte cu
insurgenții. Își doresc pace. Visează la ziua
când nu se vor mai teme să-și lase copii să
iasă din satele fortificate cu ziduri de pământ.
Sate ridicate de ei, fără mașinării complicate,
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fără calcule făcute pe computer, fără studii de
fezabilitate. Aici trăiesc ei într-un univers
numai al lor care parcă refuză „civilizația”
știută și mult râvnită de noi.
Orașele afgane te frapează din start. Un
zumzet continuu. Un adevărat furnicar care
niciodată nu doarme. Este „civilizația” care
în deșert nu este cunoscută. Aici oamenii
trăiesc după alte reguli. Aici merg la școală
atât fetele cât și băieții. Aici copii știu ce este
un televizor, un creion și chiar și un telefon.
Aici, la oraș, vezi luxul - piscine, magazine,
universități moderne, clădiri care nu au simțit
mușcătura gloanțelor. Pe străzi întâlnești
parcă alți oameni. Oameni care au făcut un
salt în timp și au ajuns în secolul XXI. Cu toate
acestea, poporul afgan rămâne să lupte - să
lupte pentru un trai mai bun. Să lupte împotriva acelora care vor cu orice preț să le
distrugă liniștea.
În loc de încheiere vă prezint opinia unui
cunoscut jurnalist militar care în câteva cuvinte explică Afganistanul, situația de aici și nu
în ultimul rând misiunea militarilor români pe
acest tărâm care-ți dă impresia că trăiești în
alt secol și într-o altă lume: „Aş vrea să nu se

uite faptul că într-un loc în care unora le este
frică să trăiască, nu puţini români nu se tem
să lupte. Că misiunea lor - deşi umanitară –
nu e deloc uşoară, dimpotrivă, rămâne la fel
de dificilă ca în urmă cu mai bine de 10 ani,
când a început. În teatrul afgan de operaţiuni
militare, orice deplasare prin deşert este o
aventură în sine. Executarea acesteia
continuă pe fondul unei situaţii de securitate
incertă, cu riscuri ce nu pot fi prevăzute cu
uşurinţă. Misiunile şi aventurile consumate
împreună, îi apropie. Valoarea umană,
dublată
de
pregătirea
profesională,
compensează lipsa gravă a unor mijloace
moderne, confortabile şi performante, precum
cele de acasă. În ciuda a mai bine de 30 de
ani de război şi a unui nemilos regim anterior
al talibanilor, afganii nu şi-au pierdut încă
speranţa. Iar menirea batalioanelor trimise de
Armata României este aceea de a o sprijini.”
- colonel (rez) Benone Neagoe, jurnalist militar, fragment dintr-un interviu realizat de
colonel (rez.) Ion Petrescu, publicat în ziarul
„Adevărul” (20 martie 2013)
Străjer în calea furtunilor, pp.5-7,
Anul IX, nr. 19, decembrie 2015
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ZIUA VETERANILOR
DIN TEATRELE DE OPERAŢII
------------- Locotenent-colonel Toni Ene, Divizia 2 Infanterie „Getica”

Terorismul devine din ce în ce mai mult
opusul a ceea ce înseamnă spectacolul vieţii.
Nimeni nu se mai îndoieşte că terorismul este
duşmanul vieţii, războiul împotriva vieţii. Ruine
şi dezastre, ură şi răzbunare, lovituri pe la
spate…se resimt din plin, în cadrul misiunii
Resolute Support.
Coincidenţă sau nu, întâmplare sau destin,
primele trei luni pe tărâm afgan au pus la grea
încercare destinul militarilor cu inimi neînfricate.
Am pierdut un camarad, au fost răniţi doi şi câte
au mai fost nespuse. Despre militarii din
Afganistan s-au scris şi s-au spus multe, dar
subiectul nu se va epuiza nici măcar atunci

când războiul de aici va lua sfârşit. Despre cei
care au luptat în ţara în care praful şi nisipul au
devenit suflet şi de militar român, se poate
aminti oricând, fără teamă de repetiţie. Vorbeam mai devreme de coincidenţă. Sunt 29 de
eroi români decedaţi în teatrele de operaţii
(adunate cele două numere dau cifra 11), sunt
29 de ţări membre NATO (adunate cele două
numere dau cifra 11), suntem în data de 11 a 11.
Şi pentru toate cele spuse, am omagiat, azi,
11 noiembrie, împreună cu partenerul american
ZIUA VETERANULUI, comemorată în SUA şi
ZIUA VETERANILOR DIN TEATRELE DE
OPERAŢII, comemorată în România.
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A fost o zi plină de activităţi care a debutat
chiar de la primele ore ale dimineţii cu întreceri
sportive în comun, ca apoi să continue în jurul
orei 11.00, ora Afganistanului, cu o ceremonie
de cinstire a veteranilor. La acest eveniment sa făcut referire la însemnătatea zilei şi s-a ţinut
un moment de reculegere în onoarea celor
căzuţi la datorie.
Totodată, la troiţa ridicată în memoria eroilor
ucişi în teatrele de operaţii, s-a ţinut o slujbă de
pomenire, prilej de a cinsti şi evoca faptele de
arme ale eroilor români care, prin jertfa lor, au
înnobilat sensul cuvintelor ONOARE şi PATRIE.
Activităţile dedicate acestei zile s-au încheiat
cu o ceremonie de dezvelire a unor plăci
comemorative, prin care, trei poligoane de
tragere aflate în Baza Aeriană din Kandahar, au
primit simbolic, numele celor trei militari din
cadrul Combined Task Force Devil Strike Brave
Hearts, căzuţi la datorie în această ţară a contrastelor. Este vorba despre cei doi militari
americani decedaţi în urma atacului cu VBIED
din 2 august 2017 şi despre colegul nostru,
sublocotenentul (p.m.) Mădălin Stoica, ucis în
atacul cu VBIED din data de 15 septembrie
2017. Numele lor se regăsesc de astăzi,
11.11.2017, în denumirea celor trei poligoane,
ca simbol al recunoştinţei pentru jertfa şi
dăruirea de sine de care au dat dovadă.

Eroismul acestor camarazi ne obligă, în determinarea şi hotărârea noastră de militari, la
respectarea jurământului militar şi o dată cu el
a angajamentelor asumate. Curajul şi spiritul lor
de sacrificiu ne va inspira şi ne va întări pe toţi
cei care am ales să servim Patria în uniforma
Oştirii Române.
CINSTE ŞI ONOARE VETERANILOR ŞI
EROILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII!

Toate aceste activităţi s-au desfăşurat concomitent cu executarea misiunilor în aria de
responsabilitate. Aplicăm noi strategii, noi proceduri, totul pentru un control mai riguros în
zonă. În această săptămână am executat misiuni îmbarcate şi debarcate, în comun cu
Forţele Naţionale de Securitate şi Apărare Afgane şi Forţele de Coaliţie. De fiecare dată, fiii
Vrâncioaiei au acţionat conform procedurilor
operaţionale şi nu au uitat nici un moment că
trebuie să îşi îndeplinească misiunile cu profesionalism. Cam atât din Afganistan, dar
povestea inimilor neînfricate va continua...

Străjer în calea furtunilor, pp.11-12,
Anul XI, nr. 22, decembrie 2017
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Sublocotenentul post-mortem Dan Ciobotaru

Eroul de la Pinu

„Doi militari din Batalionul
33 Manevră, dislocat în
Afganistan, au căzut la datorie miercuri, 23 iunie, ora
14.30 (ora României).

Sergentul major Dan
Ciobotaru şi caporalul Paul
Caracudă executau o misiune de luptă pe autostrada
A1 Kabul-Kandahar. La
aproximativ 30 de kilometri
de Qalat, autovehiculul de tip
HUMVEE în care se aflau a
fost atacat cu un dispozitiv
exploziv improvizat, acţionat
de la distanţă. În urma
deflagraţiei, cei doi militari şiau pierdut viaţa.
Sergentul major Dan
Ciobotaru, promoţie 2007,
avea 28 de ani şi era
necăsătorit. Caporalul Paul
Caracudă, în vârstă de 36 de
ani, era angajat în Ministerul
Apărării Naţionale din anul

Aşa suna comunicatul de presă al Ministerului Apărării Naţionale.
Au fost destule astfel de comunicate pe
care le-am redactat, pentru a informa opinia
publică despre evenimente petrecute în
teatrele de operaţii. Chiar dacă structura
militară din care făceam parte nu mai avea
atribuţii pentru misiunile în afara teritoriului
statului român, am fost nevoit, pentru prima
dată, şi, sper, ultima, să fac parte din
comisia care a avut ingrata misiune de a anunţa
familia.
Dan Ciubotaru este primul militar buzoian
care cădea la datorie în războiul antiterorist.
Prin jertfa sa, alături de alţi eroi, Dan şi-a
respectat angajamentul faţă ţară, apărându-i
interesele, departe de frontierele ei.
Dan Ciobotaru s-a născut, în urmă cu 28
de ani, în satul buzoian Pinu, comuna Brăeşti,
un cătun din zona de deal a judeţului, stăpânit

1996, era căsătorit şi avea
doi copii.
Ministrul apărării naţionale
a acordat gradul de sublocotenent post-mortem celor
doi militari care şi-au sacrificat viaţa sub culorile
Drapelului naţional, săvârşind acte de devotament
excepţional în timpul executării misiunii în teatrul de
operaţii din Afganistan. De
asemenea,
Preşedintele
României a decorat pe
sublocotenenţii post-mortem
Dan Ciobotaru şi Paul
Caracudă cu Ordinul Naţional Steaua României în grad
de Cavaler, pentru militari, cu
însemn de război.”

de o linişte nemărginită. Vestea că băiatul lui
Ion şi al Luminiţei Ciobotaru şi-a pierdut viaţa
în Afganistan, s-a răspândit pe toată valea.
Clopotele bisericilor au împărtăşit tuturor
sunetul durerii. Dan era cel mai mare dintre
cei trei copii ai familiei. Şi-a dorit, de mic, să
ajungă militar. Astfel, visul lui s-a îndeplinit, în
anul 2007, când a absolvit Şcoala Militară de
Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre din
Piteşti.
A fost repartizat la Brigada 2 Vânători de
Munte, din Braşov, unde, în acest an, i s-a
oferit ocazia de a pleca în misiune în Afganistan.
Mama militarului buzoian ne povestea că a
avut o presimţire, cu puţin timp înainte de
aflarea veştii.
Vorbise cu el, de curând, şi îi povestea că
timpul trece; uşor, va veni acasă şi îşi va ajuta
familia.
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Erau trei băieţi. Speranţa într-un viitor mai
bun l-a răpus pe cel care era speranţa întregii
familii. Adrian, fratele mijlociu, a făcut efortul
de a trece peste durerea pierderii şi a mers,
în ziua înmormântării, să dea o probă a bacalaureatului, promiţând că el tot militar vrea
să devină.
Mezinul, Nicolae, are 13 ani şi nu părea a
înţelege prea bine ce se întâmplă. Va creşte şi
îşi va da seama mai târziu de fapta fratelui său.
Oşteanul a fost înmormântat, în curtea bisericii din satul în care s-a născut şi a copilărit.
Sute de persoane au venit să-l conducă pe ultimul drum pe eroul pe care l-au cunoscut, sau
despre care, doar au auzit.
Au fost prezenţi colegii lui din Braşov, care
s-au; ocupat de tot ce era necesar creştineşte
şi militarii gărzii de onoare din Buzău. Au participat la ceremonial prefectul judeţului Buzău,

Paul Beganu, primarul Gheorghe Perţea, care
i-a acordat, eroului demnitatea de cetăţean de
onoare al comunei Brăeşti, şi reprezentanţi ai
M.Ap.N.
La finalul slujbei religioase, colegii militarului buzoian au tras salve, în onoarea şi memoria camaradului lor ucis în Afganistan.
Generalul maior dr. Dan Ghica-Radu, şeful
Statului Major al Forţelor Terestre, a înmânat
familiei Drapelul naţional şi decoraţia.
Aceasta a fost povestea unui erou.
Liniştea s-a aşternut peste cătunul Pinu,
unde colegii, apropiaţii şi, mai ales familia, îi
vor păstra vie amintirea, aceea a unui erou.
Text: Maior Romeo Feraru, Divizia 2
Infanterie „Getica”
Străjer în calea furtunilor, p.18,
Anul IV, nr. 8, decembrie 2020

În galeria eroilor neamului
------------------------------Colonel dr. Mircea Tănase
Buzăul este una dintre marile garnizoane
ale ţării în care armata are rădăcini adânci şi
puternice. Aici s-au ctitorit şi s-au înălţat unităţi
emblematice pentru Armata României, aici
s-a prins sămânţa curajului şi a rodit frumos
şi trainic paraşutismul militar românesc şi tot
de aici s-au ales lăstari viguroşi pentru Forţele
Speciale. Alte unităţi şi specialităţi militare de
mare forţă şi tradiţie întregesc panoplia
militară a locului.
Paraşutiştii militari din Crângul Buzăului au
fost întotdeauna în linia întâi, prin pregătire şi
capacitate de reacţie. Instruiţi pentru misiuni
din cele mai dificile, de multe ori la limita dintre
viaţă şi moarte, au făcut faimă Armatei
Române oriunde au fost chemaţi să-şi pună
în valoare curajul, profesionalismul, dăruirea.
Trimişi să reprezinte interesele României în
angajamentele strategice ale acesteia în
cadrul Alianţei Nord-Atlantice, militarii români
au arătat întregii lumi că nu sunt cu nimic mai
prejos decât partenerii lor de coaliţie.

Plecarea şi întoarcerea fiecărui detaşament
din misiune internaţională a reprezentat,
deopotrivă, un prilej de mândrie locală şi
naţională. Satisfacţia datoriei împlinite a fost,
de fiecare dată, amplificată de bucuria
întoarcerii acasă, a revederii celor dragi, care
i-au aşteptat şi le-au întărit determinarea de
a-şi face cu cinste datoria faţă de ţară.
De câte ori drapelul tricolor se înalţă în
acordurile imnului naţional, se ridică spre înalt
şi privirile mândre ale militarilor, dar şi
rugăciunile lor către Cel Atotputernic, de a le
întări braţul şi mintea întru îndeplinirea misiunii, de a le păzi viaţa şi a-i aduce teferi acasă.
Sunt însă şi rostuiri pe care mintea omului nu
le poate cuprinde, lucruri pe care Creatorul le
aşează altfel decât am vrea noi şi ne pune la
grea încercare puterea de a-I înţelege vrerea.
Când ne obligă să ne primim acasă eroii
învăluiţi în mătasea Drapelului Naţional, ochii
noştri se îndreaptă în lacrimi spre el: De ce,
Doamne?
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Iulian Dumitrescu şi Adrian-Ion Vizireanu
sunt doi eroi ai Batalionului 620 Operaţii Speciale din Buzău, doi eroi ai Armatei României,
doi eroi ai României, doi eroi ai Coaliţiei
multinaţionale.
Plecaţi să înfrunte forţele răului în teatrul de
operaţii din Afganistan, alături de camarazii
din coaliţie, cei doi tineri luptători au fost
răpuşi de gloanţe ucigaşe într-o misiune de instruire a poliţiştilor afgani.
Unităţile din Crângul Buzăului, întreg oraşul
şi toată armata română i-au primit cu lacrimi
în ochi şi durere în suflet pe cei doi camarazi,
pe care nu i-a îngenuncheat nici o altă încercare a vieţii militare - să nu uităm că au sărit
de atâtea ori cu paraşuta şi şi-au suspendat
vieţile între cer şi pământ ci doar gloanţele
unui inamic perfid, ascuns sub masca unei
loialităţi de conjunctură.
Întorşi din ultima misiune, cei doi eroi au
fost înaintaţi la gradul de sublocotenent de
către ministrul Apărării Naţionale şi decoraţi
post-mortem de către preşedintele României
cu Ordinul naţional Steaua României, în grad
de Cavaler, cu însemne pentru război. Au fost
conduşi spre eternitate în Panteonul buzoian
- Cimitirul Eroilor - de mii de oameni şi li s-a
adus un ultim omagiu de către conducerea
Ministerului Apărării Naţionale, a Statului
Major General şi din partea Ambasadei SUA
la Bucureşti. Camarazii paraşutişti şi din
forţele speciale, militarii din garnizoana
Buzău, precum şi partenerii din Alianţă au
strâns, încă o dată, rândurile şi s-au alăturat
acestui gest de puternică şi sinceră solidaritate locală, naţională şi internaţională.
Reprezentantul Ambasadei SUA la
Bucureşti a oferit rudelor celor doi eroi
distincţia Joint Service Commendation Medal
din partea Guvernului Statelor Unite ale
Americii.
Comunitatea locală s-a dovedit la înălţimea
momentului şi a propus ca cei doi eroi să
primească titlul de „Cetăţean de onoare al
judeţului Buzău” şi două străzi din oraşul
Buzău să le poarte numele.
Lacrimi, flori şi, mai ales, recunoştinţă pentru camarazii noştri căzuţi în luptă! Ei sunt
parte a preţului plătit de România cu lacrimi şi

sânge pentru a-şi păstra fiinţa naţională în integritatea sa, în siguranţă şi în demnitate. Noi,
cei care le privim chipurile senine şi tinere în
galeria eroilor neamului, să nu ezităm în a le
cinsti memoria şi a ne ridica sufleteşte la
înălţimea jertfei lor!
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Sublocotenent (post-mortem)
IULIAN DUMITRESCU
S-a născut la data de 19.10.1983 în localitatea Smeeni, judeţul Buzău, unde a urmat
şcoala generală şi liceul.
în anul 2003, a depus jurământul militar la
Unitatea Militară 02210 Bucureşti ca militar în
termen, începând cu anul 2006, a fost angajat
ca soldat gradat voluntar în cadrul Unităţii Militare 01010 Tîrgu Mureş. în anul 2007, a fost
încadrat la Batalionul 60 Paraşutişti
„Băneasa-Otopeni” din Buzău, obţinând
brevetul de personal aeronavigant - paraşutist
în anul următor.
În anul 2009, a fost admis la cursul de formare a subofiţerilor în activitate, filiera
indirectă, la Şcoala Militară de Maiştri Militari
şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I,”
Piteşti, pe care a absolvit-o cu media generală
8,80. La absolvire a obţinut gradul de sergent.
Având calităţi deosebite şi o pregătire foarte
bună, a fost numit în prima funcţie de comandant grupă (şi mecanic conductor) în cadrul
Brigăzii 1 Mecanizate, în anul 2010, a fost
numit ajutor comandant grupă (şi şofer) la
Batalionul 60 Paraşutişti „Băneasa-Otopeni”.
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Din anul 2011, a încadrat funcţia de
subofiţer specialist în cadrul Batalionului 620
operaţii speciale „Băneasa-Otopeni”. Şi-a
completat pregătirea parcurgând cursul de
prim ajutor şi ajutor în caz de urgenţă în cadrul
Institutului Medico-Militar, pe care l-a absolvit
în anul 2012 cu media 8,90, şi cursul de
pregătire şi atestare în domeniul operaţiilor
speciale în cadrul Centrului de Instruire pentru
Operaţii Speciale în anul 2013.
Deprinderile practice foarte bine formate,
cunoştinţele profesionale foarte bune pe care
le-a dobândit cu privire la tehnicile de acordare a primului ajutor în luptă, de tratare şi
evacuare a pacienţilor, i-au permis să fie recomandat pentru a participa, în perioada
04.04 - 03.10.2014, la prima misiune în

Teatrul de Operaţii din Afganistan în cadrul
Grupului Românesc întrunit de Operaţii Speciale - ROU SOTG 4. în luna martie anul
curent, şi-a început un nou mandat în Teatrul
de Operaţii din Afganistan, pe funcţia de
subofiţer specialist (şi consilier sanitar) în
cadrul Grupului Românesc întrunit de Operaţii
Speciale destinat consilierii forţelor de securitate afgane - ROU SOAG 3 în ambele misiuni,
cât şi pe parcursul carierei militare, şi-a îndeplinit cu demnitate şi onoare datoria, fiind
apreciat de colegi, şefi şi de partenerii de
coaliţie.
A fost decorat post-mortem în anul 2016 de
preşedintele României cu Ordinul naţional
Steaua României, în grad de Cavaler, cu
însemne pentru război.

Sublocotenent (post-mortem)
ADRIAN-IOAN VIZIREANU

indirectă, la Şcoala Militară de Maiştri Militari
şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I,”
Piteşti, absolvind, în anul 2015, cu media
generală 8,87. La absolvire, a obţinut gradul
de sergent şi a fost numit în prima funcţie de
subofiţer specialist 1a Batalionul 620 Operaţii
Speciale „Băneasa-Otopeni”.
Pe parcursul carierei, a manifestat un deosebit interes pentru pregătirea profesională,
parcurgând cursuri de atestare şi
perfecţionare în domeniile paraşutism şi
nataţie, a parcurs toate fazele de calificare în
domeniul operaţiilor speciale.
începând cu luna martie 2016, a încadrat
funcţia de subofiţer specialist şi consilier pentru distrugeri în cadrul Grupului Românesc
de Operaţii Speciale (ROU SOAG 3) destinat
consilierii forţelor de securitate afgane, în
Teatrul de Operaţii din Afganistan.
Pe timpul misiunii, şi-a îndeplinit cu demnitate şi onoare datoria, fiind apreciat de
colegi, şefi şi de partenerii de coaliţie.
Militarul era căsătorit din anul 2007 şi nu
a avut copii.
A fost decorat post-mortem în anul 2016
de preşedintele României cu Ordinul naţional
Steaua României, în grad de Cavaler, cu
însemne pentru război.

S-a născut la data de 16.01.1980 în localitatea Pîrscov, judeţul Buzău.
A urmat şcoala generală şi liceul cu program sportiv din localitatea Buzău, continuându-şi studiile în cadrul Universităţii
„George Bariţiu” din Braşov, absolvind
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în anul
2011.
În anul 2000, a depus jurământul militar la Unitatea Militară 0244 Brăila, ca militar în termen.
Începând cu anul 2004, a fost încadrat ca
militar angajat pe bază de contract la Batalionul 60 Paraşutişti „Băneasa-Otopeni” din
Buzău, obţinând brevetul de paraşutist militar.
În anul 2014, a fost admis la cursul de formare a subofiţerilor în activitate, filiera
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RĂMAS BUN,
Sublocotenent post-mortem

Mădălin Stoica!
Trecut în lumea celor drepţi fulgerător şi
mult prea devreme, sublocotenentul postmortem Mădălin Stoica a fost condus joi, 21
septembrie 2017, pe ultimul drum de familie,
rude, prieteni, dar şi de camarazii săi care au
ţinut să îşi ia rămas bun aşa cum se cuvine,
de la un om de înaltă tinută morala. Înmormântarea a avut loc la Buzău.
Eroul sublocotenent post-mortem Mădălin
Stoica camaradul, va rămâne veşnic în
amintirea noastră, a militarilor, iar momentele
grele ale despărţirii, nu vor fi niciodată uitate.
Plecat parcă prea devreme dintre noi, în
armata eroilor neamului, în aceeaşi ţinută
impecabila, pe care a iubit-o la fel de mult
cum şi-a iubit meseria, sublocotenentul

post-mortem Mădălin Stoica a lăsat în sufletul
camarazilor de la Buzău un loc gol şi rece.
În aceste momente de adâncă durere, cuvintele sunt de prisos. Nici cele mai frumoase
vorbe nu pot alina tristeţea din sufletele familiei, colegilor şi prietenilor care au pierdut pe
cineva drag.
Camaradereşte şi sufleteşte, întregul personal militar şi civil din cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica” îşi exprimă deplina compasiune
faţă de familia îndoliată, greu încercată de
dureroasa pierdere.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Sublocotenentul post-mortem
Ciprian-Ştefan Polschi
a fost condus pe ultimul drum
Joi, 12 septembrie, la
Buzău au avut loc funeraliile
sublocotenentului
postmortem
Ciprian-Ștefan
Polschi, căzut la datorie în 5
septembrie 2019, pe timpul
îndeplinirii unei misiuni în
Afganistan.
La ceremonia religioasă,
alături de familia îndurerată
au participat camarazi, colegi,
rude și prieteni din Garnizoana Buzău.
De asemenea, conducerea
Armatei române prin şeful
Statului Major al Apărării,
generalul Nicolae-Ionel Ciucă
și reprezentanţi ai autorităţilor
publice și instituțiilor locale au
fost prezenți pentru a onora și
omagia jertfa sublocotenentului post-mortem CiprianȘtefan Polschi.

Sublocotenentul
postmortem
Ciprian-Ștefan
Polschi a fost condus pe ultimul său drum la Cimitirul
Eroilor, unde, după intonarea
Imnului de stat al României,
garda de onoare i-a prezentat
onorul şi a executat trei salve,
cu armamentul de infanterie.
La finalul ceremonialului,
comandantul Batalionului 52
Operaţii Speciale „BăneasaOtopeni” a înmânat familiei
îndoliate drapelul tricolor al
României.
Militarii din garnizoana
Buzău, cu adâncă durere şi
profundă compasiune, deplâng şi regretă trecerea în
lumea veşnică a sublocotenentului post-mortem CiprianȘtefan Polschi, totodată ne
exprimăm profundul regret
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pentru producerea acestui
tragic eveniment și transmitem condoleanțe familiei
îndoliate.
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Vulturul Ilie,
mascota aerodromului militar din Buzău?
----------Viorel Frîncu

În anul 1988, la editura „Ion Creangă” din
Bucureşti, a apărut, sub semnătura scriitorului
buzoian Bucur Chiriac, volumul de versuri
pentru copii „Ultimul zăgan”, titlu sugerat autorului de poetul Marin Sorescu. Exact peste
20 de ani, această carte este reeditată, la
Buzău, sub egida editurii „Raluca”, dar cu titlul
„Vulturul Ilie”, mai ales că eroul naraţiunii în
versuri este o pasărea care s-a încărcat cu o
aură simbolică, existând cu adevărat, înainte
şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
în urbea Buzăului.
În fapt, aşa cum menţiona şi poetul Radu
Cârneci, în referinţele critice ale volumului,

„Bucur Chiriac reface într-o relatare poetică,
bine închegată, ritmată şi rimată, povestea
vulturului Ilie, pasăre-personaj care ani de
zile, (...) de pe peronul gării din Buzău, saluta
trenurile de călători spre şi dinspre Bucureşti”.
Pe parcursul cărţii, autorul a extrapolat biografia vulturului Ilie, din momentul în care, de
pui, a fost prins de către un pădurar din Gura
Teghii, domesticit şi apoi vândut la Buzău,
unde a trăit o vreme printre curcanii din
ograda cumpărătorului. De aici începe
povestea hiperbolizată de amintire, duioasă şi
tragică a vulturului Ilie, cu întâmplări, unele
adevărate, altele uşor mitizate. Acceptat de
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comunitatea locală ca fiind unul de-al ei,
pasărea devine şi un simbol al icarilor de pe
aerodromul militar de la Buzău.
Abordarea temei nu a fost singulară, vulturul Ilie fiind personajul unei alte lucrări,
rămase, din păcate, în stadiul de proiect nefinalizat, din motive pe care le vom evoca mai
jos, cu precizarea că autorul este poetul Dem.
Iliescu, de asemenea, buzoian. Condamnat
din motive politice, Dem. Iliescu, semnatarul
a două plachete de versuri - „Piatra cu lilieci”
(Buzău, 1931) şi „Cartea cu vise” (Buzău, Editura „Albatros”, 1934) -, cunoaşte temniţele
comuniste, printre care şi Aiudul. Iată cum
redă Aurel Popa, în volumul de memorialistică
„Sub semnul gulagului”, capitolul XVI, „Aiud
Redivivus”, întîlnirea acestuia cu Dem. Iliescu:
„Aici am început să învăţ în mod alert poeziile
lui Radu Gyr, Nichifor Crainic şi ale altora, să
povestim în celulă lucruri interesante, care miau rămas în memorie, despre viaţa unuia sau
altuia dintre noi. (...) La început am avut probleme cu memoria, pentru că mă
dezobişnuisem de a o folosi de atâta timp şi
acum dintr-o dată am început activitatea intens.
După o lună de zile, am depăşit dificultăţile
inerente şi în decurs de 10-12 luni am reuşit
să învăţ aproximativ 120 poezii, din care majoritatea aveau ca autor Radu Gyr, întrucât am
constatat că sunt, de departe, cele mai reuşite
din cele care circulau pe atunci. Urmau cele
scrise de Nichifor Crainic, în imediata
apropiere şi după aceea de alţii.
Administraţia avea grijă să ne schimbe
mereu după câteva luni, din motive administrative, unii se transferau în altă parte, alţii se
eliberau, alţii erau aduşi în loc etc. (...)
Altă celulă m-a dus în compania unui mare
poet român, care a rămas necunoscut şi probabil va rămâne ca atare, opera lui principală
fiind pierdută. Este vorba de Dumitru Iliescu,
din Buzău, de profesie avocat.
Era un entuziast, care, ca mulţi alţii, s-a angajat în tinereţe în Mişcarea legionară, fiind un
idealist iremediabil. Mai întâi ne-a povestit
viaţa lui, anturajul şi cele 7 minuni ale
Buzăului, din care reţin doar două: Crângul
(celebrul parc) şi Vulturul Ilie. (...) Cât am stat

cu el în celulă nu am învăţat nici o poezie de
a lui, pentru că eram ocupat cu asimilarea
poeziilor lui Radu Gyr, de care nu mă puteam
despărţi. Aveam însă intenţia de a mă apuca
de poeziile lui Dem. Iliescu imediat după cele
vreo două planificate. Nu s-a putut, deoarece
a survenit iar o mutare a oamenilor şi l-au luat
din celula noastră, aducând pe altcineva. Pe
tema vulturului Ilie avea pregătit un poem de
800 de strofe, din care 400 erau deja finisate
şi ni le-a recitat din memorie. Restul le avea
în proiect dar nu le finisase, însă pentru el nu
era o problemă, întrucât avea posibilităţi de
versificaţie inepuizabile. Ceilalţi ocupanţi ai
celulei i-au propus o temă dată pentru o
poezie şi în 24 ore a realizat-o impecabil, ca
formă şi fond, având cinci strofe de câte 5 versuri şi fiecare din strofele poeziei avea
aceeaşi rimă. Vulturul Ilie era o realitate a
Buzăului în perioada celui de al Doilea Război
Mondial. Un cârciumar din zona gării a obţinut
de undeva un pui de vultur, pe care l-a crescut
şi îmblânzit, astfel că se obişnuise cu oamenii
care-l adorau, fiind o raritate, mai ales că era
de talie mare şi când veneau trenurile se
repezea să capete hrană de la călătorii, care
de asemenea îl simpatizau. Un coleg de facultate povestea că s-a trezit împins de la
spate pe peronul gării unde era înghesuială şi
când s-a uitat la cel care nu-şi ceruse scuze,
a văzut că era vulturul Ilie. A murit împuşcat
de un ostaş neamţ, pe la finele războiului,
care l-a văzut pe acoperişul gării Buzău şi nu
cunoştea povestea lui. Poemul lui Dem Iliescu
poetizează istoria de mai sus şi-l consideră pe
vultur rege al înălţimilor, care nu coborâse
niciodată în văile populate de oameni. El este
ispitit în spiritul cunoaşterii de către un corb,
care-i propune să coboare în vale, să vadă ce
frumuseţi a creat civilizaţia: oraşe mari,
blocuri, biserici, şosele, etc. Neîncrezător la
început, vulturul porneşte totuşi în această
călătorie iniţiatică a cunoaşterii. Poetul, consultându-se cu teologii pe care i-a putut
aborda, ajunsese la concluzia că toate fiinţele,
conform Bibliei, afară de om, trăiesc în
paradis, numai omul a fost izgonit, datorită
muşcării din fructul cunoaşterii. Zburând pe
deasupra atâtor frumuseţi, vulturul uită să se
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mai întoarcă şi este furat de dorinţa de a
cunoaşte cât mai mult, ceea ce a dus la istovirea fizică şi la căderea în curtea unui cârciumar din zona gării Buzău. Numele
cârciumarului era Adam, iar al vulturului Ilie,
căzut din cer, a fost închis într-o colivie de fier
(epoca fierului) şi după câteva zile de înfometare cârciumarul i-a propus un contract
profitabil pentru amândoi şi anume: vulturul să
rămână acolo pentru a-i face reclamă cârciumarului, iar acesta să-i ofere adăpost şi hrană.
O dată convenţia încheiată, vulturul are libertatea de mişcare şi începe să vadă şi
părţile negative ale civilizaţiei, cum ar fi idila
unei tinere fete care până la urmă cade în disperare, fiind părăsită de iubitul ei. Astfel, chiar
dacă concepţia lui despre lume este primitivistă, în sensul că recomandă întoarcerea la
natură, frumuseţea poeziei o ridica la un nivel
superior. Poemul ”Ilie" se termina cu uciderea
vulturului de către un simbolic ostaş german,
care-şi vede distruse idealurile naţionale şi
ucide vulturul care era simbolul heraldic german. (...)
Nu am mai ştiut nimic despre Dem. Iliescu
până prin 1975, când am fost la Buzău într-o
delegaţie în interes de serviciu şi, interesându-mă de el la Colegiul avocaţilor, am
aflat că este jurisconsult la o întreprindere şi
că şi-a cumpărat un apartament în rate, întrun bloc de la intrarea în parcul ”Crâng". Am
pornit imediat într- acolo şi l-am găsit acasă.
Era foarte necăjit pentru că soţia îi era
bolnavă, băiatul plecat cu serviciul, undeva în
Bucureşti şi că el trecuse prin multe greutăţi,
care-l distruseseră fizic şi psihic.
Executase peste 15 ani de închisoare, pentru că lui nu-i dăduseră drumul în 1964, când
i-au eliberat pe toţi deţinuţii politici, ci l-au mai
ţinut vreo 4 ani, prin diferite lagăre. Nu-şi mai
amintea de mine. Când i-am spus că am stat
cu el la Aiud, m-a întrebat dacă nu cumva am
memorat poemul Ilie, pentru că el l-a uitat
complet şi nu a reuşit să reconstituie decât
puţine din poemele sale şi nu găseşte oameni
care să-i fi învăţat poeziile. Avea iarăşi un
proiect, tot cu conţinut filozofic adânc, pe care
mi l-a expus, dar se plângea că nu găseşte
înţelegere pentru a-l tipări, deşi nu avea

conţinut politic ostil regimului. Nu am încercat
să păstrez corespondenţa cu el, era prea
obosit şi nu mai ştiu dacă a apucat data de 22
decembrie 1989.”
O altă variantă a poveştii despre această
pasăre măiastră, atât de îndrăgită de aviatorii
buzoieni, este istorisită de un alt martor al
existenţei ei - părintele Dumitru Popa, protoiereu al landului Baden-Wurtenberg şi a
toată Germania şi Elvetia. S-a născut în satul
Aldeni, judeţul Buzău, şi l-a cunoscut pe vulturul Ilie. Fiind nevoit să părăsească România,
în timpul războiului, s-a stabilit în străinătate,
dar, în anul 2001, jurnalista Violeta Ionescu la întâlnit la Freiburg, unde a intrat în posesia
unui manuscris despre vulturul Ilie, despre
care afirmase că povestirea fusese publicată
la Paris, într-o revistă a diasporei româneşti,
ca şi la Freiburg. În anul 2003, părintele Dumitru Popa a decedat, adus în ţară, potrivit ultimei sale dorinţe şi înmormântat la Aldeni,
Buzău, în satul natal. Dar iată varianta
istorisită a părintelui:
„Anghel Adam, primul hangiu din spatele
gării Buzău, de abia trăsese obloanele de la
fereşti, când îşi făcu apariţia în pragul hanului
un muntean cu gluga pe umeri, cu nelipsitu-i
toiag de călătorie în mână, şi cu un «pui de
curcă» pe braţ. La un ciocan de rachiu, tot aşa
cum
şugubăţul
cumpărător
preţăluia
«găinuşa» lui Ionică în iarmarocul de pe
Ozana, cârciumarul Anghel începu târguiala
cu ciobanul:
- Frumos curcan ai, moşule! De unde-l
aduci?
- Din vârful Penteleului, taică.
- Cât ceri pe el?
- Apoi, e cam greu de spus, că soiul ăsta
de curci e tare scump!
Şi uite-aşa, mai lasă fine, mai lasă jupâne,
cum e obiceiul iarmarocului, iată-l pe Ilie devenit orăşan. Şi cum nu putea încă să zboare,
fu lăsat să convieţuiască în pace cu celelalte
orătănii din curte, cu care Ilie s-a acomodat cu
vremea.
Hanul din spatele gării devenise noul său
cuib şi atât de mult s-a legat de el, că orice
încercare forţată de schimbare de domiciliu a
fost apoi imposibilă. Ilie era la el acasă,
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stăpânitor şi despot. Şi dacă, cu tovarăşii săi
de pătul nu se certa niciodată, apăi cu câinii
nu se împăca nicidecum.
De la o vreme, prinzând curaj şi aripi,
dedându-se cu lumea de primprejur şi cu
muşteriii din prăvălie, Ilie îşi obţinu toată libertatea de acţiune... Începu să iasă la plimbare
pe stradă, să meargă la gară şi să se hârjonească cu copiii şi cu câinii, şi aşa, încetîncet, să-şi facă prieteni şi cunoscuţi.
Devenit cetăţean de onoare al urbei, Ilie
călca cu pas de stăpân pe străzile Buzăului.
Se obişnuise cu mersul pe jos, că de câte ori
îşi lua zborul trebuia să se războiască cu
puzderia de ciori care întuneca cerul oraşului
şi-l ciuguleau, sărmanul de el, de-i mergeau
fulgii, că el fiind greoi în mişcări, nu se prea
putea apăra de ele. În fiecare dimineaţă se
ducea pe jos la piaţă, în hale, unde măcelarii
îl aşteptau cu tainul de carne, sau la hala de
peşte - după cum era zi de dulce sau zi de
post.
Mersul lui era încet şi legănat, prin centrul
oraşului. Pe trotuar nu mergea, că se împiedicau pietonii de el. Pe stradă, iar nu mergea,
că avea de furcă cu birjarii. De aceea mergea
pe marginea străzii, pe lângă trotuar, pe acolo
unde se scurg ordurile, unde nu se supăra nimeni.
Aveam un coleg de clasă, Chelaru, fiu de
medic, la rădăcina căruia plouase din
abundenţă, că trecea cu vreo trei centimetri
peste doi metri înălţime. Nici el nu putea să
meargă, mai ales vara, pe trotuar, că se lovea
cu capul de storuri, şi mergea şi el tot pe unde
mergea şi Ilie. Mai în glumă, mai în serios, îl
numeam şi pe el tot aşa. De altfel, de la o
vreme, nu era cunoscut decât sub numele de
Ilie.
Aproape în fiecare dimineaţă când
mergeam spre şcoală, îl însoţeam din urmă
pe Ilie, mergând agale către piaţă - că piaţa
cu toate ale ei era în centrul oraşului, la
Biserica Sfinţii Îngeri, şi mergeam împreună o
bună bucată de drum. Aveam impresia că mă
cam împrietenisem oarecum cu dânsul, că-mi
permitea să-i mângâi penele. Dar când mă
uitam la ciocul lui, mă făcea să-l privesc cu
mai mult respect.

Într-o zi, pe când treceam amândoi pe
lângă poarta căpitanului Negoiţă, ordonanţa
acestuia l-a oprit pe Ilie şi i-a pus dinainte o
cratiţă cu tocană. Ilie s-a uitat la ea, i-a
mulţumit soldatului în legea sa, şi şi-a continuat drumul, cum făcea în fiecare dimineaţă,
fără să se atingă de bunătăţile burghezeşti.
Către vremea prânzului, îl vedeai pe Ilie
sus, pe localul gării, cu norul de ciori dându-i
roată, iar când vedea expresul de CernăuţiBucureşti că-şi face intrarea în gară, cobora
şi el pe peron, că şi aici bucătarul de la
vagonul restaurant avea rezervate ceva delicatese culinare pentru el.
Afară de câini şi copii, Ilie nu se împăca cu
vânzătorii de ziare şi covrigi, care îl trăgeau
de pene - şi aşa ceva nu-i plăcea de fel. De
multe ori se uşurau de marfa pe care o aveau
şi scăpau cu fuga pe unde vedeau cu ochii. Îi
urma Ilie, care număra ziarele şi covrigii.
De câte ori nu ieşea bietul Ilie ciufulit din
cârciumă, aruncat pe trotuar de către domnul
Anghel Adam - că de, hanul era deschis pentru toţi, iar dumnealui i se ridica sângele la cap
când vedea că intră doamnele cu căţeluşi cu
vestă verde. De aceea, când un avocat din
Galaţi a cerut neapărat să i-l vândă, hangiul
na stat prea mult pe gânduri şi l-a dat. Dar,
neobişnuit cu bălţile Dunării, cu ţânţarii de pe
Lacul Brateş, Ilie sa prezentat din nou peste
câteva zile la Buzău, că doar el buzoian din
tată-n fiu era! De altfel, aici el era prieten cu
toţi locuitorii oraşului şi nimeni nu s-a plâns că
i-a făcut vreo stricăciune.
Ca orice târgoveţ ce se respecta, în timpul
verii, Ilie părăsea şi el oraşul şi se ducea la
munte, în vizită la neamuri. Odată şi-a adus
cu el şi un însoţitor, dar acesta, când l-a văzut
coborându-se în vâltoarea vieţuitoarelor în
care el nu putea să aibă încredere, sa mai rotit
de câteva ori în zbor şi s-a reîntors spre culmile albastre ale Carpaţilor.
Cu anul 1939, bătrâna Europă a fost iarăşi
cuprinsă de friguri şi, ca şi în alte părţi, au început şi la noi concentrări, mobilizări şi
deplasări de trupe. Pe peronul gării Buzău, Ilie
îşi aştepta trenul său. Dar trenurile nu mai circulau cum le cerea sorocul lor. La ora aceea
însă, un tren plin cu cătane ce se ducea spre
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Moldova, pe «zona de operaţii», opri în faţa
peronului. Cu voie, cu nevoie, Ilie a fost prins
cu arcanul, luat la oaste şi timp de o lună de
zile a stat într-o cuşcă pe la Dorohoi,
depunând şi el jurământul de credinţă faţă de
drapel şi rege. Ca şi stăpânul său, toată
lumea credea că i sa făcut dor de Penteleu şi
e plecat în vacanţă, la munte. Un avocat din
Buzău, concentrat tocmai în regimentul cu
pricina, a dat de bietul Ilie. Mare-i fu surpriza,
după cum şi mare bucuria lui Ilie când a auzit
că cineva îi spune pe nume. Regăsirea celor
doi prieteni a dus la eliberarea captivului, iar
reapariţia sa la furnizori, ca şi aflarea
adevărului, a dat prilej presei locale să pună
la mare preţ civismul lui Ilie, dându-l exemplu
acelora care se eschivau prin toate mijloacele
să-şi facă datoria faţă de neam şi patrie. Ilie
făcuse o lună de concentrare.
Armata română trecuse Prutul, dezrobind
pământul scumpelor noastre provincii Basarabia şi Bucovina, şi înainta victorioasă spre
răsărit. Străin de evenimentele ce clătinau
aşezarea lumii, Ilie îşi urma cu sfinţenie programul său. Era la vremea prânzului. De
acolo, de sus, de pe localul gării, Ilie privea
spre Dealul Paşii, de unde trebuia să apară
expresul de Cernăuţi.
În acel moment, un tren militar german intra
în gară. Un soldat a sărit şi a deschis fereastra
vagonului. Un răpăit surd de pistol mitralieră
şi bietul Ilie se prăvăli mort pe peron. Iar peste
câteva clipe, când boneta albă de la vagonul
restaurant cobora cu farfuria plină cu delicatese pe peron, cu capul sfărâmat şi plin de
sânge, cu ochii stinşi şi cu aripile întinse ca
pentru un ultim zbor, Ilie nu mai dorea nimic...
Eram la Rostok, într-un alt capăt de lume,
când, răsfoind “Universul”, am aflat de ştirea
morţii sale. În chenar, erau date fotografia lui
şi un scurt panegiric. N-am putut să-mi reţin
lacrimile." (Dumitru Em. Popa, Cosne sur
Loire, August 1962).
Aviatorul adj. (r) Mihai Guneş, din Galaţi,
care îşi avea serviciul pe aerodromul militar
din Buzău, situat în apropierea gării, pe
terenul Drăgaica, îşi aminteşte de vulturul Ilie
şi relaţia specială a acestuia cu piloţii, ce îl
considerau drept mascota lor: „De obicei, avi-

atorii se feresc de vulturi, şi în general de orice
pasăre care ar putea să le perturbe zborul.
Dar pe Ilie nu l- au întâlnit în cer, ci - culmea pe pământ. Pentru că Ilie, vulturul, era şi el
pământean, ca toţi pământenii. Mergea pe
stradă, prin piaţă, prin restaurante, prin gară,
pe aerodrom, se amesteca cu trecătorii, era
un obişnuit al locului. O apariţie ciudată. Oamenii îl ocroteau, îl hrăneau. Era de-al lor.
Era un vultur mare, cam de statura unui
om, spun cei care l-au cunoscut. Venise, nu
se ştie de unde, şi se pripăşise la frizeria din
spatele gării. Se familiarizase cu aerodromul,
cu avioanele, cu aviatorii, îi cunoştea pe cei
care îi dădeau de mâncare. Ştia, chiar, când
vine la aterizare avionul prietenului său şi îi
ieşea în întâmpinare. Mai ştia, de asemenea,
când sosea acceleratul de Bucureşti. Venea
pe peronul gării şi se posta chiar în dreptul
vagonului restaurant, pentru că mai avea
acolo un prieten, chelnerul care-i arunca întotdeauna ceva de mâncare. Lumea era
obişnuită cu el, şi el cu lumea.
Până într-o zi, când a apărut pe peron un
neamţ cu un câine lup. Câinele s-a repezit la
vultur, vulturul a dat din aripi, s-a apărat şi
până la urmă i-a spart câinelui ţeasta cu
ciocul. Era să-l omoare şi pe neamţ, ce-a fost
acolo, panaramă mare. În această încăierare
pe viaţă şi pe moarte, neamţul a scos pistolul
şi la împuşcat.
Nimeni nu ştia de unde a venit. Aviatorii îi
spuneu Ilie, fiindcă Ilie este patronul aviaţiei,
cel care s-a suit la cer cu un car de foc.
Aşa a murit Vultulul Ilie, victimă a unui
puseu de violenţă marţială germană, într-una
din zilele războiului, în gara din Buzău, fără ca
prietenii lui, aviatorii, să-i poată sări în ajutor.”
Astfel, apariţia, existenţa printre oameni şi
dispariţia zăganului de la Buzău, a subsumat,
în mentalul colectiv buzoian, contingenţe cu
distincţiile militare acordate piloţilor de pe
aerodromurile apropiate, prelungindu-i, astfel,
legenda şi amintirea.
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Descoperiri mai puţin
cunoscute de la Pietroasele
(morminte cu depuneri de arme)
--------------------- Gabriel Stăicuţ, Muzeul Judeţean Buzău
Notorietatea
localităţii
Pietroasa (astăzi Pietroasele,
în urma reorganizării administrative din 1968 prin care
localităţile Pietroasa de Jos şi
Pietroasa de Sus au fost comasate) a crescut de-a lungul
timpului în strânsă legătură
cu
faima
tezaurului
descoperit aici fortuit în anul
1837. În primăvara acelui an,
doi localnici, Ion Lemnaru şi
Stan Avram, căutând piatră în
carierele de pe versantul
sudic al dealului Istriţa, în
stânga văii pârâului Urgoaia
şi la circa 1000 m nord de sat,
scoteau la lumină unul dintre
cele mai importante tezaure
aparţinând epocii migraţiilor
de pe teritoriul Europei. Tezaurul, compus din piese de
podoabă şi vase lucrate din
aur – în număr de 22 de
obiecte în momentul descoperirii, ulterior păstrate
doar 12 – , se va bucura începând cu anul 1861 de
preocupările ştiinţifice ale lui
Alexandru Odobescu (18341895), care, sub imboldul mai
vârstnicului profesor Rudolf
Neumeister,1 îi va dedica cea
mai mare parte din viaţă pentru a-l „scoate din cuibul
nepăsării publice”.2 Rezultatele muncii sale laborioase

au fost publicate într-o monografie monumentală intitulată
Le trésor de Pétrossa. Étude
sur
l’orfévrerie
antique,
structurată în trei volume şi
tipărită la Paris între anii 1889
– 1900. Acesta a fost punctul
de plecare pentru cercetarea
vestigiilor din zona comunei
Pietroasele, interesul suscitat
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de valoarea pieselor unicat
din componenţa tezaurului
ducând
la
numeroase
investigaţii de teren, diletante
sau
ştiinţifice.
Primele
cercetări de teren, iniţiate
chiar de Al. Odobescu în anul
1866, au condus la precizarea perimetrului unei
fortificaţii din epoca romană
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(un castru construit din piatră), localizată în
centrul localităţii, şi la identificarea unei necropole la sud de aceasta.3 Rezultatele acestor
cercetări au rămas singurele publicate pentru
mai bine de un secol, alte încercări de investigare a potenţialului arheologic al zonei limitându-se la mici sondaje sau cercetări de
suprafaţă neconcludente. Cercetări sistematice vor fi iniţiate abia din anul 1973 de un
colectiv al Institutul de Arheologie din
Bucureşti, condus de Gh. Diaconu, acestea
continuând fără întrerupere până în anul
1989. În acest interval de timp au fost cercetate suprafeţe din perimetrul castrului
(1973-1980), au fost identificate şi investigate
ruinele unui edificiu prevăzut cu instalaţie de
hypocaust (punct numit convenţional
„Therme”) amplasat la aproximativ 400 m spre
est de castru (1976-1989) şi s-au descoperit
patru necropole încadrabile în sec. IV d. Hr.4
Întrerupte în anul 1989, cercetările au fost reluate după zece ani de către Muzeul Judeţean
Buzău, continuând până în prezent.
În cadrul descoperirilor de la Pietroasele,
un loc aparte îl ocupă necropola nr. 2 din
curtea actualei Staţiuni de cercetări Viti – Vinicole. Aici au fost cercetate până în prezent

47 de morminte, cele mai multe de inhumaţie
(43) orientate pe direcţia sud-nord, datate în
a doua jumătate a secolului IV d. Hr. Între
acestea, un număr de patru morminte de
inhumaţie (M 6, M 9, M 10 şi M 19) au depuse
ca inventar funerar alături de defunct şi piese
de armament, ritual mai puţin obişnuit în
epocă. Astfel, în aceste morminte au fost descoperite un vârf de lance (pilum) cu patru
muchii şi tub de înmănuşare (M 6), o spadă
scurtă (gladius) cu două tăieturi sub mâner pe
ambele părţi ale lamei (M 9), o spadă lungă
(spatha) şi o piesă din bronz din componenţa
tecii (buterolă) (M 10), o spadă lungă
prevăzută cu canelură mediană pe ambele
feţe ale lamei şi un pumnal de luptă (pugio)
(M 19). Alături de arme, în morminte au mai
fost găsite podoabe, accesorii vestimentare,
vase din lut şi monede romane din argint (siliquae emise în timpul lui Constantius al II-lea).
Încă din momentul în care au fost găsite,
aceste morminte au ridicat specialiştilor în
domeniu probleme de interpretare atât în
privinţa ritualului funerar, cât şi a posibilităţii
atribuirii lor etnice.5 Era firească întrebarea cui
aparţineau astfel de morminte într-o perioadă
şi arie geografică dominată de purtătorii
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culturii Sântana de Mureş – Cerneahov,
adepţii unui ritual funerar caracterizat de
orientarea mormintelor pe direcţia nord – sud
(invers decât în cazul mormintelor din necropola nr. 2 de la Pietroasele) şi de lipsa armelor
în cadrul inventarelor acestora.
Evoluţia zonei de la nordul Dunării, inclusiv
Muntenia, pe parcursul sec. IV d. Hr. este
strâns legată de pătrunderea purtătorilor culturii Sântana de Mureş – Cerneahov,
reprezentaţi în principal de ramura vestică a
goţilor, vizigoţii. Apariţia acestei populaţii în
regiune a condus şi la o uniformizare a
peisajului arheologic în bazinul Dunării de
Jos, în cadrul culturii fiind integrate prin procese de aculturaţie elemente romane, ale
dacilor liberi sau sarmatice, sesizate în complexele arheologice ale epocii. Prin aşezarea
vizigoţilor la nordul Dunării pentru aproape un
secol, până la marea invazie hunică din anul
376, această regiune va fi denumită frecvent
în izvoarele scrise ripa Gothica sau Gothia,
fiind legată de mai multe ori de acţiuni militare
şi politice importante ale Imperiului Roman, în
încercarea acestuia de menţinere a stabilităţii
în zonele de frontieră (limes). Evoluţia raporturilor dintre vizigoţi şi Imperiu a fost oscilantă
pe parcursul sec. IV d. Hr., perioadele de pace
alternând cu conflictele armate, statutul
vizigoţilor fiind în funcţie de moment, atât de
aliaţi ai Imperiului (foederati) cât şi de adversari ai săi. În acest context, izvoarele scrise
referitoare la această epocă6 sunt revelatoare
pentru modul cum au decurs în timp relaţiile
dintre vizigoţi şi romani şi, implicit,
completează sau confirmă informaţiile arheologice pe care le deţinem despre zona Dunării
de Jos.
O primă confruntare armată între barbarii
nord-danubieni şi armata romană, pe
parcursul sec. IV d. Hr., a avut loc în anul 324,
când vizigoţii şi aliaţii lor, sarmaţii, conduşi de
Rausimodus, au trecut Dunărea profitând de
războiul intern dintre Licinius şi Constantin cel
Mare şi au asediat mai multe fortificaţii aflate
în teritoriul roman. Represaliile au fost imediate, Constantin cel Mare respingându-i la nord
de Dunăre şi omorându-l pe Rausimodus, iar
o parte din barbari luaţi prizonieri şi colonizaţi

în Imperiu. Acest episod atesta potenţialul militar al vizigoţilor şi permanenta lor ameninţare
la adresa Imperiului ori de câte ori acesta
dădea semne de slăbiciune. Faptul că aceştia
deveniseră o permanentă primejdie pentru
siguranţa provinciilor romane sud-dunărene
este demonstrat şi de politica militară
adoptată de Constantin cel Mare după anul
324, când rămâne singurul conducător al Imperiului după victoria asupra lui Licinius. Convins că trebuia să rezolve problema siguranţei
frontierei dunărene, Constantin cel Mare
iniţiază o campanie la nordul Dunării în anul
332 la care ia parte, în calitate de caesar, unul
dintre fiii săi, Constantius al II-lea. Armata
romană a trecut Dunărea pe podul care lega
Oescus de Sucidava (inaugurat în anul 328)
şi repurtează o victorie zdrobitoare asupra
vizigoţilor conduşi de Ariaric. Conducătorul
barbar este omorât în luptă, iar vizigoţii sunt
nevoiţi să recunoască autoritatea romană
printr-un tratat (foedus) în care se stipula că
erau obligaţi să pună la dispoziţie luptători
pentru armata romană şi să menţină pacea în
zona Dunării de Jos. În schimb, vizigoţii deveneau aliaţi ai Imperiului (foederati), primeau
subsidii anuale în monede de aur şi argint, libertatea de-a desfăşura activităţi comerciale
de-a lungul frontierei dunărene şi le era
recunoscută autoritatea asupra regiunilor din
Muntenia şi Moldova unde se instalaseră
(Gothia). Tratatul era garantat şi de trimiterea
fiului lui Ariaric ca ostatic la Constantinopol. În
fapt, acest tratat recunoştea autoritatea
vizigoţilor în regiunea Dunării de Jos, Imperiul
Roman limitându-se la o dominaţie formală,
susţinută de subsidii anuale care menţineau
liniştea la graniţa nord-estică. Acest statut al
vizigoţilor, de aliaţi stipendiaţi, şi relaţiile
paşnice dintre ei şi Imperiu aveau să se
menţină vreme de 35 de ani, în mare parte şi
datorită implicării resurselor militare romane
în lungul conflict cu perşii (339-361).
Perioada de pace dintre vizigoţi şi Imperiul
Roman s-a încheiat în anul 367. În anii care
au urmat morţii lui Iulian Apostatul (363),
vizigoţii s-au implicat în războiul civil pentru
succesiunea la conducerea Imperiului (364366) de partea lui Procopius împotriva lui
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Valens. După ce Procopius a fost înfrânt şi
ucis, Valens hotărăşte organizarea unei
expediţii de pedepsire care se va transforma
într-un război de durată (367-369), încheiat cu
înfrângerea vizigoţilor şi semnarea unui nou
tratat la Noviodunum (370). Din partea
vizigoţilor tratatul a fost semnat de Athanaric
în calitatea sa de iudex potentissimus. Prin
acest tratat vizigoţii pierdeau statutul de aliaţi
(foederati) ai Imperiului şi subsidiile anuale,
iar comerţul cu romanii era limitat doar prin
două dintre cetăţile de la Dunăre. Erau, de
asemenea, obligaţi să nu mai treacă Dunărea
pentru a ataca Imperiul, însă îşi păstrau
stăpânirea asupra teritoriului nord-dunărean,
astfel recunoscându-se oficial scoaterea
acestei zone de sub autoritatea romană.
Tratatul încheiat în anul 370 consemna
existenţa la nordul Dunării (în Gothia) a unei
puternice structuri militare şi politice dominate
de elemente vizigote, capabile să-şi exercite
controlul pe regiuni extinse. Acest lucru se va
schimba însă odată cu invazia hunică
începută în anul 376 şi continuată până la
sfârşitul sec. IV d. Hr., când această populaţie
nomadă de origine central-asiatică atinge
regiunea Dunării de Jos. Presiunile exercitate
de migrarea hunilor spre răsărit au condus la

modificări majore atât la nivelul configuraţiei
centrelor de putere din estul Europei, cât şi la
nivelul culturii materiale. Astfel, controlul
exercitat de goţi, cu cele două ramuri ale lor
ostrogoţii şi vizigoţii, pe un teritoriu întins de
la est spre vest între bazinele Niprului şi
Mureşului, se prăbuşeşte definitiv şi odată cu
el şi unitatea culturii materiale specifice
(Sântana de Mureş-Cerneahov).
În contextul acestei perioade de frământări
din ultima parte a culturii Sântana de Mureş
trebuie să căutăm explicaţia apariţiei obiceiului necunoscut până în acel moment al
înmormântării defuncţilor cu arme, în
morminte orientate pe direcţia sud-nord. Un
posibil răspuns îl putem găsi consultând
relatările lui Amimianus Marcellinus sau Iordanes, care în mai multe rânduri îi
menţionează pe sarmaţii alani ca aliaţi ai hunilor în expansiunea acestora spre vest şi apoi
aşezaţi în Pannonia la sfârşitul sec. IV d. Hr.
Aceastei populaţii originare din nordul Caucazului şi zona Mării Caspice îi erau caracteristice mormintele orientate pe direcţia
sud-nord, depunerile de arme şi deformarea
artificială a craniului.7 Alanii au fost prima
populaţie care a resimţit presiunea exercitată
de migraţia hunică, fiind înfrânţi şi obligaţi să
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participe cu efective militare la atacarea regatului ostrogot condus de Ermanarich. Tot ei
participă la înfrângerea şi uciderea unui alt
conducător ostrogot, Vithimir.8 După distrugerea regatului ostrogot, aceeaşi soartă o
au şi vizigoţii conduşi de Athanaric, care
nereuşind să se opună atacurilor venite dinspre Răsărit se refugiază la sud de Dunăre,
în Thracia, cerând azil în Imperiu în iarna
anului 380. Din aceste episoade relatate de
Ammianus Marcellinus se poate desprinde
faptul că în înaintarea hunilor spre zonele controlate de goţi, populaţia alană a constituit
avangarda expansiunii hunice, ea făcând
parte din primul val de migratori central-asiatici care au dus la dispariţia dominaţiei gotice
inclusiv în regiunile Dunării de Jos.
În consecinţă, analizând izvoarele scrise şi
vestigiile arheologice specifice, războinicilor
alani ajunşi la gurile Dunării, inclusiv în Muntenia, în perioada de intense frământări din ultimul sfert al secolului al IV-lea d. Hr., le putem
cel mai probabil atribui şi mormintele cu
depuneri de arme din necropola nr. 2 de la
Pietroasele, precum şi cele câteva descoperiri
similare de pe teritoriul actual al României.
Acest ritual funerar mai puţin întâlnit la nivelul
celei de-a doua jumătăţi a secolului IV d. Hr.
în arealul culturii Sântana de Mureş – Cerneahov era cunoscut frecvent în spaţiul nord şi
est pontic (pe parcursul aceluiaşi secol) şi
generalizat ulterior în bazinul Tisei (la sfârşitul
secolului IV d. Hr. şi la începutul secolului
următor). Privită din această perspectivă,
importanţa celor patru morminte cu arme descoperite la Pietroasele este una deosebită
pentru evidenţierea şi înţelegerea unei
legături culturale între spaţii geografice
diferite, putând atesta şi din punct de vedere
arheologic o mişcare spre vest a unei populaţii
alanice în contextul migraţiei hunice spre
Pannonia. De asemenea, în cadrul numeroaselor descoperiri de la Pietroasele ele

vin să nuanţeze imaginea arheologică
„clasică” cunoscută până în prezent, vestigiile
populaţiei autohtone, gotice şi ale unor unităţi
militare romane, fiind completate de elemente
materiale ale unei populaţii în proces de migrare în ultimul sfert al secolului IV d. Hr.
Note:
Al. Odobescu – Opere IV. Tezaurul de la
Pietroasa, ediţie Mircea Babeş, Bucureşti, 1976,
p.6.
2.
Ibidem, p.897.
3.
Ibidem, p. 727-729.
4.
Necropola nr. 1 a fost identificată la sud de
castru, confirmând menţiunile lui Al. Odobescu
referitoare la existenţa unor morminte antice;
Necropola nr. 2 a fost descoperită la circa 1,6 km
sud-vest de castru, în curtea Staţiunii de Cercetări
Viti-Vinicole Pietroasa; Necropolele nr. 3 şi nr. 4 au
fost descoperite întâmplător în marginea de sud a
satului Dara, respectiv în latura de est a satului
Clondiru de Sus, ambele pe actualul teritoriu al comunei Pietroasele.
5.
În cadrul necropolelor din aria culturii Sântana
de Mureş – Cerneahov mormintele de inhumaţie în
care au fost depuse arme sunt foarte rare: în câte
două morminte la Leţcani (jud. Iaşi) – M 21 şi M 25
şi Drăgăneşti (jud. Olt) – M 6 şi M 9; în câte un mormânt la Hăneşti (jud. Botoşani) – M 13, Valea
Seacă (jud. Vaslui) – M 543, Fântânele (jud. Bistriţa
– Năsăud) – M 8, Târgşor (jud. Prahova) – M 444.
6.
Printre cele mai importante surse scrise pot fi
amintite cele ale lui Ammianus Marcellinus, Iordanes, Zosimos, Themistios şi Anonymus Valensianus.
7.
Bodo Anke – Studien zur Reiternormandischen Kultur des 4 bis 5 Jahrhunderts, Weissbach,
1998, teil 2.
8.
Ammianus Marcellinus – Istorie romană,
Bucureşti, 1982, cartea a XXXI-a. 3.1-5, p. 563.
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----------Locotenent-colonel Romeo Feraru, Divizia 2 Infanterie „Getica”
În numărul anterior aminteam de o serie de
aşezăminte monahale de pe Valea Nişcovului,
de această dată, urmăm un traseu ce va
proba, încă o dată, că Valea Buzăului îşi
merită renumele de „Athos Românesc”. Vom
merge în Ţara Luanei, la aşezările rupestre
renumite prin istoria lor. Enigmele brodate pe
marginea acesteia şi presupusa lor
încărcătura energetică, apărută în ultimii 50
de ani, sunt alte motive ce îndrituiesc
motivaţia pelerinului sau călătorului.
Plecăm de la Buzău, pe Drumul Naţional
10, spre Braşov, iar la Măgura, urmând indicatoarele, facem la dreapta spre Bozioru. În
drumul nostru ne putem opri în localitatea
Pârscov, la casa memorială Vasile Voiculescu,
renumit poet şi prozator, medic militar în
Primul Război Mondial, despre a cărei operă
şi viaţă am publicat mai multe articole în revista noastră. Ne îndreptăm spre ţinta
noastră: Nucu - Bozioru (55 km. din municipiu). Trecem prin sate de oameni gospodari, cu case răsfirate, renumite prin livezile de
pruni. După aproximativ 20 de minute, după localitatea Cozieni, facem la stânga, spre Fişici.
Drumul de ţară, de o calitate foarte bună, ne va
duce, trecând prin locuri pitoreşti, păşuni şi
păduri, până la intrarea din satul Nucu. Lăsăm
maşina în parcarea amenajată de localnici şi
ne îndreptăm către aşezările rupestre.

Pe partea dreaptă observăm colţi de stânci,
iar pe stânga, în locuri împrejmuite, izvoare cu
apă sulfuroasă. Privind în zare, se deschide
un spaţiu sub formă de arc de cerc, cu păduri
de foioase, alternând cu pâlcuri de conifere:
cetatea Luanei. Legenda spune că Luana era
un înţelept, un rege bătrân care îşi apăra
porţile fortificaţiei, şi ai cărui ostaşi erau puternici, drepţi şi netămători. Atunci când erau
răniţi în războaie, Luana îi tămăduia cu apele
vii din Valea Izvoarelor, astăzi, poate
cele de la Fişici. Povestea regelui este legată
de un cult al Soarelui, foarte vechi,
care explică multitudinea de simboluri solare
de pe pietrele (stele, sori, cruci) aflate în acest
areal.
La intrare în cetate ne întâmpină Poiana
Cozanei, iar spre est se află Grota Fundul
Peşterii, pe ai cărei pereţi se văd desene
reprezentând o mulţime de pumnale, vârfuri
de săgeată şi de lance. Spre nord, ne apare
o stâncă impunătoare, după ce ne orientăm,
găsim o potecă ce ne conduce în vârful ei,
unde o scară din lemn ne îndrumă spre o
chilie, datată la 1639 şi folosită de pustnici ca
locuinţă şi altar de rugăciune. În aceasta s-a
retras, pentru mulţi ani, în secolul al XlX-lea,
Dionisie. El şi-a instalat în chilie un război vertical, la care folosea lâna toarsă de el, de aici
şi numele de Torcătorul.
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Ne întoarcem, pe aceeaşi potecă, urmând
traseul marcat, spre Biserica lui losif. După un
urcuş de vreo 20 de minute, printr-o falnică
pădure de fag, se arată cea mai impozantă şi
cea mai bine conservată dintre sihăstrii. Este
situată la baza unei stânci piramidale şi are hramul Sfântul loan Bogoslov. Prezenţa deasupra
uşii a simbolului creştin, străvechi, ichtis (peşte),
a condus la opinia existenţei în acest loc a unei
biserici paleocreştine, după cum, alte elemente
arhitecturale, plasează originea schitului în secolele X sau XIII. Prima atestare documentară
este însă din 1587, iar ultima din 1733.
De aici, ne îndreptăm către Agatonul Vechi,
folosind marcajul roşu de pe copaci. Chiar
dacă astăzi este mai mult o dărămătură, îţi
poţi închipui uşor cum arăta odinioară: o
bisericuţă, în buza prăpastiei adânci, sau
poate un vechi sanctuar.
Nu te îndepărtezi prea mult şi, după 5
minute de mers, te întâmpină, într-un luminiş,
Schitul Agatonul Nou, cu hramul Sf. loan
Zlataust (loan Gură de Aur). Din acesta se
păstrează podeaua, peretele sudic, altarul şi
chilia alăturată.

Urcăm spre Crucea Spătarului, depozitara
unei lungi poveşti. A fost ridicată, pe la anul
1821, de unul dintre cei mai bogaţi boieri ai
Tării Româneşti, Spătarul Cristea, care se
retrăgea în Munţii Buzăului, împreună cu familia, de teama turcilor. În semn de
recunoştinţă pentru aceste locuri, unde a
scăpat de prigonitori, ridică o cruce, în vârful
muntelui, care ar fi şi marcajul unei comori,
îngropată printre stânci. Continuăm traseul
spre Gheretă şi Bucătărie, alte două aşezări
rupestre, numite astfel, datorită vechii lor
utilizări. Ajugem, urmând creasta dealului, pe
vârful Ţurţudui, de unde se poate privi culmile
împădurite şi stâncăraia, desluşind locuri precum Ruginoasa, munţii Buzăului şi Vrancei.
Aici, dincolo de informaţiile, uneori cu aer de
legendă, încurajate şi de amatorii de protoistorie, circulă şi ideea unor experimente
militare de prin anii 80.
Pe drumul de întoarcere ţinem coama
Cetăţii, îndreptându-ne către vest, spre Piatra
Îngăurită, una dintre piesele aflate în salba
lăcaşurilor rupestre de cult, datată în secolul
IV-V d.Hr. Alături se află o cavernă care este
asimilată intrării unui tunel, încă neexplorat,
ce ar traversa munţii sau unei vechi tainiţe de
comoară. Coborând spre Poiana Cozanei,
poposim la Schitul Sfântu Gheorghe cel mai
vechi din zonă, ctitorit de Mihai Viteazul la
1596. Părăsim această străveche vatră de istorie, semnalată de Nicolae Densuşianu, ca
fiind un ţinut al pelasgilor, cu nostalgia de a nu
fi cunoscut, într-o singură zi, toate punctele
sale de foc.
Pe drumul de întoarcere, la nici 2 km se
face un drum spre dreapta, către cătunul
Ulmet, unde se află trovanţii de Buzău,
presăraţi prin pădure. Congreţiuni grezoase,
asimilate de unii drept artefacte ale unei
civilizaţii enigmatice, Babele de la Ulmet, de
cele mai stranii forme, sunt sursa unor eresuri
şi poveşti perpetuate în mentalul colectiv al
oamenilor locului, care le privesc precum nişte
pietre vii, ce cresc şi se înmulţesc în vreme.
Străjer în calea furtunilor, pp.89-90,
Anul VI, nr. 14, decembrie 2013
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----------Locotenent-colonel Romeo Feraru, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Continuăm drumeţia noastră prin judeţul
Buzău, poate spre cea mai spectaculoasă minune naturală a locului - Vulcanii Noroioşi de
la Berca, mai precis din zona Pîclele Mari şi
Pîclele Mici.
Această arie a fost declarată monument al
naturii încă din anul 1924 şi este printre
puţinele locuri din Europa în care pot fi văzuţi
vulcani noroioşi, fenomene similare aflânduse doar în Siberia, Australia şi în insula
Trinidad din Caraibe.
În România se mai întâlnesc astfel de
fenomene, mai frecvent, în Subcarpaţii de
Curbură, dar şi lângă Ocna Sibiului, la Homorod, Bazna, pe dealurile Transilvaniei şi
chiar în anumite zone colinare din Moldova.
Totuşi, formele cele mai interesante, cu dimensiunile cele mai mari, pot fi întâlnite în
rezervaţia geologică şi botanică din judeţul
Buzău, aceasta având o suprafaţă de aproximativ 30 de hectare.
Trecând peste această scurtă documentare,
care poate fi mai cuprinzătoare navigând pe internet, demarăm călătoria noastră de o zi.

Traseul este cel spre Braşov, pe Drumul
Naţional 10, până la Sătuc (aproximativ 18
km. de Buzău), unde, conform indicatoarelor,
ne îndreptăm spre Berca, făcând la dreapta.
După trecerea râului Buzău, ajungem la o
intersecţie, continuându-ne călătoria spre Vulcanii Noroioşi, prin ocolire spre stânga. „infrastructura” e bună, refăcută în urmă cu 4-5 ani,
dar, pe alocuri, cu alunecări de teren; după
aproximativ 15 km, traversând câteva sate dar
şi o frumoasă zonă colinară cu fâneţe întinse,
ajungem la o intersecţie marcată cu indicatoare, de unde facem la stânga, cam doi km,
până la Pîclele Mari.
La Vulcanii Noroioşi
După ce plătim „taxa” de intrare - un bilet
costă 4 lei - , trecem bariera montată de
întreprinzătorul local şi intrăm în zona
protejată, surprinşi de o senzaţie neobişnuită;
crezi că eşti pe o altă planetă - platoul arid, cu
crapături şi torenţi adânci, imagine ruptă
parcă dintr-un peisaj selenar, straniu.
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Dacă soarele este darnic şi
dogoreşte din plin, putem
crede că ne aflăm în plin
deşert african. Culoarea
noroiului, ce curge din
cratere, devine, din gri, un
galben deschis, pe măsură
ce se usucă.
În jur vezi terenuri sterpe,
inundate de noroi şi acoperite
de un strat gros de nămol solidificat. Urcând spre vârf,
ocolind izvoarele de noroi,
ajungem la cratere. Cel mai
palpitant, este când vedem
cum bolboroseşte noroiul,
totul datorându-se acţiunii
gazelor naturale, ce emană
din adâncuri, şi antrenează,
în drumul lor, apă din pânza
freatică, sol argilos şi chiar
petrol.
Zona aridă a vulcanilor
este înconjurată de o
vegetaţie surprinzătoare: tufe

de liliac, arbori şi arbuşti,
măceşi şi gherghini, dar şi
două plante, pe care eu personal nu le-am identificat,
foarte rare: Nitraria schoberi
(sau gărdurăriţa) şi Obione
verrucifera, sunt plante ce
cresc doar în mediu sărat, pe
care, paradoxal, îl agrează.
Se pare că, aici este singurul
loc din Europa unde cresc
aceste plante, protejate, prin
lege, de statul român.
După plimbarea printre
munţii selenari, locuri care au
fost alese de trupe drept
decor pentru clipuri muzicale,
ne putem retrage la pensiunea
întreprinzătorului
local, să mâncăm un cârnat
de Pleşcoi şi să bem un
pahar de apă, sau de ... bere,
iar dacă dorim să înnoptăm,
beneficiem de camere decente, de două margarete.
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Ne întoarcem, pe acelaşi
traseu, dar după 2 km. nu
uităm să facem la stânga,
pentru a merge la Pîclele
Mici. Nu rataţi să mergeţi şi
acolo, chiar dacă, probabil,
din
iniţiativa
întreprinzătorului, care îşi protejează
astfel exclusivitatea, drumul
nu este marcat. Peisajul este
mai abrupt, mai mare şi mai
sălbatic. Dintr-o parcare
improvizată, urcăm vreo 800
de metri, pe jos, traversând
o frumoasă fâneaţă. Intrăm,
de data aceasta, fără taxă,
direct în zonă vulcanilor
noroioşi.
Vă las să-i vizitaţi şi să
constataţi dacă am avut, sau
nu, dreptate, afirmând că,
fără „amenajări” sunt mult
mai atractivi, impunându- se
prin naturaleţe.
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Mănăstirea Răteşti
Pe drumul de întoarcere, vă propun să
vizitaţi două lăcaşe de cult, monumente istorice. La intrare în Berca, urmăm indicatorul
spre Răteşti, unde se află o mănăstire de
maici. Pătrundem într-o curte primitoare, frumos gospodărită de cele 46 de călugăriţe,
unde rondurile de flori şi muşcatele amintesc
ambientul de la Văratec.
Mănăstirea este ctitoria (1593) lui Dragomir
Căpitanul şi a soţiei sale, jupâneasa Voica;
era numai un schit de călugări, având o biserică mică din lemn, închinată Sfintei Treimi.
Aşezarea monahală va apărea mentionată ca
„schit" până în anul 1868. Prima menţionare
a Schitului din Răteşti se păstrează din data
de 6 mai 1634, când acesta este amintit întrun act de danie al monahului Sofronie de
Gomeşti.
În anul 1752, locaşul monahal din Răteşti
va ajunge, din pricina vicisitudinilor vremii sau
a neglijenţei urmaşilor celor care l-au ctitorit,
părăsit. În anul 1760, schitul este reînfiinţat,
ca urmare a donaţiei făcute de boierii Scarlat
şi Alexandru Hrisoscoleu, devenind o obşte de
maici.
În 1784, pentru nevoile schitului, se va construi o nouă biserică, tot din lemn, închinată
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir. Pe temelia acestuia se va ridica, mai
târziu, în anul 1844, biserica cea mare din zid,

purtând ambele hramuri ale bisericilor vechi
de lemn: „Sfânta Treime" şi „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie". Cimitirul mănăstiresc are,
din 1784, o bisericuţă, tot din zid, cu o singură
turlă, având drept hram „Învierea lui Lazăr".
Cutremurele din anii 1940, 1977 şi 1986 au
provocat degradări ce au dus la necesitatea
renovării zidurilor şi picturii bisericii mari, precum
şi refacerea unora dintre cladirile cele vechi.
Interiorul bisericii principale a fost îmbrăcat
în frescă, între anii 1843-1844, de catre renumitul pictor Nicolae Teodorescu, conducătorul
Şcolii de Zugravi de la Episcopia Buzăului,
ajutat de nepotul său, Gheorghe Tattarescu,
elev al şcolii. Din pictura lui Nicolae Teodorescu se mai păstreaza astăzi doar
catapeteasma.
În anul 1861, în Mănăstirea Răteşti s-a
înfiinţat o Şcoală pentru maici şi pentru fetele
sărace din comunele învecinate, fondată şi
finanţată de episcopul Dionisie Romano.
Tradiţia şcolii de la Răteşti a fost reluată aici
prin Şcoala de Adulte, în anul 1912, şi prin
Şcoala de Cântări Bisericeşti, din anul 1922;
de asemenea, prin actualul Seminar Teologic
din Buzău, înfiinţat în anul 1996, prin grija
Preasfinţitului Epifanie Norocel.
În ansamblul monahal se mai pot vizita, şi
vă invit să o faceţi, o fântână, săpată în 1911
şi muzeul, care se mândreşte cu o valoroasă
colecţie de artă veche bisericească.
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Cetăţuia de la Berca
Părăsind satul Răteşti, ne îndreptăm spre
Berca, pentru a vizita fosta „Cetăţuie”, azi
schitul „Sfinţii Arhangheli”. Acesta este situat
pe dealul de la marginea de nord-vest a
localităţii Berca, unde se ajunge, din dreptul
bisericii noi, în doar 5 minute de mers cu
maşina, pe drumul neasfaltat.
Biserica aşezământului monahal a
funcţionat ca lăcaş de cult începând din 6
iunie 1694, când a fost terminată şi sfinţită,
prin străduinţa marelui boier buzoian Mihalcea
vel stolnic Cândescu, aşa cum scrie în pisania
bogat împodobită, în stil brâncovenesc, până
la secularizarea din 1864. Cea mai veche
atestarea documentară este actul de
închinare către Episcopia Buzăului, în 1741.
Fosta stăreţie, fortificată, de unde şi vechea
denumire, „Cetăţuia”, mare parte din ea,
acum, ruină, mai păstrează urme din corpul
de chilii, pe latura vestică, pivniţele boltite, din
care, spune legenda, pornea un tunel ce trecea pe sub apa Buzăului, un turn-clopotniţă,
precum şi o parte din zidul de incintă, din
cărămidă din piatră de râu. În Primul Război
Mondial a fost bombardată de artileria

germană, în retragere pe Valea Buzăului.
Edificiul se află pe lista monumentelor istorice
din judeţul Buzău.
Biserica, cu o singură turlă pe naos, pridvorul pe stâlpi din zidărie, cele opt ferestre
decorate la exterior cu ancadramente sculptate în piatră, are o arhitectură simplă
amintind de aşezămintele de cult ridicate în
epoca brâncovenească.
Coloanele portalului sunt sprijinite de doi
lei, uşa, realizată din lemn de stejar, este, la
rândul său, măiestrit sculptată. La interior, biserica prezintă bolţi cu arcuri, sprijinite pe console. Pronaosul este despărţit de naos prin
trei arcade, sprijinite pe patru coloane.
Dacă doriţi să zăboviţi la un pahar de vorbă,
puteţi poposi la complexul turistic „Măgura”,
aflat pe DN 10, la 10 km de Sătuc, localizat
lângă „Fântâna lui Mihai Viteazul”, ansamblu
sculptural datorat lui Gheorghe Ciobanu, autor
şi al obeliscului din Parcul Crâng.
De acolo, ne vom continua, în numărul
viitor, drumeţia pe Valea Buzăului.
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Balta Albă - staţiunea aurului negru
--------- Plutonier adjutant principal Sandu Popa, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Balta Albă este o localitate din judeţul
Buzău, amintită în documentele istorice încă
din secolul al XVIII-lea, bazele staţiunii fiind
puse de către boierul Dumitru Seceleanu,
originar din părţile Buzăului, cel care este considerat şi artizanul înfiinţării staţiunii balneare
Amara, valorificând la maximum potenţialul
apelor lacurilor de la Amara, prin construirea
unor instalaţii pentru tratarea afecţiunilor
reumatice.

În 1872 se construieşte primul hotel, iar la
scurt timp sunt puse în funcţiune băile calde
şi reci.
Ca denumire, staţiunea şi localitatea
Balta Albă poartă acest nume datorită
lacului din zonă ale cărui săruri se
depun pe timp de secetă pe maluri, iar
de la depărtare lacul, datorită sărurilor,
provoacă astfel de iluzii vizuale (de la distanţă
pare alb).

Efectele terapeutice ale lacului nu au trecut
neobservate nici de Carol Davila (considerat
întemeietorul serviciului medical şi farmaceutic românesc) care, în urma analizelor efectuate, a atestat calităţile terapeutice ale
nămolului de aici.

Ca localizare şi acces, staţiunea Balta Albă
se află situată pe drumul naţional DN 22, care
face legătura între municipiul Râmnicu Sărat
şi municipiul Brăila, aflându-se la o distanţă
de aproximativ 25 de kilometri de Râmnicu
Sărat.
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Din drumul naţional se desprinde o alee
asfaltată, străjuită de o parte şi de alta de plopi
înalţi şi tremurători, găsind la capătul aleii
staţiunea propriu-zisă.
Staţiunea Balta Albă a fost înainte de anii
’90, una dintre staţiunile cele mai căutate de
turişti pentru apa şi nămolul cu efecte
tămăduitoare. Apa din lac este bogată în clor,
sodiu, slab magnetizată şi sulfatată, fiind
recomandată pentru tratament, în special, bolnavilor cu afecţiuni dermatologice şi ale
aparatului locomotor.
Ca şi în staţiunea Techirghiol, lacul Balta
Albă ascunde un aur negru tămăduitor, lăudat
de sutele de turişti care îl caută an de an,
convinşi că durerile de oase şi bolile de piele
dispar ca prin farmec. Nămolul sapropelic
(„aurul negru”) - un tip de nămol bogat în
substanţe organice aflate în diferite stadii de
descompunere - are proprietăţi biotrofice, regeneratoare, antiinflamatoare, analgezice,
sedative şi vasodilatatoare, demonstrate în
cercetări clinice.

După 1989, staţiunea a intrat într-un proces
de degradare continuă, fiind vizitată doar de
câţiva turişti nostalgici, care într-un ritm încet
încearcă să îi redescopere frumuseţea de altă
dată; deşi potenţial există, răsărind anual
câteva investiţii, staţiunea beneficiază în
prezent doar de un motel ce găzduieşte 2030 de turişti pe serie şi 20 de căsuţe.
De remarcat, pentru cei care doresc să se
bucure de frumuseţile şi efectele terapeutice
ale staţiunii, turiştii găsesc aici tot confortul:
de la plaja amenajată, umbreluţe de stuf,
şezlonguri, piscină, locuri de joacă pentru
copii, teren de fotbal pe nisip, duşuri cu apă
caldă, nămol terapeutic cu sare şi iod, până la
diferite terase, dintre care una dintre ele pe
pontoane.
Cu siguranţă acest loc nu poate rivaliza cu
marile staţiuni balneare, însă pentru cei care
nu sunt destul de pretenţioşi va reprezenta o
ieşire plăcută şi benefică.
Bibliografie:
- https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/lacul-amara-zamislit-dintr-unvechi-curs-al-ialomitei
-https://www.primariagradisteabraila.ro/
lacul-cu-apa- miraculoasa-balta-alba
-http://travelbuzau.com/2014/05/11/laculbalta-alba/
Străjer în calea furtunilor, pp.91-92,
Anul IX, nr. 26, decembrie 2019
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Terca – Focul Viu –
plita satului românesc
-----Plutonier adjutant principal Sandu Popa, Divizia 2 Infanterie „Getica”
Așa cum v-am obișnuit în paginile revistei,
includem și un material despre frumusețile locale, locuri în care vă puteți petrece o zi
împreună cu cei dragi, departe de grijile cotidiene și de contextul actual cauzat de noul
coronavirus.
Am ales ca loc de pelerinaj un loc parcă
desprins din basmele lui Ispirescu, un loc idilic
în care paranormalul se îngemănează cu
științificul, un loc în care poți ajunge cu destulă
ușurință, deși ai de străbătut un drum de
aproximativ 7 km fără asfalt și de urcat pe
poteci anevoiase, fără mașină, cam 30 de
minute.
Efortul merită din plin odată ajunşi la
destinație. Ai o belvedere remarcabilă ce te
lasă să îţi închipui care este istoria locului, iar
faptul că zona este încă neexploatată turistic
este asul liniştirii şi zilei perfecte lânga vatra
arzândă a judeţului Buzău – Focul Viu.
Pentru a ajunge la Focul Viu din sat Terca,
comuna Lopătari trebuie urmat drumul de pe
Valea Slănicului – DJ 203 K, ce pornește de
pe DN2 (E85) de la Mărăcineni spre Săpoca,
urmând ruta Beceni-Vintilă Vodă-MânzăleștiLopătari-Terca.
Până la Lopătari drumul este asfaltat (aș
spune chiar bun). De la Lopătari însă, accesul
la obiectivul turistic continuă pe un drum neasfaltat de aproximativ 7 km cu terasamentul
degradat, cu indicatoare puține, dar vă recomand folosirea bornelor umane, adevărate
enciclopedii
locale
și
dornice
să
împărtășească poveștile locului.

Astfel, la intrarea în satul Terca, ne-a întâmpinat o bătrânică, Georgeta, un adevărat
ghid local în vârstă de 86 de ani care deși cu
o situație defavorizată - nu avea o casă
(locuia la copii) nutrea o singură dorință pe
care ne-a şi împărtăşit-o: să îi trimitem și dânsei fotografiile făcute împreună.
Așa am aflat cum putem ajunge la Focul
Viu, pe lângă firul apei, după ce trecem de
Casa de Apă, până la o punte de pe dreapta,
drumul după locul cu pricina fiind impracticabil
ulterior. Puteți folosi și coordonatele GPS: N
45,53578, E 26,54857.
Eu am preferat să mă îndrept către biserica
din sat întrucât am ajuns într-o zi de
sărbătoare – 24 iunie – zi cunoscută în calendarul popular, drept Ziua de Sânziene sau
Drăgaica, tot în acea zi fiind celebrată și
nașterea lui Ioan Botezătorul.
Aici l-am cunoscut pe nea` Gheorghe –
clopotarul satului, care ne-a transmis că Focul
Viu era considerat plita colectivului. Pe timpul
colectivului, cosașii care lucrau în zonă veneau și încălzeau mâncarea pe aceste focuri
care apun şi răsar din pământ în funcţie de
starea vremii.
Preotul Tănase Iulian, cunoscător al
poveștilor din zonă, deşi, ne spun oamenii
satului, e venit de puţină vreme alături de ei –
are poveşti presărate cu învățături morale,
strecurând câte un pasaj glorios din istoria
satului, ca un adevărat sfătuitor și îndrumător
al enoriaşilor din acele zone. Cu amabilitate,
specifică zonei, ne-a fost ghid până la puntea
peste râul Slănic de unde începe urcarea
anevoiasă, circa 30 de minute pentru a ajunge
la fenomenul natural din satul Terca – Focul
Viu.
De la puntea peste Slănic l-am avut ghid pe
Ștefan David, camarad militar, cunoscător al
Văii Slănicului din Lopătari, cunoscător al
fiecarui deal, fiecare vâlcea, fiecare bolovan,
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şi chiar copac mai bătrân - călăuză de
nădejde, care reușea cu ușurință să ne arate
blândeţea şi înţelepciunea căilor de munte.
Fiecare locuitor al satului ar putea fi un bun
ghid și o reală sursă de inspirație, așa l-am
cunoscut și pe domnul Zota Ion, un mare iubitor de istorie, care ne-a povestit despre
Smoleanul, adică munte crescut pe smoală și despre bătrânul Ungureanu, care avea
fâneaţă acolo, făcuse o căsuță peste foc şi se
bucura că o să aibă foc şi căldură pentru totdeauna. Dar abia când a terminat-o deodată
au răbufnit flăcările mânioase şi a ars toată
munca lui.
Sătenii ne-au destăinuit că s-a încercat inclusiv o exploatare a gazelor la șase km în
amonte, dar nu s-a putut realiza din cauza
presiunii prea mari a gazelor. Pe la jumătatea
drumului există urme ale sondei prin care s-a
încercat exploatarea – niște picioare de beton
şi o baltă de păcură care seacă acum, vara şi
se reumple spre toamnă, pur şi simplu.
Tot mai sus, există focurile vii pe ape mici
curgătoare, izvoraşe, situate cam la vreo cinci
km de vatra Focului Viu înspre Ploștina (apar
mai mult în perioade secetoase). Focul arde,
apa curge!
Localnicii ne povestesc că de multe ori sunt
luate ca reper atunci când urmează un seism
mai puternic, flăcările fiind mai înalte, vizibile
și din sat pe timpul nopții.
Originarii satului de munte, întâlniţi în aventura de o zi, sunt adevărați vectori de imagine
ai locului şi dorind să nu plecăm fără a nu
cunoaște etimologia denumirii de Terca – ne
spun că vorba vine de la terci - noroi. O dată
la 100 de ani, zice istoria povestită, pământul

se mută prin alunecare. Și o dată la 20 de ani
sunt inundații mari. Au fost ambele câțiva ani
în urmă.
Tot pământul este în continuă mișcare, o
forfotă tocmai din cauza presiunii gazelor,
forfotă de care sunt foarte încântați.
Tot de la părintele Tănase, am aflat că un
singur buzoian a reuşit în timp să beneficieze
la propriu de gazele naturale ce ies la
suprafaţă şi ard ca foc viu. El se numeşte
Ionel Tulin şi locuieşte la vreo 12 km de
Rezervaţia Focul Viu, în satul - cătun numit
Muchea Ploştinii. Omul foloseşte o instalaţie
improvizată de el, prin care a captat un firicel
de foc viu – gaz de mare utilitate pentru familia săteanului fără loc de muncă stabil.
Drumul până la Focul Viu este marcat prin
indicatoare amplasate de catre voluntarii din
Geoparcul Ținutul Buzăului, inițiat în anul
2007 de Universitatea din București în
parteneriat cu Consiliul Județean Buzău.
Focul Viu este un fenomen natural datorat
emanației de gaze naturale care ies la
suprafață prin fisurile scoarței terestre formând flăcări de aproximativ un metru ce ard,
aprinse fiind de razele solare (sau de către localnici dacă flacăra se stinge).
Se pot vedea flăcări ce izbucnesc din
pământ înălțându-se în furia vântului, uneori
cu o înălțime mai mare, alteori abia pâlpâind,
totul depinzând de presiunea gazelor din interior și de starea vremii: la fel de bine pot fi
stinse temporar. Oamenii locului se uită adesea noaptea, au povestit ghizii de ocazie de
astăzi, se uită către Focul Viu. Dacă îl văd
arzând se simt ocrotiţi de „balaurul” din adâncuri. Dacă nu, vin vremuri grele, zic ei.
La Focul Viu, ai parte de o priveliște parcă
desprinsă dintr-un film SF - flăcările ard molcom la poalele brazilor. Fenomenul ar fi
același ca la Vulcanii Noroioși, numai că
aceste gaze nu mai trec printr-o pânză
freatică, bolborosind la suprafață, ci ies
emanații care se aprind de la razele solare
sau uneori sunt aprinse chiar de localnici.
Străjer în calea furtunilor, pp.91-92,
Anul X, nr. 27, iulie 2020
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P O S T F A Ţ A

Apariția acestui almanah, la moment aniversar și totodată de bilanț al
Fundației „Mareşal Alexandru Averescu”, se încadrează într-un firesc, dar și
necesar demers retrospectiv de recunoaștere a efortului perseverent al inimoasei echipei redacționale, precum și a sprijinului și bunăvoinței colaboratorilor și
susținătorilor noștri de-a lungul celor 15 ani și 27 de numere de apariții ale revistei „Străjer în calea furtunilor”.
Almanahul retrospectiv nu poate fi, din motive evidente de spațiu editorial, o
lucrare care să cuprindă la modul exhaustiv articolele revistelor, dar oferă o
imagine cât mai completă a ariei de interes a subiectelor abordate, lăsând pe
cei pasionaţi de revistele noastre să le poată citi integral în mediul online pe
pagina de internet a Fundaţiei.
Totodată, aşteptăm din partea cititorilor, noi domenii de abordat în viitoarele numere
ale revistei deja devenită tradiţie în panoplia marilor reviste din domeniul militar.
În ceea ce priveşte planurile de viitor ale Fundaţiei, ne propunem să ne
menținem eforturile întru îndeplinirea scopului primordial al acesteia, acela de a
reabilita Cercul Militar Buzău, precum şi continuarea proiectelor începute, unele
dintre ele devenite proiecte naţionale, ca de exemplu Concursul anual de istorie.
Totodată, atenţia noastră va fi şi către veteranii noştri pentru că merită cu
prisosință recunoștința noastră, reîntâlnirile şi rememorările lor putând fi considerate adevărate pagini de epopee, pagini care de multe ori le-am pus la
dispoziţie între paginile revistei noastre; depănarea amintirilor de pe front ne-au
făcut adesea să ne regăsim bunicii care ne-au apărat cu demnitate şi cinste
integritatea teritorială, fiind pentru toţi modele de urmat şi pilde istorice vii.
Proiectele derulate de ajutorare a celor aflaţi în dificultate vor continua în
aceeaşi direcţie de a nu lăsa pe nimeni în urmă, de a participa activ şi a contribui
la consolidarea coeziunii sociale cu scopul educării tinerei generaţii în sprijinul
solidarităţii cu populaţia şi, în general, cu persoanele care întâmpină probleme
sociale grave.
Acordarea de burse sociale va fi un alt proiect supus dezbaterii de către
membrii Fundaţiei pentru tinerii care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi
disciplină, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor în opţiunea
acestora pentru o carieră militară.
La final îmi face o deosebită onoare să transmit tuturor celor care se simt legaţi
de Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu” şi a celor care necondiţionat ne-au
sprijinit în toate proiectele, gândurile noastre bune şi asigurarea că vom urma
întotdeauna cuvintele mareşalului Alexandru Averescu care ne-au călăuzit în toţi
cei 15 ani de la înfiinţare: Mai presus de toate sunt român, iar ca român am
o singură dorinţă: IZBÂNDA!
Preşedintele Fundaţiei „Maresal Alexandru Averescu”
General-maior Dragoş-Dumitru Iacob
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Mulțumim tuturor celor care, de-a lungul celor 15 ani de existență ai
Fundației „Mareșal Alexandru Averescu”, ne-au susținut în proiectele
noastre și avem convingerea că, în continuare, armata și societatea,
vom putea merge spre viitor împreună.
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